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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ: 
 

1. ИКЖ – Индекс качество на живот 

2. КАТ – Компютърна аксиална томография 

3. КРК – Колоректален карцином 

4. МАП –MUTYH асоциирана полипоза 

5. МБАЛ – Многопрофилна болница за активно лечение 

6. НОА – Ниво на откриване на аденоми 

7. ПЕТ Скан – Позитронно-емисионно томографско сканиране 

8. РВКРК – Ранно възникнал колоректален карцином 

9. ФАП – Фамилна аденоматозна полипоза 

10. ЯМР – Ядреномагнитен резонанс 

11. ADR – Adenoma detection rate 

12. APC gene – Adenomatous polyposis coli gene  

13. BRAF gene –B-RAF oncogene 

14. CA 19-9 – Cancer antigen 19-9 

15. CEA – Carcinoembrional antigene 

16. IBD – Inflammatory bowel disease 

17. I-scan – Image-scan 

18. KRAS gene – Kristen rat sarcoma gene  

19. LS – Lynch syndrome  

20. MMR – Mismatch repair 

21. WASP – Workgoup serrated polyps and polyposis  
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I. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

 Ракът на дебелото черво е една от водещите причини за ракова 
смъртност поради продължителен ранен безсимптомен период и най-често 
диагностициране в напреднал стадий. Диагностично-лечебният процес 
цели балансиране на метода за ранно установяване/наблюдение спрямо 
риска от мерките за третиране. Колоректалният рак обхваща 10% от 
всички карциноми. Ендоскопският метод заема възлова позиция, като 
едновременно служи за ранна диагноза, за превенция и за наблюдение. 
Този метод е основен елемент във веригата от събития за установяване и 
контрол на възпаление /аденом/ рак диагноза. 
 Продължителността на живота при колоректален карцином /КРК/ 
запазва тенденция към спад и на десетата година от диагнозата преживяват 
до 58%. Причината се корени в подценяването на риска от развитие и 
прогресия и в недостатъчното приложение  на скринингови програми. 
 Процесът на изучаване на прехода от инфламация към дисплазия 
служи за по-добро разбиране на ролята на възпалението в колоректалната 
канцерогенеза. Дискусията около морфологични критерии за дисплазия и 
инфламация е обект на засилени, често взаимно противоречиви препоръки 
и стратегии. Необходимо е системно наблюдение с ендоскопски и 
хистологичен контрол, тъй като при затихване на възпалителния процес 
има риск от интраепителна дисплазия.Съществува корелация между липса 
на проследяване и намиране на неоплазия. 
 Аденоматозните полипи са прекурсорни лезии за 70% от случаите на 
КРК. За „нискорискови“ аденоми се считат 1-2 тубуларни с ниска степен 
на дисплазия с размер под 10 мм, а за „високорискови“ – над 3 
тубуловилозни/сератни с нарастващ размер при високостепенна дисплазия. 
При високорисковите аденоми трябва да се провежда последваща 
(допълнителна) колоноскопия на три години. 

Сератните лезии са с различна по степен дисплазия, като 
прекурсорен израз на сератния хиперметилаторен път на канцерогенеза. До 
30% от случаите на рак на колона имат този път на развитие, при по-висок 
потенциал за мутации и за възникване на множествен туморен процес. 
Сератната полипоза е отделна преканцерозна форма с най-висок риск за 
метахронни и синхронни неоплазми – до 16%. Рискови маркери са 
специфична характеристика на полипите – сесилни, проксимална 
локализация и високостепнна дисплазия. 
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Генетичната колонна увреда има пролиферативен канцерогенезен 
модел, което резултира в прогресираща дисплазия до сформиране на 
полип. Мутантната активация и дисфункцията на супресорни гени 
задълбочава процеса на дисплазия с възможно развитие на неоплазия. 
Хромозомният път на нестабилност се наблюдава най-често при ректален 
рак. Пътят на микросателитна клетъчна нестабилност е по-широко 
разпространен, свързан с кодиране на несъответни, дефицитни генни 
последователности (mismatch repair – MMR) при ускорено натрупване на 
генни мутации.При КРК този процес е зависим от ключови клетки. KRAS 
и BRAF генните мутации са свързани и с двата пътя на генетична увреда. 
При най-дълго обследваната форма на наследствен КРК – фамилната 
аденоматозна полипоза/ФАП/, развитието на аденомите предхожда появата 
на клинични симптоми и болестта остава диагностично неразпозната. 
Анализът на един от най-старите европейски регистри на ФАП – Датския, 
показва, че диагностицирането става 19 години след началото на болестния 
процес. Това се обяснява с несъответствие между скринигови програми, 
труден достъп до здравни грижи, лекарско и/или на пациента неглижиране 
на развитието на болестния процес. Предиктори на наследствено засягане 
като по-ранна възраст на установен КРК, ангажиране на десен колон, 
синхронно и метахронно участие, лоша диференциация на тумора изискват 
генно тестване, фамилен и психосоциален скрининг. Системното 
наблюдение намалява смъртността при наследствен колоректален рак. 
 Всички усилия за предоперативно обстойно стадиране на 
колоректалния рак, включително и генно профилиране са от изключителна 
важност.Те превърщат предоперативния диагностичен процес в най-
точния предиктор и поставят първият основен маркер за дългосрочната 
прогноза на болестта. Независимо от напредъка в неоадювантна и 
адювантна терапия, от внимателния подбор на хирургична техника и от 
подобрено стадиране на първични и метастатични лезии, близо половината 
от пациентите с колоректален рак развиват рецидивиращо заболяване. Тук 
се включват ~ 25% от пациентите с теоретично лечимите I и II стадии на 
заболяването. Преживелите от КРК представляват третата по големина 
група за дългосрочно наблюдение на карцином и съставляват около 11% от 
населението в дадена страна. Наблюдението трябва да цели възможно най-
ранно откриване на рецидиви, както и поява на нова дисплазия-неоплазия. 
Колоноскопията се приема като диагностична, терапевтична и 
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прогностична опора и при първичен скрининг, и при установяване, и при 
наблюдение за преканцерози и КРК поради: 

Ø директна визуализация на целия колон; 
Ø прекъсване прогресията на дисплазия чрез ендотерапия; 
Ø точно определяне на интервалите на наблюдение. 

Изработването на препоръки е трудно изпълнима задача при растяща 
употреба на метода и различни програми за наблюдение. Фактори при 
системно осъвременяване са рискът от интервал-карцином, от нова 
проксимална неоплазма и от сератни полипи. Допълнителната образна 
диагностика следва подход наречен метод на „stepwise imaging approach”, 
т.е. избирателност при преканцерози и колоректална неоплазма. При 
пациенти над 79 години съществува риск от провеждане на системно 
наблюдение поради високия брой на инциденти. Извършва се преоценка на 
влиянието на параметри, като възраст/съпътстващи заболявания срещу 
очакваните рискове и ползи от инвазивно наблюдение. 

От 1994 година се наблюдава феномен на интензивно нарастване на 
броя случаи на колоректален рак в по-ранна възраст – преди 55 години. За 
рискови фактори, свързани ранно развитие на колонен и особено ректален 
рак се приемат поведенчески навици (застоял начин на живот, качество и 
начин на хранене, стрес и употреба на антибиотици и токсични вещества), 
социално-икономически причини и наследственост. Изложените фактори 
на околна среда и стил на живот пряко участват в колонната канцерогеназа 
чрез възможна промяна на генома и създаване на нови мутационни 
патогенетични механизми, свързни с нова генна рискова проява.  

В заключение е налице обратно пропорционална зависимост между 
агресивността на канцерогенезата при ранновъзникал колоректален рак 
/РВКРК/ и възрастта на пациентите – колкото е по-ранно заболяването, 
толкова е по-лош хода на протичане и прогноза. 
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ІІ. ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕТО 
 

 През годините на работа по диагностика и контрол на преканцерозни 
заболявания и рак на колоректума утвърдихме подходът на търсене, 
третиране, оперативна намеса и дългогодишно системно наблюдение с цел 
овладяване и подобряване на качеството на живот на пациентите. 
 Направеният дотук литературен обзор следва да допринесе за 
изясняване необходимостта от провеждане на настоящото проучване и по 
– конкретно следните предпоставки: 
 1. Необходимост от ранен скрининг – изучаване на ранни тестове за 
диагностика и контрол на преканцерозните заболявания, за по-
ефективното овладяване хроничното чревно възпаление и за 
предотвратяване на напредването на тъканната дисплазия преди 50-
годишна възраст. 
 2. Актуализиране на програма за системно наблюдение. Важно е да 
се проучи методът на системно актуализиране на наблюдението при 
колоректалния рак и неговите преканцерози с насока за подобряване на 
преживяемостта и качеството на живот при пациенти с колоректален 
карцином. 
 3. Осъвременяване на интервалите за контрол на проследяването. 
Чрез използване на утвърдени параметри да се проучват и откриват нови 
оптимални варианти за интервално наблюдение при колоректален рак и 
чревни преканцерози. 
 4. Необходимост от ранно установяване на рецидиви – чрез 
въвеждане на принципа за възможен ранен риск от рецидив, наблюдението 
да се ръководи от реална предвидимост, особено в първите две до четири 
години след радикална намеса, когато този риск е най-висок. 
 5. Утвърждаване модела на употреба на унифициран диагностичен 
инструментариум за ранно наблюдение. Необходимо е съхраняване на 
мястото на гастроентеролога като изграждащ диагностик при прилагане на  
нови лабораторни, биологични и морфологични тестове и при изработване 
на генетичен профил за разпознаване и контрол на болестта.  
 6. Изучаване на метода на индивидуално определяне на честотата на 
проследяващи колоноскопии при колоректален рак и преканцерози. 
Употребата на този контролен метод се ръководи от данните, че 80% от 
рецидивите се случват в първите 2 – 2,5 години и в 95% - до края на 
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първите пет постоперативни години, като интервалът за контролна 
колоноскопия да бъде от една до три години.  
 7. Да се утвърди тезата, че ако цялостна колоноскопия не е 
извършена преди радикалното лечение, то тя трябва да бъде направена във 
възможно най-кратък срок след и/или по време на допълващата (адюватна) 
терапия от три месеца до една година от диагностициране на заболяването.  
 8. Да се проследят оптималните срокове на ендоскопско 
наблюдение при преканцерозни заболявания и след операция за 
колоректален рак, като се уточни, че интерпретацията на намерената 
колоноскопска находка е сборен резултат от всички предшестващи и 
настояща ендоскопии.  
 9.  Да се изследва значението на патогенетично свързаните  
високорискови групи с ефективен режим на наблюдение.Това се налага 
при рискови заболявания като фамилна полипоза, наследствени синдроми 
(основно – синдром на Линч), сератни колоректални лезии и възпалителни 
заболявания на червата.  
 10. Да се проучи мястото и ролята на наблюдението при ранно 
възникнал колоректален карцином, като феномен на отделно новоописано 
заболяване с изработване на алгоритъм на проследяване. 
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ІІІ. МЕТОДИКА НА ПРОУЧВАНЕТО 
 
3.1. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 
 

 Цел на настоящата работа е да се проучи морфогенезата на 
колоректалния карцином, развиващ се от преканцерози и да се предложи 
оптимален модел за ранно диагностициране и своевременно лечение на 
заболелите, за да се подобри преживяемостта и качеството на живот при 
тези пациенти. 
 За осъществяване на тази цел си поставихме следните основни 
задачи: 

1. Да се проучи състоянието на болни с преканцерози и с 
колоректален рак в Пета МБАЛ за период от седем години (от 
2012 до 2019 година) с помощта на ендоскопски, хистологични 
и биохимични методи на изследване. 

2. Да се анализират находките и сроковете за проява и 
прогресиране на болестния процес от преканцерозен стадий до 
следоперативен период. 

3. Да се проучи ролята на наследствените фактори в 
канцерогенезата при случаите на фамилна аденоматозна 
полипоза и синдрома на Lynch. 

4. Да се обследват детайлно обособените преканцерозни групи и 
се изследва взаимовръзката  инфламация – дисплазия – 
неоплазия. 

5. След анализ на ендоскопски, хистологични и биохимични 
данни да се предложи насочващ алгоритъм за обновяване и 
усъвършенстване на модела за наблюдение и третиране на 
пациенти с преканцерози и с колоректален рак за подобряване 
на прогнозата им. 
 

3.2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 
 

 При преканцерозното третиране и постоперативното 
проконтролиране се ръководихме от следните основни правила: 

o принципа на допустим риск от рецидив;  
o функционално състояние на пациента, което да позволява активно 

лечение.  
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 3.2.1. Клиничен профил на проконтролираните пациенти 
 Проучването е проведено на територията на Пета МБАЛ – София 
при пациенти от отделенията по гастроентерология и по коремна хирургия. 
 Включено е наблюдение върху 213 пациенти, обособени в следните 
групи: 
- група на претърпели операция по повод колоректален рак с различна 
степен на интензивно наблюдение;  

Ø подгрупа на ранновъзникнал колоректален рак – до 55 години  
- група на възпалителни заболявания на червата; 
- група на полипи и аденоми; 
- група на чревни полипози; 
 За периода от 2012 до 2019 година са преминали болни на възраст от 
31 до 92 години, като средната възраст варира между 55 и 65 години.  

Съотношението мъже/жени е в полза на мъжкия пол – 2:1,6.  

 
Фиг. 1. Диаграма на разпределение по пол и по възраст на наблюдаваните пациенти 

 

Критерии за групиране на пациентите: 
• начало на наблюдение;локализация на колоректалния карцином;  
• стадий на начално диагностициране;  
• преканцерози ;метахронно и синхронно засягане на колона 
• съпътстващи заболявания, други тумори;усложнения. 

 3.2.2. Методи  
 Физикален преглед – се извършва на всеки 3-6 месеца първите три 
години и на всеки 6 месеца през четвъртата и петата години. 

Биохимични методи 
СЕА и СА 19-9 измерване - при всяка визита през първите три до пет 

години от операцията;изследване на фекален калпротектин при 
инфламация и дисплазия. 
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Колоноскопия - критерии за ендоскопско наблюдение: 
Ø първо следоперативно наблюдение от три месеца до една година;  
Ø интервал – сборен резултат от всички предшестващи ендоскопии; 
Ø мониторно наблюдение на язвен колит и болест на Крон при 

биологична терапия – ежегодно и при клинични показания; 
Ø продължително наблюдение при аденоматозни полипи – вариращ 

интервал от три до десет години според размера, броя и дисплазията; 
Ø по-къси интервали за наблюдение при сератни лезии  
Ø индивидуален режим на наблюдение при сератно-полипозен 

синдром – всяка година до десетата година от диагностицирането; 
Ø индивидуален режим на наблюдение при ранна възраст, при 

генетични тъканни маркери и при наследствени полипози.  
 Биопсично и имунохистохимично изследване 
 Използвани са морфологични тестове за преценка на възпаление, 
дисплазия, дълбочина на инвазия, изследване на анастомозна линия и 
ендоскопска патологична находка, избирателно имунохистохимично 
изследване на СЕА и Ki67, хромогранин, невроноспецифична енолаза и 
цитокератини, изследване на генетични тъканни биомаркери – КRAS и 
BRAF типизиране . 

Изобразително-контрастни методи на изследване 
 Компютъртомографско сканиране – извършва се на шестия месец до 
една година след операцията и впоследствие ежегодно в продължение на 
три до пет години. ПЕТ сканиране бе проведено при пациенти на 
интензивен мониторинг със суспекция за извънколонно засягане.  

Статистически методи 
 При статистическата обработка е избрано ниво на значимост α = 
0,05. Статистически значими са резултатите при изчислено ниво p < α. 
Използвани са следните методи: (1) Описателна статистика – честотни 
таблици за категорийните променливи с характеристики на централната 
тенденция и статистическото разсейване на променливи; (2) Графичен 
анализ; (3) Статистически метод на Колмогоров-Смирнов за честотно 
разпределение; (4) Непараметричен критерий на Ман-Уитни за проверка на 
хипотези за разлика между рангове; (5) Непараметричен метод на Крускал 
– Уолис за зависимости; (6) Еднофакторен дисперсионен анализ; (7) 
Параметрична и непараметрична корелация с коефициенти на Пиърсън 
или Спирмън; (8) Регресионен анализ. 
 



 14 

IV.РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ  
4.1.РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЛЕДВАНИТЕ ГРУПИ 
4.1.1. Група на постоперативно наблюдавани за колоректален 

карцином. 
Включени са 87 пациенти от 31 до 92 години. Това е най-

многобройната група с период на наблюдение от 12 месеца до 12 години, 
обследвана със следните параметри: пол, възраст, години на наблюдение, 
локализация в дебелото черво, стадий, хистология, съпътстващи тумори, 
метастази, рецидиви, полипи, преканцерози, други заболявания, 
наследственост, КАТ, туморни маркери, усложнения, допълнителна 
терапия, индекс качество на живот. Установени са следните резултати: 

 
1. Броят на пациентите от мъжки пол, надвишава с 15% този от 

женски пол при засегнат възрастов интервал основно между 55 и 75 
годишна възраст. Кривата на засегнати мъже се покачва и спада е по-рязко 
от тази при жените, където процесът е по-плавен. 

 

          
Фиг. 2 Разпределение възраст/пол при постоперативно наблюдавани за колоректален рак 

 

2. По-засегнат е левия колон –в 73%, като в 25% се наблюдава 
участие на десния отдел, а на цьокума – в 7%. 
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Фиг. 3 Локализация при постоперативно наблюдавани за колоректален рак 
 
3. Най-голям дял имат случаите във II-ри стадий – 60 %, следвани от 

тези в III-ти стадий на прогресия на неоплазмения процес – 18,4%. 
4. Пиковото възрастово разпределение във втори и трети стадий е от 

56 до 65 години. Най-чест хистологичен вариант е умеренодиференциран 
карцином, като между стадия и хистологичния вариант има статистически 
значима връзка, най-достоверна при мукуспродуциращия карцином. 

 

р<0,05 
Фиг. 4 Стадий по възрастови групи при постоперативно наблюдавани за колоректален рак 

 Използван е тест на Kruskal-Wallis за изследване на взаимовръзка 
между възрастови групи и стадий на неоплазмения процес: 
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Таблица №1 Възрастови групи/стадий на карциномен процес 
 

Позиции 

 Стадий Брой Средна стойност 

Възрастови групи 

0 стадий 5 42,60 

1 стадий 11 43,41 

2 стадий 52 46,13 

3 стадий 16 39,50 

4 стадий 3 35,67 

Total 87 
 

Таблица № 2 Статистическа вариабилност възраст/стадий 
 

  Възрастови групи 

 χ2  1,321 

 Р   0,858 

 b. Grouping 

Variable: Стадий 

 

 

ü Възрастови групи/хистологичен резултат – анализът на данните 
показва пик на най-честият – умеренодиференциран карцином между 56 до 
66 годишна възраст, като честотата на недиференцираният и на 
слабодиференцираният – е с пет години по-рано – 50-56 годишна възраст. 
Мукопродуциращият и папиларният карциноми се наблюдават в по-
късната декада – между 60-70 годишна възраст, а високодиференцирания – 
в по-ранна – между 45 и 55 годишна възраст. 
 

 
Фиг. 5 Разпределение на хистологичен резултат по възрастови групи/ р>0,05/ 
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Таблица № 3 Статистическа вариабилност на възрастови групи/хистологичен резултат 
 

 
 

 

 

Няма статистически значимо взаимодействие между възраст и 
хистология. (χ2 = 6.667, p > 0.05). Приложен е непараметричният тест на 
Крускал-Уолис за сравняване на средни рангове. 

  
5. При ½ от наблюдаваните случаи се срещат извънколонни тумори, 

като най-често това са тумори в други отдели на гастроинтестиналния 
тракт, следвани от уро-генитални и бронхо-белодробни тумори. 

 
6. Развитие на колоректалния неоплазмен процес. Метастазиране бе 

установено в 15% от изследваните случаи, а рецидивиране – в 11,5%. 
Усложнения се наблюдават в половината от случаите, като в 21% те са 
оперативни-илеус, кръвоизливи и/или други туморни процеси. Във втори и 
трети стадий на неоплазмения процес настъпват усложнения при 2/3 от тях 
като оперативните достигат до 12,6% при втори стадий.  От съпътстващите 
преканцерози най-често се намират полипи в 47%, полипози – в 10% и 
хронично чревно възпаление – в 3,4%. Самостоятелното измерване на СЕА 
и СА19-9 не бе приет за надежден метод при постоперативен контрол и в 
80% от наблюдаваните не се намират завишени туморни маркери. 
Процесът на изучаване на наследствеността бе свързан с изчерпателна 
анамнеза за фамилна обремененост, като при отделни случаи бе проведено 
генетично изследване с оглед най-рационален подход (някои от тях са 
обект на самостоятелно представяне). В 16 % се установи наследственост 
по първа линия. При половината от наблюдаваните бе провеждана 
съпътстваща терапия – в 24% химио, в 9% лъче и в 12,6% комбинирана. 

 
7.При ¾ от случаите има придружаващи заболявания с най-висок дял 

на белодробни – 18,4% и кардиологични – 15% промени, следвани от 
анемии 12,6%, затлъстяване –в 9,2% и захарна болест -7%. В най-често 
срещания II-ри стадий бе наблюдаван по-широк обхват на съпътстваща 
патология – сърдечна, белодробна и ендокринно-метаболитна (фиг.6). 

 

Test Statisticsa,b 

 Възрастови групи 

χ2 6,667 

р 0,464 
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Фиг. 6 Взаимовръзка на стадий/съпътстващи заболявания при колоректален рак 

 

 Графиката показва анализ на съпътстващата патология при 
отделните стадии, като част от клиничната картина. В стадий 0 с най-висок 
процент са анемични състояния, в стадий 1 доминира кардиологична 
патология. В стадий 2 има повече белодробна, кардиологична и 
ендокринно-метаболитна патология, в стадий 3 с най-голям дял са 
белодробни болести и затлъстяване,  в стадий 4 - анемични състояния. 
 8. Между „Индекс за качество на живот“ (ИКЖ) и години на 
наблюдение има правопропорционална зависимост, като с нарастване на 
годините на наблюдение расте и индекса за качество на живот (фиг.7). 

 
р<0,05 
Фиг. 7 Регресионна зависимост между индекс качество на живот и години на наблюдение 
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Построеният линеен модел онагледява корелационна зависимост 
между ИКЖ и показател години на следоперативно наблюдение (F = 3.761, 
p < 0.05). Регресионният модел е индекс за качество на живот = 48.316 + 
1.491х години на следоперативно наблюдение.  

ü Индекс качество на живот/възраст 

             р<0,05 
Фиг. 8 Регресионна зависимост между индекс качество на живот и възраст 

Линейният модел изобразява корелационна зависимост между ИКЖ 
и показател възраст (F=7.916, p<0.01). Зависимостта е обратно 
пропорционална т.е. с нарастване на възрастта спада ИКЖ. Регресионният 
модел е индекс за качество на живот = 81.885 - 0.418х възраст. Изводът е, 
че периодът на наблюдение е зависим от годините. ИКЖ спада с 
увеличаване на възрастта с което следва да бъде отбелязан края на 
възрастта за постоперативно наблюдение при тази група пациенти. 

4.1.1.1. Подгрупа на ранновъзникнал КРК до 55 години. 
Наблюдва се нарастване на оперираните за КРК във възраст под 55 

години. Отделена бе подгрупа представена със следните данни: 
ü Има полово различие, като е налице по-висок процент на женския 

пол спрямо мъжкия – 63% 
ü Най-чест е втори стадий на неоплазмено развитие при равномерно 

разпределение на останалите стадии 
ü Ректалната локализация е значимо по-висока като достига до 73%  
ü Хистологично преобладава умеренодиференциран КРК 
ü Наследственост бе установена в по-висока степен при по-ранна 

възраст – 44% в подгрупата от 46 до 55 години. 
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4.1.2.Група на наблюдавани при язвен колит и болест на Крон 
(Inflammatory Bowel Diseases – IBD).  

Групата обхваща 45 болни възраст от 16 до 79 години, изследвани по 
следните параметри: IBD форми, възраст и пол, години на наблюдение, 
активност на възпалителния процес, полипи, извънчревни прояви, 
съпътстващи тумори, други заболявания, параклинични показатели, 
усложнения, смъртност, инфекции, лечение, наследственост и индекс 
качество на живот. Обобщените резултати и статистически зависимости са: 

1. От разгледаните 45 случая в 86,6% са с язвен колит, а при 13,3% е 
установена болест на Крон. Превалира мъжкия пол при 75,5%, като при 
язвения колит е водещ броя на мъжете, а при болестта на Крон е по-висок 
броя на жените. Възрастта варира с натрупване от 35 до 55 години при 
средна стойност – 48 години. Има зависимост между възраст и години на 
наблюдение чрез изчисляване на непараметричен корелационен 
коефициент на Спирман ρ = 0,400, p<0,001. 

 
Фиг. 9 IBD възраст/години на наблюдение 

 Графиката показва правопропорционална корелационна зависимост, 
като с увеличаване на възрастта се увеличават и годините на наблюдение. 

2. В 29% има засягане на целия колон, в 20% участва само ляв колон, 
в 22% - ляв колон и илеоцекална област. Десен колон се уврежда в 7 %, а 
ректосигмоидна област се засяга изолирано в 4,4%. В 16% възпалителния 
процес уврежда колонна и илеална тъкан. При 70% от наблюдаваните бе 
установено протичане с умерена тяжест, при 17% - със слаба активност и 
при 13,3% - тежка форма на протичане. В ¾ от случаите на хронично 
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чревно възпаление са установени полипи.Установена бе зависимост между 
възраст и различни групи полипи (χ2 =18,959, р = 0,004). Наблюдавано бе 
натрупване на възпалителни, псевдополипозни, сератни и тубуларни 
полипи с разностепенна дисплазия при напредване на възрастта. Използван 
бе метода на Kruskal-Wallis Test. 

 

          р = 0,004 
Фиг.10 Среден ранг на възрастта по полипи при IBD 
 

Втора зависимост при полипи и хронично възпаление бe установена 
между група полипи и години на наблюдение. 

       р<0,05 
Фиг.11 Среден ранг на години на наблюдение по полипи при IBD 
 

Статистическият анализ показа взаимовръзка между различните 
групи полипи и годините на наблюдение (р<0,05).С нарастване на 
годините за наблюдение расте броя на сератни, тубуларни, възпалителни и 
псевдополипозни полипи.  

10,88

20,50
26,33 26,54 26,75 29,00

39,63
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При половината от случаите на IBD се намира чернодробна стеатоза, 
в 15%- хроничен хепатит, в 9% - хемангиоми, в 4,4% - чернодробна цироза. 
Установена бе право пропорционална зависимост между възраст и 
извънгастроинтестинални промени – с възрастта се нараства очна, ставна, 
метаболитно-ендокринна, сърдечно-съдова, бъбречна и комплексна 
патология (фиг.12).  

 
Фиг.12 Среден ранг на възраст по промени извън гастро-интестинална система при IBD 
 
Таблица №4 Статистическа вариабилност на зависимост между възраст/години на 
наблюдение/ИКЖ при IBD група  (Kruskal Wallis Test) 
 

 Възраст Години на наблюдение Индекс „Качество на живот“ 
χ2 25,593 9,281 20,677 

р 0,019 0,751 0,080 
 
р<0,05 Има статистически значима зависимост  
 3. Усложнения са намерени – илеус в 24%, възпаление–в 22%, по 9% 
- анемии, фиброза и псевдополипоза, сърдечно-съдови промени – в 4 % и 
смъртен изход – в 2%. С увеличаване на възрастта и наблюдение нараства 
броя на усложненията. Инфекции има в 47%, микози в 37%, клостри- 
диумни – в 2%. Фекален калпротектин - стойности са повишени при 91%. 
 4. Наблюдавана бе правопропорционална зависимост между лечение/ 
възраст и индекс качество на живот.  

 р<0,05 
Фиг. 13 Среден ранг/зависимост на възраст/ лечение при IBD 
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 р<0,05 
Фиг.14 Среден ранг/зависимост на Индекс Качество на живот/лечение при IBD 
 
Таблица № 5 Ранг/ зависимост на терапия при IBD  спрямо възраст/години на наблюдение/индекс 
качество на живот 
 

 Възраст Години на наблюдение Индекс „Качество на живот“ 

χ2 10,601 1,667 16,550 

р 0,005 0,435 0,00025 

 
 p<0,05 Има статистически значима зависимост 
 

 Графиките показват, че между възраст, лечение и индекс качество на 
живот има статистически значима правопропорционална зависимост. 
 
 5.С увеличаване на възраст и години на наблюдение при IBD 
статистически достоверно намалява индекса за качество на живот.  
 

 
 
 Фиг. 15 Зависимост между възраст и индекс качество на живот/ИКЖ при IBD 
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 Има значима зависимост на възраст с ИКЖ. Изчислен е 
непараметричен корелационен коефициент на Спирман ρ = - 0,574, 
p<0,0001.  
   
 Изследвана бе зависимост между години на наблюдение и ИКЖ: 

  
 
Фиг. 16 Зависимост между години на наблюдение и Индекс „Качество на живот” при IBD 
 

Изчислен е непараметричен корелационен коефициент на Спирман ρ 
= -0,344, p<0,05. Корелационната зависимост е обратно пропорционална - с 
увеличаване на години на наблюдение намалява ИКЖ, т.е. 
продължителното наблюдение върху чревното възпаление е определящ 
фактор за качество на живот и изисква ранно адекватно лечебно 
поведение. 
 4.1.3. Група на наблюдавани полипи.  
 В тази група от 71 случая на колонни доброкачествени тумори са 
разгледани полипи чрез следните параметри: възраст и пол, години на 
наблюдение, колонно засягане, хистология, данни по ендоскопска и 
моделна класификации, съпътстваща патология, усложнения, лабораторно-
инструментални резултати, наследственост и индекс за качество на живот. 
Направени са следните обобщения: 
 1. Преобладава мъжкия пол в 62% при възраст от 45 до 82 години. 
Средна стойност на години на проведено наблюдение бе 4 години с по-
висока степен на проследяване при жените.   
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Фиг. 17 Полипи – години на наблюдение 

 

 
p<0,05 – има статистическа зависимост 
Фиг.18 Среден ранг на години на наблюдение по пол при полипи 
 

 2. Наблюдавано бе в 91% засягане на ляв колон, от които - в 50% на 
сигмоидалния колон и в 25% - ректума. В 47% има значима по степен 
дисплазия – 34% с висока степен и 13 % са с интраепителна неоплазия. 
Ендоскопският изглед бе важен при третиране на полипите:  
 

мъж жена

30,27

45,33
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Фиг.19 Полипи - ендоскопска класификация – разпределение 
 

 Между приложените моделна и ендоскопска класификации бе 
установена статистически достоверна разлика, което налага извод за 
съвместна (успоредна) значимост и на двете класификации: 

   
  p<0,05 – има статистическа зависимост 

Фиг.20 Разлика между моделна и ендоскопска класификация при полипи 
 

 Статистически достоверна разлика/по Mann-WhitneyU=436,5, р = 
0,019/. Тя е най-висока при сравнение на педикулизираните полипи/съдов 
модел и при полипни лезии тип плака/налобен модел 

61,8%
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 Хистологично бе намерено преобладаване на аденоми – тубуларни в 
44 %, вилозни - в 37 % , тубуловилозни – в 9% и сератни полипи - в 9 %. 
 3. Бяха установени предимно дифузни чернодобни промени – в 54 % 
чернодробна стеатоза и в 13 % - хроничен хепатит с вирусна генеза.В 64 % 
се доказва развитие на тумори – в 20 % на бъбреци и в 11% на простатна 
жлеза. Има връзка между колонна туморогенеза с други органи и системи. 
 4. В 67% няма усложнения, в 11% се наблюдава кървене, в 6 % - 
усложнения, свързани с неоплазмен процес и метастази, рецидив на полип, 
в 1,4% е отбелязан колоректален рак и в 1% – апендицит. Има взаимо- 
връзка между периода на проследяване и различните усложнения. Тази 
зависимост е с висока степен на достоверност, като показва значимост на 
продължителното наблюдение за контрол на дисплазия и усложнения: 
 

 
p<0,05 – има статистическа зависимост 

Фиг.21 Среден ранг на години на наблюдение по усложнения при полипи 
 
 

 5. При 89% бе установена  има съпътстваща патология.В 26% това бе 
кардиологична, в 21% - ендокринна, в 13% - дивертикулоза на колона. Има 
взаимовръзка на придружваща патология с възраст на пациентите - в най-
висока степен при кардиологична, бъбречна патология и  дивертикулоза: 
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 p<0,05 – има статистическа зависимост 
Фиг.22 Среден ранг на възраст по придружаващи заболявания при полипи 
 

 6. Установена бе зависимост на индекс качество на живот от 
съпътстващи усложнения (възпаление на апендикса, анемични състояния, 
илеус и нарушения на щитовидната функция) и от лабораторни 
показатели, свързани с отклонения в кръвната картина, анемичен синдром 
и нарушена коагулация. 
 

 
     р<0,05 – има статистическа зависимост 

Фиг.23 Среден ранг на Индекс Качество на живот по усложнения при полипи 

 
                          р<0,05 – има статистическа зависимост 

Фиг.24 Среден ранг на Индекс Качество на живот по лабораторни показатели при полипи 
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4.1.4. Група на чревни полипози.  
При тази група са изследвани: пол и възраст, години на наблюдение, 

засягане, форма и тежест на протичане, хистология, дисплазия, гастро-
интестинални промени и на други органи и системи, тумори, усложнения, 
лабораторни данни, КАТ промени, наследственост и индекс качество на 
живот. Представени са следните обобщения: 

1. Групата на чревни полипози има равно разпределение на пола с 
ранно засягане, натрупване между 48 и 68 години при период на 
проследяване средно - 4,5 години. 

  
 

Фиг.25  Чревни полипози – възраст в години       

                           

 

  Фиг.26  Чревни полипози – години на наблюдение 
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 2.Преобладава засягане на ляв колон, в 40% бе намерена дифузна 
полипоза. В 70% има умерени промени, в 20% - тежка форма на протичане. 
Има равномерно разпределение по хистология между сератна, тубуларна и 
смесена полипоза. В 10% се наблюдава интраепителна неоплазия (G1- 
carcinoma in situ),в 40% е намерена висока степен на дисплазия . 
 

 
Фиг.27 Чревни полипози –степен на дисплазия 

 3. Съпътстващите промени са свързани с черен дроб и билиарна 
система. Установяват се тумори на матка, на щитовидна жлеза, 
неврологични и стомашно-чревни тумори. Основни усложнения са коло 
ректален рак в 30%, чревно възпаление в 10%, кървене в 10% и чревна 
непроходимост в 10%. Има разлика по пол за усложнения– при жените има 
превес на кървене, колоректален рак,възпаление, при мъжете – на илеус . 

 
                р<0,05-има статистическа достоверност 
Фиг.28 Значима разлика при усложненията между двата пола при група на  чревни полипози 
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 4. При наблюдаваните полипози в 20% бе установена наследственост 
– по първа – 10% и по втора – 10% линия. Данните бяха изведени при 
снемане на подробна фаминална анамнеза на изследваните. Средната 
стойност на индекс качество на живот е 46, като при някои достига над 60. 
 

 
Фиг.29 Чревни полипози – наследственост              

 

 Фиг.30 Чревни полипози – индекс качество на живот – абсолютна честота 
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4.2. ОБОБЩЕНИ ДАННИ ОТ НАБЛЮДАВАНИТЕ ГРУПИ 
Представя се статистически описателен и корелативен анализ на 

всички групи по следните параметри: разпределение по групи, пол, 
възраст, години на наблюдение, съпътстваща патология, наследственост, 
индекс на качество на живот и зависимости между показателите. 
 1. Разпределение по групи. Показано бе дяловото участие на всяка 
една от тематичните групи за периода от 2012 до 2019 година. Най-голям 
дял – 41% имат пациенти за постоперативно следене при колоректален 
карцином, следва група на полипни лезии – 33%, група на IBD –21% и 
група с чревни полипози – 5 %. 

 
Фиг.31 Обобщени данни – разпределение по групи 

 2.Пол и възраст. Наблюдава се по-висок дял на мъжкия пол – 62 % 
спрямо женския – в 38 %. Има най-голямо засягане на възраст между 50 до 
70 години при стъпаловидно покачване от 18 години нагоре с постепенен 
спад до 95 години широк възрастов обхват при средна възраст 62 години. 

 
Фиг.32 Обобщени данни – разпределение по възраст 
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Има взаимозависимост между възраст и групи, която изглежда по 
следния начин/р<0,05/: 

 
                                 р<0,05 – има статистически значима зависимост 
Фиг. 33 Среден ранг на възрастта по групи  

 Най-висок среден ранг на взаимовръзка възраст/групи - 129,05 има 
при оперирани за колоректален карцином. Следва групата с полипи със 
среден ранг 116,56, полипози – 83,80 и възпаление на червото с 54,46. 
Връзката е статистически значима, като показва достоверна разлика по 
възраст при наблюдаваните групи. 
 3.Години на наблюдение 
 Показателят има основно значение, тъй като отразява цел/полза от 
провеждане на проучването. Графиката на периодите на наблюдение 
показва средна стойност 4,4 години, като най-висока честота има между 4 
и 6 години. Има и втори обхват  от 10-та до 17-та година на проследяване. 

 
Фиг.34 Обобщени данни – години на наблюдение 
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 Търсена бе взаимовръзка между периода на наблюдение сотделните 
групи. Намерен бе висок ранг 140,28 с най-висока степен на наблюдение 
при групата на язвен колит и болест на Крон, следван от чревни полипози, 
полипи и постоперативно наблюдавани при колоректален рак. Отбелязва 
се статистически значима достоверност при малка разлика между отдел 
ните рангове – от 140 до 96. Това показва висока степен на наблюдение 
при всяка една от групите/р<0,05/.  
 
 

  
                               р<0,05 – има статистически значима зависимост 
 
Фиг.35 Среден ранг на годините на наблюдение по групи 
 
 4.Съпътстваща патология 
 Този показател има значение при определяне на фактори, 
допринасящи за проява и развитие на преканцерози/колоректален рак в 
програма на наблюдение и третиране. При половината от наблюдаваните 
има допълнителни заболявания.  
 Наблюдава се статистически значима връзка между придружаваща 
патология с възраст/години наблюдение/ индекс качество на живот. Има 
висок степен на зависимост между съпътстваща патология и възраст 
(фиг.36). 
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                            р<0,05 – има статистически значима зависимост 
Фиг.36 Среден ранг/степен на зависимост межеду възраст/ съпътстваща патология при 
наблюдавани пациенти 

  
5.Наследственост 

 Въз основа на подробно снета фамилна анамнеза, събеседване и 
обективни изследвания има данни за наследственост при 15%. При 
единични случаи на ранна възраст, ранен рецидив и агресивност на 
протичането е проведен генетичен анализ. 
           

 
Фиг. 37 Обобщени данни-наследственост при наблюдавани 

 
 6. Индекс качество на живот и зависимости с други показатели. 
 Графично кривата на ИКЖ показва стъпаловидно покачване до 40, 
нарастване до 60 с бавен спад до 95. Средната стойност е 55,5 т.е. в 
границите на добър индекс за качество на живот. 
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Фиг.38 Обобщени данни – индекс качество на живот – абсолютна честота 
 

 Намерена бе статистически значима зависимост между изследвани 
групи спрямо индекс качество на живот /р<0,05/. Тя е 
правопропорционална, като най-висок ранг на зависимост има индекса при 
полипи – 133,6, следва – при постоперативно наблюдавани, на трета 
позиция – при язвен колит и болест на Крон. Най-нисък показател има при 
чревни полипози, което съответства на протичане и прогрес при тази 
патология (фиг.39). 

 
                                    р<0,05 – има статистически значима  зависимост 
Фиг. 39 Среден ранг/зависимост между индекс качество на живот и отделни групи  
 

 Изследвана бе връзката на всички групи с възраст, години на 
наблюдение и индекс качество на живот. Установена бе обратно 
пропорционална взаимозависимост между възраст, години на наблюдение 
и индекс качество на живот, т.е. с нарастване на възрастта се наблюдава 
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спад на индекса и наблюдението при пациентите. Така се предопределя 
периода за активно следене, който се прекратява с напредване на възрастта 
и с увеличаване на съпътстващата патология. Това е допринасящ фактор за 
влошаване индекс качество на живот (фиг.40). 
          

 
                 р<0,05 – има статистически значима зависимост 
 
Фиг. 40 Обобщени данни на зависимост възраст/индекс„Качество на живот” при групите  
 
Таблица №6 Корелации между възраст/години на наблюдение/ ИКЖ при наблюдавани групи 

 
 
Има статистически значима зависимост между възраст и индекс 

качество на живот /КЖ/. Изчислен е непараметричен корелационен 
коефициент на Спирман ρ =-0,194, р<0,01.  

Корелационната зависимост е слаба и е обратно пропорционална.  
С увеличаване на възрастта намалява индекса КЖ. 
 

Възраст
Години на 

наблюдение

Индекс 
„Качество на 

живот“
корелационен коефициент 1,000 -0,082 -0,194
p 0,232 0,004
N 213 213 213
корелационен коефициент -0,009
p 0,896
N 213

Spearman's rho Възраст

Години на 
наблюдение
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4.3.ОБСЪЖДАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 
При 213 болни средната възраст е 62 години. Възрастта варира от 16 

(при IBD) до 93 (при колоректален рак) години с различни възрастови 
натрупвания – ранни при чревни полипози, средна и напреднала възраст 
при колоректален рак. При полипи се отбелязва първо възрастово 
натрупване между 45 и 50 и второ – пиково между 62 и 68 години. 
Наблюдава се зависимост между средна възраст и отделни групи. Най-
висока степен на взаимовръзка от възрастта има при оперирани за 
колоректален карцином, а най-ниска – при болни с чревно възпаление. При 
постоперативно следени бе отделена подгрупа на ранна възраст, която 
включва пациенти под 55 години с преобладаване на жени, ректална 
локализация, във втори стадий на неоплазмено развитие, с хистологична 
картина на умеренодиференциран карцином и висок процент на фамилно 
засягане – 44%. Постоперативно следене в по-ранна възраст има стойност 
поради обща тенденция към нарастване на броя пациенти в тази подгрупа. 
Поява на колоректален рак преди 55 години е обект на съвременни 
дискусии, което се установява и при това проучване.Феноменът на РВКРК 
поставя задача за стартиране на програма за по-ранен скрининг с 
постоперативно проследяване. Патологични чревни промени са намерени 
предимно в ляв колон,като цялостно засягане се наблюдава при чревни 
полипози – в 40% и при хронично чревно възпаление (IBD). При чревни 
полипози няма изолирано засягане на десен колон, тъй като процесът е 
локализиран или в ляв колон, или е дифузен.Това показва потребност от 
цялостен оглед за най-оптимално проследяване. 

4.3.1.Ранно постоперативно наблюдение 
 При постоперативното наблюдение бяха установени в най-висок 
процент полипи – в 47%, полипози – в 10% и IBD – хронично чревно 
възпаление – в 3,4%. Най-голям дял заемат хиперпластичните полипи с 
различна степен на дисплазия – в 32,18%, следвани от тубуларни – в 
10,34% и сератни - в близо 7%. Проличава ролята на ранното 
постоперативно следене и третиране на синхронни/метахронни лезии. 
Разгледани бяха основни форми на разпространение на колоректален рак – 
метастази – в 15% и рецидиви – в 11,5%. При оперирани за карцином в 
50% има усложнения. Всред тях  21% са оперативни, свързани с илеус, 
кръвоизливи и съпътстващи други тумори. Висок дял имат гастро-
интестиналните усложнения, като част от тях са функционални и се 
установява взаимовръзка между стадий и усложнения. При най-често 
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срещания – втори стадий – всред усложненията в 9% се намира ранен 
смъртен изход. Доказва се необходимост от системен ефективен контрол и 
ранно стартиране на мониторно наблюдение на тези пациенти. 
 4.3.2. IBD болестен процес – язвен колит и болест на Крон 
 При IBD свързания колоректален карцином има разнообразни 
генетични промени, което предполага и различни клетъчно-молекулни 
пътища на онкогенно прогресиране. Развитието на аденокарциноми на 
илеума при болест на Крон се свързва със зони на активно възпаление. При 
сегашното проучване в групата на язвен колит и болест на Крон най-често 
се наблюдава болестен процес с умерена тежест – в 70%. При  ¾ от IBD 
болни бяха намерени полипи с разностепенна дисплазия. С напредване на 
възраст и години на наблюдение броят на полипозните промени при IBD 
нараства с натрупване на възпалителни, псевдополипозни, сератни и 
тубуларни полипи.Установи се, че с напредване на чревното възпаление 
/възраст/години на наблюдение се увеличават усложненията – в 24% има 
илеус, в 50% - съпъстваща инфекция.Същевременно индексът за  качество 
на живот нараства при продължително наблюдение и биологична терапия. 
Регулярното детайлно проследяване може да осигури своевременно 
разпознаване на разностепенна дисплазия и други усложнения при IBD, 
което да се последва от адекватно лечеобно поведение. 
 4.3.3. Полипи 

Счита се, че колоноскопия съчетана с полипектомия намалява риска 
от инциденти/смъртност от колоректален рак и представлява тригълен 
камък за ефективна превенция. Статистически показател, наречен „ниво на 
откриване на аденоми“ – НОА (adenoma detection rate-ADR) е първи най-
важен маркер за качество на колоноскопия. Този индекс е обратно 
пропорционален на риск от интервал-карцином и от свързана с 
колоректален рак смъртност. При проучването в групата на полипи се 
наблюдава активност на патологичния процес според нарастване на 
степента на дисплазия. Тъканни диспластични промени бяха установени 
при ½ от болните, като при 34%-с висока степен, при 13%-с интра 
епителна неоплазия. Ендоскопският оглед е най-важен за определяне на 
поведение при тази група преканцерози, поради което за точна преценка 
бяха използвани успоредно три типа класификации (хистологична, 
ендоскопска и моделна). В 11% бе проявено кървене, в 6% - рецидив на 
полипа или развитие на неоплазмен процес, като бе установена 
взаимовръзка между години на наблюдение и проява на усложнения 
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(р<0,05). Системното проконтролиране на процесите на дисплазия 
осигурява индивидуализиран подход на наблюдение при полипните 
промени с определяне на интервали за проследяване. 
 4.3.4. Полипози 
 Наследствен колоректален рак, вследствие на мутации и дефекти на 
определени гени, съставлява до 5% от всички колоректални неоплазми. В 
проучването при чревна полипоза в 70% има умерена по тежест форма на 
протичане, а в 40% - с тежка дисплазия. При чревна полипоза в 30% се 
установява колоректален рак и в по-малка степен – по 10% – чревна 
непроходимост, кървене и възпаление. При мъжете по-често се наблюдава 
илеус, а при жените по-често – кървене. 
 4.3.5. Сератни лезии 
 Търсене и контрол на дисплазия до неоплазия всред сератни лезии е 
процес в ранна фаза на изучаване. Международна група от експерти по 
сератни лезии (Workgroup serrated polyps and polyposis) - WASP са 
разработили критерии за сесилни сератни аденоми с най-висок неоплазмен 
потенциал. Това са слузна/ облаковидна повърхност, незабележими ръбове, 
неравен изглед и тъмни петна всред лезия, като маркер на възможна 
цитологична дисплазия.Тези критерии бяха приложени при проучването, 
което  доказа наличие на различна по степен  сератна дисплазия – при 
постоперативно наблюдавани в 7%, при чревно възпаление в 7 %, при 
полипи в 9 % и при чревни полипози в 30%. 
 4.3.6 Показатели за динамика на болестните промени – години на 
наблюдение, индекс за качество на живот и взаимовръзки. 
 Съвместно с биохимични и радиологични диагностични методи, 
водеща роля в алогиритъма за превенция и ранно диагностициране има 
наблюдаваща колоноскопия като модалност с първостепенно значение. 
Средната продължителност на проведеното наблюдение е 4,4 години с 
вариращо натрупване и диапазон от 1 до 17 години. Съществува 
взаимовръзка между годините за наблюдение и отделните групи. Най-
висок период на проследяване има при язвен колит и болест на Крон – от 
една до петнадесет години със средна стойност 6,13 години. Установена е 
правопропорционална зависимост между нарастването на годините за 
наблюдение при IBD, броят на полипи и усложненията. Има обратно 
пропорционална зависимост между години на наблюдение при IBD и 
индекс за качество на живот – с увеличаване на периода на наблюдение 
намалява индекса за качество на живот. Установена е разлика на индекс 
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качество на живот по пол при чревно възпаление. Стойности на „добър 
индекс“ преобладават при мъжкия пол – 64,7%, а на „задоволителен 
индекс“ – в 45,5% се пада на женския пол. Групата на чревни полипози е 
на второ място по степен на зависимост от години на наблюдение, където 
има обхват на пациенти от една до 15 години при средна продължителност 
на проследяване – 4,5 години. Установява се нарастване на броя на 
усложненията и спад на индекса „качество на живот“, което е свързано с 
прогресия на болестните промени.  
 При проследяване на индекса „качество на живот“ се наблюдават 
най-високи стойности при група на полипи, след което при 
постоперативно наблюдавани за колоректален рак, при хронично чревно 
възпаление и при чревни полипози. Отбелязва се правопропорционална 
зависимост на индекс на качество на живот от години на наблюдение на 
постоперирани за колоректален рак и обратна зависимост от възрастта на 
пациентите. Прекратяване на активното наблюдение става при възраст над 
86-90 години, тъй като броят на усложнения и придружаващи заболявания 
се увеличава като се утежнява процесът на оздравяване и проследяване. 
Аналогичен резултат има при чревно възпаление – индекс качество на 
живот нараства при продължително наблюдение и биологична терапия и 
намалява при напредване на възраст и усложнения. При групата на полипи 
има пряка зависимост на индекса за качество на живот от видове 
усложнения – апендицит, анемия, нарушения в коагулация и функция на 
щитовидна жлеза. Допринасящи фактори за влошаване на качеството на 
живот са съпъстващи заболявания и настъпили усложнения. Поради това е 
необходмо рационална, индивидуална преоценка при взимане на решение 
за спиране на активно наблюдение.  
 4.3.7. Съпътстващи болестни процеси и наследственост 
 Наблюдението върху придружаващи болестни промени цели 
проучване на допълнителни фактори за развитие на възпаление-дисплазия-
неоплазия. Най-голям дял на съпътстващи заболявания бе намерен при 
втори стадий на оперирани за колоректален рак, като най-често се срещат 
белодробна и кардиологична патология, следвани от анемии, затлъстяване 
и диабет. При тази група в 50% са установени съпъстващи тумори – 
гастро-интестинални, уро-генитални и бронхо-белодробни. При язвен 
колит и болест на Крон бе наблюдавана по-висока честота на чернодробна 
патология достигаща до чернодробна цироза.В IBD група има взаимо 
връзка между възраст/извънчревна патология/ усложнения. С напредване 
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на възрастта се увеличава извънчревната патология, заедно със 
съпътстващи усложнения. Необходимо е ранно диагностициране, 
адекватна терапия с проследяване. В 90% при полипите се наблюдават 
промени в хепатобилиарния тракт, кардиологична, ендокринна патология и 
чревна дивертикулоза. Тук има взаимозависимост между придружаващи 
системни заболявания и напредване на възрасттта.Установи се висок брой 
на придружаващи полипите туморни процеси – главно на бъбреци и 
простатна жлеза. В групата на чревни полипози бяха засегнати основно  
черен дроб, билиарен тракт, маточни тумори – в 30% и по 10% – тумори на 
щитовидна жлеза, неврологични и други гастроинтестинални тумори.Така 
при ½ от всички наблюдавани бяха установени придружаващи заболявания 
с висока степен на взаимовръзка с възрастта на пациентите.  
 Наследственост бе установена в най-висок процент в подгрупата на 
ранно възникнал колоректален рак – до 44%. Счита се, че фамилната 
предразположеност представлява важна част от клиничната изява на 
ранната КРК подгрупа. От останалите - най-висока фамилна обремененост 
бе намерена при чревни полипози и полипи. 

4.3.8. Лабораторни данни и поведение 
Проследиха се три лабораторни групи – (1) кръвна картина и 

коагулационен профил, (2) туморни маркери и (3) показатели на чревно 
възпаление – С реактивен протеин и фекален калпротектин. Нарушения в 
кръвна картина и коагулация има в 22% при групата на полипи и в 10% в 
групата на чревни полипози, като при последната бяха наблюдавани 
предимно промени в коагулационния профил. Стойностите на фекален 
калпротектин бяха показателно завишени при чревно възпаление – в 91%. 
При 7% стойността надвишава 250 µg/g, т.е има висока възпалителна 
активност. При чревни полипози стойностите на фекален калпротектин са 
завишени в 10%, което показва свързаност между процесите на възпаление 
и на дисплазия. Плазмените нива на туморни маркери – СА19-9, СЕА и α-
фетопротеин са завишени в 20% от постоперативно проследени за коло- 
ректален рак, като в 6% са силно завишени.При чревно възпаление и 
полипи при 5% има високи туморни маркери, при чревни полипози – в 
20%. Има взаимовръзка между показатели за възпаление и онкопродукция. 
 Терапевтичното поведение бе оперативно и ендоскопско третиране. 
При групата на IBD, методите са комбинирани между наблюдение, 
медикаментозно овладяване на възпалителния процес и оперативно 
отстраняване на тъкани с висока дисплазия и с преход към неоплазия.  
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 4.3.9 Алгоритъм за наблюдение при преканцерози и оперирани за 
колоректален рак (табл.7) 
Табл. 7 Алгоритъм за наблюдение при преканцерози и оперирани за колоректален рак 
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V.ИЗВОДИ 
Въз основа на поставените цел и задачи се достигна до следните изводи: 
1. Системно наблюдение върху чревни преканцерози и оперирани за 

колоректален рак показва най-голям дял на група на постоперативно 
наблюдавани – 41%, група на полипи–33%, на чревно възпаление при IBD 
– 21% и на чревни полипози – 5% при период на проследяване 4, 4 години. 

2. Анализът върху развитието на болестните промени установи 
необходимост от редовен клинико-инструментален и лабораторен контрол 
при първостепенно значение на ендоскопския метод. 

3. С нарастване на годините за наблюдение нараства индексът за 
качество на живот, при най-продължително наблюдение извършено при 
IBD чревно възпаление, следвано от чревни полипози, полипи и 
постоперативно наблюдавани. 

4. Придружаващите заболявания имат важно значение при развитие на 
болестния преход от инфламция към дисплазия. Това са кардиологични, 
белодробни, метаболитно-ендокринни и туморни процеси на други органи 
и системи. Организираното проследяване се прекратява с напредване на 
възрастта, спад на индекса за качество на живот и увеличаване на 
съпътстващата патология. 

5. Отбелязва се фамилна предистория при 15%, като с най-висок 
процент – 44% се отличава подгрупа на ранно възникнал колоректален 
карцином под 55 години, следван от чревни полипози – в 20%. Доказва се 
потребност от ранно скриниране и регистър на наследствен колоректален 
рак и фамилна полипоза. 

6. Преходът  от инфламация към дисплазия, анализиран чрез: 
o активност и степен на засягане от възпалителния процес  
o степен на дисплазия и класификации на процесите на преход 
o участие на сератни лезии 

 показа, че чрез овладяване на възпалението и мониторен контрол над 
дисплазията е възможна превенция на колоректалната канцерогенеза. 

7. Необходим е индивидуализиран подход и цялостна колоноскопия 
при полипните промени, както и при определяне на интервали за 
проследяване. 

8. Предложени са препоръки и алгоритъм за актуализиране на 
модела на проследяване при преканцерози и оперирани за колоректален 
карцином. 



 45 

 
VI.ПРИНОСИ 
Научните приноси на представеното изследване могат да бъдат 

обобщени така: 
1. Проучване на съвременно състояние на процеса на организирано 

наблюдение на преканцерози и оперирани за колоректален рак. 
2. Актуализиране на първичен скрининг чрез третиране на 

преканцерози, като ключ към процеса на дисплазия – неоплазия. 
3. Изграждане на алгоритъм при наблюдение на преканцерози и 

оперирани за колоректален рак. 
4. Изучаване на влиянието на съпътстващи заболявания срещу 

очаквани рискове/ползи от наблюдаваща колоноскопия. 
5. Съвременно стадиране при диагностика на неопламен процес при 

старт на проследяване. 
6. Проучване на постоперативни усложнения при колоректален рак. 
7. Въвеждане на задължителна колоноскопия в първите три до шест 

месеца след радикална операция. 
8. Систематизиране на индикатори за ефективност при ендоскопско 

третиране на колона. 
9. Изследване на  ранновъзникнал колоректален рак под 55 години. 
10.  Обследване на полипни промени при IBD чревно възпаление. 
11.  Проследяване на ефективност на видове терапия спрямо 

продължително наблюдение и индекс качество на живот при IBD. 
12.  Анализиране на фактори за индекс качество на живот при IBD. 
13.  Използване и анализ на три вида класификации на повърхностни 

дисплазии при дебелочревни полипи. 
14.  Изследване на значимост на продължително наблюдение за контрол 

на дисплазия/свързани усложнения. 
15.  Изучаване на съпътстваща патология при дебелочревни полипози 

като помощен маркер за ранна диагноза. 
16.  Анализ на взаимовръзки за наблюдение с индекс на качество на 

живот при преканцерози и следоперирани за колоректален рак. 
17.  Изследване на наследствени форми на колоректална дисплазия и 

сератни лезии при преканцерози и карцином на колона. 
18.  Проучване при решение за спиране на активно наблюдение при 

чревни преканцерози и оперирани за колоректален рак. 
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