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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ: 
ANG-2 – ангиопоетин-2 

aPTT – активирано парциално тромбопластиново време 

BMI - индекс на телесна маса 

CATS – Cancer and Thrombosis Study 

Fbg – фибриноген 

Hgb – хемоглобин 

INR – international normalized ratio 

MPTF – микрочастици, експресиращи тъканен фактор 

MPV - среден тромбоцитен обем 

PAR – протеазно-активируем рецептор 

PFS – свободна от прогресия преживяемост 

PS – фосфатидилсерин 

PT – протромбиново време 

suPAR – разтворим рецептор на урокиназа 

TFAg – тъканен фактор антиген 

VTE/ВТЕ – венозен тромбоемболизъм 

WBC – левкоцитен брой  

БТЕ – белодробен тромбоемболизъм 

МК – микрочастици 

ТБЕ – тромбоемболична болест 

ХТ - химиотерапия  
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I. УВОД 

Злокачествените заболявания възникват и прогресират в тясна асоциация с промени в 

микросредата и системната хомеостаза. Тези нарушения включват отклонения в 

хемостазната система, която като вроден защитен механизъм участва в поддържане на 

клетъчния интегритет и флуидността на кръвта. Туморният процес индуцира изявата на 

хемостазен дисбаланс чрез различни механизми: синтез и секреция на прокоагулантни 

субстанции, супресия на антикоагулантните механизми, ендотелна активация с 

прокоагулантна конверсия и превключване към проангиогенен фенотип. Посредством 

тези промени в хемостазната система се създава толерантна среда, която благоприятства 

процесите на туморен растеж, ангиогенеза и метастазиране. Хемостазните компоненти 

тъканен фактор и рецептор за урокиназа, освен че изпълняват функция на основни 

ефектори в коагулационните и фибринолитични процеси, имат роля и при медииране на 

взаимодействието хемостаза - неоплазия. От една страна, тяхната функционалната 

активност е свързана с регулация на вътреклетъчни сигнални пътища и експресия на 

различни онкогени. От друга страна, чрез редица молекулярни събития, настъпващи в 

туморния геном, се регулират експресията и активността на хемостазните фактори. 

Наличието на взаиморегулация между хемостазна система и малигнен процес служи за 

основа на концепцията, че факторите на хемостазата могат да послужат като потенциални 

показатели за биологична активност и терапевтична ефективност. Оформя се и 

схващането за подобряване контрола върху болестта чрез двойно таргетиране: 

едновременно на самия тумор и на хемостазата като компонент на туморната микросреда. 

Анализът на предиктивната и прогностична стойност на хемостазните фактори и 

утвърждаването им като сурогатни биомаркери за тумор-индуцирани събития биха 

предоставили основа за разработването на нови стратегии за лечение и мониториране на 

злокачествените заболявания.    
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II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

Цел 

Да се проучат характеристиките на хемостазните компоненти тъканен фактор (TF) и 

разтворимия рецептор на урокиназата (suPAR) като биомаркери за терапевтична 

ефективност и прогресия на заболяването при пациенти в химиотерапевтичен режим в 

локализиран и метастазирал стадий на малигнени заболявания. 

Задачи 

1. Характеризиране динамиката в стойностите на TF и suPAR в хода на провеждана 

химиотерапия и при последващо проследяване на пациентите; 

 

2. Сравнителен анализ между изоформите на тъканен фактор: TF:антиген и 

прокоагулантни TF-микрочастици, измерени чрез различни методики;  

 

3. Определяне нивото на маркера за ангиогенна активност angiopoietin-2 и проучване 

на връзката му с изследваните компоненти на хемостазата; 

 

4. Характеристика на хемостазните нарушения при изследваните пациенти: 

- сравнителна оценка на промените в отделните подсистеми на хемостазата 

(коагулация и фибринолиза) между пациенти и контролна група; 

- оценка на корелационната зависимост между изследваните показатели и 

промените в отделните подсистеми на хемостазата. 
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III. КЛИНИЧЕН МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

 

A. Клиничен контингент 

1. Вид на научното изследване 

По характер изследването е едноцентрово, проспективно, диагностично, 

контролирано и лонгитудинално. 

2. Обект на изследването и единици на наблюдение 

Изследвани са зависещата от тъканен фактор прокоагулантна активност на 

микрочастици, плазмените нива на циркулиращ TF-антиген и suPAR и серумните 

нива на ангиопоетин-2 при пациенти със солидни тумори и при клинично здрави 

лица (контролна група). Проучена е динамиката в нивото на изследваните 

показатели в хода на провеждана химиотерапия. За единица на наблюдение е приет 

всеки пациент/контрола, отговарящ на включващите и изключващи критерии. 

3. Брой и структурно разпределение на изследваните лица по основни 

характеристики 

За целта на изследването между м. април 2013 и м. април 2015 са изследвани и 

проследени общо 210 лица, разпределени както следва: 128 пациенти със солидни 

тумори, подлежащи на системно лечение, 82 клинично здрави доброволци. 

Клинично здравите са използвани за съставяне на контролна група, съпоставима по 

пол и възраст с изследваните пациенти. За подбор на таргетната пациентска група 

са използвани следните включващи и изключващи критерии: 

 Включващи критерии: пациенти > 18 г.; хистологично верифицирано 

онкологично заболяване; актуално стадиране (локализиран/метастазирал стадий); 

новодиагностицирани или подлежащи на нова линия химотерапия . 

 Изключващи критерии: Aнамнеза за артeриална и/или венозна тромбоза (в 

последните 3 мес. преди изследването); aнамнеза за значима сърдечно-съдова 

болест: сърдечна недостатъчност III/IV степен по NYHA; артериален байпас; 

ангиопластика и съдово стентиране; клапно протезиране; ECOG/Performance status 

> 4; прием на перорални контрацептиви; хередитарни тромбофилни състояния; 

друго съпътстващо малигнено заболяване; остра вирусна или бактериална 

инфекция в последните 2 седмици преди изследването; обострен хроничен 
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възпалителен процес в последните 2 седмици преди изследването; лечение с вит. К 

антагонисти, нови орални директни антикоагуланти, директни парентерални 

антикоагуланти през последните 3 мес.; лечение с вит. К през последния 1 мес. 

Tабл.1.  Клинични характеристики на пациентите при включване в изследването 

                                                                                                        Пациенти (N) = 128 

Възраст (средна, обхват)    59 г (21 – 81) 
Жени, N (%)  83 (64.8) 
BMI, N (%)

 
  

   <35 kg/m
2
    121 (94.5) 

Локализация, N (%)   
   мл. жлеза  44 (34.4) 
   бял дроб    28 (21.9) 
   яйчник  20 (15,6) 
   дебело черво  30 (28.1) 

 

Резултатите са сравнени с контролната група, съпоставима по пол и възраст. 

 

Б. Дизайн на научното изследване и определяне на първични крайни събития и 

цели 

1. Планирани визити и изследвания 

За целта на проучването таргетната група пациенти е проследена проспективно в 

рамките на четири планирани визити, които са дефинирани като:  

 Визита 1: изходно, преди започване на химиотерапия; 

 Визита 2: след трети ХТ курс; 

 Визита 3: след шести ХТ курс; 

 Визита 4: на третия месец след края на лечението – за пациенти, при които 

лечението е преустановено след шести курс или на девети месец от началото на 

лечението, за пациенти, при които то е продължено след шести курс, (Фиг. 1). 

2. Дефиниране на крайни събития и цели 

В хода на лонгитудиналното проследяване на пациентите са зададени първичните 

крайни събития: метастазиране, летален изход (независимо от причината). В 

случаите, когато пациентът отпадне от изследването или не настъпи събитието, 
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което се проследява, в периода на провеждане на проучването, наблюдаваните 

единици се дефинират като „загубени за проследяване“. 

 

Фиг. 1. Схема на планираните визити, изследвания и проследяване на пациентите. 

Въз основа на определените първични крайни събития са дефинирани времевите 

измерения на прогресия и преживяемост: 

 свободна от прогресия преживяемост: времето между започване на лечението и 

изявата на метастатична прогресия или смърт. Определя вероятността от липса на 

прогресия след приложеното лечение, т.е. индикация за ефективност на 

проведеното лечение; 

3. Документация и информационни източници. Бази на реализиране на 

изследването. 

Научната концепция на докторската теза е разгледана и одобрена от Комисия по 

Научна етика към МУ-Пловдив, № Р- 4012/28.10.2013г. От всички участници в 

изследването е получено писмено информирано съгласие за участие в 

изследването. Социодемографските и здравни данни на участниците в проучването 

са отразени в индивидуални карти. Използвани са история на заболяване от 

хоспитализация в Клиника по Медицинска Онкология, УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД 

за проучвания период.  

В. Методи 

За събиране на научната информация са използвани: 



10 
 

1. Анкетен метод за регистриране на включените в изследването лица и отразяване 

на търсените данни при спазване правилата за защита на личните данни. 

Получената научна информация е архивирана в индивидуален пациентски фиш. 

2. Клинико-диагностични методи 

a) проследяване на пациентите и оценка на лечебен ефект: Проследяването 

на пациентите и оценката на лечебния отговор са извършени съгласно 

Националните медицински стандарти на Българското Онкологично Научно 

Дружество и Критериите за оценка на отговора при солидни тумори (RECIST); 

б) оценка на риска от ВТЕ в хода на химиотерапия - използвана е 

валидирана оценъчна скала – VTE score, предложена от Khorana et al (Табл. 2). 

За всеки пациент рискът е калкулиран индивидуално според представения 

предиктивен модел. Според получения VTE score пациентите са обособени в 

три групи на риск: нисък риск – 0 т., междинен – 1-2 т., висок риск – при > 3 т. 

Табл. 2. Предиктивен модел за ВТЕ при пациенти, подлежащи на химиотерапия: 

VTE  score* : нисък риск = 0 т., междинен = 1-2 т., висок риск > 3 т.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели VTE  

score* 

1. Локализация  

 Много висок риск (стомах, панкреас) 2 

 Висок риск (бял дроб, лимфом, женска полова система,   пикочен 

мехур, тестис) 

1 

Прехимиотерапевтични стойности:  

 

 

2. Тромбоцитен брой  ≥ 350 x 109/L  1 

3. Хемоглобин < 100 g/L или лечение с еритропоеза-стимулиращи 

агенти 

1 

4. Левкоцити > 11 x 109/L 1 

5.  BMI ≥ 35 kg/m2  1 



11 
 

3. Клинично-лабораторни изследвания:  

a) Определяне на прокоагулантната активност на микрочастици, експресиращи 

тъканен фактор: Зависимата от тъканен фактор прокоагулантна активност на 

микрочастици е определена посредством имунохромогенен метод. 

o Реактиви: Zymuphen MP-TF кат. № 521196, производител HYPHEN Biomed, 

France.  

б) Определяне на плазмената концентрация на TF-антиген: Плазмената 

концентрация на ТФ-антиген е определена посредством ензимно-свързан 

имуносорбентен метод (ELISA). 

o Реактиви: ZYMUTEST Total Tissue Factor, кат. № RK042A, производител 

HYPHEN Biomed, Франция. 

в) Определяне на плазмената концентрация на suPAR: Плазмената концентрация 

на suPAR e е определена чрез ELISA метод. 

o Реактиви: suPARnostic Standard ELISA, производител ViroGates, Дания. 

г) Определяне на серумната концентрация на angiopoietin-2: Серумната 

концентрация на angiopoietin-2 е определена чрез ELISA метод. 

o Реактиви: RD-DANG20 Angiopoetin-2 Human, ab99971 – Angiopoietin 2 

(ANG2) Human ELISA Kit, производител Abcam, UK. 

д) Kоагулационни тестове:  

o Протромбиново време (PT), активирано парциално тромбопластиново време 

(aPTT) и тромбиново време (ТТ) – използвани са конвенционални методи с 

едно- и двустъпални коагулационни техники с реактиви на Siemens на 

коагулометър Sysmex CS 2000 (Siemens Diagnostica).  Фибриноген по Clauss. 

Д-Димер с латекс аглутинационен тест. 

е) Пълна кръвна картина (хемоглобин, еритроцити, левкоцити, тромбоцити, среден 

тромбоцитен обем) – анализът е извършен на хематологичен анализатор ADVIA 2120i, 

Siemens diagnostic).  
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ж) Креатинин: Принцип на метода: Реакция на Jaffe – modified (кинетичен), 

извършен на клинично-химичен анализатор Konelab 60i, Финландия.  

и) Туморни маркери (CEA, CA15-3, CA19-9, CA 125) – изследванията са извършени 

на автоматична система Immulite 2000 (Siemen Diagnostica) на принципа на директен 

хемилуминисцентен имунометричен анализ.   

Всички изследвания са извършени в Централна Клинична Лаборатория на УМБАЛ 

„Св. Георги“ ЕАД – Пловдив. Лабораторията участва в национална система за външна 

оценка на качеството на резултатите, както и в международни системи за контрол: 

Labquality-Finland, Instand-Germany и Randox-UK. 

4. Статистически методи:  

Изпозвани са t-test за независими извадки; линеен смесен модел; корелационен 

анализ чрез коефициент за рангова корелация на Spearman; линейна еднофакторна 

регресия; ROC анализ; Mann-Whitney U test; множествена логистична регресия; 

Log-rank test, Cox регресионен анализ. 
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IV. РЕЗУЛТАТИ 

1. Клиниколабораторни параметри и техните взаимодействия  

при пациенти и здрави контроли 

При пациентите се установи сигнификантно понижение на прокоагулантната 

активност на микрочастици спрямо контроли, а серумните нива на TF-Ag, ANG-2 и suPAR 

са значимо повишени. 

МPTF 

Пациентите изявяват приблизително два пъти по-ниска прокоагулантна активност на 

микрочастици (~1 ± 0,8 pg/ml) спрямо здравите контроли (2,9 ± 2,32 pg/ml). Разликата от 

1,95 pg/ml (95% CI 1,42 – 2,48) в полза на здравите контроли е статистически достоверна, 

t(93,582) = 7,327, p<0.0005, Фиг. 2.  

 

 

Фиг. 2. Средни нива на MP-TF pg/ml в контролната и пациентската групи 
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Тъканен фактор антиген 

Серумните нива на тъканен фактор антиген са сигнификантно повишени при пациентите 

(201,67 ± 117,76 pg/ml) спрямо нивата при контролите (142,64 ± 73,67 pg/ml), t(175,304) = -

4,161, p<0.0005, Фиг. 3. 

 

Фиг. 3. Средни нива на TF-Ag pg/ml при контроли и пациенти 

 

Ангиопоетин – 2 

Количеството на ангиопоетин-2 се повишава сигнификантно при пациентите (549,13 ± 

457,23 pg/ml) в сравнение със здравите случаи (222,8 ± 134,37 pg/ml), t(131,911) = -6.385, 

p<0.0005, Фиг. 4. 

 suPAR  

Установява се статистически значимо повишение в серумните нива на suPAR при 

пациенти (7,83 ± 5,25 ng/ml) спрямо здрави контроли (4,6 ± 2,4 ng/ml), t(106,541) =  -4,522, 

p<0.0005, Фиг.  5. 
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Фиг. 4. Средни нива на ANG-2 pg/ml в контролната и пациентската групи 

 

 

Фиг. 5. Средни нива на suPAR ng/ml при контроли и пациенти 
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Паралелно с докладваните количествени разлики се откриват и качествени промени във 

взаимозависимостите между изследваните параметри при здрави контроли и пациенти. В 

групата на контролите единствените сигнификантни връзки, които се установяват са 

между MPTF и TFAg, където връзката е отрицателна и силна и между MPTF и suPAR, 

където връзката е положителна, умерена по сила. За сравнение, в пациентската група 

връзката между MPTF и TFAg, макар и запазена, отслабва по сила и се появяват 

сигнификантни отрицателни зависимости на MPTF с ANG-2 и suPAR. Променени са и 

взаимодействията между TFAg, ANG-2 и suPAR, между които липсват корелации при 

здрави, а се появяват статистически значими, положителни и умерени по сила 

зависимости в пациентската група. Тези резултати демонстрират кохерентна и комплексна 

промяна на взаимодействията между ангиогенните, хемостазни и фибринолитични 

фактори, която е индуцирана най-вероятно от тумора.  
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Фиг. 6. Корелационни коефициенти за MP-TF при пациенти и контроли 
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Фиг. 7. Корелационни коефициенти на TF-Ag при пациенти и контроли 

пациенти 

контроли 

* 
* 

* 

* 
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2. Динамика на MPTF, TFAg и ANG-2 при лонгитудинално проследяване и влияние  

MPTF 

Сигнификантно влияние върху прокоагулантната активност на МК имат факторите 

време (визита), F(3, 52,062)=5.391, p=0,003 и продължителност на проведената системна 

терапия F(1, 81,232)=4,887, p=0,03. Прокоагулантната активност на микрочастици 

нараства сигнификантно при проследяване във времето, F(3, 52,062)= 5,391, р=0,003. 

Средните стойности на MPTF за първа визита нарастват от 1,16 pg/ml до 1,18 pg/ml на 

втора и 1,44 pg/ml на трета визита, след което почти двойно се увеличават на четвърта 

визита спрямо изходните нива - 1,9 pg/ml, Фиг. 10. При множествените post hoc сравнения 

се установява, че нарастването на средните стойности в нивата на прокоагулантна 

активност на MK е сигнификантно за последната спрямо първите две визити.  
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Фиг. 8. Корелационни коефициенти за ANG-2 при пациенти и контроли 

пациенти 

контроли 
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Фиг. 9. Корелационни коефициенти за suPAR при пациенти и контроли 

пациенти 

контроли 

* 
* * 

* 



18 
 

 

 

TF-Ag 

При лонгитудинално проследяване серумните нива на тъканен фактор антиген 

демонстрират сигнификантна динамика на спад. От изходни нива 150,79 pg/ml на първа 

визита серумното количество на TFAg спада до 136,32 pg/ml на втора визита като 

незначително се повишава до 140,78 pg/ml на трета, след което бележи приблизително 

трикратен спад спрямо baseline на четвърта визита – 42,9 pg/ml. При post hoc сравнения се 

установява, че понижението в серумните нива на TF-Ag е сигнификантно за последната 

визита спрямо първите три, Фиг. 11. 

Фиг. 10. Маргинални средни стойности на MPTF pg/ml при отделните визити за 

всички пациенти 
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ANG-2 

Лонгитудиналното проследяване на серумните нива на ANG-2 установява 

сигнификантна тенденция на спад при всяка поредна визита. При изходни средни 

стойности 527,50 pg/ml на първа визита серумното количество на ANG-2 намалява 

постепенно до 441,15 pg/ml на втора и 365, 66 pg/ml на трета визита, спадайки двукратно 

спрямо baseline на последна визита – 235,2 pg/ml. При множествените поетапни сравнения 

се установява, че понижението в серумните нива на ANG-2 е сигнификантно за 

последната визита спрямо първa втора, Фиг. 12. 

 

Фиг. 11. Маргинални средни стойности на серумното ниво на TFAg при отделните визити за всички пациенти 
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При лонгитудиналното проследяване на пациентите чрез серийни измервания на MPTF, 

TFAg и ANG-2 изходно, след трети, след шести курс и 3 мес след завършване на ХТ 

установихме сигнификантна динамика в нивата на трите изследвани показателя. 

Прокоагулантната активност на MPTF нараства сигнификантно при проследяване във 

времето с тенденция да достига стойностите, установени при здравите контроли. При 

първата и втората визита, т.е. изходно и след трети курс, нивата на MPTF са сходни като 

започват да нарастват при V3 (шести курс) и бележат почти двойно повишение 3 мес след 

завършване на терапията. Динамиката в количеството на TFAg и ANG-2 също e 

сигнификантна, но в реципрочна зависимост спрямо MPTF. Нивото на TFAg се понижава 

от V1 до V2 като задържа приблизително същите стойности до V3,  след което спада до 

почти три пъти по-ниски стойности спрямо baseline. Ангиопоетин-2 демонстрира стабилна 

динамика на понижение при всяка поредна визита. При серийното изследване на 

показателите персистира установената реципрочна зависимост между MPTF и 

TFAg/ANG-2, т.е. активността на MPTF е свързана с нивата на TFAg и ANG-2 и в 

динамика. Съдейки по задържането на ниска прокоагулантна активност през първите ХТ 

Фиг.12. Маргинални средни стойности на серумното ниво на ANG-2 pg/ml при отделните визити за 

всички пациенти 
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курсове, може да приемем, че установената динамика на изследваните показатели насочва 

за наличието на супресивен ефект на провежданата химиотерапия върху коагулацията, 

Табл. 3-6.  

 

Табл. 3. Маргинални средни нива на MPTF pg/ml и контролирани разлики между тях за категориите на индивидуалните фактори 

 

 

Променливи 

(Фактори) 

 

Маргинални  средни 

нива на MPTF pg/ml 

 

 

SE на средната 

 

 

Разлика между 

средните 

 

 

SЕ на разликата 

 

 

t 

 

 

p 

Intercept   2,184686 0,462369 4,725 <0,0005 

Визита       

 Визита 1 1,16 0,158 -0,732978 0,207712 -3,529 0,001* 

 Визита 2 1,18 0,154 -0,704252 0,219000 -3,216 0,002* 

 Визита 3 1,44 0,198 -0,445201 0,236105 -1,886 0,067 

 Визита 4 1,9 0,245 Реф. категория . . 

       

Продължителност на ХТ       

 до 6 курса 1,281 0,156 -0,272418 0,123229 -2,211 0,030* 

 над 6 курса 1,553 0,181 Реф. категория . . 

       

Табл. 4. Маргинални средни нива на TFAg pg/ml и контролирани разлики между тях за категориите на индивидуалните фактори 

Променливи 

(Фактори) 

Маргинални средни 

нива на TFAg pg/ml 

SE на  

средната 

Разлика  

между средните 

SЕ на разликата t p 

       

Intercept   48,516100 55,999651 0,866 0,388 

Визита       

Визита 1 150,794 26,024 107,894913 17,962696 6,007  

<0,0005* 

 

Визита 2 136,322 26,450 93,422995 18,755388 4,981 

Визита 3 140,782 27,094 97,882519 20,795224 4,707 

Визита 4 42,899 25,709 Реф. категория . . 

Продължителност на ХТ       

до 6 курса 150,653 22,916 65,907599 18,132909 3,635 <0,0005* 

над 6 курса 84,746 27,162 Реф. категория . . 

       

Табл. 5. Маргинални средни нива на ANG-2 pg/ml и контролирани разлики между тях за категориите на индивидуалните фактори 

 

Променливи 

(Фактори) 

Маргинални 

средни нива на 

ANG-2 pg/ml 

 

SE средната 

Разлика между 

средните 

 

SЕ на средната 

 

t 

 

p 

Intercept   357,404101 136,640481 2,616 0,029 

       

Визита       

Визита 1 527,506 72,137 292,310841 58,510598 4,996 <0,0005* 

Визита 2 441,148 77,662 205,952255 71,439657 2,883 0,007* 

Визита 3 365,659 66,285 130,463461 59,479605 2,193 0,041 

Визита 4 235,195 48,103 Реф. категория . . 

       

Продължителност на ХТ       

до 6 курса 444,794 52,488 104,834330 45,596290 2,299 0,055 

над 6 курса 339,960 64,340 Реф. категория . . 
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Факторите: първична локализация, клиничен стадий, степен на диференциация, обем 

хирургична интервенция не демонстрираха съществено влияние върху динамиката на 

показателите. 

3. Зависимости на изследваните хемостазни маркери с конвенционални лабораторни 

показатели 

MPTF 

Установи се сигнификантна корелация между нивата на MPTF и тромбиново време, CA 

15-3 и CA 125. Активността на МК корелира правопропорционално с ТТ като връзката е 

слаба по сила. Връзката на MPTF с двата туморни маркера е умерена по сила като тя е 

права за CA 15-3 и обратна за CA 125, Фиг. 13. 

 

Фиг. 13 . Корелационни коефициенти за MPTF 

Чрез линеен регресионен модел могат да се изразят зависимостите между MP-TF (√ pg/ml) 

и тромбиново време, тъканен фактор – антиген (TF-Ag) и ангиопоетин-2 (Ang-2). Около 

8,4% от повишението в прокоагулантната активност на микрочастици е свързано с 

понижение в серумните нива на тъканен фактор – антиген, а удължаването на 

тромбиновото време може да обясни 7% от повишeната активност на MP-TF. Най-слабо е 

влиянието на ангиопоетин-2, чието повишение е свързано само с 3% от повишението в 

активността на микрочастици.  
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Откритите зависимости се описват с представените регресионни уравнения: 

 MP-TF (√ pg/ml) = 1,102 – 0,001x TF-Ag pg/ml, т.е. при понижението на серумното 

ниво на TF-Ag с 1 pg/ml MP-TF_sqrt ще се повиши с 0,001, F(1,220)= 21,014, 

p<0.0001; 

 MP-TF (√ pg/ml) = - 0,579 + 0,093x TT sec – при удължаване на тромбиновото време 

с 1 sec, стойността на MP-TF_sqrt ще се увеличи с 0,093, F(1,246)= 14,064, 

p<0.0001; 

 MP-TF (√ pg/ml) = 1,008 - 0,000163x ANG-2 – при понижаване нивото на ANG-2 с 1 

pg/ml, стойността на MP-TF_sqrt ще се повиши с 0,000163.  

TFAg 

Между TFAg и конвенционалните лабораторни показатели се установиха сигнификантни 

връзки с MPV, CA 19-9 и CA 15-3. Връзката между TFAg и MPV e права, т.е. 

увеличението в нивата на TFAg се асоциира с увеличаване на средния тромбоцитен обем. 

Съпътстващо нарастване на CA 19-9 се наблюдава при повишаване на TFAg, докато 

връзката с CA 15-3 е обратнопропорционална, Фиг. 14. 

 

Фиг.  14. Корелационни коефициенти за TFAg 

Чрез линеен регресионен модел могат да бъдат изразени зависимостите между тъканен 

фактор антиген (TF-Ag) и среден тромбоцитен обем (MPV), ангиопоетин-2 (АNG-2), 

suPAR и MP-TF. Влиянието на посочените показатели върху серумните нива на TF-Ag е 

статистически значимо. Най-голям процент от промени в нивата на ТF-Ag се откриват в 
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резултат на повишеното ниво на suPAR, следвани от измененията в нивото (понижението) 

на прокоагулантната активност на микрочастици, повишението в нивото на АNG-2 и 

нарастването на средния тромбоцитен обем. Около 15% от повишението в серумното ниво 

на ТF-Ag е свързано с повишението в нивото на suPAR, а със спад в прокоагулантната 

активност на микрочастици се обяснява 8% от повишението в количеството на ТF-Ag. 

Нарастването на серумните нива на АNG-2 може да обясни 7,4 % от повишението на ТF-

Ag, докато влиянието на средния тромбоцитен обем (MPV) е най-слабо – около 4 %. 

Регресионните уравнения, които представят откритите зависимости са посочени в текста 

по-долу. 

TF-Ag pg/ml =11,153 +22,577x MPV fL, т.е. при увеличаване на средния тромбоцитен обем 

с 1 fL, серумното ниво на TF-Ag нараства с 22,577 pg/ml. 

TF-Ag pg/ml = 165,748 + 0,07x ANG-2 pg/ml – при повишаване на серумното ниво на ANG-

2 с 1 pg/ml, серумното ниво на TF-Ag се повишава с 0,07 pg/ml. 

TF-Ag pg/ml = 220,827 – 35,491x MP-TF pg/ml – при повишаване на прокоагулантната 

активност на микрочастици с 1 pg/ml, серумното ниво на TF-Ag ще се понижи с 35,492 

pg/ml. 

TF-Ag pg/ml = 125, 489 + 8,329x suPAR ng/ml – при повишаване на suPAR с 1 ng/ml, TF-Ag 

ще нарасне с 8,329 pg/ml. 

ANG-2  

Серумният ANG-2 корелира значимо с левкоцитния брой, MPV, CA 19-9 и CA 15-3. 

Увеличаването на неговото количество е свързано с нарастване на туморния маркер CA 

19-9 като тази връзка е най-силна. Установените прави връзки с WBC и MPV показват, че 

нарастването на левкоцитния брой и увеличаването на тромбоцитния обем се асоциират с 

повишение в нивата на ANG-2, Фиг. 15.  
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Фиг. 15. Корелационни зависимости за ANG-2 

Чрез линеен регрeсионен модел могат да бъдат изразени зависимостите между ANG-2 (lg 

pg/ml) и lgCA19-9, тъканен фактор – антиген (TF-Ag), среден тромбоцитен обем (MPV), 

левкоцитен брой (WBC) и suPAR. Влиянието на посочените показатели върху десетичния 

логаритъм от серумното ниво на ангиопоетин-2 е статистически значимо. Най-голям 

процент от промените в стойността (нарастването) на lgANG-2 се откриват в резултат на 

повишението на lgCA19-9 (10%), следвани от повишението в серумните нива на TF-Ag – 

9%. С увеличаване на средния тромбоцитен обем могат да се обяснят 7% от нарастването 

в стойността на lgANG-2. Нарастването на левкоцитния брой може да обясни 6% от 

повишението на lgANG-2, докато с повишението в серумните нива на suPAR могат да се 

обяснят едва 5% от промените в стойността на lgANG-2. 

В текста по-долу са посочени регресионните уравнения, които представят откритите 

зависимости. 

lgANG-2 = 2,363 + 0,027x WBC G/l, т.е. при увеличаване на левкоцитния брой с 1 G/l  

lgANG-2 се повишава с 0,027. 

lgANG-2 = 2,353 + 0,017x suPAR ng/ml – при увеличаване на suPAR с 1 ng/ml стойността 

на lgANG-2 ще нарасне с 0,017. 

lgANG-2 = 1,767 + 0,025x MPV fL – при увеличаване на средния тромбоцитен обем с 1 fL, 

стойността на lgANG-2 ще се увеличи с 0,025. 
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lgANG-2 = 2,389 + 0,001x TF-Ag pg/ml – при повишаване нивото на TF-Ag с 1 pg/ml, 

стойността на lgANG-2 ще се повиши с 0,001. 

lgANG-2 = 2,355 + 0,183x lgCA19-9 – при увеличане стойността на lgCA19-9 с единица, 

стойността на lgANG-2 ще се повиши с 0,183. 

suPAR 

На Фиг. 16. са представени корелациите между suPAR и конвенционалните лабораторни 

показатели. Установяват се значими средни по сила и прави по посока връзки с PT sec, 

PT%, INR, fbg, Hgb, WBC. Обратна е връзката между suPAR и TT sec, т.е. при нарастване 

на suPAR се наблюдава скъсяване на ТТ. 

 

Фиг. 16. Корелационни коефициенти за suPAR 

Чрез линеен регресионен модел могат да бъдат изразени зависимостите между suPAR (√ 

ng/ml) и TFAg, PT%, TT sec, Fbg, WBC, MPV и Hgb. Влиянието на посочените показатели 

върху стойността на suPAR (√ ng/ml) е статистически значимо. Промените в стойността на 

suPAR (√ ng/ml) в най-голяма степен са свързани с увеличаване серумните нива на TF-Ag 

– около 15%, а с намаляване на протромбиновия индекс (PT%) се обяснява около 10% от 

повишението на suPAR (√ ng/ml). Повишаване количеството на фибриноген може да 

обясни около 8% от повишението на suPAR (√ ng/ml), докато само 6% от тези промени се 

свързват със скъсяване на тромбиновото време и повишаване на левкоцитния брой. Най-

слабо влияние върху промените в стойността на suPAR (√ ng/ml) оказват увеличението в 

средния тромбоцитен обем и понижаването на хемоглобиновото ниво, около 4%. 
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Представени са регресионните уравнения, които описват откритите зависимости: 

 suPAR_sqrt = 2,064 + 0,004x TF-Ag pg/ml, т.е. при увеличаване на серумното ниво 

на TF-Ag с 1 pg/ml, suPAR_sqrt се повишава с 0,004; 

 suPAR_sqrt = 4,241 – 0,019x PT% - с намаляване на PT с 1%, suPAR_sqrt се 

повишава с 0,019; 

 suPAR_sqrt = 1,651 + 0,240x fbg g/l – с повишаване нивото на фибриноген с 1 g/l 

стойността на suPAR_sqrt се увеличава с 0,240; 

 suPAR_sqrt = 1,977 + 0,084x WBC G/l – с повишаване броя на левкоцитите с 1 G/l 

повишението на suPAR_sqrt е с 0,084; 

 suPAR_sqrt = 0,901 + 0,207x MPV fL – при увеличаване на средния тромбоцитен 

обем suPAR_sqrt ще се увеличи с 0,207; 

 suPAR_sqrt = 4,419 – 0,015x Hgb g/l – при спад на хемоглобина с 1 g/l suPAR_sqrt 

ще се повиши с 0,015. 

 

Сравнителна характеристика на скрининговите хемостазни тестове между пациенти 

и контроли 

При пациенти се установи сигнификантно скъсено aPTT спрямо контроли. Не се установи 

разлика в стойностите на PT, представено в sec и като INR, но се установи сигнификантно 

повишение на PT% при пациенти спрямо контроли. Тромбиновото време (sec) при 

пациентие е сигнификантно удължено спрямо контроли. Нивото на Fbg при пациенти е 

сигнификантно повишено спрямо контроли, Табл.7.  

Табл. 7. Сравнителна характеристика на скрининговите хемостазни тестове между пациенти и контроли 

Показатели Групи Средни нива Разлика между 

средните нива 
p 

aPTT sec пациенти 24,715 
-3,8281 <0,001* 

контроли 28,543 

PT sec пациенти 11,712 
-0,4177 0,563 

контроли 12,130 

PT% пациенти 91,695 
15,3684 <0,001* 

контроли 76,327 

INR пациенти 1,0434 
-0,03456 0,618 

контроли 1,0780 

TT sec пациенти 16,3893 
0,83595 <0,001* 

контроли 15,5533 

фибриноген g/l пациенти 3,7105 
1,23516 <0,001* 

контроли 2,4753 
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4. Диагностична надеждност на изследваните показатели 

Най-надеждно разделяне на пациенти от здрави контроли при ROC анализ на 

индивидуалните показатели бе доказано при повишенo нивo на suPAR, следвано от 

понижена прокоагулантна активност на микрочастици, повишен серумен АNG-2 и 

повишени нива на TF-Ag.  Получените стойности за площ под кривата за всеки от 

изследваните показатели са сигнификантно различни от AUC=0,5, следователно те могат 

надеждно да бъдат използвани за отдиференциране на малигнен процес. Праговите 

стойности, чувствителността, специфичността, позитивната и негативната предиктивна 

стойности за всеки показател са представени в съответните таблици под дадената ROC-

крива. 

Диагностичната способност на MPTF за наличие на малигнен процес, описана чрез 

RОC крива е сравнително голяма, тъй като площта под нея е AUC = 0,715. Праговата 

стойност на МК е под 2,8 pg/ml като при стойности по-ниски от този праг се постигат 

високи оценки на критериите за диагностичната им надеждност за малигнена патология, 

Фиг. 17, Табл. 8. 

 

 
Фиг. 17. ROC крива на MP-TF за определяне на праговата стойност за наличието на малигнен 

процес (площ под кривата (AUC) = 0,715, 95% CI 0,649 to 0,775, z = 4,982, р<0,0001). 
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Табл. 8. Критерии (индекси)  на диагностична надеждност на MP-TF стойност за определяне 

наличието на малигнен процес. 

 

Показател 
Прагова 

стойност 
Чувствителност 95% CI Специфичност 95% CI 

Полож. 
Предиктивна 

стойност 
95% CI 

Отр. 
Предиктивна 

стойност 
95% CI 

Индекс на 
Youden 

MPTF 

 

≤2,8 96,87 92,2 - 99,1 59,76 

48,3 -

 70,4 9,1 4,1 – 17,1 99,8 96,6 - 100 

 

0,57 

 

От трите изследвани показателя площта под ROC-кривата за TFAg e най-малка 

(AUC=0,631). Диференциращата стойност е по-голяма от 207,1 pg/ml, т.е. при стойности 

по-високи от посочените се постигат сравнително добри оценки на критериите за 

диагностична надеждност, Фиг. 18, Табл. 9. 

 

Фиг. 18. ROC крива на TFAg за определяне на праговата стойност за наличието на малигнен 

процес (площ под кривата (AUC) = 0,631, 95% CI 0,557 – 0,701, z = 3,164, p=0,0016). 
 

 

Табл. 9. Критерии (индекси)  на диагностична надеждност на TFAg стойност за определяне 

наличието на малигнен процес. 

 

Показател 
Прагова 

стойност 
Чувствителност 95% CI Специфичност 95% CI 

Полож. 
Предиктив

на 
стойност 

95% CI 
Отр. 

Предиктивна 
стойност 

95% CI 

 
Индекс на 

Youden 

TFAg 
>207,1 47,12 

37,2 -

 57,2 
85,00 

75,3 -

 92,0 
11,6 2,8 - 28,5 97,5 93,6 - 99,3 0,32 
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Площта под ROC кривата на ангиопоетин-2 е над 0,70 (AUC = 0,762), което дава 

основание да се смята, че този показател е добър диагностичен критерий за малигнен 

процес. Диференциращата стойност е по-голяма от 266,3 ng/ml като при стойности по-

големи от този праг се постигат добри оценки на критериите за диагностичната му 

надеждност за малигнена патология, Фиг. 19, Табл. 10.  

 

Фиг. 19. ROC крива на Ang2 за определяне на праговата му стойност за наличие на малигнен 

процес. (площ под кривата (AUC) = 0,762, 95% CI 0,681 - 0,831, z = 5,957, р<0,0001). 

 

Табл. 10. Критерии (индекси) на диагностична надеждност на Ang2 стойност за определяне 

наличието на малигнен процес. 

Показател 
Прагова 

стойност 
Чувствителност 95% CI 

Специфичнос
т 

95% CI 
Полож. 

Предиктивна 
стойност 

95% CI 
Отр. 

Предиктивна 
стойност 

95% CI 
Индекс на 

Youden 

Ang2 

 

>266,3 

 

69,23 

 

59,4 - 77,9 

 

76,67 

 

57,7 - 90,1 

 

11,0 

 

2,9 - 26,6 

 

98,4 

 

93,5 - 99,9 

 

0,46 
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Площта под ROC кривата за suPAR e AUC = 0,696.  Намерената cut off value е >9,1 ng/ml. 

Чувствителността е сравнително ниска за този показател, но постигнатата специфичност и 

позитивната предиктивна стойности са високи – 100%, Фиг. 20, Табл. 11. 

 

 
Фиг. 20. ROC крива на suPAR за определяне на праговата му стойност за наличие на малигнен 

процес. (площ под кривата (AUC)= 0,696, 95% CI 0,609 - 0,774, z= 4,027, р<0,0001). 

 

 

Табл. 11. Критерии (индекси)  на диагностична надеждност на suPAR стойност за определяне 

наличието на малигнен процес.  

 

Показател 
Прагова 

стойност 
Чувствителност 95% CI Специфичност 95% CI 

Полож. 
Предиктивна 

стойност 
95% CI 

Отр. 
Предиктивна 

стойност 
95% CI 

Индекс на 
Youden 

suPAR 

 

>9,1 

 

34,00 

 

24,8 -

 44,2 

 

100,0 

 

88,4 -

 100,0 

 

100,0 

 

12,4 -

 100,0 

 

97,3 

 

92,8 -

 99,4 

 

0,49 

 

На  Фиг. 21.  са съпоставени площите под ROC-кривите на изследваните показатели като 

диагностични критерии за детекция на малигнен процес. При оценка на четирите маркера 

в общ модел сигнификантната диагностична надеждност се запазва за MPTF, ANG-2 и 

suPAR.  
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Фиг. 21. ROC криви на: MP-TF, TFAg, Ang2 и suPAR за определяне на праговите им стойности за 

наличие на малигнен процес.  

 

Най-висока диагностична способност в настоящето изследване има suPAR. 

При чифтното сравнение на площите под ROC-кривите се получават статистически 

значими разлики в диагностичните възможности за доказване наличието или липсата на 

малигнен процес между MP-TF и TFAg (z = 2,641, p = 0,0083), ANG-2 и TFAg (z = 3,034, p 

= 0,0024), suPAR и TFAg (z = 2,932, p = 0,0034). Не се установяват сигнификантни разлики 

на площта под ROC-кривите между MPTF, ANG-2 и suPAR, което говори за сходство в 

диагностичната им надеждност. 

 

5. Стратификация на тромбофилния риск 

За оценка на тромбофилния риск в хода на провеждана химиотерапия при наблюдаваните 

пациенти е използвана валидирана  оценъчна скала – VTE score (Табл. 2.). Въз основа на 

показателите, включени в модела за всеки пациент е калкулиран индивидуалният риск от 

развитие на венозен тромбоемболизъм. Според изчисления VTE score пациентите са 
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обособени в три групи на риск: нисък – 43% (N=55), интермедиерен – 48% (N=61) и висок 

– 9% (N=12), Фиг. 22. 

 

Фиг. 22. Процентно разпределение на пациентите според рисков профил за ВТЕ 

Чрез линеен смесен модел се анализира промяната във VTE score при лонгитудинално 

проследяване на пациентите, вкл. влиянието на фактори, характеризиращи заболяването и 

терапията, Табл. 12. Установи се, че VTE score бележи тенденция на нарастване във 

времето, но тази промяна не е сигнификантна. В зависмост от степента на диференциация 

се установяват сигнификантни разлики във VTE score като най-висок тромбофилен риск е 

налице при пациентите с ниско-диференцирани тумори, F(2, 261,535)=11,816, p<0,0005. 

Наличието на метастатична болест при дебюта се асоциира с по-високи стойности на VTE 

score като разликата е несигнификанта. Влиянието на обема проведена хирургична 

интервенция е значимо, F(2, 268)=3,551, p=0,03. При пациентите с тотална резекция се 

установяват по-ниски стойности на VTE score спрямо неоперабилните пациенти и тези, 

при които е осъществена парциална резекция. В зависмост от продължителността на 

проведената химиотерапия има сигнификантно намаление на риска при пациентите с 

продължителност на лечението над 6 курса, F(1, 260,678)=9,094, p=0,003. Налице е 

сигнификантно по-висок риск от ВТЕ при пациентите с прогресия на заболяването спрямо 

тези, които са отговорили на провежданото лечение, F(1, 264,336)=11,830, p=0,001.  

Установи, че suPAR сигнификантно нараства с нарастванене на риска от ВТЕ като тази 

разлика е значима за пациентите с висок спрямо тези с нисък риск, F(2, 31,325) = 4,317, 

p=0,022. 
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Табл. 12. Зависимости между VTE score и свързани със заболяването и терапията фактори 

 
 

Параметър 

(Фактор) 

 

Маргинални 

средни 

 

SЕ на 

средната 

 

Разлика между 

средните 

 

SЕ на 

разликата 

 

t 

 

p 

Intercept   0,376579 0,227438 1,656 0,099 

Визита       

Визита 1 
0,747 0,087 

-0,108623 0,111686 -0,973 0,335 

Визита 2 
0,730 0,093 

-0,125925 0,115639 -1,089 0,280 

Визита 3 
0,779 0,093 

-0,076957 0,116932 -0,658 0,513 

Визита 4  
0,856 0,119 

Референтна категория   

Диференциация       

Нискодиференциран 
1,0 0,064 

0,343547 0,181612 1,892 0,060 

Умеренодиференциран 
0,677 0,059 

0,021193 0,180470 0,117 0,907 

Високодиференциран 
0,656 0,183 

Референтна категория   

       

Метастатична болест       

Не 
0,727 0,092 

-0,102224 0,102058 -1,002 0,317 

 Да 
0,829 0,093 

Референтна категория   

       

Обем хир. интервенция       

Неоперабилен 
0,857 0,107 

0,254295 0,107257 2,371 0,018 

Частична резекция 
0,874 0,127 

0,271025 0,133750 2,026 0,044 

Тотална резекция 
0,603 0,079 

Референтна категория   

       

Продължителност на ХТ       

До 6 курса 
0,887 0,079 

0,219092 0,072651 3,016 0,003 

 Над 6 курса 
0,668 0,091 

Референтна категория   

       

Отговор       

 Прогресия 
0,902 0,078 

0,247746 0,072030 3,439 0,001 

 Отговорили 
0,654 0,092 

Референтна категория   
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6. Предиктивен модел за оценка на метастатична болест, прогресия и летален изход 

въз основа на изследваните хемостазни биомаркери 

Чрез логистичен регресионен анализ се определи предиктивната стойност на 

изследваните показатели по отношение наличие на метастатична болест при дебют на 

заболяването, прогресия и летален изход. В предиктивния модел бяха включени MPTF, 

TFAg, suPAR и ANG-2 като трансформирани променливи, VTE score, пол и възраст, TT, 

PT%, Fbg и MPV. Чрез ретрограден анализ се установи, че полът, възрастта, TT, PT%, fbg 

и MPV не участват като сигнификантни предиктори, поради което те бяха изключени от 

финалния модел.  

Изследваният модел бе статистически сигнификантен по отношение предиктивната 

му стойност за наличие на метастатична болест, χ(6)=16,779, p=0,01. От петте 

предикторни променливи като статистически значими се доказаха ANG-2 (lg pg/ml) и при 

гранична сигнификантност - VTE score. Пациентите с калкулиран по VTE score висок 

риск от тромбози са с 11,19 пъти по-висока вероятност (odds) за наличие на метастатична 

болест отколкото пациентите с нисък риск. При пациентите с високи стойности на ANG-2 

(lg pg/ml) вероятността за наличие на метастази е 16 пъти по-висока, Табл.  13.  

  

Табл. 13. Логистичен регресионен предиктивен модел за наличие на метастатична болест въз основа на VTE score, MPTF, TFAg, suPAR, ANG-2 

 B SE Wald df p Odds 

Ratio 

95% CI за Odds Ratio 

Долна 

граница 

Горна 

граница 

 VTE score* 
  

   
   

 

нисък риск 
  

3,684 2 0,158 
   

интермедиерен риск 1,487 1,101 1,825 1 0,177 4,425 0,512 38,270 

висок риск 2,415 1,298 3,463 1 0,063 11,190 0,879 142,387 

MPTF (√ pg/ml) 0,878 1,170 0,563 1 0,453 2,406 0,243 23,825 

TFAg (√ pg/ml) 0,143 0,136 1,109 1 0,292 1,154 0,884 1,507 

suPAR (√ ng/ml) 0,490 0,475 1,062 1 0,303 1,632 0,643 4,141 

ANG-2 (lg pg/ml)* 2,760 1,353 4,158 1 0,041 15,795 1,113 224,158 

Константа -14,207 5,240 7,351 1 0,007 <0,0005 
  

В модела референтната група за VTE score e тази с нисък рисък. Променливите MPTF, TFAg, suPAR са трансформирани като квадратен корен от 

техните стойности, ANG-2 е представен чрез десетичен логаритъм. 
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По отношение предиктивната способност за изява на прогресия изследваният 

модел също се доказа като статистически значим, χ(6)=14,347, p=0,026. Като 

статистически значими променливи се доказаха VTE score и тъканен фактор антиген, 

Табл. 14. По-високият риск от ВТЕ се съпътства от по-голяма вероятност за изява на 

прогресия като при пациентите с интермедиерен риск (VTE score 1-2) тази вероятността е 

8,23 пъти по-висока спрямо пациентите с нисък риск. Увеличаването на TFAg (√ pg/ml) се 

асоциира с 1,244 пъти сигнификантно по-висока вероятност за изява на прогресия. 

Въпреки че MPTF (√ pg/ml) не се установява като сигнификантен предиктор, следва да се 

отбележи, че с по-голяма вероятност за прогресия се асоциира понижението на този 

показател. 

 

Установява се, че моделът притежава сигнификантна предиктивна способност по 

отношение вероятността да настъпи летален изход при наблюдаваните пациенти, 

χ(6)=17,282, p=0,008, Табл.15. От променливите в модела като статистически значими се 

доказа само VTE score като по-високият VTE score се асоциира с по-голяма вероятност за 

настъпване на летален изход. Повишението на TFAg (√ pg/ml), suPAR (√ ng/ml), ANG-2 (lg 

pg/ml) и понижението на MPTF(√ pg/ml) се съпътстват от повишена вероятност за 

Табл. 14. Логистичен регресионен предиктивен модел за изява на прогресия въз основа на VTE score, MPTF, TFAg, 

suPAR, ANG-2 

 B SE Wald df p Odds 

Ratio 

95% CI за Odds Ratio 

Горна 

граница 

Долна 

граница 

 VTE_score*         

 

Нисък риск   5,565 2 0,062    

Интермедиерен риск 2,108 0,898 5,511 1 0,019 8,232 1,416 47,848 

Висок риск 1,348 1,166 1,335 1 0,248 3,849 0,391 37,863 

MPTF (√ pg/ml) -0,429 0,947 0,206 1 0,650 0,651 0,102 4,164 

TFAg (√ pg/ml)* 0,218 0,101 4,684 1 0,030 1,244 1,021 1,516 

suPAR (√ ng/ml) 0,187 0,384 0,237 1 0,626 1,206 0,568 2,559 

ANG-2 (lg pg/ml) 0,788 1,091 0,522 1 0,470 2,200 0,259 18,681 

Константа -7,044 3,666 3,691 1 0,055 0,001   

В модела референтната група за VTE score e тази с нисък рисък. Променливите MPTF, TFAg, suPAR са трансформирани като квадратен корен от техните стойности, 

ANG-2 е представен чрез десетичен логаритъм. 
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настъпване на летален изход, но тези променливи не бяха доказани като независими 

предиктори.  

Табл. 15. Логистичен регресионен предиктивен модел за настъпване на летален изход въз основа на VTE score, 

MPTF, TFAg, suPAR, ANG-2 

 B SE Wald df p Odds Ratio 95% CI за Odd Ratio 

Долна 

граница 

Горна 

граница 

 VTE score         

 

Нисък риск   4,174 2 0,124    

Интермедиерен риск 2,602 1,276 4,160 1 0,041 13,488 1,107 164,348 

Висок риск 1,965 1,456 1,821 1 0,177 7,135 0,411 123,872 

MPTF (√ pg/ml) -1,152 1,201 0,920 1 0,338 0,316 0,030 3,328 

TFAg (√ pg/ml) 0,140 0,151 0,860 1 0,354 1,150 0,856 1,547 

suPAR (√ ng/ml) 0,967 0,595 2,640 1 0,104 2,630 0,819 8,441 

ANG-2 (lg pg/ml) 1,505 1,492 1,018 1 0,313 4,504 0,242 83,879 

Константа -11,486 5,398 4,527 1 0,033 <0,0005   

В модела референтната група за VTE score e тази с нисък рисък. Променливите MPTF, TFAg, suPAR са трансформирани като квадратен корен от техните стойности, 

ANG-2 е представен чрез десетичен логаритъм. 

 

 

7. Анализ на ролята на изследваните хемостазни биомаркери  

върху преживяемостта 

Влияние на MPTF върху свободната от прогресия преживяемост 

Чрез ROC анализ се установи праговата стойност на MPTF < 0,5 pg/ml за наличие на 

настъпило събитие. При 51,4% от пациентите с нива на MPTF по-ниски от 0,5 pg/ml е 

настъпило изследваното събитие, докато при пациентите с нива > 0,5 pg/ml метастатична 

прогресия или смърт е настъпила в 28,6% от случаите. Медианната PFS на пациентите с 

MPTF < 0,5 pg/ml e 385 дни (95% CI 239,47 – 530,52) спрямо 440 дни (302,54 – 577,46) при 

пациентите с MPTF по-високи от 0,5 pg/ml. Не се установи сигнификантна разлика в 

преживяемостта между двете групи, χ
2
(1)=0,166, p=0,684, Фиг. 23. 
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Фиг. 23. PFS на пациентите в зависимост от праговата стойност на MPTF 

 

Влияние на TFAg върху свободната от прогресия преживяемост 

Чрез ROC анализ се установи праговата стойност на TFAg (√ pg/ml) > 8,28 за наличие на 

настъпило събитие. В зависимост от праговата стойност пациентите бяха разделени в две 

групи: TFAg (√ pg/ml) < 8,28 и TFAg (√ pg/ml) > 8,28. При 10 % от пациентите със 

стойности на TFAg (√) по-ниски от 8,28 е настъпило изследваното събитие, докато при 

пациентите със стойности над 8,28 метастатична прогресия или смърт е настъпила в 46,2 

% от случаите. Медианната PFS на пациентите с TFAg (√ pg/ml) < 8,28 e 572 дни (95% CI 

434,27 – 710,74) спрямо 385 дни (95% CI 245,92 – 524,07) при пациентите с по-високи 

стойности на TFAg (√). Установи се сигнификантна разлика в преживяемостта между 

двете групи, χ
2
(1)=5,171, p=0,023. От Фиг. 24. ясно се вижда, че при пациентите с по-

високи стойности на TFAg (√) кривата на преживяемостта спада значимо по-бързо до по-

ниски стойности и завършва сигнификантно по-рано от тази на пациентите с ниски 

стойности на показателя. ТFAg (√) е сигнификантен предиктор за настъпване на 

метастатична прогресия или смърт. При пациентите с нива на TFAg (√) над праговата 

стойност пропорционалният риск от настъпване на наблюдаваното събитие е 4,57 пъти по 

висок спрямо пациентите с нива на TFAg (√) под праговата стойност, Табл. 16. 
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Фиг. 24. PFS (дни) на пациентите в зависимост от праговата стойност на TFAg (√) 

 

Табл. 16. Cox регресионен модел за оценка ефекта на TFAg (√) върху риска от 

метастатична прогресия или смърт 

 B SE Wald df p Risk 

Ratio 

95% CI за RR 

Горна 

граница 

Долна 

граница 

TFAg (√) 1,519 0,734 4,283 1 0,038 4,57 1,084 19,266 

 

Влияние на ANG-2 върху свободната от прогресия преживяемост 

Чрез ROC анализ се установи праговата стойност на ANG-2 > 302,3 pg/ml за наличие на 

настъпило събитие. В зависимост от праговата стойност пациентите бяха разделени в две 

групи: ANG-2 < 302,3 pg/ml и ANG-2 > 302,3 pg/ml. При 20,7 % от пациентите със 

стойности на ANG-2 по-ниски от 302,3 pg/ml е настъпило изследваното събитие, докато 

при пациентите със стойности над 302,3 pg/ml метастатична прогресия или смърт е 

настъпила в 55,1 % от случаите. Медианната PFS на пациентите с ANG-2 < 302,3 pg/ml e 

480 дни (95% CI 408,91 – 551,08) спрямо 385 дни (95% CI 263,68 – 506,31) при пациентите 

с по-високи стойности на ANG-2. Установи се сигнификантна разлика в преживяемостта 

между двете групи, χ
2
(1)= 4,908, p=0,027. От Фиг. 25. ясно се вижда, че при пациентите с 

по-високи стойности на ANG-2 кривата на преживяемостта спада значимо по-бързо до по-
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ниски стойности и завършва по-рано от тази на пациентите с ниски стойности на 

показателя. ANG-2 е сигнификантен предиктор за настъпване на метастатична прогресия 

или смърт. При пациентите с нива на ANG-2 над праговата стойност пропорционалният 

риск от настъпване на наблюдаваното събитие е 2,138 пъти по висок спрямо пациентите с 

нива на ANG-2 под праговата стойност, Табл. 17. 

 
Фиг. 25. PFS (дни) на пациентите в зависимост от праговата стойност на ANG-2. 

 

Табл. 17. Cox регресионен модел за оценка ефекта на ANG-2 върху риска от метастатична прогресия 

или смърт. 

 B SE Wald df p Risk 

Ratio 

95% CI за RR 

Lower Upper 

ANG-2 0,760 0,352 4,667 1 0,031 2,138 1,073 4,259 

 

Влияние на suPAR върху свободната от прогресия преживяемост 

Чрез ROC анализ се установи праговата стойност на suPAR (√ pg/ml) > 2,83 за наличие на 

настъпило събитие. В зависимост от праговата стойност пациентите бяха разделени в две 

групи: suPAR (√ ng/ml) < 2,83 и suPAR (√ ng/ml) > 2,83. При 17 % от пациентите със 

стойности на suPAR (√) по-ниски от 2,83 е настъпило изследваното събитие, докато при 

пациентите със стойности над 2,83 метастатична прогресия или смърт е настъпила в 51,4 
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% от случаите. Медианната PFS на пациентите със suPAR (√ ng/ml) < 2,83 e 542 дни (95% 

CI 457,99 – 625,91) спрямо 444 дни (95% CI 342,89 – 541,10) при пациентите с по-високи 

стойности на suPAR (√). Установи се сигнификантна разлика в преживяемостта между 

двете групи, χ
2
(1)=4,107, p=0,043. От Фиг. 26. ясно се вижда, че при пациентите с по-

високи стойности на suPAR (√) кривата на преживяемостта спада значимо по-бързо до по-

ниски стойности и завършва сигнификантно по-рано от тази на пациентите с ниски 

стойности на показателя. 

 
Фиг. 26. PFS (дни) на пациентите в зависимост от праговата стойност на suPAR (√) 

 

SuPAR (√) е сигнификантен предиктор за настъпване на метастатична прогресия или 

смърт. При пациентите с нива на suPAR (√) над праговата стойност пропорционалният 

риск от настъпване на наблюдаваното събитие е 2,338 пъти по-висок спрямо пациентите с 

нива на suPAR (√) под праговата стойност, Табл. 18. 

 

Табл. 18. Cox регресионен модел за оценка ефекта на suPAR (√) върху риска от метастатична прогресия или смърт. 

 B SE Wald df p Risk 

Ratio 

95% CI за RR 

Горна 

граница 

Долна 

граница 

suPAR (√) 0,806 0,409 3,884 1 0,049 2,238 1,004 4,988 
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V. ИЗВОДИ 

1. Съществува динамика във фунционалността на тъканен фактор, която се изразява 

чрез обратно пропорционалната зависимост между прокоагулантна и антигенна 

изоформи. За цялостната оценка на количеството тъканен фактор в плазма е 

необходимо да се има предвид съотношението между двете изоформи. 

2. Наличието на малигнен процес се съпътства от значима промяна в зависимостта 

между хемостаза и ангиогенеза. При неоплазия двете системи взаимодействат 

синергично - силна позитивна корелация между TFAg, suPAR и ANG-2 и сходна 

предиктивна способност. 

3. Приложението на химиотерапия променя сигнификантно динамиката на 

изследваните нови маркери. При лонгитудинално проследяване цитотоксичното 

действие оказва супресивен ефект върху хемостазните (TFAg, suPAR) и 

ангиогенните (АNG-2) фактори. Настъпващите промени в нивата на посочените 

маркери отразяват ефекта от провежданото лечение. 

4. Стандартните скринингови хемостазни тестове (aPTT, PT, TT, fbg, D-димери) не са 

достатъчно информативни за промените в хемостазната система, свързани с 

малигнения процес. 

5. Хемостазните (ТFAg) и ангиогенни (ANG-2) маркери корелират сигнификантно 

положително със степента на тромбоцитна активация, оценена чрез MPV. 

6. Агресивният и инвазивен фенотип на малигнения процес потенцира 

сигнификантно тромбофилния риск. Високият VTE score се асоциира 

сигнификантно с туморна дедиференциация и с прогресия на заболяването. 

7. MPTF, suPAR и ANG-2 постигат високи оценки на критериите за диагностична 

надеждност, оценена чрез ROC анализ и могат да бъдат използвани като показатели 

за отдиференциране на малигнена патология. 

8. Изследваните маркери на хемостаза и ангиогенеза са сигнификантни предиктори за 

развитието на метастатична болест (HRTFAg  4.57, HRsuPAR 2.238, HRANG-2 2.138). 

9. MPTF, TFAg, suPAR и ANG-2 могат да послужат като потенциални сурогатни 

биомаркери за терапевтична ефективност и прогресия. 
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VI. ПРИНОСИ 

 

I. Приноси с оригинален характер 

1. За първи път в страната е направено проучване на ролята на тъканен 

фактор при пациенти с малигнени заболявания и бе установено, че 

антигенната изоформа на ТФ притежава предиктивна способност за 

развитието на метастатична болест. 

2. За първи път са сравнени различни изоформи на ТФ, анализирана е 

връзката между тях и е характеризирана зависимостта с ангиопоетин-2 и 

suPAR в клинични условия. 

3. За първи път в страната е проучена ролята на suPAR при пациенти с 

малигнени заболявания и бе установена предиктивната способност на 

показателя за развитие на метастатична болест. 

4. За първи път е оценена диагностичната надеждност на MPTF и TFAg 

като показатели за отдиференциране на малигнена патология. 

5. Създаден бе предиктивен модел, чрез който се оцени комплексно ролята 

на хемостазните (MPTF, TFAg, suPAR) и ангиогенни (ANG-2) маркери за 

наличие на метастатична болест, изява на прогресия и смъртност. 

6. За пръв път е проучено влиянието на средния тромбоцитен обем върху 

нивата на ANG-2 

 

II. Приноси с научно-приложен и потвърдителен характер 

1. С потвърдителен характер са данните за влиянието на химиотерапията 

върху MPTF, ТFAg и ANG-2 като за първи път анализът е направен в 

рамките на лонгитудинално проследяване.  

2. С научно-приложен и потвърдителен характер са данните за 

диагностичната надеждност на ANG-2 и suPAR при отдиференциране на 

малигнена патология. 

3. С научно-приложен характер са данните за динамиката в нивата на ANG-

2 в хода на прилаганото лечение 
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4. С потвърдителен характер е анализът за информативната стойност на 

конвенционалните скринингови показатели.  

5. С научно-приложен характер е оценката на влиянието на тромбоцитната 

активация върху TFAg.  

6. Потвърди се асоциацията между повишен тромбофилен риск и агресивен 

туморен фенотип. 
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VII. ПУБЛИКАЦИИ И УЧАСТИЯ В НАУЧНИ ФОРУМИ, СВЪРЗАНИ С 

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

ПУБЛИКАЦИИ В ПЕРИОДИЧНИ НАУЧНИ СПИСАНИЯ 

1. E1557 “Predictive potential of markers of coagulation, fibrinolysis and angiogenesis in 

cancer patients” Е. Beleva, T. Deneva, E. Karaslavova, V. Popov, J. Grudeva-Popova, 

Haematologica – Vol. 100 (s1), June 2015, p. 622-623. IF 5.814 

 

2. „Прокоагулантни микрочастици при пациенти със солидни тумори – клинични и 

прогностични корелации“, E. Белева, Т. Денева, Е. Караславова, С. Стоенчева, В. 

Попов, Ж. Грудева-Попова, Folia Medica 2015; Vol. 57; Suppl. 1, p. 142, ISSN 0204-

8043  

 

3. „Тромбофилна диатеза при пациенти със солидни тумори: VTE score, клинични и 

прогностични корелации“. E. Белева, Ц. Пейчева, В. Попов, Ж. Грудева-Попова. 

Клинична и трансфузионна хематология vol. XLVIII №1-2/2012; ISSN: 0861-

7880.  

 

4. “From Virchow’s triad to metastasis: circulating hemostatic factors as predictors of risk 

for metastasis in solid tumors”. Beleva E., Grudeva-Popova J. JBUON 2013, 18 (1): 25-

33, ISSN: 1107-0625. IF 0.706 

 

УЧАСТИЯ В НАУЧНИ КОНГРЕСИ, КОНФЕРЕНЦИИ И СИМПОЗИУМИ 

1. 20th Congress of European Hematology Association, 10-15 June, Vienna – E1557 

“Predictive potential of markers of coagulation, fibrinolysis and angiogenesis in cancer 
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