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Angiogenesis in benign and malignant ovarian tumors: preoperative diagnosis features
Bozhenko O.
O.O. Bohomolets National Medical University, Kyiv.
Objective.  Of the 102 women of reproductive age with 19 had malignant tumours (MT), 49 had benign tumours (BT), 34 
had endometriotic cyst (EC). We studied the clinical value of VEGF, СА-125 and Pulsed Doppler measurements combination in 
preoperative diagnostic.
Patients and methods. Of the 102 patients with an adnexal mass, 19 had malignant ovarian tumours (MOT), 49 had benign 
tumours (BOT), 34 had endometriotic cyst (EC). The evaluation included Pulsed Doppler (PD) measurements as well as serum 
VEGF and СА-125 prior to primary surgery. The statistic analysis was performed with the help of the Statistica for Windows 5.0 
(Statsoft, USA). 
Results. The significant difference of the СА 125, VEGF levels was found in patients with MOT and BOT (for CA-125 75,9 
IU/ml vs 18, p<0,05; for VEGF 633 vs 172,5 pg/ml, p<0,05) as well as and PD indexes (IR, PI, S/D). The serum СА 125 
levels in the patients with BOT was significant lower than with the patients with EC, in the same time the VEGF levels in these 
groups were comparable. Further analysis showed the tendency to correlation of the VEGF and СА125 levels in the group of 
endometriosis (tau Kendall coefficient 0,3459; p=0,06).
Conclusion. The VEGF level can be assumed as reliable marker of malignancy in the patients of reproductive age with ovarian 
masses. PD improves preoperative differential diagnostic of MOT and BOT. Though CA-125 isn’t reliable marker of malignancy, 
its correlation with VEGF levels in the patients with endometriosis is worth of further investigation.
Keywords: ovarian tumours, CA-125, VEGF, Doppler blood flow, preoperative diagnostics.

Ангиогенез при доброкачественных и злокачественных опухолях яичников: особенности пред-
операционной диагностики
Боженко О.Ю.
Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, Киев, Украина 
Цель: изучить возможности комбинации сывороточных маркеров VEGF, CA125 и показателей эхографического доп-
плерометрического исследования для усовершенствования предоперационной дифференциальной диагностики опухо-
лей яичников у пациенток репродуктивного возраста. 
Пациенты и методы: В исследование включены 19 больных злокачественными опухолями яичников (ЗОЯ), 49 паци-
енток с доброкачественными опухолями яичников (ДОЯ) и 34 с эндометриоидными кистами яичников (ЭКЯ). 
Ультразвуковое исследование включало измерение показателей пульсационного Допплера. Концентрацию VEGF и 
CA125 определяли в сыворотке крови до лечения иммуноферментным методом реактивами фирм Human VEGF 
(Invitrogen, США) и «Roche diagnostic» (Швейцария). Статистический анализ при помощи пакета программ Statistica for 
Windows 5.0 (Statsoft, USA).
Результаты: Установлена значимая разница между уровнями СА125, VEGF и индексами пульcовой допплерометрии 
(IR, PI, S/D) у больных с  раком и без него (для CA125 75,9 IU/ml против 18, p<0,05; для VEGF pg/ml 633  против 
172,5 p<0,05). Уровень СА125 у пациенток с ДОЯ был ниже, чем при ЭКЯ, между уровнями VEGF у больных данных 
групп разница не отмечена. В группе ЭКЯ отмечена выраженная тенденция к корреляции уровней VEGF и СА125 (тау 
Кендал 0,3459; p = 0,06).
Заключение: Определение VEGF в сыворотке крови пациенток пременопаузы при малигнизации опухолей яичников 
можно рассматривать как маркер злокачественности процесса. Эхография с определением индексов пульсового 
Допплера улучшает предоперационную дифференциальную диагностику ЗОЯ и ДОЯ. СА125 не является надежным 
маркером ранней дискриминации злокачественных и доброкачественных процессов, однако его корреляция с VEGF 
побуждает к дальнейшему изучению данной комбинации в качестве прогностической при эндометриозе.
Ключевые слова: опухоли яичников, фактор роста эндотелия сосудов, СА 125, Допплер.
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АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

Злоякісні новоутворення є однією з найважливіших 

медико-соціальних проблем України [1]. Слід відміти-

ти, що злоякісні пухлини яєчників (ЗПЯ) посідають 

серед пухлин жіночої репродуктивної системи перше 

місце за пізнім розпізнаванням. Щороку внаслідок 

цього захворювання помирають понад 2 тис. жінок, 

серед яких значна частина — молодих [2]. 

Багатокомпонентна будова гонад, поєднання структур 

різноманітних функціональних напрямків зумовлю-

ють широкий спектр гістологічних форм новоутво-

рень цього органу [3].

Пухлинні клітини, як і нормальні їх аналоги, перебу-

вають у прямій залежності від судинної сітки, яка 

забезпечує їм доступ до кисню та поживних речовин. 

Пухлинний ангіогенез є тим механізмом, який забез-

печує безперервно зростаючі трофічні потреби пух-

лини і без якого пухлина неспроможна вийти за межі 

1-2 мм і може залишатись у стані спокою [4]. У нормі в 

організмі процеси ангіогенезу протікають з помірною 

інтенсивністю і активуються лише при регенерації 

пошкоджених тканин, реканалізації тромбів, ліквідації 

вогнищ запалення та інших подібних процесах віднов-

лення, а також при рості та розвитку організму [5]. 

Фактор росту ендотелію судин VEGF є сильнодіючим 

цитокіном та ключовим регулятором ангіогенезу [6]. 

Він сприяє проліферації, міграції, стабілізації та вижи-

ванню ендотеліальних клітин, а також мобілізації ендо-

теліальних клітин-попередників із кісткового мозку, 

він чинить прямий вплив на проліферацію пухлинних 

клітин та інвазію. Також VEGF відіграє ключову роль у 

підвищенні проникності судин, раніше він був відомий 

як судинний фактор проникності (VPF). У жінок цикліч-

ні зміни у рівнях VEGF при різних фазах менструально-

го циклу вказують на важливість ангіогенезу у фізіоло-

гії яєчника. Підвищення інтрафолікулярного рівня 

цього фактора було відмічено під час розпочатої ову-

ляції, пік концентрації сягав безпосередньо на почат-

ку лютеїнової фази [5]. 

Теорія безперервної овуляції передбачає, що повтор-

не травмування поверхневого епітелію яєчників та 

проліферація клітин в постовуляторну фазу призво-

дить до багатоступеневого накопичення геномних 

порушень. Епітеліальні кісти яєчників підвищують 

ризик канцерогенезу шляхом аутокринної та пара-

кринної стимуляції факторів росту, включаючи VEGF, 

що активують внутрішньоклітинні процеси та сигналь-

ні шляхи [7]. Є чисельні докази того, що VEGF відіграє 

важливу роль у рості та розвитку ЗПЯ шляхом індукції 

ангіогенезу пухлини та проникності судин. Попередні 

дослідження сироваткового рівня VEGF як можливого 

предиктора виживаності пацієнтів із раком яєчника 

[8,9] і як маркера злоякісності порівняно із доброякіс-

ними захворюваннями показали різні результати [10, 

11]. У разі доведення чіткої кореляції кількісного рівня 

ангіогенних факторів у сироватці крові з агресивністю 

злоякісного процесу та метастазуванням логічно буде 

шукати шляхи контролю над ангіогенезом [12]. Однак 

ця теза ще не має переконливого обґрунтування: з 

одного боку, доведено, що продукція циркулюючих 

факторів ангіогенезу, зокрема VEGF, є характерною 

особливістю всіх типів пухлин, натомість, з другого 

боку, виникають сумніви щодо використання цього 

цитокіну в якості маркера пухлинного процесу: адже 

продукція VEGF притаманна і нормальним клітинам 

[13]. 

Із впровадженням в клінічну практику простого, 

доступного та високоінформативного методу – уль-

трасонографії із режимом кольорового допплерів-

ського картування (КДК) розширились можливості 

більш раннього виявлення пухлин яєчників. Аналіз 

потоку сигналів кольорової допплерівської гами було 

застосовано для оцінки неоваскуляризації новоутво-

рень яєчників [14]. Kuriak A. et al. одними із перших 

сповістили, що при проведенні транс-вагінальної 

кольорової допплерографії було виявлено виразну 

різницю допплерометричних показників у доброякіс-

них та злоякісних пухлинах яєчників [15]. Проте дані 

про інформативність порогових значень індексів при 

проведенні диференціальної діагностики залишають-

ся суперечливими [16].

Мета дослідження: дослідити можливість комбіна-

ції сироваткових маркерів VEGF, СА-125 та показників 

ультрасонографічного допплерівського дослідження 

для удосконалення передопераційної диференціаль-

ної діагностики ПЯ у пацієнток репродуктивного віку.

Матеріал та методи дослідження. В аналіз включе-

но результати обстежень 102 пацієнток репродуктив-

ного віку, прооперованих з приводу пухлин яєчників. 

Усім на доопераційному етапі було проведено ультра-

сонографічне дослідження, яке виконували на апара-

тах експертного класу «TOSHIBA Xario» SSA-660A 

(Японія) 2007, «SonoAce 8000» (Корея) 2006 за допо-

могою конвексного трансабдомінального (3,75мГц) та 

трансвагінального мультичастотного (5-7мГц) датчи-

ків. При проведенні даного дослідження враховували 

розміри, розташування, ехоструктуру новоутворень. У 

режимі кольорового допплерівського картування 

(КДК) виявляли кольорові локуси на внутрішній 

поверхні стінок утворів, а також у пристінкових, солід-

них, папілярних компонентах, перетинках. Аналізуючи 

кольорову гаму, визначали тип внутрішньопухлинно-

го кровоплину згідно з рекомендаціями IOTA group 

(International Ovarian Tumor Analysis) у відповідності 

до шкали «Color score» [17]. Відтак, у режимі пульсово-

го допплера (ПД) було визначено наступні показники 

IR, PI, PSV, S/D.

Для серологічного дослідження зразки сироватки 

крові відбирали в усіх пацієнток до початку проведе-
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ного лікування, з яких у 61 визначали рівень концен-

трації VEGF. Для цього використовували метод ІФА за 

допомогою набору Human VEGF (Invitrogen, США) згід-

но з інструкцією виробника. Рівень СА125 визначали 

на електрохемілюмінесцентному аналізаторі «Сobas e 

411» за допомогою реактивів фірми «Roche diagnostic» 

(Швейцарія). Дослідження виконували у лабораторії 

медичного центру «Медіс» (м. Львів). За нормальні 

величини приймали 35 Од/мл для СА125. Отримані 

результати зіставляли з даними гістологічних висно-

вків.

Статистичний аналіз проводили за допомогою паке-

та програм Statistica for Windows .0 (Statsoft, USA). У 

зв’язку з негаусівським розподілом (перевірка за 

допомогою критерію Шапіро-Вілка) дані подавали як 

медіана (мін.-макс.) [нижній-верхній квартилі] та порів-

нювали їх між групами за допомогою критерію Манн-

Вітні. Кореляцію параметричних характеристик всере-

дині груп оцінювали за допомогою критерію тау 

Кендала.

Результати дослідження та обговорення. На під-

ставі морфологічного дослідження ПЯ ретроспектив-

но було виділено наступні групи (табл. 1): група І 

(n=19) – пацієнтки із ЗПЯ, група ІІ (n=34) - хворі з 

доброякісними ендометріоїдними пухлинами яєчни-

ків (ДЕПЯ), ІІІ-я група (n=49) – жінки, в яких верифікова-

но інші доброякісні пухлини яєчників (ДПЯ). 

Гістологічний розподіл виявлених ПЯ згідно з класифі-

кацією ВООЗ (2003р.) виглядав наступним чином 

(табл.1).

При КДК ВПК у режимах кольорового та енергетич-

ного допплерівського картування визначався у жінок 

із ДПЯ у 49,4% випадків (41/83). У групі із ЗПЯ — в усіх 

100% (19/19) спостережень. 

Засвідчено значущу відмінність між рівнями СА125, 

VEGF та індексами пульcової допплерометрії (IR, PI, 

S/D) у хворих із раком та без нього (як для групи ДЕПЯ, 

так і групи ДПЯ). Крім того, рівень СА125 у пацієнток з 

ДПЯ значуще нижчий, ніж при ДЕПЯ, водночас не від-

мічено різниці між рівнями VEGF у хворих даних груп. 

Щодо індексів пульсового допплера виявлено погра-

нично значущу відмінність між групами ДЕПЯ і ДПЯ: 

p=0,076 для IR, p=0,072 для PI, p=0,066 для Vmax. 

(табл.2,3)

* p<0,05 порівняно з групою ЗПЯ.

# p<0,05 порівняно з групою ДЕПЯ.

Таким чином, слід акцентувати увагу на недостатній 

діагностичній точності ізольованого визначення СА125 

при диференціальній діагностиці саме ендометріоїдних 

утворів від ЗПЯ у жінок репродуктивного віку, саме у них 

він часто дає хибно-позитивні результати оцінки і потре-

бує перехресної оцінки (валідації) з допомогою інших 

вказаних критеріїв. 

* p<0,05 порівняно з групою ЗПЯ.

Подальший аналіз засвідчив у групі ДЕПЯ виражену 

тенденцію до кореляції рівнів VEGF і СА125 (тау Кендала 

0,3459; p=0,06). (рис.1).

Таблиця 1
Гістологічний розподіл хворих

із пухлинами яєчників

Таблиця 2
Рівні концентрації сироваткових маркерів 

VEGF та СА125 медіана (мінімум-максимум) 
[нижній-верхній квартилі]

Таблиця 3
Показники внутрішньопухлинного 

кровоплину при пульсовій допплерометрії, 
медіана (мінімум-максимум) [нижній-верхній 

квартилі]

Доброякісні пухли-
ни яєчників

n Злоякісні пухлини яєчників n

Серозна цистаденома 26 Епітеліальні 9

Серозна папілярна 
цистаденома

4 Граничні 5

Муцинозна цистаде-
нома

6 Герміногенні 3

Дермоїдна кіста 12 Стромальна 1

Нейрофіброма 1 Метастатична 1

Фібротекома 1

Ендометріома 34

Разом 83 Разом 19

Показник 
(одиниця 

виміру)

Досліджувані групи пацієнток

ЗПЯ ДЕПЯ ДПЯ

n n n

СА125 (ОД/
мл) в цілому 
по групі

19 75,9 (11,43-
4000) [26-275]

34 57 (5,5-466) 
[40-80]

49 18 (3,72-120) 
[11-33]* #

СА125 (ОД/
мл) при 
наявності 
хоча б міні-
мального 
кровоплину

19 75,9 (11,43-
4000) [26-275]

24 60,5 (5,5-
466) [45-90] 
*

17 29,6 (5,23-120) 
[16-45,3] * #

VEGF (пг/мл) 19 633 (193-1500) 
[334-725]

20 170 (60-770) 
[133-195] *

22 172,5 (60-472) 
[133-193] *

Показник 
(одиниця 

виміру)

Досліджувані групи пацієнток

ЗПЯ ДЕПЯ ДПЯ

n n n

IR 19 0.49 (0,33-
0,56) [0.40-
0.52] 

24 0,61 (0,44-
0,81) [0.58-
0.70] *

17 0,65 (0,54-
0,83) [0,6-
0,76] *

PI 19 0.74 [0,43-
0,87] (0.55-
0.82) 

24 0,96 (0,54-
1,75) [0.85-
1.31] *

17 1,18 (0,8-
1,95) [0,99-
1,43] *

Vмax (см/с) 19 24.3 
(19-40,3) 
[21.5-30.8] 

24 17,75 (9,18-
39,6) [14.92-
19.25]*

17 14,8 (9,18-
33,5) [11,27-
17,5]* 

S/D 19 1.9 (1,3-2,3) 
[1.66-2.1] 

24 2,5 (1,8-3,6) 
[2.4-3.0] *

17 2,7 (1,8-4,1) 
[2,4-3,0] *
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Сьогодні не викликає сумнівів той факт, що перебіг 

пухлинного процесу залежить від численних патогене-

тичних механізмів, які сприяють прогресії або інгібіції 

злоякісного росту. З поміж останніх ангіогенез слід роз-

глядати як невід'ємну ланку туморогенезу, оскільки 

судинна мережа є трофічною складовою новоутворен-

ня, що забезпечує життєздатність останнього і таким 

чином – пухлинну прогресію, процеси рецидивування та 

метастазування. [4]. 

У проведеному дослідженні виявлено значуще вищий 

рівень концентрації VEGF в крові у пацієнток із ЗПЯ, ніж 

при ДЕПЯ чи ДПЯ, що вказує на доцільність використан-

ня його як предиктора злоякісного процесу. Адже про-

дукція VEGF у онкологічних хворих пов’язана із ростом 

та прогресією пухлини [12]. Отримані результати спів-

звучні із даними, отриманими іншими науковцями. Так, 

Kraft та ін. відмітили також значну різницю у рівнях VEGF 

між 40 пацієнтками із раком яєчника порівняно з гру-

пою із 145 здорових осіб [18]. Obermair теж відмітив 

різницю у рівнях VEGF між пацієнтами із ЗПЯ та доброя-

кісними процесами, проте між цистаденомами та раком 

така відмінність не простежувалась [10]. Yamamoto та 

співав. встановили значну різницю в рівнях VEGF між 

пацієнтками із раком порівняно із доброякісними захво-

рюваннями та граничними пухлинами [19] А Вrian C, 

Cooper вказують на значну різницю у концентраціях 

сироваткового VEGF у хворих із І-ю стадією раку яєчника 

в порівнянні із доброякісними новоутвореннями. 

Причинами розбіжності одержаних результатів можуть 

бути відмінності в методиці досліджень, зберігання 

зразків, а також невеликих обсягах виборок. Ряд науков-

ців намагались встановити зв'язок між ендометріозом 

та проангіогенними факторами у сироватці крові, зокре-

ма з основним із таких факторів росту ендотелію судин 

(VEGF), який міг би застосовуватися як біомаркер. Та все 

ж  у нашому дослідженні, як і в багатьох інших роботах 

[20], суттєвої різниці у рівнях VEGF між групами ендоме-

тріозу та інших доброякісних новоутворень помічено 

не було. Втім, є певні протиріччя. Так, Xavier et al [21] 

вказують на завищений рівень даного маркера в період 

секреторної фази менструального циклу у жінок із гені-

тальним ендометріозом, а у дослідженні Matalliotakis IM 

et al [22] спостерігалось аналогічне значне підвищення 

рівня циркулюючого VEGF в усіх жінок з цим захворю-

ванням. Важливо зазначити, що концентрація сироват-

кового VEGF, як вказують [23], може різнитися в залеж-

ності від стадії поширення та симптомів прояву гені-

тального ендометріозу. У нашому ж дослідженні серед 

пацієнток у групі ДЕПЯ переважали такі, котрі не відмі-

чали в себе виражених симптомів перебігу цього захво-

рювання. Слід також вказати, що у трьох випадках у 

групі ДПЯ, де простежувався завищений рівень VEGF, 

мав місце перекрут додатків, а у однієї хворої - серозна 

цистаденома із нагноєнням. Фактор росту ендотелію 

судин відомий своєю здатністю індукувати проникність 

судин. Гіпоксія, як відомо, сприяє підвищенню концен-

трації цього маркера, відповідно перекрут додатків 

може призводити до вищого рівня VEGF за рахунок 

локальної гіпоксії [9] 

Завищений СА125 досить часто зустрічається у жінок із 

різними типами пухлин і чітко видно з проведеного 

дослідження його ненадійність при диференціальній 

діагностиці. 

Проведені раніше дослідження засвідчили позитивну 

кореляцію між високою мітотичною активністю в ендо-

метріоїдних ураженнях та сироваткового VEGF [24]. У 

своїй роботі Toki T et al [25] вказують на кореляцію між 

мітотичною активністю в ендометріоїдних ураженнях та 

сироватковим СА125. Наші дані теж вказують на вираже-

ну тенденцію до кореляції СА125 та VEGF у групі ДЕПЯ. 

Припускалось, що кольорове допплерівське картуван-

ня зможе вирішити проблему діагностики раку яєчників 

на ранніх його стадіях, проте на сьогодні за допомогою 

даного методу виявлено лише 50% випадків І–ї стадії 

захворювання на рак яєчників [11]. Визначення індексів 

ПД є досить інформативним методом, що покращує 

диференціальну діагностику між доброякісними та зло-

якісними процесами [26, 27]. Адже, як уже повідомля-

лось, існує позитивна кореляція сироваткового VEGF із 

індексами пульсативного допплера IR, PI, S/D. Це обумов-

лено морфологією стінок судин, котра при злоякісних 

пухлинах є  значною мірою неповноцінною. Тут мають 

місце значні дефекти ендотелію, практично відсутній 

м'язовий шар, а базальна мембрана переривчата, за 

рахунок чого міцність судинної стінки різко втрачається, 

відповідно опірність кров'яного русла знижується різко 

[13,14].

Таким чином, проведене нами дослідження засвідчило 

значущу відмінність між індексами пульсової допплеро-

метрії (IR, PI, S/D) у хворих із раком та без нього, що вка-

зує на доцільність застосування ультрасонографії в 

Рис.1 Кореляція СА125 та VEGF у групі пацієнток із 
доброякісними ендометріоїдними пухлинами яєчників. 
Коефіцієнт тау Кендала 0,3459; p=0,06
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режимі КДК та ПД при диференціальній діагностиці ПЯ у 

жінок репродуктивного віку [26, 27].

Отже, аналіз проведеного дослідження дозволяє 

нам зробити наступні висновки:

Визначення VEGF в сироватці крові пацієнток преме-

нопаузи при малігнізації ПЯ можна розглядати як маркер 

злоякісності процесу. Ультрасонографія з визначенням 

індексів пульсового Допплера покращує передопера-

ційну диференційну діагностику ЗПЯ та ДПЯ. СА125 не є 

надійним маркером ранньої дискримінації злоякісних та 

доброякісних процесів, проте його кореляція із VEGF 

спонукає до подальшого вивчення даної комбінації в 

якості прогностичної при ендометріозі. 
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