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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Независимо от подобрените диагностични и терапевтични възможности, 

ракът на белия дроб заема първо място по смъртност от всички онкологични 

заболявания в световен мащаб с приблизително 1.8 милиона смъртни случая 

годишно.  

За карцинома на дебелото черво и гърдата за последните 25 години се 

отчита с 50% повишаване на петгодишната преживяемост. При  белодробния рак 

тя се е увеличила само с 2%. През последните години се установява повишаване 

на заболеваемостта и смъртността при карцином на белия дроб при жените в 

сравнение с тази при мъжете, вкл. и при жени непушачки.   

Счита се, че тютюнопушенето е основният рисков фактор и при двата пола 

за заболяването. Установени са полови различия както в честотата, така и в 

хистологичния вариант на тумора, които не могат да бъдат обяснени само с 

канцерогенното действие на никотина.  

Белият дроб е изключително чувствителен към действието на естрогените. 

Още вътреутробно те оказват влияние върху неговото развитие, а след 

раждането повлияват редица физиологични и патологични белодробни процеси. 

През последните години нарастващата заболеваемост от рак на белия дроб при 

жените се свързва с броя на ражданията, възрастта на първо раждане,  годините 

на настъпване на  менархе и менопауза,  употребата на комбинирани орални 

контрацептиви и хормонозаместителна терапия. 

Все още остават спорни много въпроси свързани с рисковите фактори за 

белодробен карцином при жени непушачки. По-нататъшни проучвания върху 

нивата на половите хормони, менструалните и репродуктивните фактори, 

експресията на естрогенов рецептор α – ERα, рецептора на човешкия 

епидермален фактор на растежа 2 - HER2 и  рецепторa на  епидермалния фактор 

на растежа EGFR в нормална и туморно променена белодробна тъкан би 

помогнало за правилно разбиране на ролята  им в карциногенезата на белия 

дроб. 

Увеличаващата се заболеваемост от БР при жените (вкл. и при непушачки), 

липсата на проучвания в България  за връзката между хормоналните, 
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менструални и репродуктивни фактори и рискът от развитието на 

недребноклетъчен белодробен рак (НДБР), мотивира разработката  на научния 

труд. 
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II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

 

ЦЕЛ: Да се оцени влиянието на хормоналните, менструални и 

репродуктивни фактори и да се анализира преживяемостта при оперирани жени 

с недребноклетъчен белодробен рак. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Да  се изследват и анализират нивата на серумния естрадиол 

и влиянието им върху риска от развитието на НДБР.   

2. Да се оцени влиянието на възрастта на настъпване на менархе 

и менопауза  върху развитието на НДБР. 

3. Да се проучи  връзката между  възрастта на първо раждане, 

броя на ражданията  и риска от НДБР.  

4. Да се анализира  експресията на  естрогеновия рецептор ERα , 

HER2 и EGFR в туморната тъкан при жени с НДБР.  

5. Да се проучи следоперативната преживяемост при жени с 

НДБР.  
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III. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ  

 

Дизайн на проучванетo 

По своя характер проведеното наблюдение е комбинирано  ретроспективно 

и проспективно проучване от типа „случай-контрола“. 

Предмет на изследването – влиянието на хормоналните, менструални и 

репродуктивни фактори, експресията на  естрогенов рецептор ERα , HER2 и 

EGFR в туморната тъкан и преживяемостта при oперирани жени с 

недребноклетъчен белодробен рак. 

Обект на изследването 

Обект на настоящото наблюдение са пациентки, хоспитализирани във   

„Втора клиника по хирургия” на УМБАЛ „ Св. Георги” – ЕАД гр. Пловдив. 

Проведено е ретроспективно и проспективно проучване от типа „случай-

контрола“ в катедрата по „Специална хирургия” на МУ,Пловдив и във  „Втора 

клиника по хрургия” на УМБАЛ ”Св. Георги” – Пловдив,  върху 161 жени (фиг.1), 

разпределени в три групи: I-ва група „случаи” –  49  жени с НДБР, при които са 

изследвани и анализирани: серумните нива на естрадиола, менструалните и 

репродуктивни фактори, експресията на ERα , HER2 и EGFR в туморната 

тъкан; II-ра група „контролна” –  41 жени, аналогични по критерии на първата 

група, но без белодробен карцином или други онкологични заболявания; III-

та група – 59 жени, оперирани от НДБР, при които е изчислена 5-годишната 

преживяемост. От изследването отпаднаха 12 жени от групата на случаите, 

поради това, че не отговаряха на критериите за включване. Като цяло 

проучването включва периода: Януари, 2011г. - Август, 2020 г.  
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Фигура 1. Разпределение по групи на изследвания контингент 

 

Единици на наблюдение 

За техническа единица са избрани - катедрата по „Специална хирургия” 

на МУ-Пловдив и  „Втора клиника по хирургия” на УМБАЛ ”Св. Георги” ЕАД,  

Пловдив. 

Логически единици на наблюдение: 

1. На първият етап от проучването са изследвани 61 жени от групата на 

„случаите”, с доказан недребноклетъчен белодробен рак (НДБР).  От тях 12 

бяха изключени от проучването, поради това, че не покриваха критериите 

за включване. 

2. На вторият етап от проучването на 59 оперирани жени, с хистологично 

доказан недребноклетъчен белодробен рак, бе изчислена петгодишната 

преживяемост. 

Основните признаци на наблюдение:  

При всички пациентки са проследени:   

1. Демографски показател: 

 Възраст 

изследвани жени

n=161

контролна група

n=41

случаи

n=61

НДБР

n=49

отпаднали от 
проучването 

n=12

5-годишна 
преживяемост

n=59
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2. Анамнестични данни: 

 Възраст на настъпване на първа менструация (менархе); 

 Брой на ражданията; 

 Възраст на първо раждане; 

 Възраст на настъпване на менопауза. 

Данни от имунохимично  лабораторно изследване на естрадиол (pmol/l) при 

контролната група и тази на случаите и експресия на естрогенов рецептор α 

(ERα), HER2 и EGFR в туморната тъкан при жените с НДБР. 

 

При подбора на групата на „случаите”  и на „контролната” група бяха 

използвани: 

Критерии за включване: 

 Възраст ≥ 40 г. 

 Жени с естествено настъпила менопауза; 

 Хистологично доказан  НДБР (за „случаите”). 

 

Изключващи критерии: 

 Тютюнопушене; 

 Употреба на комбинирани орални контрацептиви (КОК) и/или 

хормонозаместителна терапия (ХЗТ); 

 Професионални вредности; 

 Придружаващи хронични белодробни заболявания; 

 Придружаващи други онкологични заболявания. 

 

Органи на наблюдение 

Събирането на първичната социологическа информация за настоящото 

проучване е извършено от дисертанта. 
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1. Използвани изследователски методи 

За постигане на целта на  проучването са използвани  следните 

изследователски  методи: 

 

1.1 Социологически методи 

 Документален метод – първичната информация е взета от лист 

„История на заболяването” и  придружаващата епикриза. 

 Анкетен метод  или индивидуални протоколи за статистически 

анализ – анкетното проучване се проведе по способа на индивидуална 

анонимна анкета, която е адаптирана за целите на проучването.  

Анкетната карта включва: демографска  характеристика – възраст; 

анамнестични данни: възраст на менархе, години на настъпване на 

менопаузата и на първо раждане, брой раждания, тютюнопушене, употреба 

на КОК и/ или ХЗТ, хистологично доказан карцином на белия дроб, 

придружаващи белодробни заболявания, други онкологични заболявания. 

 

1.2 Клиниколабораторни и имунохистохимични методи – серумни 

концентрации на естрадиол и експресия на естрогеновия рецептор ERα , 

HER2 и EGFR  в туморната белодробна тъкан. 

 

Естрадиол 

Серумната концентрация на естрадиолa, с референтни стойности за жени 

в менопауза (<73-147 pmol/l) е определена имунохимично, чрез използване на 

хемилуминисцентен принцип с автоматичен имунологичен анализатор (Access 

2), в Централна Клинична Лаборатория - УМБАЛ ”Св. Георги”, Пловдив. 

Биологичният материал е взет атравматично, при спазване на стандартни 

условия. За целите на изследването е използван серум, без хемолиза и липемия. 

 

 

 

 Изготвянето на хистологичните препарати и имунохистохимията са извършени 

в отделението по „Обща и клинична патология” – УМБАЛ”Св. Георги”. 
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Естрогенов Рецептор α (ERα)  

 Изследване на белодробни карциноми с изследователско антитяло: 

Използваният от нас клон е: DAKO Code IR084, Monoclonal Rabbit Anti Human 

Estrogen Receptor α Clone EP1: 

Готово за употреба моноклонално заешко антитяло, предоставено в течна  

форма в буфер, съдържащ стабилизиращ протеин и 0,015 mol/L натриев ацетат. 

Клонинг: ЕР1. 

Имуноген Рекомбинантен  протеин на ER аминокиселини 1-300. 

Направи се контрола върху метастаза от гърда в плевра, която е позитивна 

на Estrogen Receptor α Clone EP1. 

 

Имунохистохимична техника: 

Измиване с буфер. Блокиране на ендогенна пероксидаза за 5 минути. 

Измиване с буфер. Разкриване на антигена за 20 минути при 97°С, последвано 

от 5 минути в EnVisi на FLEX промиващ буфер (код К8007). Антигенно 

демаскиране на рН 9 за 1ч и 40 мин.  

Използва се DAKO автостейнер. 

Положителният резултат се определя като ядрено оцветяване в >1% от 

туморните клетки. Това е в съответствие с ASCO/CAP. Препоръчва cut-off на ≥1% 

положителни туморни клетки за положителна оценка. 

За контрола се използва метастаза от ER позитивен карцином на гърдата 

(Фиг.2).  
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 Фигура 2. Контрола на ER позитивен карцином на гърдата в метастаза от 

плевра 

 

В контролните групи изследваната белодробна тъкан не позитивира ERα. 

 

Реагент: Афинитетно-изолирано антитяло от заек, пречистено посредством 

имобилизиран онкопротеин пептид c-erbB-2 и доставен в течна форма в 0.05 

mol/L Tris/HCl, 0.1 mol/L NaCl, 15 mmol/L NaN3.  

Парафинови срези: Антитялото се използва за маркиране на включени в 

парафин  тъканни срезове, фиксирани във формалин. Изисква се процедура на 

предварителна обработка на тъканите, с използване на метод HIER за откриване 

на епитопа, чрез поставяне на препарата в нагрят буферен разтвор за 20 минути  

(EnVision™ FLEX Target Retrieval Solution, Low pH, код K8005 или Dako Target 

Retrieval Solution, Low pH, код S1699/S1700.  

Оцветяването на клетъчната мембрана се счита специфично за 

онкопротеина c-erbB-2. 

Работни характеристики: Клетките, специфично маркирани от антитялото, 

показват оцветяване, ограничено в рамките на клетъчната мембрана. 

Нормални тъкани: Онкопротеинът c-erbB-2 е нормален тъканен компонент 

и антитялото може да покаже слабо маркиране на нормалните епителни клетки. 
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Сквамозният епител в хранопровода и сливиците може в някои случаи да покаже 

умерено оцветяване. Установено е, че тъканта на простатната жлеза също  

показва умерено положителна реакция.  

Редица други нормални тъкани, като например надбъбречната жлеза, 

костният мозък, мозъкът, сърцето, черният дроб, белият дроб, скелетните 

мускули, кожата, далакът, тимусът и щитовидната жлеза, са показали 

отрицателна реакция. 

 

Експресия на HER2 

Имунохистохимична техника:  

1. Използваха се 5µm депарафинирани срези като  антигенното 

възстановяване се проведе на водна баня 20 мин при 90°.  

2. Върху изстинали срези се неутрализира ендогенната пероксидаза, 

използвайки Peroxidase Block, 3% Hydrogen peroxide за 5 min и материалите 

се промиват с wash буфер на течаща вода.  

3. Промиване в дейонизирана вода. 

4. Въздействие с първично антитяло HER2 с ph 6.0 за 1 час и 40 мин. 

5. Промиване с  wash буфер на течаща вода. 

6. След няколко последващи стъпки на промиване, вторично антитяло, 

промиване, полимер (пет стъпкова система за 25 min), се въздейства с DAB 

Chromogen  Промиване. 

7. Контраоцветяване с  Hematoxylin. 

8. Изсиняване и включване. Използва се DAKO автостейнер.  

9. Проведе се контрола върху позитивен на HER2 аденокарцином от 

гърда верифициран с CISH (фиг.3). 
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Фигура 3. Позитивен на HER2 аденокарцином от гърда верифициран с CISH 
 

ДНК тестване и анализ на мутацията на гена на EGFR 

Молекулярният анализ е проведен в Национална генетична лаборатория, 

София. Изследван е материал от включени в парафин резекционни и 

ендоскопски биопсии. За ДНК анализ са подбрани само случаи с над 50% 

туморен клетъчен материал в срез. Използвани са 10 среза на 5μm. ДНК се 

екстрахира с помощта QIAamp ДНК FFPE Tissue Kit® на (Qiagen), който е 

специално проектиран за изолиране и пречистване на високо качествена ДНК. 

За генетичния анализ на EGFR мутациите, се използва Scorpions Amplification 

Refractory Mutation System (SARMS) technology (Qiagen).  Изследването за EGFR 

мутации се базира на real-time PCR технология за откриване на 29 соматични 

мутации в гена на EGFR, екзони 18-21 от които Т790М; делеция в екзон 19; 

L858R; L861Q; G719X; S768I; инсерция в екзон 20. Термалният цикъл включва 

първоначална инкубация на 95°C за 10 min, 35 цикъла от 94°C за 30 s, 51° за 30 

s и 72° за 1 min, последвана от 7 min разтягане на матрицата на 72°. 

Използваните праймери са: първоначален 5`-GAGCTTGTGGAGCC TCTTAC-3`, 

противоположен 5`-GCAGGGATTCCGTCATATGGCT-3`. 

Пробите са считани за положителни, ако е бил открит един от 29-

активиращи мутации на EGFR. Проведеното изследване не открива варианти в 

EGFR гена, свързани с резистентност към терапия с тирозин-киназни 

инхибитори. 
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1.3 Статистически методи 

Изхождайки от целта и задачите на проучването, както и от обема, и вида 

на данните при провеждане на изследването, бяха използвани следните 

статистически методи:     

Описателни методи и методи за оценка:   

1. Вариационен анализ - стандартно отклонение, минимум, максимум и 

размах; 

2. Честотен анализ на качествени променливи (номинални и рангови), 

който включва абсолютни честоти, относителни честоти (в проценти), 

кумулативни относителни честоти (в проценти); 

3. Графични изображения;        

 

2. Методи за проверка на хипотези: 

2.1 Параметрични:  

T-тест за две независими извадки (Independent Samples T-Test) – 

проверка за равенство на две средни.    

2.2 Непараметрични методи:  

2.2.1 Методи на Колмогоров-Смирнов (Kolmogorov-Smirnov) и Шапиро-

Уйлк (Shapiro-Wilk) – проверка за нормалност на разпределението на 

количествена променлива; 

2.2.2 Метод на Ман-Уайтни (Mann-Witney) – сравняване на средни 

стойности в две групи на една количествена променлива, когато 

разпределението не е нормално;  

2.2.3 Метод на Kruskal -Walis H – сравняване на средни стойности на 

три и повече групи на една количествена променлива, когато 

разпределението не е нормално; 

2.2.4 Метод хи-квадрат (Chi-square test) или точен тест на Фишер 

(Fisher’s exact test) – търсене на връзка между две качествени променливи; 

2.2.5 Медианен тест – сравняване на медианите в две групи на една 

количествена променлива. 
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3. Регресионен анализ: 

3.1. Логистичен регресионен анализ – зависимост на дихотомна 

променлива и множество независими променливи, които могат да са 

качествени или количествени;  

3.2. Бинарен логистичен регресионен анализ – за количествена 

оценка на факторите при дихотомен изход и изчисляване вероятностите за 

тези изходи. 

 

4. Анализиране на преживяемост 

4.1. Метод на Kaplan-Meier 

4.2. Life-tables метод 

Статистическата обработка на резултатите е извършена  със 

статистически пакет  SPSS v 23; SPSS Inc., Chicago, IL, USA.  Резултатите 

представихме чрез средна аритметична величина и стандартно отклонение 

(mean±SD). Използваното от нас критично ниво на значимост е α = 0.05. 

Съответната нулева хипотеза се отхвърля, когато Р стойността (Р-value) е 

по-малка α. 
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IV. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ГРУПАТА НА „СЛУЧАИТЕ” И 

„КОНТРОЛНАТА „ГРУПА 

 

1. Възраст 

В проведеното  проучване средната възраст при групата с карцином на 

белия дроб е 65,96 ± 11,87, като най-младата жена е на 40 г., а най- възрастната 

на 87 г. Средната възраст при контролната група е 64,95± 7,04 г., като най-

младата жена, включена в проучването е на 48 г., а най-възрастната на 77 г. 

Процентното разпределение по възрастови групи е представено на табл.1. 

Таблица 1. Процентно разпределение по възрастови групи 

 Група случаи Контролна група 

Възраст N % N % 

40г. 2 4,10% о 0% 

41-50г. 5 10,20% 1 2,40% 

51-60г. 8 16,30% 9 22,00% 

61-70г. 15 30,60% 19 46,30% 

71-80г. 14 28,60% 12 29,30% 

>80г. 5 10,20% 0 0% 

Общо 49 100% 41 100% 

 

Не беше доказана статистически значима разлика между възрастта на 

контролната група и групата на случаите (p>0,05). 

2. Серумна концентрация на естрадиола 

Отчете се статистически значима разлика в средните стойности на 

серумните концентрации на естрадиола при двете групи (p< 0,0001).  

При групата на случаите средната стойност на естрадиола е 304,14 pmol/l, 

а при контролната група - 63,05 pmol/l (фиг.4,5). Серумната  концентрация на 

естрадиола в групата на жените с белодробен карцином е почти пет пъти по-

висока,  в сравнение с контролната група.  
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Фигура 4. Стойности на 
естрадиол в групата на случаите 

 

Фигура 5. Стойности на 
естрадиол в контролната група

Установи се корелационна зависимост между стойностите на Е2 и 

риска от развитие на карцином на белия дроб (p =0,04). 

Високите серумни концентрации на естрадиол при жени в менопауза се 

свързват с повишен риск от НДБР.  

 

3. Възраст на менархе 

При изследване на възрастта на поява на менархе не се доказа 

статистически значима разлика между  контролната и групата на случаите 

(p > 0,05).  

Средната възраст на настъпване на първата менструация  при групата  с 

НДБР е  14,83±1,83 г., а при  контролната групата е 14,87±1,63 г.   

Процентното разпределение на възрастта на настъпване на менархе при 

изследваните групи е представено на фиг. 6.  
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Фигура 6. Процентно разпределение на възрастта за настъпване на 

менархе при изследваните групи 

 

Не се установи зависимост между годините на  настъпване на първа 

менструация и риска от  НДБР.  Не  отчитаме протективна роля при менархе 

след 13 годишна възраст при развитието на БР. 

 

4.  Възраст на настъпване на менопауза 

 

Отчита се  сигнификантна разлика в средната възраст на настъпване 

на менопауза при двете изследвани групи ( p< 0,0001). При случаите, 

менопаузата е настъпила по–рано, средно на 46,59±7,91г., докато при 

контролната група средната възраст на настъпване е 49,78± 5,19 г.  При 66% от 

жените с НДБР, менопаузата е настъпила < 50г. (фиг.7). 
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Фигура 7. Процентно разпределение на настъпване на менопауза (< 50 и 

> 50г.) в изследваните групи 

 

Chi – квадрат анализа  показа връзка между възрастта на настъпване на 

менопауза и карцинома на белия дроб (p =0,03; r =0,22).  

Фактор с протективно действие е настъпването на менопауза след 50 г. 

(OR=0,63 95% CI (0,41 - 0,96).  

Настъпването на естествената менопауза преди 50 години, се явява 

рисков фактор за развитие на белодробен карцином. Вероятността за 

развитие на  НДБР е почти три пъти по-висока при жени, навлезли в 

менопауза преди 50-годишна възраст (OR=2,54 95% CI (1,1 - 6,0).  

 

5. Навършени години при първо раждане  

 

Анализът на резултатите не показа сигнификантна разлика между 

изследваните групи при сравнение на навършената възраст при първо 

раждане (p >0,05).  

При контролната група, тя е 21,88± 6,46г., a при групата на случаите 
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средната възраст при раждане на първо дете е  – 21,71± 4,71г.  (фиг.8,9). 

 

 

 

         

Фигура 8. Навършени години при 
първо раждане в групата на 

случаите 

Фигура 9.  Навършени години при 
първо раждане в контролната 

група
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Установи се  зависимост между възрастта при първо раждане < 25 г. и 

развитието на белодробен карцином (p =0,04; r =0,21).   

Възрастта на раждане на първо дете > 25 г., се явява фактор с 

протективен ефект, относно развитието на белодробен карцином (OR = 

0,48; 95% CI (0,24 – 0,99).  

Рискът от НДБР се повишава сигнификантно при жени, родили 

първото си дете преди 25 години. 

 
6. Брой раждания 

При отчитане на броя на ражданията в изследваните групи се установи, че  

9,8% от жените в контролната група нямат раждане, 41,5% са с едно , 46,3% с 

две, a 2,4% са с три и повече.  

В групата на случаите – 4,1% нямат раждане, 16,3% са с едно, 57,1% са с 

две, а 22,4% от тази група са с три и повече ( табл.2 и фиг.10). 

 

Таблица. № 2 Честотно разпределение на  изследвания контингент по броя 

на ражданията 

 

Отчита се сигнификантна разлика в броя на ражданията при изследваните 

групи (p – 0,01). Chi – квадрат анализът показа, че има връзка между броя на 

ражданията и белодробния карцином (p = 0,01; r = 0,36), като връзката между 

двете променливи е средна (Cramer’s V = 0,386). 

 

  

 

Брой раждания 

 Контролна група Група случаи 

 N % N % 

Без раждане 4 9,8% 2 4,1% 

Едно 17 41,5% 8 16,3% 

Две 19 46,3% 28 57,1% 

Три и повече 1 2,4% 11 22,4% 

Общо: 41 100% 49 100% 
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Фигура 10.  Процентно разпределение  броя на ражданията в изследваните 

групи 

При линейния регресионен анализ се отчете връзка между броя на 

ражданията и вероятността за поява на белодробен карцином (Multipe R = 0,364), 

т.е. с повишаване броя на ражданията се повишава вероятността за развитие на  

НДБР (Sig. F = 0,0001; Sig.T = 0,0001).  

Установи се статистически значима връзка между броя на ражданията 

и появата на белодробен карцином (p = 0,005; r = 0,28).   

 

Обобщеният анализ на хормоналните, менструални и репродуктивни 

фактори показа: 

1. Високите серумни концентрации на естрадиол, при жени в 

менопауза, се свързват с повишен риск от развитието на НДБР.  

2.  Настъпването на менархе след  13 годишна въраст не е 

протективен фактор за НДБР. 

3. Естествената менопауза, настъпила преди 50 години, е рисков 

фактор за развитието на НДБР. 

4. Рискът от развитие на белодробен карцином се повишава при 

жени, родили първото си дете преди 25 години. 

5.  Рискът от НДБР  нараства пропорционално на броя на 

ражданията. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Без раждане Едно Две Три и повече

9,80%

41,50%

46,30%

2%
4,10%

16,30%

57,10%

22,40%

Контролна група

Група случаи
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7. Експресията на ERα, HER2 и  EGFR в туморна тъкан на НДБР  

На 41 жени, от групата на ”случаите” с НДБР, бе изследвана  експресия на 

ERα, HER2 и EGFR в туморната тъкан. 

Разпределението по възрастови групи е представено на табл. 3 и фиг. 11. 

Най-голям процент се наблюдава във възрастовата група 71-80 г. – 12 (29,30%), 

следвани от групата на 61-70 г. – 11 (26,8%). 

 

Таблица 3. Честотно разпределение по възрастови групи 

Възрастови 

групи 

Брой         

N 

Valid 

Percent      

% 

Cumulative 

Percent 

40г. 2 4,90% 4,9 

41-50г. 4 9,80% 14,6 

51-60г. 8 19,50% 34,1 

61-70г. 11 26,80% 61,0 

71-80г. 12 29,30% 90,2 

>80г. 4 9,80% 100,0 

Total 41 100%  

 

 

 

Фигура 11. Процентно разпределение по възрастови групи 
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7.1. Експресия на естрогенов рецептор - ERα 

Естрогеновият  рецепторα (ERα) е характерен имунохистохимичен маркер 

за карцином на гърдата и обикновено се използва като средство за 

разграничаване на рака на млечната жлеза от аденокарциномите с друга 

първична локализация, включително и на белия дроб.  

Положителна експресия на ERα в проведеното проучване  се наблюдава 

при  4 (9,8%) от изследваните пациентки. Еднофакторният дисперсионен анализ 

One-Way ANOVA  откри  съществена статистически значима разлика в средните 

стойности на естрадиол при тези пациентки, в сравнение с пациентките без 

експресия на  ERα  (F=10,756; p=0,002).  

При пациентките с положителна експресия на ERα, естрадиолът е в 

пъти по-висок. Интерес представлява фактът, че положителна експресия 

на  ERα в проучването  се наблюдава при жени, с късна поява на менархе.   

 

7.2. Експресия на HER2 

Позитивна експресия на HER2 в проведеното проучване се наблюдава в 

39% от случаите с НДБР, като 14,6% са с 1+, 14,6% с 2+ и 9,8% с 3+.  

Честотното разпределение е представено на табл. 4. 

 

Таблица 4.  Експресия на HER2, честотно разпределение 

HER2 
Брой         

N 

Valid Percent      

% 

Cumulative 

Percent 

(-) отрицателен 
25 61% 61,0 

1+ 6 14,60% 75,6 

2+ 6 14,60% 90,2 

3+ 4 9,80% 100,0 

Total 41 100%  

 

HER2 е мембранно-свързан рецептор с тирозинкиназна активност и 

структурна хомоложност с EGFR. Свързвайки се с други рецептори като  HER3, 

той катализира активирането на различни сигнални пътища, които водят до 
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клетъчна пролиферация, диференциация и инвазия.   HER2 е добре познат като 

прогностичен фактор при карцином на млечната жлеза. Ролята му при НДБР е 

малко проучена. 

Установи се, че 68.8% от жените с положителен HER2 са навлезли в 

менопауза преди 50 годишна възраст, като 75% от тях са родили първото си дете 

преди 25 годишна възраст. При 81,3%  от всички пациентки  се наблюдава по-

късна поява на менструация. Не се установява статистически значима връзка 

между серумните концентрации на естрадиол и позитивирането на HER2 (p > 

0,05). Такава бе открита между HER2 и  ER-α  (p=0,008; r-0,38). При всички жени 

позитивни за  ER-α се наблюдава и положителна експресия на HER2. При 6 

от изследваните пациентки (14,4%) HER2 мутацията е съчетана с мутация в 

EGFR. Eкспресията на HER2  се установява в  59%  от случаите на НДБР като 

2+/3+  се откриват в приблизително  5–20%. Получените резултати в настоящото 

изследване предполагат по-нататъшно генетично изследване на HER2 

мутациите при пациенти с НДБР, което ще даде допълнителен шанс за терапия 

след изчерпване на останалите ресурси.    

 

7.3. Експресия на EGFR 

Рецепторът за епидермалния растежен фактор (EGFR) е трансмембранен 

протеин, който играе важна роля в сигналната трансдукция на човешката клетка. 

Патологичната му експресия напоследък се използва все по-често при 

диагностиката на различни епидермални тумори.  

Получените резултати показват, че експресия на  EGFR мутация се 

установява при 11 (26,8%) от пациентките с НДБР (фиг. 12). 
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Фигура 12. Процентно разпределение на EGFR 

 

Еднофакторният дисперсионен анализ One-Way ANOVA откри 

статистически значима разлика в средните стойности на възрастта при 

настъпване на менопауза при жените с положителна експресия на рецептора и 

тези с отрицателна (F=4,567; p=0,03). При 66,7% от пациентките с положителна 

експресия на EGFR, менопаузата е настъпила преди 50 годишна възраст. 

Прави впечатление, че  80% от жените, с положителна експресия на EGFR 

мутация са родили първото си дете преди 25 годишна възраст, а 81,8% от тях са 

с късна поява на менархе.  

 По-нататъшните  проучвания върху EGFR мутацията, възрастта на 

менархе и менопауза, броя на ражданията биха могли да обяснят ролята на 

естрогените в нейното възникване. 

Обобщеният анализ на резултатите от експресията на  естрогеновия 

рецептор - ERα , HER2 и EGFR в туморната тъкан при жени с НДБР показа: 

1. При жени с НДБР в туморната тъкан едновременно се 

наблюдава положителна експресия на ERα и HER2. 

2. Установява се положителна корелация между серумните нива 

на естрадиола и експресията на ERα. 

73,20%

26,80%

EGFR

Отрицателен 

Положителен
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3. Експресията  на HER2 и  EGFR при жени с НДБР се свързва с 

настъпване на менопаузата преди 50 години и първо раждане преди 25 

години. 

4. Не се установява връзка между нивата на естрадиола и 

експресията на HER2 в туморната тъкан. 
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V. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО НА III –ТА ГРУПА – ЖЕНИ, 

ОПЕРИРАНИ ОТ НДБР 

 

1. Възраст 

Средната възраст на изследваната група е 58,51±10,84 (фиг.13), като са 

анализирани стадия на заболяването, обема на оперативната интервенция и 

преживяемостта при 59 пациентки с НДБР. Най-младата жена в проучването е 

на 22 г., а най- възрастната на 80 г. (фиг.13). 

 

Фигура 13. Средна възраст на изследвания контингент 

 
Пациентките бяха условно разделени в шест възрастови групи (фиг.14). 

Прави впечатление, че  процентното разпределение на жените с НДБР е еднакво 

във възрастовата категория 41-50 г. и 71-80 г. Най-висок процент на 

заболяването  сe установява в групата  51-60 г. (42,37%). 
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Фигура 14.  Процентно разпределение по възрастови групи 

 

 

2. Стадий на заболяването 

В проведеното проучване най-често диагнозата е поставена в стадий IIIА 

(27,1%). На табл. 5 са представени честотните разпределения по стадий на 

заболяването. 

Стадирането е оценка за разпространението на болестта и се извършва за 

целите на прогнозата и лечението. То е пряко свързано с изхода от 

заболяването.  За стадирането на пациентките с НДБР в текущото проучване, е 

използвана седмата ревизия на TNM класификацията за рака на белия дроб. 

Линейният регресионен анализ отчете статистически значима връзка 

между стадия и изхода от заболяването (Multipe R = 0,439), т.е. колкото  по-

напреднала е болестта, толкова по-голяма е вероятността за летален изход 

(Sig. F = 0,0004; Sig.T = 0,0004).  
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Таблица 5. Честотно разпределение на  изследвания контингент по стадий 

на заболяването 

Стадиране 

  Frequency 

(N) 

Percent (%) Valid Percent Cumulative 

Percent 

I А 7 11,90% 11,90% 11,90% 

I В 7 11,90% 11,90% 23,70% 

II А 7 11,90% 11,90% 35,60% 

II В 9 15,30% 15,30% 50,80% 

III А 16 27,10% 27,10% 78,00% 

III В 5 8,50% 8,50% 86,40% 

IV 8 13,60% 13,60% 100% 

Total 59 100% 100%   

 

 

3. Обем на оперативната интервенция 

 

На фиг.15 е представено процентно разпределение на извършените 

оперативни интервенции. При отчитане на обема на оперативните интервенции, 

прави впечатление, че най-висок е процентът на лобектомията – 57,6%, 

следвана от пулмонектомията – 25,4%. Билобектомия е извършена при 15,3% от 

пациентите, а при 1,7% е направена сегментектомия. 
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Фиг. 15 Процентно разпределение на извършените оперативни интервенции 

 

Видът на оперативната интервенция при БР зависи от големината на 

тумора, от неговата локализация и отношението му към съседните анатомични 

структури. Установи се сигнификантна разлика при сравняване на стадия на 

заболяването и обема на извършената оперативна интервенция (p – 0,001; r – 

0,56).  

Процентното разпределение на извършените оперативни интервенции, 

според стадирането е представено на фиг. 16. 
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Фигура 16.  Процентно разпределение на извършените оперативни 

интервенции, според стадия на БР 

 

Анализът на резултатите показа, че в стадии I, II и IV най-често извършената 

оперативна интервенция е лобектомия. При над 50% от пациентите в стадий III 

е извършена пулмонектомия.  

 

4. Петгодишна преживяемост 

При изследване на петгодишната преживяемост, бяха отчетени следните 

резултати: от 59 оперирани пациентки - 39 (66,1%) екзитират, а - 20 (33,9%) са 

преживели съответния  петгодишен период на проследяване (фиг. 17). 

Вероятност за преживяване на петгодишен период се установява при 33,9% 

от оперираните пациентки с НДБР в проучването. 
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Фигура 17.  Процентно разпределение на починалите и преживелите за 

петгодишен  период 

При изследване на петгодишната преживяемост се оказа, че стадият на 

заболяването е водещ фактор за изхода  (χ 2 = 9,564, p= 0,02). В периода на 

проучването всички пациентки в стадий IV са загинали, с изключение на една, 

при стадий III летален изход има при 81%, при II – в 62,5%  от случаите. Най-

малко починали се наблюдават при I стадий на заболяването, където 

смъртността е 35,7% (табл.6).  

 

Таблица 6.  Средно време на преживяване на пациентите, според туморния 

стадий за петгодишен период 

 

Стадий 

Средно 
време на 

преживява
не 

±SE 
(месеци) 

Станд
артно 
откло
нение 

SD 

Min Max 
Бр. 

пациенти 
Брой/% 

починали 
Брой/% 

преживели 

I 50,92±4,19 15,69 12м. >60 м. 14 5/35,7 % 9/64,3% 

II 38,75±5,20 20,82 10м. > 60 м. 16 10/62,5% 6/37,5% 

III 23,00±4,67 21,41 2м. > 60 м. 21 17/81,0% 4/19,0% 

IV 16,62±7,44 21,05 2м. > 60 м. 8 7/87,5% 1/12,5% 

33,90%

66,10%

Живи Починали
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Петгодишната преживяемост, според обобщеното стадиране на БР е 

представена на фиг. 18. 

 

Фигура 18.  Петгодишна преживяемост, според обобщеното стадиране 

 

Най-ниска преживяемост се наблюдава в групата с IV стадий – 16,62 месеца 

(1,38 години), следвана от групата на стадий III, където тя е 23,00 месеца (1,91 

години), при стадий II – 38,75 месеца (3,22 години), а при I-ви средната 

преживяемост е най-висока – 50,92 месеца (4,24 години). Показателите са 

изчислени към момента на петгодишен период и тези стойности се променят при 

продължаващото проследяване на пациентките. 

Връзката между стадирането и изхода от заболяването се потвърди  с 

непараметричния дисперсионен анализ (Kruskal -Walis H), където (χ 2 = 18,987, 

p= 0,0002).  
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Таблица 7.  Средно време на преживяване на пациентите, според разширено 

туморно стадиране за петгодишен период 

 

Кривите на преживяемост на Каплан-Майер показаха, че 5-годишната 

такава  на пациентите в стадий IIIВ е най-ниска в сравнение с тази на останалите. 

Средната продължителност на живота в тази група е 10,4 месеца (табл.7).  

Това може да се обясни с факта, че в този стадий е най-малък броят на 

пациенти, което прави констатацията субективна и несигурна.  

С най-голяма продължителност на преживяемост е групата на IА стадий – 

53,14 месеца (4,42 години), тук са и най-малко починали пациенти (табл. 7; фиг. 

19).  

 

Стадий 

Средно 
време на 
преживяв

ане 
±SE 

(месеци) 

Станда
ртно 

отклон
ение 
SD 

Min Max 
Брой 

пациенти 
Брой/% 

починали 
Брой/% 

преживели 

IА 53,14±5,12 13,56 30м. > 60 м. 7 2/28,6% 5/71,4% 

IВ 48,71±6,95 18,39 12м. > 60 м 7 3/42,9% 4/57,1% 

IIА 42,14±7,56 20,01 13м. > 60 м 7 4/57,1% 3/42,9% 

IIВ 36,11±7,41 22,24 10м. > 60 м 9 6/66,7% 3/33,3% 

IIIА 26,94±5,67 22,71 2м. > 60 м 16 12/75,0% 4/25,0% 

IIIВ 10,40±4,43 9,91 3м. 27м. 5 5/100% 0 

IV 16,62±7,44 21,05 2м. > 60 м 8 7/87,5% 1/12,5% 
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Фигура 19. Петгодишна преживяемост, според разширеното стадиране на 

заболяването 

 

Периодът на проследяване на пациентите по отношение на 

преживяемостта  варира от 1 до 108 месеца. От 59 изследвани пациентки,  42 

(71,2%) умират, а едва 17 (28,8%) са преживели съответния времеви 

диапазон (фиг. 20). 
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Фигура 20. Процентно разпределение на починалите и преживелите за 

изследвания период 

 

Анализирайки данните  от целия период на проследяване отново се 

потвърди, че стадият на заболяването е водещ фактор, влияещ върху 

преживяемостта (χ 2 = 8,723, p= 0,03). В периода на изследването всички 

пациентки в  IV стадий са починали, с изключение на една жена, в  III стадий - 

летален изход има при 85,7%, във II стадий - в 68,8% от случаите. Най-малко 

починали се наблюдават в  I стадий  (табл.8 и фиг.21). 

 

Таблица 8.  Процентно разпределение на преживелите и починалите според                  

туморното стадиране за целия изследван период 

 

Стадий 
Брой 

пациенти 

Брой 

починали 
% починали 

Брой 

преживели 
% преживели 

I 14 6 42,9 % 8 57,1% 

II 16 11 68,8% 5 31,3% 

III 21 18 85,7% 3 14,3% 

IV 8 7 87,5% 1 12,5% 

 

71,20%

28,80%

Починали Живи
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Фигура 21. Процентно разпределение на преживелите и починалите според 

туморното стадиране за целия изследван период 

 

Линейният регресионен анализ отчете статистически значима връзка между 

стадия и преживяемостта (Multipe R = 0,522), т.е. колкото по-висок е стадият на 

заболяването, толкова по-малка е преживяемостта (Sig. F = 0,00002; Sig.T = 

0,00002) и съответно се повишава вероятността за летален изход (фиг. 22).  
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Фигура 22. Линейна регресия, спрямо стадия на заболяването и 

преживяемостта в месеци 

 
Установи се статистически значима връзка между стадия и изхода от 

заболяването т.е. дали то ще завърши летално или не (p – 0,01; r – 0,31). 

Анализът показа повишение на риска с над 3 пъти за летален изход при 

пациентките, диагностицирани в III и IV стадий (OR=3,14 95% CI (1,16 – 8,52). 

Това от своя страна доказва необходимостта и важността на ранното откриване 

на заболяването, както и на неговата превенция. 

Към днешна дата петгодишната преживяемост при рак на белия дроб е 

незадоволителна. По данни на Националния раков регистър от 2017 г. за 

периода 2000-2007 г. средната петгодишна преживяемост при жени с 

белодробен карцином е 10,4%.  
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Тя е значително по-ниска от изчислената в текущото проучване, поради 

факта, че ние изчисляваме средната петгодишна преживяемост само при 

оперирани пациентки.  Анализът на получените резултати показва, че стадият и 

видът на оперативната интервенция са два от основните фактори, които оказват 

влияние върху преживяемостта на оперирани жени с  НДБР. 

 

Обобщеният анализ на резултатите от изследването на 

преживяемоста, при оперирани жени с НДБР, показа: 

1. Колкото е по-напреднал стадият на заболяването, толкова по-

голяма е вероятността от летален изход. 

2. Най-често извършваната оперативна интервеция при жени с 

НДБР е лобектомията – 57,6%, следвана от пулмонектомия – 25,4%, 

билобектомия – 15,3% и сегментектомия – 1,7%. 

3. С най-голяма преживяемост е групата в стадий IА – 53,14 

месеца (4,4 години), тук има и най-малко починали пациенти.  

4.  Вероятност за преживяване на петгодишен период се 

предполага при 33,9% от оперираните пациентки с  НДБР. 

5. Рискът от летален  изход се повишава трикратно при 

пациентки с НДБР, диагностицирани в III и IV стадий. 
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VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Честотата на рака на белия дроб се увеличава непрекъснато в световен 

мащаб. През последните няколко години се установяват все повече 

доказателства за половите различия, както по отношение на заболеваемостта и 

преживяемостта, така и за хистологичния вариант на тумора. 

Нарастващата честота и смъртност при жените, непушачки с НДБР, налага 

необходимостта от търсенето и анализирането на други фактори, имащи 

отношение към развитието на БР. 

Задълбочават се проучванията за връзката между рака на белия дроб, 

хормоналните, менструални и репродуктивните фактори. Все още единно 

становище за тази връзка няма, поради хетерогенността на резултатите и 

малкия брой проучвания. 

Данните от нашето изследване показаха, че съществува зависимост между 

риска от развитие на НДБР, годините на първо раждане, броя на ражданията и 

годините на настъпване на менопауза.  

Положителната асоциация между високите серумни концентрации на 

естрадиол и риска от белодробен рак е в полза на предполагаемото участие на 

естрогените в генезата на заболяването. При пациентките, с положителна 

експресия на ERα, естрадиолът е в пъти по-висок. Интерес представлява фактът, 

че положителна експресия на  ERα в нашето проучване  се наблюдава при жени, 

с късна поява на менархе. Не установихме данни в литературата за връзката 

между експресията на  ERα и менструалните фактори. 

Необходими са  по-задълбочени проучвания върху имунохистохимичната 

експресията на рецептора на човешкия епидермален фактор на растежа 2 

(HER2) в туморната тъкан при жени с НДБР. Позитивна експресия на HER2 

наблюдаваме при 39% от случаите с НДБР, като  при всички жени с положителна 

експресия на  ER-α установяваме и положителна експресия на HER2.  Възможно 

е високата честота на HER2 мутацията в нашето проучване да се дължи на 

използваната имунохистохимичната методика на изследване. В досегашните 

проучвания няма съобщени данни на позитивни пациенти за  HER2 рецептори, 

изследвани чрез имунохистохимия. 

В 80% жените, с положителна експресия на EGFR, са родили първото си 

дете преди 25 годишна възраст, а 81,8% от тях са - с късна поява на менархе. 
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Най-често извършваната оперативна интервеция при жени с НДБР е 

лобектомията – 57,6%, следвана от пулмонектомия – 25,4%, билобектомия – 

15,3% и сегментектомия – 1,7%. С най-голяма преживяемост в проучването е 

групата в стадий IА – 53,14 месеца (4,4 години), тук има и най-малко починали 

пациенти.  

Утвърждаването на хормоналните, менструалните и репродуктивните 

фактори, като съвременни етиологични фактори в генезата на белодробния рак,  

изисква много по-мащабни и продължителни проучвания, включващи различни 

популации и географски региони. Търсенето и правилното интерпретиране на 

тези фактори би променило стратегията за превенция и лечение, 

продължителността и качеството на живот при жените с недребноклетъчен 

белодробен рак. 
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VII. ИЗВОДИ 

 

1. Високите серумни концентрации на естрадиол в менопаузата са 

рисков фактор за НДБР. 

2. Настъпването на естествена менопауза след 50 годишна възраст 

е протективен фактор за НДБР. 

3. Рискът от НДБР се увеличава  при жени, родили първото си дете 

преди 25 годишна възраст. 

4. Рискът от развитието на НДБР се увеличава пропорционално с 

нарастване на броя на ражданията.  

5. При жени с НДБР едновременно се наблюдава положителна 

експресия на  ERα и HER2 в туморната тъкан. 

6. Експресията  на HER2 и  EGFR при жени с НДБР се свързва с 

настъпване на менопаузата преди 50 годишна възраст и първо 

раждане преди 25 годишна възраст.  

7. Вероятността за преживяване на пет годишен период при пациентки 

оперирани с НДБР е 33,9%. 

8. Рискът от летален изход се увеличава трикратно при оперирани 

жени с НДБР, диагностицирани в стадий III и IV. 
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VIII. ПРИНОСИ 

 

Научно-теоретични приноси: 

1. Проведено е комбинирано ретроспективно и проспективно проучване 

върху влиянието на хормоналните, менструалните и репродуктивните 

фактори при  развитието на НДБР. 

2. За първи път у нас се проучва връзката между серумните 

концентрации на естрадиола, възрастта на настъпване на менархе, на 

менопауза, на първо раждане, броя на ражданията и развитието на НДБР.  

 

Приноси с потвърдителен характер: 

Потвърди се, че стадият на заболяването е водещ фактор за 

преживяемостта при пациентки с НДБР. 

 

Приноси с приложен характер: 

1. Установиха се нови рискови фактори – менструални и репродуктивни, 

за развитието на НДБР. 

2. Установи се връзка между високите серумни концентрации на 

естрадиола при менопаузални жени  и риска от развитие на белодробен рак. 
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IX. ПУБЛИКАЦИИ И УЧАСТИЯ В НАУЧНИ ФОРУМИ ВЪВ ВРЪЗКА С 
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