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Дисертационният труд съдържа 155 страници и е онагледен с 
44 таблици, 29 фигури и 47 микроскопски снимки. Използвани са 
158 литературни източника, 3 на кирилица и 155 на латиница. 

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на 
..................... год. от  .................... часа в аудитория ........................... на МУ – 
Пловдив, съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на 
научна степен „доктор“ на МУ – Пловдив и въз основа на заповед 
№  .................от..............год. на Ректора на МУ – Пловдив. 

Материалите по защитата са на разположение в Катедрата по обща и 
клинична патология и съдебна медицина на МУ – Пловдив и на интернет 
страницата на Университета. 
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Използвани съкращения 

ЕМП – епително-мезенхимен преход 

МЕП – мезенхимно-епителен преход 

ИХХ – имунохистохимично (изследване) 

р53 – онкопротеин 

Ki-67 – ядрен протеин 

СЗО – Световна Здравна Организация 

WT1 – Вилмс туморен протеин 1 

PAX2 – протеин, отговорен за клетъчната пролиферация 

GOG – Гинекологично онкологично ръководство 

VEGF – съдов ендотелен растежен фактор 

ER – естрогенов рецептор 

PR – прогестеронов рецептор 

MUC2 – муцин 2 

TGF-b – трансформиращ растежен фактор бета 

ET1 – ендотелин 1 

EGFR – рецептор за епидермален растежен фактор 

CDH1 – ген, кодиращ Е-кадхерина 

CTNNB1 – ген, кодиращ Бета-катенина 

WNT1 – протоонкоген, лиганд на Wnt сигналния път 

TCF/LEF – Т-клетъчен фактор/Лимфоцитен усилващ фактор 
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Глава І. 

Въведение 

Яйчниковият карцином е заболяване с късна диагноза, кратка 
преживяемост и с лоша прогноза. За България петгодишната преживяемост 
е около 35%. В световен аспект резултатите не са много по-различни. По-
добри са при болните, диагностицирани в първи стадий. За съжаление, при 
2/3 от болните диагнозата се поставя едва в трети стадий, което естествено 
влошава прогнозата, налага свръхрадикални оперативни интервенции, 
резекция на съседни органи и тежка химиотерапия. Често е необходима и 
повторна операция заради рецидиви. Като цяло прогнозата на тези 
пациентки е лоша. 

Особено тежък е проблемът при случаи с напреднал и рецидивирал 
яйчников карцином. Това са преобладаващата част от пациентките в 
България с карцином на яйчника. Тук проблемите стават още по-сложни, 
тъй като болестният процес често е излязъл извън рамките на яйчниците и 
ангажира почти всички коремни органи. Налага се хирургична 
интервенция заради туморни имплантационни метастази от екипи от 
гинеколози, хирурзи и уролози. Това е хирургия на карциноматозата на 
перитонеума.  

През последното десетилетие се натрупаха редица експериментални 
данни в литературата за произхода и прогресията на яйчниковите 
карциноми. В англоезичната научна литература има данни за редица нови 
хипотези относно генезата на карцинома на яйчника, основаващи се на 
тези изследвания. Натрупаха се и редица данни от съвременни 
онкологични, морфологични и химиотерапевтични проучвания за 
различното и понякога непредвидимо поведение на яйчникови карциноми 
при пациентки в едни и същи клиничен стадий. По-прецизната 
морфологична оценка на подвидовете яйчникови карциноми даде нов 
поглед към тяхната класификация, произход, терпия и прогноза. Отчете се 
различие в честотата на прекурсорните лезии при хистологичните 
подвидове на яйчниковите карциноми, както и в техния 
имунохистохимичен профил. Това наложи въвеждане на нови критерии за 
диагноза, стадиране и прогноза на яйчниковите карциноми, както и 
редакция на СЗО класификацията за серозните яйчникови карциноми. 

Епително-мезенхимният преход е фундаментален процес в 
ембриогенезата и морфогенезата. Обратният процес се нарича 
мезенхимно-епителен преход и има значение при формиране на органите. 
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И двата процеса са описани при злокачествени солидни епителни тумори с 
различна локализация (карциноми на яйчника, гърдата, стомаха, червата) 
във връзка с инвазията, метастазирането и прогресията на тумора. 

В съвременната патология се използват редица имунохистохимични 
маркери за определяне на епително-мезенхимния преход при яйчникови 
карциноми и пролиферативната им активност, за стадиране, определяне на 
хистологичните подвидове и доказване на метастази при тези пациентки. 

Изследването на имунохистохимичната експресия на молекулни 
маркери при пациентки с яйчников карцином би допринесла за 
подобряване на диагностиката, терапията и прогнозата. 

Анализът на литературните данни по проблема може да се обобщи в 
следните изводи: 
1. В англоезиковата литературата се намират убедителни данни за 

ролята на ЕМП в етапите на карциногенеза при яйчниковите 
карциноми. 

2. Данните по отношение на нивото на имунохистохимичната експресия 
на Е-кадхерин и Бета-катенин в яйчниковите карциноми са 
противоречиви.  

3. Докладваните в литературана данни за експресията на Е-кадхерин в 
метастатичните тумори са недостатъчни. Някои автори описват 
повишена експресия на Е-кадхерин и Бета-катенин при метастазите в 
сравнение с тази при първичните тумори. Други автори описват 
намалена експресия в метастазите. 

4. Взаимовръзката между р53-протеинът и ЕМП при яйчникови 
карциноми е обект на проучване. 

5. Комбинираното имунохистохимично изследване с Е-кадхерин, Бета-
катенин, р53 и Ki-67 при първични доброкачествени и злокачествени 
яйчникови тумори и метастази би допринесло за изясняване на ролята 
им в прогресията на яйчниковите карциноми. 
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Глава ІІ. 

Цел и задачи 

Цел 

Да се извърши имунохистохимичнно изследване с Е-кадхерин, 
Бета-катенин, р53 и Ki-67 при първични доброкачествени, гранични и 
злокачествени серозни яйчникови тумори, рецидиви и метастази с цел 
оценка на значението им в прогресията на тумора. 

Задачи 

1.  Да се проучи разпределението по възраст и морфологични показатели 
на яйчниковите епителни тумори (доброкачествени и гранични 
тумори, серозни и несерозни карциноми и метастази) в биопсичния 
масив на Отделението по клинична патология на УМБАЛ „Свети 
Георги“ ЕАД – гр. Пловдив за период от 3 години (2012 г. – 2014 г.). 

2. Да се изследва и оцени имунохистохимичната експресия на:  
E-кадхерин, Бета-катенин, р53 и Ki-67 при доброкачествени и 
гранични серозни яйчникови тумори, серозни яйчникови карциноми и 
метастази от тях. 

3. Да се изследва асоциацията между експресията на Е-кадхерин и Бета-
катенин в проучваните тумори. 

4. Да се проучи връзката между хистологичния грейдинг на тумора и 
експресията на изследваните ИХХ антитела за отчитане на епително-
мезенхимния преход. 

5. Да се потърсят паралели между експресията на имунохистохимичния 
маркер р53 и епително-мезенхимния статус. 

6. Протеиновата експресия на епително-мезенхимния преход 
(Е-кадхерин, Бета-катенин и р53) да бъде сравнена с пролиферативния 
индекс на тумора (Ki-67). 
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Глава ІІІ. 

Материал и методи 

Материал 

Изследванeто включва ретроспективно проучване на 217 яйчникови 
епителни тумори в биопсичния масив на Отделението по клинична 
патология на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – гр. Пловдив за период от 
3 години (2012 г. – 2014 г.). От тях имунохистохимично са проучени 
96 случая. 

Всички пациентки са оперирани в АГ клиника на УМБАЛ „Свети 
Георги“ ЕАД – гр. Пловдив. 

Хистологичните и имунохистохимичните изследвания на биопсичните 
материали са изработени в лабораторията на Отделението по клинична 
патология на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – гр. Пловдив. 

Показателите на всеки изследван случай са кодирани и въведени в 
електронна база данни за последваща статистическа обработка на 
резултатите. 

Материалите са разпределени в 4 основни групи: 
І група – Доброкачествени яйчникови серозни епителни тумори   
ІІ група – Серозни яйчникови карциноми 
ІІІ група – Метастази и рецидиви от серозни яйчникови 

карциноми в перитонеума и с други локализации 
ІV група – Гранични яйчникови тумори 
За основните групи работен материал използвахме включващи и 

изключващи критерии за подбор. 
Включващи критерии: 
1. Случаи с потвърдена хистологично клинична диагноза яйчников 

тумор. 
2. Случаи на метастази в перитонеума и извън него с хистологично 

доказан произход от първичен яйчников карцином. 
Изключващи критерии: 
1. Случаи с клинична диагноза яйчников тумор, които не са 

потвърдени хистологично. 
2. Случаи на метастази в перитонеума и извън него с неясно първично 

огнище, което не е хистологично дефинитивно определено като яйчников 
карцином. 

3. Биопсичното изследване на материала не представя яйчников тумор 
или метастаза от яйчников карцином. 
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Методи 

1. Класическа хистологична техника 
Рутинно оцветяване с хематоксилин-еозин /Н-Е/ 
Парафиновите срези с дебелина 5 µm бяха депарафинирани и 

рехидратирани през алкохоли с низходяща концентрация. Оцветяването с 
хематоксилин-еозин се извърши по стандартна методика. Срезовете бяха 
включени в канадски балсам и покрити с покривни стъкла. 

2. Имунохистохимична техника 
Имунохистохимичното изследване е извършено в съответствие със 

стандартни протоколи на фирмата производител. Използваните антитела са 
от фирма „Leica Biosystems Newcastle Ltd: 

Bond E-Cadherin, клон 36B5, готово за употреба, 7 мл, кат. № PA0387 
Bond Beta-Catenin, клон 17C2, готово за употреба, 7 мл, кат. № PA0083 
Bond p53 Protein, клон DO-7, готово за употреба, 7 мл, кат. № PA0057 
Bond Ki67, клон K2, готово за употреба, 7 мл, кат. № PA0230 
От избраните парафинови блокчета се изготвиха серийни срези с 

дебелина 4 мкм, които се монтираха върху адхезивни предметни стъкла. 
Срезите се депарафинираха и рехидратираха в алкохоли с низходяща 
концентрация. Промиването се извърши с BondTM Wash Solution 
съобразно инструкциите за употреба. Преди провеждането на 
имунохистохимичната реакция се извърши антигенно възстановяване с 
инкубиране в Epitope Retrieval Solution 1, pH6 за Бета-катенин за 20 мин. и 
Epitope Retrieval Solution 2, pH9 за Е-кадхерин, р53 и Ki-67 за 20 мин. 

Имунохистохимичната реакция се проведе по инструкциите на 
производителя чрез използване на визуализираща система Novolink 
Polymer Detection System. Реакцията се счита за позитивна при кафеникаво 
оцветяване. Наблюдава се в различни участъци на клетката в зависимост 
от локализацията на търсения антиген (Табл. 1). 

Серийните срези от всеки от изследваните случаи се тестваха за 
използваните антитела. При всяка серия на изследване с антитела се 
изготвиха положителна и отрицателна контрола. Положителната контрола 
се избра в съответствие с инструкциите на фирмата производител: 
простата за Е-кадхерин; простата за Бета-катенин; предварително тестван 
първичен яйчников карцином със силна ядрена експресия за р53 и тонзила 
за Ki-67. 

Отрицателната контрола за всяко антитяло се изработи по стандартна 
имунохистохимична процедура, без да се накапва изследваното антитяло. 
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Табл. 1. Характеристики на използваните ИХХ антитела. 
Антитяло Клон pH Локализация на 

експресията 
Положителна експресия 

E-cadherin клон 36B5 9 мембранна, 
цитоплазмена 

Епителни клетки в: карциноми на 
млечна жлеза, простата, бял дроб, 

щитовидна жлеза, черен дроб, 
дебело черво, семиноми и др. 

Beta-
catenin 

клон 17C2 6 мембранна, 
цитоплазмена, 

ядрена 

Епителни клетки в: карциноми на 
дебело черво, ректум, стомах, 
панкреас, бял дроб, яйчници, 

ларингс и др. 
p53 клон DO-7 9 ядрена Епителни клетки в: карциноми на 

млечна жлеза, яйчници, бял дроб, 
щитовидна жлеза, черен дроб и др. 

Ki-67 клон K2 9 ядрена Липоцити. 
Епителни клетки в: карциноми на 
хранопровод, ларингс, език, бял 
дроб, панкреас,черен дроб и др. 

Някои случаи на яйчникови серозни 
кистаденокарциноми могат да бъдат 

отрицателни. 

3. Отчитане на резултатите от ИХХ-изследване 
Ревизията на биопсичните материали с Х-Е оцветяване, както и 

отчитането на ИХХ резултати бяха извършени на 2 нива: ниво І – от 
докторанта и ниво ІІ – консултативно – от научния ръководител. За 
окончателен резултат е приета средната стойност от оценките на двете 
нива. 

Използван е светлинен микроскоп Olympus № OD82685. Във всеки 
случай са избрани поне 10 полета – общо 1000 клетки, наблюдавани при 
400 увеличение (окуляр х10, обектив х40).  

За позитивност се приема: за Е-кадхерин – ясно мембранно или 
цитоплазмено оцветяване на туморните клетки, за Бета-катенин – 
мембранно, цитоплазмено или ядрено оцветяване, за р53 и Ki-67 – ясно 
ядрено оцветяване. 

Съществуват различни системи за оценка на ИХХ експресия на 
четирите маркера. В нашето изследване за Е-кадхерин и Бета-катенин 
предпочетохме да използваме методи за отчитане на ИХХ резултати, които 
максимално елиминират при наличните условия субективния фактор. За 
разлика от процента на позитивни клетки, интензитетът на ИХХ реакция е 
по-лесен за отчитане в скала от 0 до 3 – отрицателно, слабо, умерено или 
силно оцветяване.  
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За отчитане на ИХХ експресията на Е-кадхерин и Бета-катенин 
използвахме една и съща система, с цел да постигнем съпоставимост на 
резултатите от двата маркера. Първата част от системата е взаимствана от 
Takai M et al., 2014: 

0 – всички отрицателни случаи и тези с позитивност под 10% от 
туморните клетки, с цел да се елиминират фалшиво положителните 
случаи.  

1+ – слаба експресия на повече от 10% от туморните клетки. 
2+ – умерена експресия на повече от 10% от туморните клетки. 
3+ – силна експресия на повече от 10% от туморните клетки. 
По отношение на локализацията на експресия за Е-кадхерин и Бета-

катенин са отчитани: локализация в плазмената мембрана, 
локализация в цитоплазмата и локализация в ядрото, подобно на други 
автори (Voutilainen KA et al., 2006; Bodnar L et al., 2014). 

По отношение на модела на оцветяване използвахме този на Giurgea 
L et al., 2012, който те прилагат за оценка на експресията на р53 и Ki-67, 
но смятаме за удачен за прилагане и за Е-кадхерин и Бета-катенин, с цел 
отчитане на участъци от тумора с различен интензитет на ИХХ експресия:  
 фокусен модел, който показва малък брой екпресиращи туморни 

клетки 
 хетерогенен модел, с острови на силна или умерена положителна 

експресия, редуващи се с райони с ниска положителна експресия; 
 дифузен модел, представящ дифузна позитивност. 

В нашето проучване отчетохме и наличието на участъци с 
отрицателна ИХХ-експресия за Е-кадхерин и Бета-катенин. Подобно на 
Takai M et al., 2014, за ЕМП-отрицателен статус (запазена 
Е-кадхеринова експресия) приехме оценка 3+ за ИХХ експресия на 
Е-кадхерин, а за ЕМП-положителен статус (намалена Е-кадхеринова 
експресия) – оценки 0, 1+, 2+ и наличие на участъци с отрицателна 
експресия, независимо от оценката. 

За ядрените маркери, които визуално се отчитат сравнително по-
лесно, използвахме полуколичествен метод за оценка, при който 
резултатът се отчита като процент положителни туморни клетки (брой 
положителни туморни клетки върху общия брой на изследваните туморни 
клетки). Използваната система за оценка на ИХХ експресия на р53 и Ki-67 
е подобна на тази, приложена от Giurgea L et al., 2012. По отношение на 
процента оцветени туморни клетки използвахме следните оценки: 0: 
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оценка 0; 1 – 10%: оценка 1; 10 – 50%: оценка 2; 50 – 100%: оценка 3. 
Въпреки големия диапазон на процентите в съответната оценка, избрахме 
посочената система като подходяща за отчитане при неавтоматизирано 
броене. По отношение на модела на оцветяване се отчиташе фокусен, 
хетерогенен и дифузен, описани при оценката на експресията на 
Е-кадхерин и Бета-катенин с цел съпоставимост на резултатите. 

4. Статистически методи на изследване 
Приложени са статистически хипотези с точно изчисляване на 

„p-value”. За приемане на нулевата хипотеза (H0) е използван критерият 
„p-value” > 0.05 (вероятността да се допусне грешка от първи род е под 
5%), а за приемане на алтернативната хипотеза (H1) е приложен критерият 
„p-value” < 0.05 (вероятността за правилно взето решение е над 95%). 

За откриване на статистическа разлика между стойностите на даден 
параметър, представляващ непрекъсната случайна величина, са приложени 
непараметричните тестове на Mann-Whitney U (при сравнението на две 
дефинирани групи пациенти) и Kruskal-Wallis с Dunn's post hoc анализ за 
повече от две групи. За сравненията по отношение на променливи, 
заемащи дискретни значения, е приложен Fisher's Exact Test.  

Във всички случаи е дефинирана нулева хипотеза (H0) – стойностите 
на изследвания параметър за сравняваните групи произлизат от една и 
съща генерална съвкупност и алтернативна хипотеза (H1) – стойностите на 
изследвания параметър за изследваните групи се различават 
статистически.  

Наличие на статистическа значимост определяме при стойност на 
р ≤ 0.05; при стойност на р > 0.05 липсва статистически значима разлика. 

За графична визуализация на данните са използвани: 
1. За непрекъснатите променливи – „boxplot” диаграми, които 

визуализират 25-я, 50-я и 75-я персентил от съвкупността на данните, 
както и минималната и максималната стойност на изследвания параметър.  

2. За дискретни променливи – „bar” или „pie” диаграми нормирани 
към 100% за представяне на процентния дял на дадена категория от данни. 

Изчисленията са направени с помощта на R-statistics  
(www.r-project.org) и MS Excel 2016. 
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Глава ІV. 

Резултати 

1. Разпределение на пациентките по възраст и  
морфологични показатели 

Изследвани са ретроспективно 217 случая с яйчникови тумори и 
метастази от тях за периода 2012 – 2014 г. 

Средната възраст на изследваните пациентки е 56 години +/-16 и 
варира от 14 до 85 години.  

Анализът на честотното разпределение по възрастови групи (Табл. 2) 
на всички изследвани пациентки показа, че най-засегната в нашето 
проучване възрастова група е между 61 – 70 години (23,6%). Същото се 
отнася и за серозните яйчникови тумори при анализ на хистологичните 
подвидове. За несерозните яйчникови тумори най-засегната е възрастовата 
група 51 – 60 години (21,9%). 

Табл. 2. Честотно разпределение по възрастови групи и  
хистологичен подвид. 

  Всички пациенти Подвид – серозни Подвид – несерозни 
  Бр. % Бр. % Бр. % 
под 21 г. 4 1,9 2 1,4 2 3,1 
21 – 30 г. 12 5,6 10 7,1 2 3,1 
31 – 40 г. 28 13,0 19 13,6 9 14,1 
41 – 50 г. 37 17,1 24 17,1 10 15,6 
51 – 60 г. 40 18,5 25 17,9 14 21,9 
61 – 70 г. 51 23,6 37 26,4 10 15,6 
над 80 г. 9 4,2 6 4,3 3 4,7 
Общо 216 100,0 140 100,0 64 100,0 

Преобладаващият хистологичен подвид доброкачествени яйчникови 
тумори е серозният – 73%, последван от муцинозния – 27%. От всички 
изследвани яйчникови карциноми като хистологичен подвид преобладават 
серозните – 61%. Следващи по честота са муцинозните яйчникови 
карциноми (26%). Ендометриоидният хистологичен подвид на 
карциномите представлява 12% от изследваните яйчникови тумори. Най-
рядко се срещат светлоклетъчните карциноми – 1% (Фиг. 1) 
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Фиг. 1. Процентно разпределение на доброкачествените яйчникови тумори 
(в ляво) и карциномите (в дясно) по хистологичен подвид. 

  

  

  

Изследваните гранични тумори са 5 (малкият брой случаи се дължи на 
ниската честота на тази патология), като 4 от тях са от серозен 
хистологичен подвид, а 1 случай е серо-муцинозен.  

В изследваната група на карциномите преобладават умерено 
диференцираните (59%), според двустепенната класификация – 
високостепенните (88%) карциноми. Високо диференцираните, съответно 
нискостепенните карциноми представляват само 12% (Фиг. 2). 

73%

27%

Серозен подвид (N = 58)
Муцинозен подвид (N = 22)

Снимка 1. Серозен яйчников 
кистаденом, Н-Е, х100 

Снимка 2. Серозен граничен 
яйчников тумор, Н-Е, х100 
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Фиг. 2. Процентно разпределение в групата на карциномите по степен 
(според двустепенната класификация): 

 

     

  

В повечето от изследваните яйчникови карциноми (68%) се 
наблюдава инфилтрация в маточната тръба от същата страна.  

В приблизително половината от изследваните карциноми (55%) 
наблюдавахме инфилтрация в срещуположния яйчник и/или 
срещуположната маточна тръба. 

В преобладаващата част от карциномите наблюдавахме инфилтрация 
в серозата/миометриума на маточното тяло (82%). 

В нашето изследване инфилтрация в ендометриума беше наблюдавана 
само в 2 случая в групата на карциномите. И двата случая бяха от 
несерозен подвид – муцинозен и ендометриоиден. 

Инфилтрация в маточната шийка в групата на карциномите 
наблюдавахме само в 2 случая, и двата от серозен подвид. 

В нашето изследване 60% от случаите с яйчникови карциноми имат и 
биопсичен материал от техни метастази. 

88%

12% Високостепенни 
карциноми (N = 61)

Нискостепенни 
карциноми (N = 8)

Снимка 3. Високостепенен серозен 
яйчников карцином, Н-Е, х100 

 
 

Снимка 4. Нискостепенен серозен 
яйчников карцином,  

с микропапиларни структури,  
Н-Е, х100 
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Повечето метастази са локализирани в оментума. Само в 10 случая 
локализацията на метастазата е извън оментума. Метастази извън 
оментума наблюдавахме в следните локализации: апендикс, дебело черво, 
коремна стена, тънко черво, ректум и пикочен мехур. 

  

  

В настоящето проучване при серозните карциноми най-често се среща 
наличието на некроза (68%) и стромна реакция (66%). В половината от 
случаите наблюдавахме наличие на микропапили. Фиброза отбелязахме в 
34% от случаите, слузообразуване – в 24%, а наличие на псамомни телца – 
в 18%. Само в 2 случая (5%) попаднахме на туморни емболи в лимфни 
съдове. 

Обобщено, разпределението на пациентите от четирите изследвани 
групи по възрастова характеристика показа статистическа разлика между 
доброкачествени тумори и карциноми и между доброкачествени тумори и 
метастази. Не открихме статистически значима разлика във възрастовото 
разпределение по групи между карциноми и метастази. Най-засегната в 
нашето проучване възрастова група е 61 – 70 години. Същото се отнася и 
за серозните яйчникови тумори при анализ на хистологичните подвидове. 
За несерозните яйчникови тумори най-засегната е възрастовата група 51 – 
60 години. Не се открива статистическа разлика между възрастовото 
разпределение и степента на карциномите. Преобладаващият хистологичен 
подвид в изследваните яйчникови тумори и метастази от тях е серозният. 
В изследваната група на карциномите преобладават 
умеренодиференцираните, а според двустепенната класификация – 

Снимка 5. Метастаза от 
високостепенен серозен 

яйчников карцином в оментума, 
Н-Е, х100 

Снимка 6. Метастаза от 
нискостепенен серозен яйчников 

карцином в оментума,  
с псамомни телца, Н-Е, х100 
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високостепенните карциноми. В 68% от изследваните яйчникови 
карциноми наблюдавахме инфилтрация в маточната тръба от същата 
страна. 

2.1. Оценка на имунохистохимичната експресия на Е-кадхерин 

От имунохистохимично изследваните доброкачествени тумори всички 
случаи показаха положителна Е-кадхеринова експресия. Общо 20 случая 
(65%) имаха силна Е-кадхеринова експресия в над 10% от туморните 
клетки, 9 случая (29%) показаха умерена експресия и само в 2 случая 
наблюдавахме слаба експресия (Фиг. 3). По отношение на локализацията 
на експресията наблюдавахме мембранно оцветяване във всички 
изследвани доброкачествени яйчникови тумори. 

В групата на граничните яйчникови тумори 1 случай беше с 
отрицателна Е-кадхеринова експресия, 1 случай със силна експресия, но с 
наличие на участъци с отрицателна експресия, 1 брой с умерена и 1 със 
слаба експресия, т.е. положителен ЕМП статус наблюдавахме във всички 
изследвани случаи. Всички случаи бяха с мембранна локализация на 
Е-кадхериновата експресия. Два от случаите показаха хетерогенен модел 
на оцветяване, единият от които с участъци на отрицателна експресия, а 
третият случай беше с фокален модел. 

От имунохистохимично изследваните яйчникови серозни карциноми 
силна Е-кадхеринова експресия проявиха 6 случая (18%), умерена – 
11 случая (33%), със слаба експресия бяха 13 случая (39%), а 3 броя бяха 
Е-кадхерин отрицателни (Фиг. 3). Преобладаващата част от карциномите 
демонстрираха ЕМП положителен статус (82%), докато отрицателен ЕМП 
статус отчетохме само в 18% от случаите (Фиг. 4). Във всички изследвани 
карциноми локализацията на експресията беше мембранна. 

В групата на метастазите от серозни яйчникови карциноми само 
5 случая (18%) проявиха силна Е-кадхеринова експресия, като в 2 от тях 
наблюдавахме участъци с отрицателна експресия (1 случай на метастаза в 
оментум и 1 случай на метастаза в стената на тънко черво), 13 случая бяха 
с умерена експресия (46%), 5 – със слаба и 5 с отрицателна експресия 
(Фиг. 3). Подобно на групата на карциномите, преобладаващият дял от 
изследваните метастази имаха ЕМП положителен статус (89%), докато 
само 3 случая (11%) от тях демонстрираха отрицателен ЕМП статус (Фиг. 
4.). Във всички изследвани метастази локализацията на експресията беше 
мембранна. 
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Установихме статистическа разлика между изследваните групи и 
техния ЕМП статус (Fisher's Exact Test, p < 0,001) (Фиг. 4.). 

Фиг. 3. Процентно разпределение на Е-кадхериновата имунохистохимична 
експресия в изследваните групи. 

 

Фиг. 4. Процентно разпределение на изследвания материал  
по групи и ЕМП статус 
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При сравнителното изследване по модели на имунохистохимичното 
оцветяване за Е-кадхерин установихме, че преобладаващият модел при 
доброкачествените тумори е дифузния, а при карциноми и метастази – 
хетерогенния. 

При 6 избрани случая на положителен ЕМП статус (3 високостепенни 
серозни карциноми и 3 метастази от високостепенни серозни карциноми) 
изследвахме ИХХ експресия на Виментин. В тези случаи установихме 
мембранна експресия на Виментин в туморните клетки, което подкрепя 
наличието на положителен ЕМП статус, тъй като Виментинът е 
мезенхимен маркер (Снимка 7). 

Снимка 7. Метастаза от високостепенен серозен карцином. 

  

  

2.2. Оценка на имунохистохимичната експресия  
на Бета-катенин 

От имунохистохимично изследваните доброкачествени тумори 
27 случая от общо 31 показаха положителна експресия на Бета-катенин. 
Общо 12 случая (39%) имаха силна Бета-катенинова експресия в над 10% 
от туморните клетки, 8 случая (26%) показаха умерена експресия и в 
7 случая наблюдавахме слаба експресия (Фиг. 5). 

В групата на граничните яйчникови тумори 1 случай беше с 
отрицателна експресия на Бета-катенин, 2 случая бяха с умерена и 1 със 
слаба експресия, т.е. намалена експресия наблюдавахме във всички 

ИХХ изследване: Е-кадхерин, 
умерена мембранна експресия, 
хетерогенен модел с участъци  
с отрицателна експресия, х100 

ИХХ изследване: Виментин, 
умерена мембранна експресия  

в туморните клетки, х100 
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изследвани случаи. Всички проучени гранични тумори показаха 
мембранна експресия на Бета-катенина. Два от случаите бяха с 
хетерогенен модел на оцветяване с участъци на отрицателна експресия, а 
третият случай показа дифузен модел на оцветяване. 

От имунохистохимично изследваните яйчникови серозни карциноми 
силна Бета-катенинова експресия проявиха само 2 случая (6%), а умерена – 
5 случая (15%). Преобладаваха случаите със слаба експресия – 17 случая 
(52%), а 9 броя (27%) бяха отрицателни за Бета-катенин (Фиг. 5). С най-
голяма честота карциномите демонстрираха намалена Бета-катенинова 
експресия (94%), докато запазена експресия отчетохме само в 6% от 
случаите (Табл. 3). В повечето изследвани карциноми локализацията на 
експресията беше мембранна. 8 случая показаха мембранна и 
недемонстративна цитоплазмена експресия, а 1 случай беше със слаба 
ядрена експресия на Бета-катенин. 

В групата на метастазите от серозни яйчникови карциноми само 
1 случай (4%) прояви силна Бета-катенинова експресия, като в него 
наблюдавахме участъци с отрицателна експресия, 8 случая (29%) бяха с 
умерена експресия, 9 – със слаба (32%) и 10 с отрицателна експресия (36%) 
(Фиг. 5). Всички от изследваните метастази показаха намалена Бета-
катенинова експресия (Табл. 3). В почти всички изследвани метастази 
локализацията на експресията беше мембранна, само в 3 случая отчетохме 
мембранна и недемонстративна цитоплазмена експресия. 

Наблюдава се статистическа разлика между изследваните групи и 
експресията на Бета-катенина (Fisher's Exact Test, p = 0,002) (Табл. 3). 
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Фиг. 5. Процентно разпределение на Бета-катениновата 
имунохистохимична експресия в изследваните групи 

 

Табл. 3. Процентно разпределение на изследваните групи  
по отношение на Бета-катениновата експресия 

 

При сравнителното изследване по модели на имунохистохимичното 
оцветяване за Бета-катенин установихме, че преобладаващият модел при 
доброкачествените тумори е дифузния, а при карциноми и метастази – 
хетерогенния. 

2.3. Оценка на имунохистохимичната експресия на р53 

Всички р53 положителни туморни клетки в проучването показаха 
ядрена р53 експресия. От имунохистохимично изследваните 
доброкачествени тумори 2 случая от общо 31 (6%) бяха р53 положителни и 
показаха 10 – 50% р53 положителни туморни клетки (Фиг. 6). В групата на 
граничните яйчникови тумори всички случаи бяха р53 отрицателни.  
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От имунохистохимично изследваните яйчникови серозни карциноми 
17 случая (52%) бяха р53 отрицателни. В подгрупата на р53 
положителните карциноми преобладаваха случаите с р53 експресия в 50 – 
100% от туморните клетки – 10 случая (30%), докато 4 случая (12%) 
показаха 1 – 10% р53 положителни туморни клетки и само 2 случая бяха с 
10 – 50% р53 положителни туморни клетки (Фиг. 6).  

В групата на метастазите от серозни яйчникови карциноми 17 случая 
(61%), 13 от които са метастази от гореописаните 17 броя р53 отрицателни 
карциноми, бяха р53 отрицателни. В подгрупата на р53 положителните 
карциноми преобладаваха случаите с р53 експресия в 50 – 100% от 
туморните клетки – 8 случая (29%) и само 3 случая (11%) бяха с 10 – 50% 
р53 положителни туморни клетки (Фиг. 6). 

Фиг. 6. Процентно разпределение на р53 имунохистохимичната експресия  
в изследваните групи 
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При сравнителното изследване по модели на имунохистохимичното 
оцветяване за р53 установихме, че двата случая на р53 положителни 
доброкачествени тумори показаха дифузен модел. При карциноми и 
метастази също най-често наблюдавахме дифузен модел на оцветяване 
(69% и 64% съотв.), последван от хетерогенния модел (19% и 36% съотв.) 

2.4. Оценка на имунохистохимичната експресия на Ki-67 

Всички Ki-67 положителни туморни клетки в проучването показаха 
ядрена Ki-67 експресия. От имунохистохимично изследваните 
доброкачествени тумори 24 случая от общо 31 показаха Ki-67 положителна 
експресия. В подгрупата на Ki-67 положителните случаи преобладаваха 
тумори с експресия в 1 – 10% от туморните клетки (21 случая или 68%). 
Само 3 случая (10%) показаха 10 – 50% Ki-67 положителни туморни 
клетки. При доброкачествените тумори не попаднахме на случай с висок 
пролиферативен индекс (50 – 100% Ki-67 положителни туморни клетки). 

В групата на граничните яйчникови тумори 3 от общо четирите 
изследвани случаи бяха Ki-67 положителни, като 2 от тях показаха 10 – 
50% Ki-67 положителни туморни клетки (1 с фокален и 1 с дифузен модел 
на оцветяване), а третият случай беше с Ki-67 експресия в 1 – 10% от 
туморните клетки (с фокален модел на оцветяване).  

От имунохистохимично изследваните яйчникови серозни карциноми 
5 случая (15%) бяха Ki-67 отрицателни. В подгрупата на Ki-67 
положителните карциноми преобладаваха случаите с Ki-67 експресия в 
10 – 50% от туморните клетки – 13 случая (39%), докато 9 случая (27%) 
показаха 50 – 100% Ki-67 положителни туморни клетки, а 6 случая бяха с 
1 – 10% Ki-67 положителни туморни клетки (Фиг. 7). 

Снимка 8. Серозен карцином. ИХХ 
изследване: р53: ядрена експресия в 

50 – 100% от туморните клетки, 
х100. 
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В групата на метастазите от серозни яйчникови карциноми 5 случая 
(18%), 4 от които са метастази от гореописаните 5 Ki-67 отрицателни 
карциноми, бяха Ki-67 отрицателни. В подгрупата на Ki-67 положителните 
метастази преобладаваха случаите с Ki-67 експресия в 10 – 50% от 
туморните клетки – 10 случая (36%), докато 9 случая (32%) показаха 50 – 
100% Ki-67 положителни туморни клетки, а 4 случая (14%) бяха с 1 – 10% 
Ki-67 положителни туморни клетки (Фиг. 7). 

Установихме статистическа разлика между Ki-67 експресията в 
изследваните групи работен материал (Fisher's Exact Test, p < 0,001) 
(Фиг. 7). 

Фиг. 7. Процентно разпределение на Ki-67 имунохистохимична експресия  
в изследваните групи. 

 

При сравнителното изследване по модели на имунохистохимичното 
оцветяване за Ki-67 установихме, че при доброкачествените тумори 
преобладава фокалния модел, а при карциноми и метастази – най-често 
наблюдавахме дифузен модел на оцветяване (54% и 57% съотв.), 
последван от хетерогенния модел (29% и 30% съотв.). 
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Обобщено, при направената оценка на имунохистохимичната 
експресия на изследваните ИХХ антитела установихме следната ИХХ 
характеристика на всяка една от проучваните групи: 

• За доброкачествените серозни яйчникови тумори е характерна 
силна мембранна експресия на E-кадхерин (отрицателен ЕМП статус), 
дифузен модел на оцветяване; силна мембранна Бета-катенинова 
експресия, дифузен модел на оцветяване; отрицателна р53 експресия; 
ядрена експресия на Ki-67 в 1 – 10% от туморните клетки (нисък 
пролиферативен индекс), фокален модел на оцветяване. 

• За граничните яйчникови тумори е характерна намалена 
Е-кадхеринова мембранна експресия (положителен ЕМП статус), 
хетерогенен модел на оцветяване; намалена Бета-катенинова мембранна 
експресия, хетерогенен модел на оцветяване; р53 отрицателна експресия; 
ядрена Ki-67 експресия в 10 – 50% от туморните клетки, хетерогенен 
модел на оцветяване (малкият брой изследвани случаи трябва да се вземе 
под внимание). 

• За серозните яйчникови карциноми е характерна слаба мембранна 
експресия на Е-кадхерин (положителен ЕМП статус), хетерогенен модел на 
оцветяване; слаба мембранна експресия на Бета-катенин, хетерогенен 
модел на оцветяване; 52% от случаите са р53 отрицателни, като за 
подгрупата на р53 положителните карциноми е характерна ядрена р53 
експресия в 50 – 100% от туморните клетки, с дифузен модел на 
оцветяване; ядрена Ki-67 експресия в 10 – 50% от туморните клетки, 
дифузен модел на оцветяване. 

Снимка 9. Граничен серозен 
тумор. ИХХ изследване: Ki-67: 
ядрена експресия в 10 – 50% от 

туморните клетки, х100. 

Снимка 10. Метастаза от серозен 
карцином. ИХХ изследване: Ki-67: 

ядрена експресия в 10 – 50% от 
туморните клетки, х100. 
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• За метастазите от серозни яйчникови карциноми е характерна 
умерена мембранна експресия на Е-кадхерин (положителен ЕМП статус), 
хетерогенен модел на оцветяване; слаба мембранна експресия на Бета-
катенин, хетерогенен модел на оцветяване; 61% от случаите са р53 
отрицателни, като за подгрупата на р53 положителните метастази е 
характерна ядрена р53 експресия в 50 – 100% от туморните клетки, с 
дифузен модел на оцветяване; ядрена Ki-67 експресия в 10 – 50% от 
туморните клетки, дифузен модел на оцветяване. 

3. Асоциация между експресията на Е-кадхерин и Бета-катенин 

При сравнително изследване на експресията на Е-кадхерин и 
еспресията на Бета-катенин за всички имунохистохимично проучени 
тумори установихме асоциация между експресията на двата маркера, като 
зависимостта е най-силно проявена при изследване на случаите със силна и 
умерена експресия. 80% от случаите със силна Бета-катенинова експресия 
проявиха силна експресия на Е-кадхерин, както и 70% от случаите с 
умерена Бета-катенинова експресия показаха умерена експресия на 
Е-кадхерин (Fisher's Exact Test; p < 0,001) (Фиг. 8). 

Фиг. 8. Процентно разпределение на Бета-катениновата експресия  
в зависимост от експресията на Е-кадхерин. 
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При сравнително изследване на експресията на Е-кадхерин и Бета-
катенин в доброкачествените тумори установихме, че 50% от случаите 
(10 случая) със силна Е-кадхеринова експресия показаха и силна експресия 
на Бета-катенин. 

При сравнително изследване на експресията на Е-кадхерин и Бета-
катенин в карциномите установихме, че повече от половината от случаите 
(9 от общо 13 случая) със слаба Е-кадхеринова експресия показаха и слаба 
експресия на Бета-катенин. 

При сравнително изследване на експресията на Е-кадхерин и Бета-
катенин в метастазите установихме, че 6 от общо 13 случая с умерена 
Е-кадхеринова експресия показаха и умерена експресия на Бета-катенин. 

         

 

      

 

Снимка 11. Серозен кистаденом. ИХХ изследване: 
11 a) Е-кадхерин, силна мембранна експресия, х400; 

11 б) Бета-катенин, силна мембранна експресия, х400. 

Снимка 12. Метастаза от серозен карцином. ИХХ изследване: 
12 а) Е-кадхерин, умерена мембранна експресия, х100; 

12 б) Бета-катенин, умерена мембранна експресия, х100. 

11 а) 11 б) 

12 а) 12 б) 
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4.1. Съпоставяне на степенуването на тумора и  
имунохистохимичната експресия на Е-кадхерина  

за отчитане на епително-мезенхимния преход 

Преобладаващата част от имунохистохимично изследваните 
яйчникови тумори бяха с висока степен на малигненост. При тях с най-
висока честота наблюдавахме умерена Е-кадхеринова експресия – в 24 
случая (41%), последвана от слаба експресия в 17 случая (29%). 
Отрицателна експресия показаха 8 случая (14%). Силна Е-кадхеринова 
експресия наблюдавахме само в 9 случая (16%). Нискостепенните тумори 
се оказаха само 3 случая, от които 2 показаха силна Е-кадхеринова 
експресия и 1 случай – слаба експресия. 

В повечето случаи на високостепенни тумори (88%) и в един от трите 
нискостепенни тумори наблюдавахме положителен ЕМП статус (Табл. 4). 

Табл. 4. Разпределение на яйчниковите тумори  
по степен и епително-мезенхимен статус 

 

26 от общо 31 имунохистохимично изследваните високостепенни 
карциноми и 25 от общо 27 метастази от високостепенни карциноми 
показаха положителен ЕМП статус (Табл. 5). 

Табл. 5. Разпределение на високостепенните тумори  
по групи на работния материал и по ЕМП статус. 

N Високостепенни 
карциноми 

Метастази от 
високостепенни карциноми 

Положителен ЕМП статус 26 (84%) 25 (93%) 

Отрицателен ЕМП статус 5 (16%) 2 (7%) 

Общо 31 (100%) 27 (100%) 
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4.2. Съпоставяне на степенуването на тумора и  
имунохистохимичната експресия на Бета-катенин 

При Бета-катенин положителните високостепенни тумори с най-
висока честота наблюдавахме случаи със слаба Бета-катенинова 
експресия – 26 случая (45%), последвано от случаи с умерена експресия – 
12 случая (21%). Силна Бета-катенинова експресия наблюдавахме само в 3 
случая (5%). Отрицателна експресия показаха 17 случая (29%). 
Нискостепенните тумори бяха само 3 случая, от които 2 показаха 
отрицателна Бета-катенинава експресия и 1 случай – умерена експресия. 

В почти всички случаи на високостепенни тумори (98%) и във всички 
нискостепенни тумори наблюдавахме намалена Бета-катенинова експресия 
(Табл. 6). 

Табл. 6. Разпределение на яйчниковите тумори  
по степен и Бета-катенинова експресия 

 

30 от общо 31 имунохистохимично изследваните високостепенни 
карциноми и всички метастази от високостепенни карциноми показаха 
намалена Бета-катенинова експресия (Табл. 7). 

Табл. 7. Разпределение на високостепенните тумори  
по групи на работния материал и по Бета-катенинова експресия. 

N Високостепенни 
карциноми 

Метастази от 
високостепенни 

карциноми 

Намалена Бета-катенинова експресия 30 (97%) 27 (100%) 

Запазена Бета-катенинова експресия 1 (3%) 0 (0%) 

Общо 31 (100%) 27 (100%) 
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4.3. Съпоставяне на степенуването на тумора и  
имунохистохимичната експресия на р53 

Преобладаващата част от имунохистохимично изследваните 
яйчникови карциноми и метастази бяха с висока степен на малигненост. 
При р53 положителните случаи с най-висока честота наблюдавахме 
тумори с 50 – 100% р53 положителни туморни клетки – 18 случая (31%). 
Следващите по честота бяха тумори с 10 – 50% р53 положителни туморни 
клетки – 4 случая (7%) и тумори с 1 – 10% р53 положителни туморни 
клетки – 3 случая (5%). Отрицателна експресия показаха 33 случая (57%). 
Нискостепенните тумори бяха само 3 случая, от които 1 беше р53 
отрицателен, 1 случай показа 1 – 10% р53 положителни туморни клетки и 
1 беше с р53 експресия в 10 – 50% от туморните клетки (Табл. 8). 

Табл. 8. Разпределение на яйчниковите тумори  
по степен и р53 експресия. 

N Високостепенни 
тумори 

Нискостепенни 
тумори 

р53 отрицателна експресия 33 (57%) 1  
1 – 10% р53 пол. туморни клетки 3 (5%) 1  
10 – 50% р53 пол. туморни клетки 4 (7%) 1  
50 – 100% р53 пол. туморни клетки 18 (31%) 0 
Общо 58 (100%) 3 

При 15 от общо 31 имунохистохимично изследвани високостепенни 
карциноми и 10 от общо 27 метастази от високостепенни карциноми 

Снимка 13. Високостепенен 
серозен карцином. ИХХ 

изследване: Е-кадхерин, умерена 
мембранна експресия, х100. 

Снимка 14. Високостепенен 
серозен карцином. ИХХ 

изследване: Бета-катенин, слаба 
мембранна експресия, х100. 
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установихме р53 положителна експресия, с най-висока честота на случаите 
с 50 – 100% р53 положителни туморни клетки – 10 и 8 случая, съотв. 
(Табл. 9). 

Табл. 9. Разпределение на високостепенните тумори  
по групи на работния материал и по р53 експресия. 

N Високостепенни 
карциноми 

Метастази от 
високостепенни 

карциноми 
р53 отрицателна експресия 16 (52%) 17 (63%) 
1 – 10% р53 пол. туморни клетки 3 (10%) 0 (0%) 
10 – 50% р53 пол. туморни клетки 2 (6%) 2 (7%) 
50 – 100% р53 пол. туморни клетки 10 (32%) 8 (30%) 
Общо 31 (100%) 27 (100%) 

 

  

  

4.4. Съпоставяне на степенуването  
на тумора и имунохистохимичната експресия на Ki-67 

При Ki-67 положителните високостепенни тумори с най-висока 
честота наблюдавахме случаи с 10 – 50% Ki-67 положителни туморни 
клетки – 21 случая (36%). Следващите по честота бяха тумори с 50 – 100% 
Ki-67 положителни туморни клетки – 18 случая (31%) и тумори с 1 – 10% 
Ki-67 положителни туморни клетки – 9 случая (16%). Отрицателна 
експресия показаха 10 случая (17%). Нискостепенните тумори се оказаха 
само 3 случая, от които 1 случай показа 1 – 10% Ki-67 положителни 

Снимка 15. Високостепенен 
серозен карцином. ИХХ 

изследване: р53, ядрена експресия 
в 50 – 100% от туморните клетки. 

Снимка 16. Нискостепенен 
серозен карцином. ИХХ 

изследване: р53, ядрена експресия 
в 10 – 50% от туморните клетки. 
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туморни клетки и 2 случая бяха с Ki-67 експресия в 10 – 50% от туморните 
клетки (Табл. 10). 

Табл. 10. Разпределение на яйчниковите тумори  
по степен и пролиферативен индекс. 

N Високостепенни 
тумори 

Нискостепенни 
тумори 

Ki-67 отрицателна експресия 10 (17%) 0 
1 – 10% Ki-67 пол. туморни клетки 9 (16%) 1 
10 – 50% Ki-67 пол. туморни клетки 21 (36%) 2 
50 – 100% Ki-67 пол. туморни клетки 18 (31%) 0 
Общо 58 (100%) 3 

При 26 от общо 31 имунохистохимично изследвани високостепенни 
карциноми и 22 от общо 27 метастази от високостепенни карциноми 
установихме Ki-67 положителна експресия, с най-висока честота на 
случаите с 10 – 50% Ki-67 положителни туморни клетки – 12 и 9 случая, 
съотв. (Табл. 11). 

Табл. 11. Разпределение на високостепенните тумори  
по групи на работния материал и пролиферативен индекс. 

N Високостепенни карциноми Метастази от високостепенни 
карциноми 

Без оцветяване 5 (16%) 5 (19%) 
1 – 10% 5 (16%) 4 (15%) 
10 – 50% 12 (39%) 9 (33%) 
50 – 100% 9 (29%) 9 (33%) 
Общо 31 (100%) 27 (100%) 

 

  

Снимка 17. Високостепенен серозен 
карцином. ИХХ изследване: Ki-67, 

ядрена експресия в 10-50% от 
туморните клетки. 
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Обобщено, при съпоставяне на степенуването на тумора и 
имунохистохимичната експресия на изследваните ИХХ антитела за 
отчитане на епително-мезенхимния преход установихме: 

• За високостепенните яйчникови тумори е характерна умерената 
Е-кадхеринова мембранна експресия (положителен ЕМП статус) с 
хетерогенен модел на оцветяване; слаба мембранна експресия на Бета-
катенин с хетерогенен модел на оцветяване; 57% от високостепенните 
тумори бяха р53 отрицателни, като за подгрупата на р53 положителните е 
характерна ядрена р53 експресия в 50 – 100% от туморните клетки, 
дифузен модел на оцветяване; ядрена Ki-67 експресия в 10 – 50% от 
туморните клетки, дифузен модел на оцветяване. 

• За нискостепенните яйчникови тумори е характерна силната 
Е-кадхеринова мембранна експресия (отрицателен ЕМП статус), 
хетерогенен модел на оцветяване; отрицателна мембранна експресия на 
Бета-катенин; ядрена р53 експресия в 1 – 10% от туморните клетки, 
хетерогенен модел на оцветяване; ядрена Ki-67 експресия в 10 – 50% от 
туморните клетки, хетерогенен модел на оцветяване (малкият брой 
изследвани случаи трябва да се вземе под внимание). 

5.1. Паралели между експресията на имунохистохимичния  
маркер р53 и епително-мезенхимния статус 

Общо 67 от имунохистохимично изследваните серозни яйчникови 
тумори бяха р53-отрицателни. Повечето от тях (46 случая или 69%) 
показаха ЕМП положителен статус. Подобен процентен дял (75%) на ЕМП 
положителен статус отчетохме и в групата с 1 – 10% р53 положителна 
експресия в туморните клетки. Следващите две групи по честота на 
положителен ЕМП статус показаха 50 – 100% р53 положителна експресия 
(4 случая) и 10 – 50% р53 положителна експресия в 3 случая (Фиг. 9). 

Наблюдавахме статистическа разлика между ЕМП статуса и 
експресията на р53 (Fisher's Exact Test, p = 0,035) (Фиг. 9). 
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Фиг. 9. Процентно разпределение на ЕМП статуса  
в зависимост от експресията на р53 

 

При имунохистохимично изследваните доброкачествени серозни 
яйчникови тумори честотата на р53 отрицателните случаи с положителен 
ЕМП статус (11 случая) беше подобна на тази с отрицателен ЕМП статус 
(18 случая). Двата р53 положителни доброкачествени тумори показаха 
отрицателен ЕМП статус. (Табл. 12). 

Табл. 12. Разпределение на доброкачествените тумори в зависимост  
от р53 експресията и епително-мезенхимния статус 

 

За двете подгрупи – на р53 
отрицателни и р53 положителни 

доброкачествени тумори, е 
характерен отрицателния ЕМП 

статус 
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Табл. 13. Разпределение на карциномите в зависимост от р53 експресията и 
епително-мезенхимния статус 

  
В групата на имунохистохимично изследваните метастази също не 

наблюдавахме статистическа разлика между р53 позитивността и ЕМП 
статуса (Fisher's Exact Test, p = 0,066). Всички р53 отрицателни карциноми 
и метастази, с изключение на 2 карцинома, показаха положителен ЕМП 
статус (Табл. 13 и Табл. 14). 

Табл. 14. Разпределение на метастазите в зависимост  
от р53 експресията и ЕМП статуса 

N Метастази с 
отрицателна р53 

експресия 

1 – 10% р53 
пол. туморни 

клетки 

10 – 50% р53 
пол. туморни 

клетки 

50 – 100% р53 
пол. туморни 

клетки 
Положителен 

ЕМП статус 
17 0 2 6 

Отрицателен 
ЕМП статус 

0 0 1 2 

Общо 17 0 3 8 

   

 

В нашето проучване повечето 
р53 положителни случаи на 
карциноми бяха с положителен 
ЕМП статус. Същото важи обаче 
и за р53 отрицателните 
карциноми. Не наблюдавахме 
статистическа разлика между 
тях (Fisher's Exact Test, p = 0,633) 
(Табл. 13). 

Снимка 18. Серозен карцином. ИХХ изследване: 
18 а) положителен ЕМП статус: Е-кадхерин, слаба мембранна експресия, 

х100; 
18 б) р53, ядрена експресия в 50-100% от туморните клетки. 

18 а) 18 б) 
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5.2. Изследване на зависимостта между  
експресията на р53 и Бета-катенин 

Общо 67 от имунохистохимично изследваните серозни яйчникови 
тумори бяха р53-отрицателни. Повечето от тях (54 случая или 81%) 
показаха намалена Бета-катенинова експресия. Всички случаи на р53 
положителна експресия в туморните клетки показаха намалена Бета-
катенинова експресия (Фиг. 10). 

Фиг. 10. Процентно разпределение на случаите  
със запазена и намалена Бета-катенинова експресия  

в зависимост от експресията на р53 

 

При имунохистохимично изследваните доброкачествени серозни 
яйчникови тумори честотата на р53 положителните случаи с намалена 
Бета-катенинова експресия беше подобна на тези със запазена Бета-
катенинова експресия. Двата р53 положителни доброкачествени тумори 
показаха намалена Бета-катенинова експресия (Табл. 15). 
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Табл. 15. Разпределение на доброкачествените тумори  
със запазена и намалена Бета-катенинова експресия  

в зависимост от експресията на р53 
N Р53 отрицателни 

доброкачествени 
тумори  

10 – 50% р53 пол. 
туморни клетки 

Намалена Бета-катенинова експресия 17(59%) 2 
Запазена Бета-катенинова експресия 12(41%) 0 
Общо 29(100%) 2 

В нашето проучване всички р53 положителни случаи на карциноми 
бяха с намалена Бета-катенинова експресия. Същото важи обаче и за р53 
отрицателните карциноми, с изключение на 1 случай. Не наблюдавахме 
статистическа разлика между експресията на р53 и Бета-катенин в групата 
на карциномите (Fisher's Exact Test, p =  0,808) (Табл. 16). 

Табл. 16. Разпределение на карциномите със запазена и намалена  
Бета-катенинова експресия в зависимост от експресията на р53 

N Р53 
отрицателни 
карциноми 

1 – 10% р53 
пол. туморни 

клетки 

10 – 50% р53 
пол. туморни 

клетки 

50 – 100% р53 
пол. туморни 

клетки 
Намалена Бета-
катенинова експресия 

16 4 2 10 

Запазена Бета-
катенинова експресия 

1 0 0 0 

Общо 17 4 2 10 

В групата на имунохистохимично изследваните метастази всички р53 
положителни и р53 отрицателни случаи показаха намалена експресия на 
Бета-катенин. 

Табл. 17. Разпределение на метастазите със запазена и намалена  
Бета-катенинова експресия взависимост от експресията на р53 

N Р53 
отрицателни 

метастази 

1 – 10% р53 
пол. туморни 

клетки 

10 – 50% р53 
пол. туморни 

клетки  

50 – 100% р53 
пол. туморни 

клетки 
Намалена Бета-
катенинова експресия 

17 0 3 8 

Запазена Бета-
катенинова експресия 

0 0 0 0 

Общо 17 0 3 8 
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6.1. Сравнение между протеиновата експресия  
на епително-мезенхимния преход и пролиферативния индекс  

на тумора 

При сравнение на ЕМП статуса и Ki-67 индекса на 
имунохистохимично изследваните яйчникови тумори установихме, че 
независимо от отрицателната или положителната Ki-67 експресия, 
повечето случаи показаха ЕМП положителен статус. В групата на 
положителните Ki-67 случаи установихме, че с нарастване на 
пролиферативния индекс се увеличава и честотата на ЕМП положителните 
статуси – 50%, 75% и 83% (Фиг. 11). 

Не се установи статистическа разлика между ЕМП статуса и 
пролиферативния индекс на тумора (Fisher's Exact Test, p = 0,053) 
(Фиг. 11). 

Фиг. 11. Процентно разпределение на ЕМП статуса  
в зависимост от Ki-67 експресията на тумора 

 

В групата на доброкачествените тумори преобладаваше отрицателния 
ЕМП статус и не открихме статистическа разлика между ЕМП статуса и 
Ki-67 индекса (Fisher's Exact Test, p = 0,849) (Табл. 18). 
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Табл. 18. Разпределение на доброкачествените тумори в зависимост  
от Ki-67 експресията и ЕМП статуса 

N Доброкачествени 
тумори с 

отрицателна 
Ki-67 експресия 

1 – 10%  
Ki-67 пол. 
туморни 
клетки 

10 – 50%  
Ki-67 пол. 
туморни 
клетки 

50 – 100% 
Ki-67 пол. 
туморни 
клетки 

Положителен ЕМП статус 3 7 1 0 

Отрицателен ЕМП статус 4 14 2 0 

Общо 7 21 3 0 

В групата на изследваните карциноми всички Ki-67 отрицателни 
случаи (общо 5) са с ЕМП положителен статус. В подгрупата на случаите с 
положителен ЕМП статус по честота преобладаваха  карциномите с 10 – 
50% Ki-67 положителни туморни клетки (Табл. 19). 

Не установихме статистическа разлика между ЕМП статуса и Ki-67 
индекса на изследваните карциноми (Fisher's Exact Test, p = 0,704) 
(Табл. 19). 

Табл. 19. Разпределение на карциномите в зависимост  
от Ki-67 експресията и ЕМП статуса 

N Карциноми с 
отрицателна 

Ki-67 
експресия 

1 – 10%  
Ki-67 пол. 
туморни 
клетки 

10 – 50%  
Ki-67 пол. 
туморни 
клетки 

50 – 100%  
Ki-67 пол. 
туморни 
клетки 

Положителен ЕМП статус 5 4 11 7 

Отрицателен ЕМП статус 0 2 2 2 

Общо 5 6 13 9 

Подобно на резултатите за групата на карциномите, в групата на 
изследваните метастази всички Ki-67 отрицателни случаи (общо 5 случая, 
4 от които представляват метастази от гореописаните 5 случая на Ki-67 
отрицателни карциноми) показаха ЕМП положителен статус. При Ki-67 
положителните случаи по честота преобладава положителният ЕМП статус 
(Табл. 20). 

Не се доказа статистическа разлика между ЕМП статуса и Ki-67 
индекса на изследваните метастази (Fisher's Exact Test, p = 0,863) 
(Табл. 20). 
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Табл. 20. Разпределение на метастазите в зависимост  
от Ki-67 експресията и ЕМП статуса 

N Метастази с 
отрицателна 

Ki-67 
експресия 

1 – 10%  
Ki-67 пол. 
туморни 
клетки 

10 – 50%  
Ki-67 пол. 
туморни 
клетки 

50 – 100%  
Ki-67 пол. 
туморни 
клетки 

Положителен ЕМП статус 5 4 8 8 

Отрицателен ЕМП статус 0 0 2 1 

Общо 5 4 10 9 

Въпреки че не открихме статистическа зависимост между ЕМП 
статуса и пролиферативния индекс във всяка от изследваните групи 
работен материал, извършихме и сравнителен анализ на едни и същи зони 
на тумора в случаи с ЕМП положителен статус с хетерогенен модел и Ki-
67 експресия в 50 – 100% от туморните клетки също с хетерогенен модел. 
Установихме, че в зоните на намалена Е-кадхеринова експресия се 
наблюдава повишено количество ядра на клетки, маркирани с Ki-67 
(Снимки 19, 20 и 21). Наблюдавахме и обратната зависимост – при силна 
Е-кадхеринова експресия, Ki-67 индекса в съответния участък на тумора е 
по-нисък. 
 

    

 

Снимка 19. Метастаза от серозен карцином. ИХХ изследване: 
19 а) Положителен ЕМП статус, умерена мембранна експресия  

на Е-кадхерин, хетерогенен модел, х100; 
19 б) ядрена Ki-67 експресия в 50-100% от туморните клетки,  

хетерогенен модел, х100 

19 а) 19 б) 
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6.2. Сравнение между експресията на Бета-катенин и 
пролиферативния индекс 

При сравнение на експресията на Бета-катенин и Ki-67 индекса на 
имунохистохимично изследваните яйчникови тумори установихме, че 
независимо от отрицателната или положителната Ki-67 експресия, 
повечето случаи показаха намалена Бета-катенинова експресия. В групата 
на положителните Ki-67 случаи установихме, че с нарастване на 
пролиферативния индекс се увеличава и честотата на случаите с намалена 
Бета-катенинова експресия – 75%, 93% и 94%. 

Снимка 20. Серозен карцином. ИХХ изследване: 
20 а) Положителен ЕМП статус, умерена мембранна експресия  

на Е-кадхерин, хетерогенен модел, х100; 
20 б) ядрена Ki-67 експресия в 50 – 100% от туморните клетки,  

хетерогенен модел, х100 

Снимка 21. Метастаза от серозен карцином. ИХХ изследване:  
21 а) Положителен ЕМП статус, умерена мембранна експресия  

на Е-кадхерин, хетерогенен модел, х100; 
21 б) ядрена Ki-67 експресия в 50 – 100% от туморните клетки,  

хетерогенен модел, х100 

20 а) 20 б) 

21 а) 21 б) 
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Не се установи статистическа разлика между Бета-катениновата 
експресия и пролиферативния индекс на тумора (Fisher's Exact Test, 
p = 0,170). 

В групата на доброкачествените тумори преобладава намалената Бета-
катенинова експресия и не се открива статистическа разлика между нея и 
Ki-67 индекса (Fisher's Exact Test, p=0,717) (Табл. 21). 

Табл. 21. Разпределение на доброкачествените тумори  
с намалена и запазена Бета-катенинова експресия в зависимост  

от Ki-67 експресията на тумора 

N Ki-67 
отрицателни 

доброкачествени 
тумори 

1 – 10%  
Ki-67 пол. 
туморни 
клетки 

10 – 50%  
Ki-67 пол. 
туморни 
клетки 

50 – 100% 
Ki-67 пол. 
туморни 
клетки 

Намалена Бета-
катенинова експресия 

5 13 1 0 

Запазена Бета-
катенинова експресия 

2 8 2 0 

Общо 7 21 3 0 

В групата на изследваните карциноми всички Ki-67 отрицателни 
случаи (общо 5) са с намалена Бета-катенинова експресия. Всички Ki-67 
положителни случаи, с изключение на 1 случай с 50 – 100% Ki-67 
експресия, показаха намалена Бета-катенинова експресия (Табл. 22). 

Не се открива статистическа разлика между Бета-катениновата 
експресия и Ki-67 индекса на изследваните карциноми (Fisher's Exact Test, 
p = 0,606) (Табл. 22). 

Табл. 22. Разпределение на карциномите с намалена и запазена  
Бета-катенинова експресия в зависимост от Ki-67 експресията на тумора 

N Ki-67 
отрицателни 
карциноми 

1 – 10% Ki-67 
пол. туморни 

клетки 

10 – 50% Ki-67 
пол. туморни 

клетки 

50 – 100% Ki-67 
пол. туморни 

клетки 

Намалена Бета-
катенинова експресия 

5 6 13 8 

Запазена Бета-
катенинова експресия 

0 0 0 1 

Общо 5 6 13 9 
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Подобно на резултатите за групата на карциномите, в групата на 
изследваните метастази всички Ki-67 отрицателни случаи показаха 
намалена Бета-катенинова експресия. Всички Ki-67 положителни случаи 
също показаха намалена Бета-катенинова експресия (Табл. 23). 

Табл. 23. Разпределение на метастазите с намалена и запазена  
Бета-катенинова експресия в зависимост от Ki-67 експресията на тумора 

N Ki-67 
отрицателни 

метастази 

1 – 10% Ki-67 
пол. туморни 

клетки 

10 – 50% Ki-67 
пол. туморни 

клетки 

50 – 100% Ki-67 
пол. туморни 

клетки 

Намалена Бета-
катенинова експресия 

5 4 10 9 

Запазена Бета-
катенинова експресия 

0 0 0 0 

Общо 5 4 10 9 

6.3. Изследване на зависимостта  
между експресията на р53 и Ki-67 

При сравняване на експресията на р53 с пролиферативния индекс 
установихме асоциация между двата маркера. Тя е най-силно изразена по 
отношение на отрицателната експресия на р53 и Ki-67 – 88% от Ki-67 
отрицателните случаи са р53 отрицателни, както и в групата на случаите с 
1 – 10% положителни Ki-67 туморни клетки – 88% от тях бяха р53 
отрицателни (Фиг. 12). 
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Фиг. 12. Процентно разпределение на р53 експресия  
в зависимост от експресията на Ki-67.

 

В подгрупата на р53 отрицателните доброкачествените тумори 
преобладаваха туморите с Ki-67 положителна експресия в 1 – 10% от 
туморните клетки (Табл. 24). 

Табл. 24. Разпределение на р53 експресията на доброкачествените тумори  
в зависимост от Ki-67 експресията. 

N Ki-67 отрицателни 
доброкачествени 

тумори 

1 – 10% Ki-67 
пол. туморни 

клетки 

10 – 50% Ki-67 
пол. туморни 

клетки 

р53 отрицателни 
доброкачествени тумори 

6 20 3 

10 – 50% р53  
пол. туморни клетки 

1 1 0 

Общо 7 21 3 

В групата на карциномите не установихме статистическа разлика 
между р53 и Ki-67 експресията (Fisher's Exact Test, p = 0,102) (Табл. 25). 
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Табл. 25. Разпределение на р53 експресията на карциномите  
в зависимост от Ki-67 експресията. 

N Ki-67 
отрицателни 
карциноми 

1 – 10% Ki-67 
пол. туморни 

клетки 

10 – 50% Ki-67 
пол. туморни 

клетки 

50 – 100% Ki-67 
пол. туморни 

клетки 

р53 отрицателни 
карциноми 

4 4 5 4 

1 – 10% р53 пол. 
туморни клетки 

0 2 2 0 

10 – 50% р53 пол. 
туморни клетки 

1 0 1 0 

50 – 100% р53 пол. 
туморни клетки 

0 0 5 5 

Общо 5 6 13 9 

В групата на метастазите установихме статистическа разлика между 
р53 и Ki-67 експресията. В групата на случаите с 50 – 100% положителни 
Ki-67 туморни клетки 6 от общо 9 случая попаднаха в групата с 50 – 100% 
положителни р53 туморни клетки (Fisher's Exact Test, p = 0,036) (Табл. 26). 

Табл. 26. Разпределение на р53 експресията на метастазите  
в зависимост от Ki-67 експресията. 

N Ki-67 
отрицателни 

метастази 

1 – 10% Ki-67 
пол. туморни 

клетки 

10 – 50% Ki-67 
пол. туморни 

клетки 

50 – 100% Ki-67 
пол. туморни 

клетки 

р53 отрицателни 
метастази 

5 3 6 3 

1 – 10% р53 пол. 
туморни клетки 

0 0 0 0 

10 – 50% р53 пол. 
туморни клетки 

0 1 2 0 

50 – 100% р53 пол. 
туморни клетки 

0 0 2 6 

Общо 5 4 10 9 
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Глава V. 

Обсъждане 

Високата заболеваемост и смъртност на яйчниковите карциноми в 
световен мащаб, включително и в България (Герасимов и др., 2014 г.), 
както и недостатъчно проучения произход и туморна прогресия, са 
основания за по-задълбочено изследване на проблема. 

Средната възраст на изследваните пациентки с яйчников карцином в 
нашето проучване е 60 години +/-13 и варира от 26 до 85 години). Тези 
резултати са сходни с резултатите на други автори (Порязова-Маркова, 
2009; Giurgea et al., 2012; Voutilainen KA et al., 2006). 

Преобладаващият хистологичен подвид доброкачествени яйчникови 
тумори в нашето проучване е серозният – 73%, последван от муцинозния – 
27%. Тези резултати са идентични с резултатите от други проучвания 
(Giurgea et al., 2012).  

Нашите резултати по отношение на преобладаването на серозния 
подвид в групата на яйчниковите карциноми са подобни на резултатите на 
други автори (Порязова-Маркова, 2009; Voutilainen KA et al., 2006; Bodnar 
L et al., 2014). В нашето проучване втори по честота е муцинозния подвид, 
за разлика от резултатите на горепосочените автори, в които 
ендометриоидният вид се явява втори най-често срещан хистологичен 
подвид. 

Обсъждане на ИХХ експресия на Е-кадхерина във връзка с 
епително-мезенхимния преход. Нашето изследване е проведено с цел да 
се проучи експресията на Е-кадхерин, Бета-катенин, р53 и Ki67 при 
първични доброкачествени, гранични и злокачествени серозни яйчникови 
тумори, рецидиви и метастази във връзка с изследването на епително-
мезенхимния преход и значението им в прогресията на тумора.  

Тъй като ЕМП представлява преход от епителна в мезенхимна 
морфология на туморните клетки, намалената имунохистохимична 
експресия (отрицателна, слаба и умерена експресия) на епителните 
маркери като Е-кадхерин, се отчита като положителен ЕМП статус на 
изследвания тумор (Takai M et al., 2014). Намаляването на E-кадхериновата 
експресия може да се появи само в групи от клетки, които представляват 
специфични клонове в тумора с различни адхезивни свойства (Sundfeldt K 
et al., 1997). С цел да се прецизират резултатите за ЕМП положителен 
статус, в нашето проучване Е-кадхерин положителните случаи с наличие 
на участъци с отрицателна експресия, т.е. с хетерогенен модел на 
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оцветяване, бяха причислени в групата на тумори с ЕМП положителен 
статус. 

Сравнително малко проучвания върху епително-мезенхимния преход 
обхващат и доброкачествени яйчникови тумори. В настоящето проучване 
всички имунохистохимично изследвани доброкачествени тумори показаха 
положителна Е-кадхеринова експресия. Преобладаващата част от тях 
(65%) имаха силна Е-кадхеринова експресия в над 10% от туморните 
клетки. 

По отношение ЕМП статуса на яйчниковите серозни карциноми 
данните в литературата са противоречиви. Някои проучвания показват 
силна експресия на Е-кадхерин, т.е. отрицателен ЕМП статус, не само в 
серозните доброкачествени и гранични яйчникови тумори, но и в 
серозните яйчникови карциноми (Sundfeldt K et al., 1997; Bodnar et al., 
2014). 

Преобладаващата част от карциномите в нашето проучване 
демонстрираха ЕМП положителен статус (82%), докато отрицателен ЕМП 
статус отчетохме само в 18% от случаите. Освен това в подгрупата на 
карциномите с ЕМП положителен статус в нашето проучване преобладават 
случаите със слаба Е-кадхеринова експресия (39%).  

По литературни данни в няколко проучвания метастазите от 
яйчникови карциноми показват умерена Е-кадхеринова експресия, т.е. 
проявяват положителен ЕМП статус (Imai T et al., 2004; Voutilainen KA et 
al., 2006; Davidson B et al., 2000; Stawerski P et al., 2008). Нашите резултати 
подкрепят тези проучвания. Преобладаването на метастазите с умерена 
Е-кадхеринова експресия, като се има предвид, че в групата на 
карциномите преобладава слабата Е-кадхеринова експресия, може да се 
разглежда като елемент на MEП, който възниква с цел да се обезпечи 
растежа на метастазата на новото място. 

Обсъждане на ИХХ експресия на Бета-катенина. Освен 
Е-кадхерина, Бета-катенинът също има ключова роля за междуклетъчната 
адхезия и има отношение към индуцирането на ЕМП (Acloque et al., 2008). 

Малко проучвания изследват Бета-катениновата експресия в 
доброкачествени яйчникови тумори и показват, че за тези тумори е 
характерна по-слабата експресия на Бета-катенин в сравнение с 
яйчниковите карциноми (Rask K, 2003; Stawerski P et al., 2008). Нашите 
резултати са противоположни на изложените по-горе. В настоящето 
проучване преобладават случаите на доброкачествени тумори със силна 
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Бета-катенинова експресия (39%), докато тези със слаба експресия са 23%, 
въпреки че разликата не е голяма. Тези резултати могат да се обяснят с 
асоциацията между силната Е-кадхеринова и силната Бета-катенинова 
експресия, коментирана по-долу, още повече че в нашата извадка 56% от 
доброкачествените тумори показаха силна експресия за Е-кадхерин. 

В настоящето проучване в групата на карциномите преобладаваха 
случаите със слаба Бета-катенинова експресия – 17 случая (55%). С най-
голяма честота карциномите демонстрираха намалена Бета-катенинова 
експресия (94%). Тези резултати не съвпадат с данните от повечето 
проучвания, в които за яйчниковите карциноми е характерна силна Бета-
катенинова експресия (Rask K, 2003; Bodnar L et al., 2014). Други автори са 
получили сходни на нашите резултати и са наблюдавали намалена Бета-
катенинова експресия в карциномите, в сравнение с тази при 
доброкачествените тумори (Stawerski P et al., 2008). 

Всички от изследваните метастази показаха намалена Бета-катенинова 
експресия. Тези резултати не потвърждават данните получени от други 
проучвания, в които яйчниковите карциноми и метастази проявяват силна 
мембранна Бета-катенинова експресия (Bodnar L et al., 2014) и се съобщава 
за намалена експресия в метастатичните тумори в сравнение с 
карциномите (Imai T et al., 2004). Други автори са получили сходни на 
нашите резултати и са наблюдавали намалена Бета-катенинова експресия в 
метастазите, в сравнение с тази при доброкачествените тумори (Stawerski P 
et al., 2008). Нашите резултати подкрепят данните от проучването на 
Voutilainen К et al., в което силата на Бета-катениновата експресия е 
подобна в яйчниковите карциноми и метастази (Voutilainen К et al., 2006). 

Обсъждане на ИХХ експресия на р53. Следващият ИХХ маркер, 
изследван в настоящето проучване, е р53 протеинът. Причината за 
включването му в изследването е сравнително наскоро установения факт, 
че p53-генът действа като инхибитор на епително-мезенхимния преход. 
При настъпване на мутации в р53-гена, мутантните р53 молекули могат да 
се визуализират имунохистохимично. Те подтискат епителните маркери 
като Е-кадхерин и предизвикват положителен ЕМП статус в съответните 
тумори (Campo L. et al, 2015; Dong P. et al, 2013). При карциноми на 
яйчниците, имунохистохимичната свръхекспресия на р53 е силно свързана 
с присъствие на мутация и наличие на нефункционален р53 (DiCioccio RA 
et al., 1998).  
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По литературни данни в повечето проучвания доброкачествените 
яйчникови тумори са р53 отрицателни (Giurgea et al., 2012; O’Neill CJ et al., 
2005). Според други автори р53 положителните доброкачествени тумори 
са с ниска честота (Naik P et al., 2015).  

Подобни са и нашите резултати – 2 случая от общо 31 
доброкачествени тумори (6%) показаха р53 положителна експресия в 10 – 
50% от туморните клетки. Тези резултати ни дават известно основание да 
приемем, че р53 маркерът може да бъде използван в диференциално-
диагностичен план при яйчникови кистаденоми и кистаденокарциноми.  

От имунохистохимично изследваните карциноми в нашето проучване 
16 случая (48%) бяха р53 положителни, като преобладаващата част от тях 
(30%) показаха р53 експресия в 50 – 100% от туморните клетки. Нашите 
резултати са идентични с тези на други автори (Reles А et al., 1996; Kmet 
LM et al., 2003; Giurgea et al., 2012; Morita K et al., 2001).  

Подобно на карциномите в нашето проучване, 11 случая на метастази 
(39%) бяха р53 положителни, като преобладаващата част от тях (11%) 
показаха р53 експресия в 50 – 100% от туморните клетки. Нашите 
резултати са подобни на данните, получени и от други проучвания (Kmet 
LM et al., 2003; Lee JH et al., 1995; Naik P et al., 2015). Въпреки по-малкия 
брой р53 положителни метастази в сравнение с броя на р53 положителните 
карциноми в нашето проучване, процентът на р53 положителните клетки 
при метастазите е значително по-висок. 

Обсъждане на ИХХ експресия на Ki-67. От имунохистохимично 
изследваните доброкачествени тумори 24 случая от общо 31 показаха 
Ki-67 положителна експресия, като сред тях преобладаваха тумори с 
експресия в 1 – 10% от туморните клетки (21 случая или 68%). Не 
установихме случай с 50 – 100% Ki-67 положителни туморни клетки. 
Нашите резултати са подобни на данните от други автори, където средният 
процент от броя на Ki-67 – позитивни клетки в доброкачествени тумори е 
3,2 – 12% (Henzen-Log S et al., 1994; Choudhury M et al., 2011; Kurman RJ, 
2004; Naik P et al., 2015).  

В подгрупата на Ki-67 положителните карциноми (85%) 
преобладаваха случаите с Ki-67 експресия в 10 – 50% от туморните 
клетки – 13 случая (39%), докато 9 случая показаха 50 – 100% Ki-67 
положителни туморни клетки. Честотата на Ki-67 положителните 
карциноми в нашето проучване е подобна на тази в други проучвания 
(Zheng W et al., 2000; Kurman RJ, 2004).  
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В подгрупата на Ki-67 положителните метастази преобладаваха 
случаите с Ki-67 експресия в 10 – 50% от туморните клетки – 10 случая 
(36%), а 9 случая показаха 50 – 100% Ki-67 положителни туморни клетки, 
т.е. ние получихме много близки резултати по отношение на подгрупите с 
10 – 50% и 50 – 100% Ki-67 положителни туморни клетки, за разлика от 
групата на карциномите, където преобладаваха случаи с Ki-67 експресия в 
10 – 50% от туморните клетки. 

Обсъждане на епително-мезенхимния преход във връзка с 
градирането на тумора. ЕМП има отношение към прогресията на 
яйчниковите тумори, тъй като създава условия за инфилтративен растеж и 
съдова инвазия с последващо развитие на метастази. Според съвременните 
теории за туморната патогенеза произходът на яйчниковите серозни 
карциноми се свързва с епитела на фимбриалния край на Фалопиевите 
тръби. Въпреки това малък брой случаи на яйчникови високостепенни 
серозни карциноми възникват на базата на предшестващи нискостепенни 
серозни карциноми (Malpica A., et al. 2004). Поради този факт ние 
извършихме сравнение между ЕМП статуса на проучваните карциноми и 
метастази и тяхната степен. Степенуването в нашето проучване е 
извършено по съвременната двустепенна класификация.  

В повечето случаи на високостепенни тумори (88%) и в един от трите 
нискостепенни тумори наблюдавахме положителен ЕМП статус. Тези 
резултати показват, че въпреки малкия брой наблюдения в подгрупата на 
нискостепенните тумори, за тях е по-характерен отрицателния ЕМП 
статус. За разлика от нискостепенните тумори, в подгрупата на 
високостепенните превалира положителния ЕМП статус. Нашите 
резултати подкрепят данните и от други проучвания (Imai T et al., 2004; 
Voutilainen KA et al., 2006; Davidson B et al., 2000; Wong K et al., 2007). 

Обсъждане на р53 експресията във връзка с градиране на тумора. 
р53 позитивността в над 50% от туморните клетки и дифузният модел на 
оцветяване са характерни за високостепенните карциноми, докато в 
подгрупата на нискостепенните карциноми не попаднахме на случай с 
експресия в над 50% от туморните клетки, въпреки че ограничения брой 
тумори в този случай трябва да се вземе под внимание. Тези данни 
подкрепят резултатите от други проучвания (O’Neill CJ et al., 2005). 

Обсъждане на Ki-67 експресията във връзка с градиране на тумора. 
Повечето проучвания в литературата по отношение на степенуването и 
пролиферативния индекс на яйчниковите тумори показват, че честотата на 
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Ki-67-позитивните карциноми се увеличава с нарастване на степента 
(Heeran MC et al., 2013; Vang R et al., 2009; O’Neill et al., 2005). 
Експресията на Ki-67 се асоциира със степенна на тумора (Naik P et al., 
2015). Нашите резултати са в подкрепа на тези данни.  

В настоящето проучване при Ki-67 положителните високостепенни 
тумори с най-висока честота наблюдавахме тумори с 10 – 50% Ki-67 
положителни туморни клетки – 21 случая (36%). Следващите по честота 
бяха тумори с 50 – 100% Ki-67 положителни туморни клетки – 18 случая 
(31%). Нискостепенните тумори показаха следните резултати: 1 случай 
беше 1 – 10% Ki-67 положителни туморни клетки и 2 случая бяха с Ki-67 
експресия в 10-50% от туморните клетки. Тези данни показват, че за 
високостепенните яйчникови карциноми е по-характерен високия 
пролиферативен индекс и са подобни на резултатите от други проучвания 
(Wong K et al., 2007). 

Обсъждане на р53 експресията във връзка с епително-
мезенхимния преход. Мутантните р53 молекули предизвикват промяна в 
клетъчната морфология от епителен към мезенхимен фенотип, както и 
подтискане на епителните маркери като Е-кадхерин, като по този начин 
индуцират ЕМП. Тези данни показват, че при наличие на р53 ИХХ 
експресия може да се очаква намалена Е-кадхеринова експресия, т.е. 
положителен ЕМП статус за съответния тумор. Това беше причината една 
от задачите на настоящото проучване да бъде сравнително изследване на 
ЕМП статуса и р53 експресията в групите работен материал. 

При доброкачествените тумори преобладаваше подгрупата на р53 
отрицателните случаи, като при тях доминираше  отрицателен ЕМП статус 
(18 случая). 

При доброкачествените тумори преобладаваше подгрупата на р53 
отрицателните случаи, като при тях доминираше  отрицателен ЕМП статус 
(18 случая). Двата наблюдавани р53 положителни доброкачествени тумори 
показаха отрицателен ЕМП статус. 

В групата на карциномите и метастазите в нашето проучване повечето 
р53 положителни случаи бяха с положителен ЕМП статус. 

От друга страна, всички р53 отрицателни карциноми и метастази, с 
изключение на 2 карцинома, показаха положителен ЕМП статус. 

Тези данни показват, че при р53 положителна експресия доминира 
положителния ЕМП статус, но и при р53 отрицателна експресия също 
преобладават случаите с ЕМП положителен статус. Последното важи 
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особено за карциномите и меастазите. При доброкачествените тумори 
доминира отрицателният ЕМП статус, независимо от р53 положителна или 
р53 отрицателна експресия. По-горе изложените резултати ни дават 
основание да предположим, че водещо значение за съответната група 
работен материал има не р53 експресията, а ЕМП статуса. 

Обсъждане на зависимостта между р53 експресията и 
пролиферативния индекс на тумора. Ограничен брой проучвания 
включват изследване на зависимостта на р53 експресията от 
пролиферативния индекс на тумора. В нашето изследване извършихме 
такъв сравнителен анализ между ИХХ експресия на двете антитела – р53 и 
Ki-67. Установихме асоциация между двата маркера. Тя е най-силно 
изразена по отношение на отрицателната експресия на р53 и Ki-67 – 88% 
от Ki-67 отрицателните случаи бяха и р53 отрицателни. В групата на 
метастазите с 50 – 100% положителни Ki-67 туморни клетки 6 от общо 
9 случая попаднаха в групата с 50 – 100% положителни р53 туморни 
клетки . Тези данни показват права корелация между експресията на р53 и 
Ki-67, т.е. при наличие на ИХХ отчетени мутантни р53 молекули се 
наблюдава и по-висок пролиферативен индекс на съответния тумор. 
Подобни резултати на положителна корелация между ИХХ експресията на 
р53 и Ki-67 при яйчникови злокачествени тумори са открили и други 
автори (Kalogeraki A, 2015).  

В нашето проучване обаче от всички случаи с 1 – 10% положителни 
Ki-67 туморни клетки 88% бяха р53 отрицателни. Освен това в подгрупата 
на р53 отрицателните доброкачествени тумори преобладаваха туморите с 
Ki-67 положителна експресия в 1 – 10% от туморните клетки. От тези 
данни става ясно, че р53 отрицателните случаи са свързани или с Ki-67 
отрицателна експресия, или с нисък пролиферативен индекс (1 – 10% от 
туморните клетки са Ki-67 положителни). 
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Глава VІ. 

Изводи 

Въз основа на извършените изследвания и обсъждането на 
резултатите могат да се формулират следните изводи: 
1. Разпределението на пациентите от четирите изследвани групи по 

възрастова характеристика показа статистически значима разлика 
между доброкачествени и злокачествени яйчникови тумори. Най-
засегната в нашето проучване възрастова група е 61 – 70 години. 
Преобладаващият хистологичен подвид в изследваните яйчникови 
тумори и метастази от тях е серозният. Високостепенните карциноми 
в нашето изследване преобладават над нискостепенните.  

2. За доброкачествените серозни яйчникови тумори е характерен: 
 отрицателен ЕМП статус;  
 силна мембранна Бета-катенинова експресия;  
 отрицателна р53 експресия;  
 нисък пролиферативен индекс (ядрена експресия на Ki-67 в 1 – 10% 

от туморните клетки). 
3. Серозните яйчникови карциноми показаха следния ИХХ профил: 

 положителен ЕМП статус;  
 слаба мембранна експресия на Бета-катенин;  
 висок пролиферативен индекс (ядрена Ki-67 експресия в 10 – 50% 

от туморните клетки). 
4. Метастазите от серозни яйчникови карциноми демонстрираха 

следната ИХХ характеристика: 
 положителен ЕМП статус;  
 слаба мембранна експресия на Бета-катенин;  
 висок пролиферативен индекс (ядрена Ki-67 експресия в 10 – 50% 

от туморните клетки). 
5. Паралелно намалената експресия на епителни маркери (Е-кадхерин) и 

повишената експресия на мезенхимни маркери (Виментин) в една и 
съща зона на тумора доказва наличието на епително-мезенхимен 
преход. 

6. При съпоставяне на диференциацията на тумора с 
имунохистохимичната експресия на изследваните антитела във връзка 
с епително-мезенхимния преход установихме следната зависимост: 
 за високостепенните яйчникови тумори е характерен положителен 

ЕМП статус; 
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 малкият брой изследвани нискостепенни тумори показаха 
отрицателен ЕМП статус. 

7. Не установихме статистическа разлика между р53 позитивността и 
ЕМП статуса в изследваните групи. При р53 отрицателните 
карциноми и метастази преобладаваше положителният ЕМП статус. 

8. В групата на положителните Ki-67 случаи установихме, че с 
нарастване на пролиферативния индекс се увеличава и честотата на 
ЕМП положителните статуси. В зоните на намалена Е-кадхеринова 
експресия наблюдавахме повишено количество ядра на туморни 
клетки, маркирани с Ki-67.  

Заключение 

1. Положителният ЕМП статус (намалената Е-кадхеринова експресия) е 
свързан с прогресията на тумора. Той е характерен за яйчниковите 
серозни карциноми и метастази от тях, но не и за доброкачествените 
серозни яйчникови тумори. 

2. ЕМП в изследваните тумори доказахме последством епителни 
(Е-кадхерин) и мезенхимни (Виментин) маркери, сравнявайки тяхната 
експресия в една и съща зона на тумора.  

3. При р53 положителните високостепенни серозни яйчникови тумори 
наблюдавахме по-висок пролиферативен индекс, което е белег за по-
агресивен туморен растеж. 

4. Резултатите от изследваните маркери във връзка с проучването на 
ЕМП при яйчниковите тумори биха могли да допринесат за 
изясняване на туморната патогенеза и подобряване на терапията. 
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Приноси с оригинален характер 

1. За първи път у нас е изследван епително-мезенхимния преход при 
яйчникови серозни тумори – доброкачествени и гранични тумори, 
карциноми и метастази от тях, във връзка с туморната прогресия. 

2. Това е първото проучване за България относно връзката р53 
експресията и епително-мезенхимния преход в яйчникови серозни 
тумори. 

3. Проучена е асоциацията на пролиферативния индекс на тумора (Ki-
67) с р53 експресията при високостепенните яйчникови серозни 
тумори. 

4. От прегледа на достъпната англоезична литература не попаднахме на 
друго изследване за яйчникови тумори, включващо използваната от 
нас комбинация от ИХХ антитела с цел проучване на прогресията на 
тумора. 

Приноси с потвърдителен характер 

1. Сравнителният анализ на ЕМП статуса установи, че 
доброкачествените яйчникови серозни тумори показват отрицателен 
ЕМП статус, а яйчниковите серозни карциноми и метастази от тях 
демонстрират положителен ЕМП статус. 

2. Намалената Бета-катенинова експресия е характерна за яйчниковите 
серозни карциноми и метастази от тях, но не и за яйчниковите 
доброкачествени серозни тумори. 

3. Ядрената експресия на Бета-катенин не е характерна за серозните 
яйчникови тумори. 

4. За р53 положителните случаи на високостепенни серозни яйчникови 
тумори е характерен по-висок пролиферативен индекс, т.е. с по-
агресивен туморен растеж. 

5. За р53 отрицателните яйчникови серозни карциноми и метастази от 
тях е характерен положителния ЕМП статус, въпреки че не 
установихме статистическа разлика между р53 позитивността и ЕМП 
статуса в изследваните групи. 

6. При положителните Ki-67 изследвани случаи установихме, че с 
нарастване на пролиферативния индекс се увеличава и честотата на 
ЕМП положителните статуси, въпреки че не установихме 
статистически значима разлика между ЕМП статуса и Ki-67 
експресията в изследваните групи.   
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