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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

 

АЛАТ     - аланин аминотрансфераза 

АРТ        - асистирани репродуктивни техники 

АСАТ     - аспартат аминотрансфераза 

АФ           - алкална фосфатаза 

ЕТ            - ембрио трансфер 

ИУРП      - интраутеринна ретардация на плода 

КОХ         - контролирана овариална хиперстимулация 

ПКК         - пълна кръвна картина 

СЗО          - световна здравна организация 

СПКЯ       - синдром на поликистозните яйчници 

СУЕ          - скорост на утаяване на еритроцитите 

УЗ             - ултразвук 

ХУЗК        - хидротубация под ултразвуков контрол 

ЧХГ          - човешки хориогонадотропин 

ЯМР         - ядрено магнитен резонанс 

AFC          - antral follicular count  

AFS           - American fertility society 

AQE          - Average Quality Embryos 

AMH          - anti Muelerian hormone 

ASFM        - American society of reproductive medicine 

CD             - Cavum Douglassi 

ЕСМ          - extracellular matrix 

EFI             - Endometriosis Fertility Index 

ESHRE      - European society of human reproduction and embryology 

FISH          - fluorescent in situ hybridization 

FSH           - follicule stimulating hormone 

HBV          - hepatitis B virus 

HCV          - hepatitis C virus 

HFEA        - Human Fertilization and Embryology Authority 

HIV           - human immunodeficiency virus  

HSG           - hysterosalpingography 

ICAM-1     -Intercellular cell adhesion molecule 1 

ICSI           - intracytoplasmic sperm injection 

IVF            - in vitro fertilization 

LH             - luteinizing hormone 

MCP1         - monocyte hemotactic protein 1 

MMPs        - matrix metalloproteinases 

PQE           - Poor Quality Embryos 
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PR              - pregnancy rate 

PR              - progesterone receptor 

R-ASRM    - Revised American Society for Reproductive Medicine класификация 

RANTES   - before regulated upon activation, normal T-cell expressed and secreted 

SART         - Society for Assisted Reproductive Technology 

SHBG         - sex hormone binding protein 

TQE            -Top Quality Embryos 

TSH            - Тhyroid Stimulating Hormone 

TSG            - tumor suppressor gene 

VEGF         - vascular endothelial growth factor 
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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Ендометриозата е едно от най-често срещаните бегнинени заболявания на женската 

репродуктивна система.  Все още с неясна патогенеза, тя може да обхване както 

репродуктивните органи, така и всеки един орган в тялото. Най-обобщено, понятието 

„ендометриоза” включва наличие на ендометриални жлези и строма извън кухината на 

матката, а по-точна дефиниция е хетеротопно разположена лигавица от ендометриален тип 

с хистологична структура и функции на ендометриум. Разнородната локализация и форма 

на проявление обуславя и разнообразна клинична картина, често неспецифична. Не са редки 

случаите, в които такава почти липсва. Поради тези особености диагнозата често е отложена 

във времето, може да мине повече от десетилетие преди да бъде поставена. Една от 

основните изяви на ендометриозната болест е инфертилитета при част от засегнатите жени. 

Често лекарите специалисти по репродуктивна медицина срещат вече напреднал стадий на 

заболяването, когато има и сериозни анатомични промени в малкия таз. Това особено 

затруднява лечението на пациентките, при които постигането на бременност става все по-

трудно. Лечението на жените със стерилитет, свързан с ендометриоза винаги е било 

предизвикателство за специалистите, занимаващи се с репродуктивна медицина поради 

неизяснените патологични механизми на заболяването, олигосимптомното му протичане и 

откриването му в напреднала форма. Смята се, че в патофизиологията на инфертилитета 

роля играят както анатомичните промени (механични фактори), така и имунологични 

фактори. Множество растежни фактори, ензими и цитокини са обект на задълбочени 

проучвания в медицински и изследователски центрове по целия свят, но засега не е 

установена безспорната роля на нито един от изследваните. Често наличието на 

ендометриоза  предизвиква допълнителни проблеми при лечението на инфертилитет като 

тубарна патология, намаляване и изчерпване на яйчниковия резерв и др. 

Във времето са използвани разнообразни методи за лечение на инфертилитета, 

свързан с ендометриоза, голяма част от които се прилагат и до днес. Основно прилаганите 

методи могат да се разделят на три групи – консервативни (прилагане на хормонални 

препарати), оперативни (оперативно отстраняване или редуциране на ендометриозните 

огнища чрез лапаротомия, лапароскопия и пункция на ендометриозни кисти) и асистирани 
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репродуктивни технологии (АРТ – вътрематочни инсеминации и ин-витро процедури). 

Често се прилагат комбинация от техники, като все още не съществуват общоприети 

протоколи, обосновани изцяло на научни доказателства, за лечение при различните случаи. 

Данните и в световната литература са противоречиви, проучванията не показват еднакви 

резултати относно ефективността на различните методи на лечение. Ендометриозата е 

заболяване със социално значим характер поради засягането на жените в активна възраст. 

Това предполага необходимостта от изледвания в теоретичен и в клиничен аспект, които да 

оптимизират терапевтичния подход и да предложат индивидуален алгоритъм на поведение 

спрямо конкретните особености на засегнатите жени.  
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II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

 

II.1. ЦЕЛ 

 

ЦЕЛТА на дисертационния труд е да се направи обстоен анализ на видовете лечение 

на инфертилитет при жени с яйчникова ендометриоза – оперативно и АРТ и да се предложи 

оптимален алгоритъм за управлението  му. 

 

 

II.2. ЗАДАЧИ 

 

1. Да се анализира ефекта от оперативно и консервативно лечение на  яйчникова 

ендометриоза или  комбинация от двете като се изчисли процента постигнати 

бременности. 

 

2.   Да се определят факторите, влияещи върху ефективността на оперативното лечение – 

оперативна техника и тежест на ендометриозата. 

 

1. Да се анализира влиянието на допълнителните фактори – BMI, възраст, давност и вид 

на стерилитета (първичен или вторичен), наличие на допълнителна причина за 

стерилитет (тубарна патология, мъжки фактор), наличие на тазова ендометриоза. 

 

2. Да се оцени влиянието на параметрите големина, позиция и уни/билатералност на 

овариалната ендометриоза върху резултатите от различните методи на лечение и да се 

определи на най-подходящия такъв при конкретни характеристики на заболяването. 

 

3. Да се определи влиянието на различните видове лечение върху състоянието на 

яйчниковия резерв чрез изследване на неговите индикатори. 
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4. Да се анализират показателите от проведени IVF – процедури спрямо наличието на 

предхождащо оперативно лечение или липсата на такова. 

 

5. Да се изследва ефективността на медикаментозното лечение с GnRH агонисти като 

допълнителна методика. 
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III. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

 

III.1. КЛИНИЧЕН МАТЕРИАЛ 

 

1.1. Обща характеристика на работния материал 

 

Обект на проучването 

За изпълнението на набелязаните задачи и постигането на поставената цел 

подложихме на проучване 357 случая на пациентки с инфертилитет и яйчникова 

ендометриоза, при които са използвани различни методи на лечение с цел постигане на 

бременност. 

Място на проучването 

Проучванията и лечението на пациентките е проведено в отделенията по оперативна 

гинекология и репродуктивна медицина в САГБАЛ „Д-р Щерев“ в тясно сътрудничество 

със специализираните сектори по образна диагностика, клинична и патохистологична 

лаборатории. 

Период на проучването 

Проучването обхваща четиригодишен период като включва подложените на лечение 

за стерилитет пациентки с яйчникова ендометриоза в САГБАЛ „Д-р Щерев“. За периода 

Януари 2011-Април 2014 анализът на данните има ретроспективен характер, като се базира 

на медицинската документация на  214 пациентки с инфертилитет и яйчникова 

ендометриоза, провели оперативно лечение и/или КОХ с последващи IVF/ICSI процедури. 

От месец Май 2014 до Януари 2016 наблюдението върху 143 пациентки е проспективно – 

активно и целенасочено спрямо терапевтичните подходи и получените резултати. 
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Единица на проучването 

Включването на всяка от жените в проучването се осъществява след разглеждане на 

медицинската документация като задължителни условия са наличието на яйчникова 

ендометриоза и инфертилитет. 

В зависимост от методите на лечение, включените в проучването жени са разпределени в 

няколко групи, при всяка от които са решавани специфични задачи. 

Критерии за включване 

1. Пациентки с яйчникова форма на ендометриоза, доказана хистологично или чрез 

вагинално УЗ изследване  

2. Пациентки с наличие на инфертилитет - състояние, определено от СЗО като „заболяване 

на репродуктивната система дефинирано като невъзможност за постигане на клинична 

бременност след 12 месец или повече на редовни полови контакти без предпазни средства“. 

3. Възраст до 41 навършени години 

4. Подписано информирано съгласие 

Изключващи критерии 

1. Пациентки с други яйчникови тумори 

2. Жени, при които е налице друга патология, която би могла да бъде причина за 

инфертилитет, непреодолима с предприетите методи на лечение и терапевтични подходи, 

като например нарушена анатомична структура на матката поради множествена миоматоза 

или  малформативен синдром, намалена дебелина на ендометриума под 7,0 мм или 

наличието на други патологични изменения, намаляващи възможността за имплантация на 

ембриона, изчерпан яйчников резерв с невъзможност за КОХ, тежък мъжки фактор. 

3. Установени хромозомни аномалии при кариотипиране на двойката 

4. Пациентки с тежки системни заболявания 

5. Жени с контраиндикации за извършването на КОХ, фоликулярна пункция и IVF-ET 

според Наредба № 28 за дейности по Асистирана Репродукция (Обн. ДВ. бр. 55 от 6 Юли 

2007г.) 

6. Липса на подписано информирано съгласие 

7. Възраст над 42 навършени години 
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Терапевтичният план и съответната принадлежност към една или друга група на 

проучването се определя след пълни изследвания на двойката. 

 

1.2. Основни групи на работния материал 

 

 При жени с инфертилитет и наличие на яйчникова ендометриоза се прилагат 

различни методи на лечение, утвърдени като стандарти в медицинската практика. Двете 

основни групи са оперативното лечение и лечението чрез прилагане на АРТ техники. Често 

прилагането само на един лечебен способ не е достатъчно за постигането на бременност и 

тези пациентки се подлагат първоначално или впоследствие на допълнително лечение. 

Използвана практика е комбинирането на оперативно лечение, последвано от АРТ 

процедура. Нито един от подходите при лечението на инфертилитета при жени с овариална 

ендометриоза не е с абсолютно доказано предимство. В медицинската литература се 

намират множество данни в подкрепа или опровержение на качествата и ползите на всеки 

метод. 

 Въз основа на медицинската практика и терапевтичните подходи, възприети в 

САГБАЛ „Д-р Щерев“, които са в съответствие с добрите световни практики и стандарти 

по този въпрос (303,352), за целите на настоящето проучване пациентките с овариална 

ендометриоза лекувани за инфертилитет са разделени в следните групи: 

 

Група 1  

 В Група 1 са включени 124 жени с първичен или вторичен инфертилитет на възраст 

до навършени 41 г, при които след установяване наличието на яйчникова ендометриоза е 

приложен оперативен метод на лечение чрез кистектомия или аднексектомия на засегнатата 

гонада. При тези жени са налице и останалите задължителни условия за възникване на 

спонтанна бременност чрез контролирани коитуси и/или вътрематочна инсеминация, т.е. 

проходими маточни тръби, доказана овулация и спермограма с нормални параметри или 

близки до нормата, позволяващи настъпването на спонтанна бременност. Оперативният 

достъп е чрез абдоминален или лапароскопски подход. В САГБАЛ „Д-р Щерев“ като златен 

стандарт за оперативно лечение на яйчниковата ендометриоза  е възприет лапароскопският 
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достъп поради доказаните си предимства. В хода на операцията, а в някои случаи и 

допълнително постоперативно се уточнява състоянието и се проверява проходимостта на 

маточните тръби. При необходимост се извършват допълнителни оперативни процедури 

като адхезиолиза и пластика на маточните тръби. При тази група пациентки за период от 1 

година след оперативното лечение не е предприет друг метод основен метод на лечение.  

Група 2 

 В група 2 попадат 107 случая на жени, при които е поставена диагноза ендометриозна 

киста и избраният метод на лечение е пристъпването директно към IVF процедура на фона 

на налична кистозна едометриозна формация в единия или двата яйчника. При част от тези 

пациентки има допълнителна предпоставка, която насочва терапевтичния план в тази 

насока, а именно тубарен фактор или тежък мъжки фактор.  

 

Група 3 

 В група 3 са включени 126 случая на жени, при които е предприето оперативно 

лечение на овариална ендометриоза и впоследствие е взето решение за комбиниран подход 

и последваща IVF процедура. Предпоставки за избор на комбиниран подход са наличието 

на тубарен фактор, допълнителен мъжки фактор, неуспех от предходна IVF процедура 

направена на фона на налична киста.      

 

1.3. Допълнителни фактори влияещи върху фертилитета 

 

 Наличието на ендометриозна киста в много случаи не е единственият фактор водещ 

до инфертилитет. В хода на диагностичния процес се установяват и други патологични 

отклонения  в двойката, които сами по себе си биха могли да причинят инфертилитет. При 

проучваните случаи е изследвано влиянието на тези фактори и комбинация им с наличието 

на ендометриома върху шанса за постигане на бременност. 

 

А) Фактори с доказано влияние 

 

-Тубарен фактор 

- Мъжки фактор 
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- Яйчников резерв 

- Възраст 

- Индекс на телесна маса 

 

Б) Фактори с вероятно влияние 

 

-Тазова ендометриоза 

- Давност на инфертилитета  

- Вид на инфертилитета  

- Вид на оперативната интервенция 

- Големина на ендометриозната киста 

- Разположение на ендометриозната киста 

- Едностранно/двустранно разположение на кистите 

- Вид на стимулационния протокол 

   

В) Биологични и ембриологични параметри 

 

- Брой фоликули и яйцеклетки 

- Брой ембриони 

- Качество на ембрионите 

- Брой трансферирани ембриони  

- Ден на ембрио трансфер 

 

1.4. Основни характеристики на кохортата и отделните групи 

 

1.4.1. Основни характеристики на кохортата 

 

Групата проучени жени са със средна възраст 33 години. В кохортата 267 (74,8%) 

жени не са имали предшестваща бременност и са с първичен инфертилитет и съответно 90 

(25,2%) са имали предшестваща бременност - вторичен тип инфертилитет. Средната давност 

на инфертилитета до момента на започване на лечението е 4,5 години. Пациентките са 
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разделени на три групи – с давност до 2 години, от 2 до 5 години и с над 5 годишен 

инфертилитет. Средният ИТМ за цялата кохорта е 21,2. При 139 от случаите е налице един 

или два допълнителни фактора за инфертилитет, който се повлиява чрез методите на 

асистираната репродукция и двойката е насочена за ин витро процедура. При 60 от случаите 

е налице допълнителен мъжки фактор. В тези случаи се предприема КОХ и ICSI процедура, 

в хода на която в биологичната лаборатория по преценка се прилагат допълнителни методи 

за обработка и селекция на качествени сперматозоиди (MACS, IMSI). При 101 от случаите 

е налице тубарен фактор. При установяването на анатомично увредени маточни тръби с 

намалена или липсваща пропускливост на двойката се предлага лечение с KOX и IVF-ET. 

Допълнително медикаментозно лечение на ендометриозата чрез потискане на менструалния 

цикъл преди опити за бременност с GnRH агонисти за 3 до 6 месеца е приложено при 93 

случая. За 261 е известно, че не е прилагано такова лечение.  

 

1.4.2. Основни характеристики на групите 

 

Група 1 

 

 В тази група попадат 124 лекувани чрез оперативен подход. Средната възраст в 

групата е 31 г. Средната стойност на ИТМ за групата е 20,8. В групата с оперирани 

пациентки тези с първичен стерилитет са 104 (83,9%), а с вторичен са 20 (16,1%). 

 При  69 (55,6%) от пациентките е установено интраоперативно наличието на 

ендометриозни лезии по перитонеума. При 55 (44,4%) не е описано наличие на тазова 

ендометриоза. В 66 (53,2%) от оперираните жени не са установени сраствания в областта на 

аднексите, а в 58 (46,8%) са описани сраствания в областта на единия или двата аднекса, 

които са отстранени интраоперативно. 

 Средната големина на оперираните ендометриозни кисти в групата е 47,0 мм. При 38 

(30,6%) от оперираните жени големината на ендометриозната киста е до 3 см, в останалите 

86 случая (69,4%) кистата е била с големина над 3 см. В 24 (19,4%) от оперираните 

пациентки е установено наличие на ендометриозни кисти двустранно, а при 100 (80,6%) 

засегнат е бил само единия яйчник. При 33 жени (33%) разположението е в десния яйчник, 

а при 67 (67%) – в левия яйчник. С абдоминален подход чрез лапаротомия по Pfannenstiel са 
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оперирани 21 (16,9%) от изследваните жени, при останалите 103 (83,1%) е избран 

лапароскопски достъп. Допълнително медикаментозно лечение с потискане на 

менструалния цикъл с GnRH аналози постоперативно за 3 до 6 месеца е направено при 50 

(40,3%) от пациентките, а при 74 (59,7%) не е предприета такава терапия. 

 

Група 2 

 Средната възраст на пациентките, подложени на АРТ процедура без предварително 

отстраняване на налична ендометриозна киста е 34,1 г. Средната стойност на ИТМ за 

групата е 20,9. Седемдесет и пет от пациентките (70,1%) не са имали предшестваща 

бременност, останалите 32 (29,9%) са с вторичен инфертилитет. Средната давност на 

инфертилитета в групата е 5,6 години. При изследване на влиянието на допълнителните 

фактори за инфертилитет тазова ендометриоза, тубарен фактор и мъжки фактор върху 

лечението, в анализа се включват двойки, при които е налице само един от  споменатите 

фактори. Съпоставка се прави с двойки, при които липсват допълнителни фактори за 

инфертилитет освен наличието на ендометриоза. Тази селекция се прави с цел избягване на 

влиянието от комбинацията на множествени изменения. При 34 от жените, включени в тази 

група на проучването има информация за наличието или липса на тазова ендометриоза от 

предшестваща оперативна интервенция в миналото. При 11 от случаите има перитонеални 

импланти, а при 23 няма описани такива. При 39 от пациентките има информация за 

състоянието на маточните тръби от направена интраоперативно хромопертубация, HSG или 

ХУЗК. С обтурация са 16 от тях, при останалите 23 е установена проходимост на маточните 

тръби. От предварителните изследванията сигнификантни отклонения в спермограмата на 

партньора без наличието на допълнителни фактори се намират при 4 от двойките, които се 

анализират спрямо 23 двойки без мъжки фактор. Средната големина на ендометриозните 

кисти в група 2 е 2,1 см. При 98 (91,6%) от жените големината е до 3 см, при останалите 9 

(8,4%) е над 3. 

 В групата са извършени общо 99 ин витро процедури с контролираната овариална 

хиперстимулация. При 76 (76,8%) от жените е извършена по протокол с LHRH антагонист, 

при 12 (12,1%) е използван дълъг протокол с GnRH агонист, с лимитирана стимулация на 

полуспонтанен цикъл  са 9 (9,1%) от жените и при 2 (2%) не е извършвана хиперстимулация 

(спонтанен цикъл). Средният брой добити яйцеклетки е 4,5 от среден брой 6,9 фоликула над 
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17.0 мм в деня на администрация на ЧХГ. След оплождането им чрез IVF, ICSI или 

комбинация от двете методики средният брой получени ембриони за групата е 3,6 ембриона. 

Фертилизационният индекс за групата е 80%. От получените ембриони 138 (30,5%) са с 

добро качество или средно 1,1 ембриони на цикъл, тези със средно качество са 130 (28,7%) 

или средно 1 ембрион на цикъл, а 185 (40,8%) са оценени като такива с лошо качество, или 

средно 1,5 ембриони на цикъл.  В групата са трансферирани средно по 2,3 ембриона на 

ембриотрансфер. В група 2 са извършени общо 106 ембриотрансфера на свежи или 

размразени ембриони. При 14 (13,2%) от жените е извършен ЕТ на 2 ден, на 3 ден са 

трансферирани ембрионите при 53 жени (50%), ЕТ на 4 ден е направен при 15 (14,2%) от 

жените, а ЕТ на 5 ден е избран при 24 (22,6%) от случаите. За 104 от случаите имаме налична 

информация за приложението на GnRH агонист за 3-6 месеца преди стимулацията. При 11 

(10,7%) от извършените стимулационни цикли е имало предварително потискане, а при 

останалите 92 (89,3%) не е извършвано такова лечение. 

 

Трета група 

 Средната възраст на пациентките, подложени на АРТ процедура след предварително 

оперативно отстраняване на налична ендометриозна киста е 33,9 г. ИТМ е изчислен за 112 

от жените в групата. Средната му стойност е 21,7. Според вида на инфертилитета групата е 

разделена на 50 (39,7%) пациентки с първичен стерилитет и 76 (60,3%) жени с  вторичен. 

Средната давност на инфертилитета в групата е 5,3 години. При изследване на влиянието на 

допълнителните фактори за инфертилитет тазова ендометриоза, тубарен фактор и мъжки 

фактор върху лечението, в анализа се включват двойки, при които е налице само един от  

споменатите фактори. Съпоставка се прави с двойки, при които липсват допълнителни 

фактори за инфертилитет освен наличието на ендометриоза. Тази селекция се прави с цел 

избягване на влиянието от комбинацията на множествени изменения. При 49 от жените, 

включени в тази група на проучването има информация за наличието или липса на тазова 

ендометриоза от предшестваща оперативна интервенция в миналото. В 24 от случаите има 

перитонеални ендометриални лезии, а при 25 няма описани такива. При 28 от пациентките 

има информация за състоянието на маточните тръби. С обтурация са 3 от тях, при 

останалите 25 е установена проходимост на маточните тръби. От предварителните 
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изследванията сигнификантни отклонения в спермограмата на партньора се намират при 9 

от двойките, които се анализират спрямо 25 двойки без мъжки фактор.  

 Времевият интервал от оперативната интервенция до започването на АРТ процедура 

е средно 2,8 г. В група 3 са включени 118 ин витро цикъла които са проведени след 

оперативно отстраняване на ендометриозна киста. Контролираната овариална 

хиперстимулация при 83 (70,3%) от жените е извършена по протокол с LHRH антагонист, 

при 17 (14,4%) е използван дълъг протокол с GnRH агонист, с лимитирана стимулация на 

полуспонтанен цикъл  са 14 (11,9%) от жените и при 4 (3,4%) не е извършвана 

хиперстимулация (спонтанен цикъл).  

 

 Средният брой добити яйцеклетки е 4,3 от средно 6,1 фоликула над 17.0 мм в деня на 

администрация на ЧХГ. След оплождането им чрез IVF, ICSI или комбинация от двете 

методики средният брой получени ембриони за групата е 3,4 ембриона (процент оплождане 

– 79%). От получените ембриони 154 (32,1%) са с добро качество или средно 1,1 ембриони 

на цикъл, тези със средно качество са 132 (27,5%) или средно 0,9 на цикъл, а 194 (40,4%) са 

оценени като такива с лошо качество, или средно 1,4 ембриони на цикъл. В група 3 са 

включени 126 ембрио трансфера на свежи и замразени ембриони, трансферирани след 

оперативно отстраняване на ендометриозна киста. Трансферирани са средно по 2,3 

ембриона на ембрио трансфер. При 16 (12,7%) от жените е извършен ЕТ на 2 ден, на 3 ден 

са трансферирани ембрионите при 74 жени (58,7%), ЕТ на 4 ден е направен при 5 (4,0%) от 

жените, а ЕТ на 5 ден е избран при 31 (24,6%) от случаите. За 124 от случаите имаме налична 

информация за приложението на GnRH агонист за 3-6 месеца преди стимулацията. При 16 

(12,9%) от извършените стимулационни цикли е имало предварително потискане, а при 

останалите 108 (87,1%) не е извършвано такова лечение. 
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III.2. МЕТОДИ 

 

2.1.   Диагностични методи 

 

 За първичното определяне на причината за инфертилитет и методите не лечение на 

двойката се прилагат редица диагностични – клинични, образни и лабораторни методи на 

изследване. 

 

2.1.1. Анамнеза 

2.1.2. Общ и гинекологичен преглед 

2.1.3. Ултразвуково изследване на матка, аднекси и съседни тазови органи  

Ехографското изследване на матката, аднексите и съседните тазови органи е рутинен 

метод за образна диагностика и визуализация на редица патологични изменения и формации 

в малкия таз. В съвременната гинекологична практика се използва вагинален УЗ 

трансдюсер. Методът има много висока чувствителност и специфичност за голяма част от 

измененията на матка и аднекси. Използваните апарати са LOGIQ C3 Premium GE, Samsung 

Medison SonoACE X6 3.5 абдоминален и 7.5 трансвагинален МHz трансдюсери.  

 

2.1.4. Спермограма на партньора.  

2.1.5. Оценка на маточните тръби 

- Хидротубация под УЗ контрол 

- Хистеросалпингография 

- Трансвагинална хидролапароскопия 

- Лапароскопия 

2.1.6.  Хормонални изследвания и лабораторни методи 

2.1.7.  Диагностициране на ендометриозна киста 

 

2.2. Методи на лечение на овариална ендометриоза 

 

2.2.1. Оперативен метод 
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 Оперативно премахване на ендометриозни кисти може да се извърши с отворена 

абдоминална операция или чрез лапароскопия. В съвременното лечение на ендометриозата 

ендоскопският достъп се утвърждава като метод на първи избор поради редицата му 

предимства пред конвенционалната хирургия. За извършването на ендоскопски операции е 

необходимо допълнително обучение на специалистите в специфичните оперативни техники, 

както и на целия операционен екип за работа с ендоскопската техника.  Абдоминален достъп 

се извършва чрез разрез по Pfannenstiel или в по-редки случи с долна срединна лапаротомия. 

След оглед на органите и тъканите в коремната кухина в хода на оперативната интервенция 

се извършват следните стъпки: 

- адхезиолиза  

- Отстраняване на ендометриомата. В съвременната оперативна гинекология се налага 

отстраняване на целия яйчник в редки случаи на ексцесивно големи ендометриозни кисти,  

при руптура на кистата с масивен хемоперитонеум. Основен оперативен метод е 

кистектомията със запазване на околната яйчникова тъкан. Тя може да се извърши чрез 

аспирация на съдържимото и аблация на капсулата или чрез “stripping” техника. 

- Коагулация и/или ексцизия на перитонеални ендометриозни импланти.  

- Хромоперубация. 

Операционната зала е технически оборудвана с Full HD camera Karl Storz Image 1TM H3-Z с 

видеосистема и записващо устройство, Full HD 26-инчов монитор Karl Storz, Germany, LED 

източник на студена светлина (Karl Storz, Germany), електронож с биполярен и мнополярен 

режим на работа Autocon II 400 (Karl Storz, Germany), апарат за контролирана инсуфлация 

на  СО2 и иригационно-аспирационна система (Gimmy, Germany). Оперативният 

инструментариум се състои от биполярен форцепс тип Kelly, монополярна ножица Hook, 

RoBi  граспери за захващане и дисекция,  монополярна кука, аспирационно-иригационна 

система, маточен манипулатор Tintara (Karl Storz, Germany). Използват се два вида троакари 

– за многократна употреба с “flap valve” и еднократни със “star shaped valve”. 

  

2.2.2. Асистирани репродуктивни технологии 

 Основен метод на лечение на пациентки с овариална ендометриоза и инфертилитет е 

извършването на ин витро оплождане с последващ ембрио трансфер. В случаите на 

засегната проходимост на маточните тръби и/или съпътстващи тежки отклонения в 
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спермограмата, IVF/ICSI-ЕТ е средство на първи избор. За целите на ин витро процедурата 

се прилага контролирана овариална хиперстимулация на яйчниците целяща 

едновременното образуване на около 10 доминантни фоликула над 17 мм. Тя започва в 

ранна фоликуларна фаза на цикъла, от 2-ри или 3-ти ден. Включените в изследването АРТ 

процедури са проведени с КОХ по три протокола. Медикаментите, използвани за 

стимулация са следните групи: 

- рекомбинантни FSH – Folitropin beta, PEN (Puregon®, Merk Sharp & Dohme Limited , UK); 

Folitropin alfa, PEN (Gonal F®, Merk Serono Europe Ltd, UK); 

- пречистени, уринарни препарати с комбинирана FSH/LH активност –  amp 75 IU или 150 

IU (Merional, Fostimon, IBSA Farmaceutici Italia, Italy), Menotropin (Menopur®, Ferring GmbH, 

Germany);  

- Селективни естроген рецепторни модулатори - Clomiphen Citrate (Clostylbegyt 50 mg, EGIS 

Pharmaceuticals PLS, Hungary) или ароматазни инхибитори -  Letrozole (Femara 2,5 mg, 

Novartis Pharma GmbH, Germany) в ранната фоликуларна фаза с цел повишена ендогенна 

хипофизарна продукция на FSH след внезапното им спиране на принципа на отрицателната 

обратна връзка (“flare-up” ефект); 

 

Дълъг протокол 

 Предварително блокиране на хипоталамо-хипофизарно-яйчниковата ос на принципа 

на обратната връзка с препарати – GnRH агонисти. Приложението им започва в средата на 

лутеалната фаза на предшестващия цикъл. За контрол на ефекта се използва измерване 

нивото на серумния естрадиол на втори ден от менструалния цикъл или 7-10 дни след 

започване на приложението им. При Е2<50 pg/ml се стартира приложението на FSH 

препарати за стимулация. Използвани медикаменти са Triptorelin acetate (Decapeptyl® 0.1 mg, 

Decapeptyl depot® 3.75 mg; Ferring, Germany) еднократно 3.75 mg s.c. при депо-форма или 

ежедневно по 0.05 mg s.c., Nafarelin acetate (Synarel spray 2 mg/ml, Pfizer, England) приложен 

два пъти дневно по две впръсквания интраназално.  

 

Протокол с антагонист 

 При този протокол на стимулация потискането на преждевременното покачване на  

LH се осъществява с препарати – антагонисти на GnRH, които инхибират конкурентно 
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рецепторите в хипофизата. Те имат директен потискащ ефект и приложението им започва 

след началото на стимулацията с FSH препарати при наличие на водещ фоликул 12 mm или 

6-ти ден от менструалния цикъл (5-ти ден на стимулация). Използваните медикаменти са 

Ganirelix (Orgalutran®, Organon, Netherland) amp. 0.25 mg s.c. и Cetrorelix (Cetrotide®, Merck  

Serono Europe Ltd,UK) amp. 0.25 mg s.c. веднъж дневно. 

 

Полуспонтанен цикъл 

 По преценка на лекуващия лекар като първостепенно значение има яйчниковия 

резерв на пациентката може да се приложи и по-лека стимулация с комбинация от 

перорални естроген-потискащи препарати и FSH препарати в ниски дози през ден. 

Преждевременната лутеинизация се предотвратява с GnRH антагонист при фоликул над 13 

mm или при покачване на LH.  

 

Спонтанен цикъл 

 По преценка на лекуващия лекар или при наличие на контраиндикации за прилагане 

на стимулация, е проследяван спонтанно растящия фоликул в цикъла, без прилагане на 

медикаменти за стимулация. 

 

След култивиране на ембрионите до определен стадий се извършва оценка на 

тяхното развитие и се преминава към трансфера им в маточната кухина. Броят и стадият на 

трансферираните ембриони се определят индивидуално, по строги медицински критерии и 

съобразно изискванията на законовите разпоредби, регламентирани чрез Наредба № 28 за 

дейности по Асистирана Репродукция (Обн. ДВ. бр.55 от 6 Юли 2007 г). Дните, в които се 

трансферират ембриони са между 2-ри и 5-ти ден след пункцията. Денят на пункцията и 

съответно оплождането е нулев ден. Оценка на ембрионите се извършва спрямо критериите 

на Истанбулския консенсус. Ембрионите се въвеждат в маточната кухина с катетър за 

ембриотрансфер 

2.2.3. Медикаментозен метод на лечение 

Съвременното медикаментозно лечение на ендометриозата се осъществява с депо 

форми на аналози на GnRH в продължение на 3 до 6 месеца. По принципа на отрицателната 
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обратна връзка се получава трайно потискане на хипоталамо-хипофизарно-яйчниковата ос 

с прекъсване на менструалния цикъл и въвеждане на жената в изкуствена менопауза.  

Първоначалната апликация е в интервала от средата на лутеалната фаза до ранна 

фоликуларна фаза, а последващите на всеки 28 дни. Използвани препарати са Gosereline 

acetate (Zoladex® 3.6 mg, Astra Zenecа) като имплант за s.c. приложение, Leuproreline acetate 

(Lucrin depot® 3.75 mg, Abbott) и  Triptorelin acetate (Decapeptyl depot® 3.75 mg; Ferring, 

Germany) за субкутанно приложение и Nafarelin acetate (Synarel spray 2 mg/ml, Pfizer, 

England) приложен два пъти дневно по едно впръскване интраназално.  

При анализ на показателя „клинична бременност“ се включват доказани ехографски 

бременности, чрез установяване на гестационен сак и ембрионална сянка със сърдечна 

дейност 3 до 5 седмици след овулация или ЕТ. 

3. Статистически методи  

 

3.1. Първична обработка на данните 

3.2. Статистически анализ 

3.3. Графично представяне 
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IV. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

 

Резултатите от направените собствени проучвания са систематизирани и разгледани в 

следните раздели: 

1. Сравнение и анализ на основните методи на лечение на овариалната ендометриоза: 

оперативен, АРТ, комбинация от двата. Анализ на специфичните фактори влияещи 

върху успеваемостта на оперативния метод на лечение: наличие на  сраствания и вид 

оперативна техника. 

2. С цел създаване на индивидуализиран подход на лечение и определяне на най-

подходящ метод на лечение при всяка жена, се направи анализ и оценка на влиянието 

върху успеваемостта на оперативния метод, АРТ или тяхната комбинация, на 

следните фактори: тип инфертилитет, давност на инфертилитет, възраст на жената, 

ИТМ, допълнителни фактори за инфертилитет: тазова ендометриоза, мъжки фактор, 

тубарен фактор. 

3. Анализ на влиянието на параметрите големина, позиция и уни/билатералност на 

овариалната ендометриоза върху резултатите от различните методи на лечение и 

определяне на най-подходящия такъв при конкретни характеристики на 

заболяването. 

4. Анализ и оценка на яйчниковия резерв: промяна на FSH и брой антрални фоликули  

5. Сравнение и анализ на резултатите от АРТ проведена при наличие на ендометриозна 

киста и АРТ процедура след оперативно отстраняване на ендометриомите. За целта 

се разглеждат спрямо процента клинични бременности  следните параметри: вид 

стимулационен протокол, брой получени фоликули и добити яйцеклетки с нормална 

матурация, фертилизационен индекс, качество на ембрионит, ембриотрансфер: ден и 

брой ембриони. 

6. Оценка и анализ на влиянието на допълнително медикаментозно лечение на 

ендометриозата с аналози на гонадолиберина върху процента клинични бременности 

и определяне на неговото място в терапевтичния план. 

 

 



26 
 

1. Сравнение и анализ на основните методи на лечение на овариалната 

ендометриоза: оперативен, АРТ, комбинация от двата. Анализ на специфичните 

фактори влияещи върху успеваемостта на оперативния метод на лечение: 

наличие на  сраствания и вид оперативна техника. 

 

За сравнение на успеваемостта на оперативният метод на лечение на овариалната 

ендометриоза, лечението чрез АРТ – IVF/ICSI-ET и на комбинация от двете се направи 

оценка на лечението на 357 пациентки в САГБАЛ „Д-р Щерев“, разпределени в три основни 

групи  - група само оперирани жени, група подложени на IVF/ICSI-ET на фона на активна 

овариална ендометриоза, група пациентки с IVF/ICSI-ET след оперативно отстраняване на 

ендометриомите. Ефективността на методите е оценена чрез сравнение на процента 

постигнати клинични бременности в отделните групи (таблица 1).  

Табл.1.  Процент клинични бременности в групите 

 група по метод на 

лечение 

бременности 

общо да не 

брой % Брой % 

първа 24 19.4 100 80.6 124 

втора 35 32.7 72 67.3 107 

трета 50 39.7 76 60.3 126 

 

При сравнение на процента постигнати клинични бременности статистически 

достоверно по-малко има в групата на оперираните пациентки (Група1) при които се изчаква 

спонтанна бременност спрямо пациентките подложени на АРТ процедура, независимо дали 

с или без наличие на активна ендометриома (р<0.05). При сравнение на проведените АРТ 

процедури с ендометриозна киста (Група 2) с АРТ процедурите проведени след оперативно 

премахване на ендометриозата (Група 3), не се откри статистически значима разлика в 

процента клинични бременности (фигура 1). 
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Фиг.1. Сравнение на групите по процент клинични бременности 

 

След анализ на получените резултати се направи ново проучване на оперативните 

протоколи на пациентките, включени в Група 1. Те се разделиха по данните за наличие или 

липса на сраствания в областта на единия или двата аднекса, описани в оперативните 

протоколи (таблица 2). 

 

Табл.2. Разпределение на групата оперирани жени по наличие на сраствания 

 

бременност 

със сраствания без сраствания обща група 

брой % брой % брой % 

да 3 5.2% 21 31.8% 24 19.4% 

не  55 94.8% 45 68.2% 100 80.6% 

общ брой 58 46.8% 66 53.2% 124 100% 

 

Статистическият анализ при сравнение на клиничните бременности постигнати след 

операция на жени с докладвани сраствания и адхезиолиза и такива без описани сраствания 

показва значимо по-висок процент клинични бременности в групата без сраствания 

(р<0.05). Тази разлика се подкрепя и при сравнение на бременностите при пациентките с 

адхезиолиза с цялата група оперирани жени, където също се наблюдава статистически 

значима разлика (р<0.05). Данните са илюстрирани на фигура 2. 
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Фиг.2. Разпределение на жените с и без сраствания в Група 1 по клинични бременности 

След проведения анализ, за оценка на ефективността на оперативния метод за 

лечение на овариалната ендометриоза спрямо процента постигнати бременности и за 

сравнението на неговите показатели с тези на останалите методи за лечение (АРТ и 

комбинация от двата) се използват данните от групата на жените без сраствания. Те са 

представителна извадка за  приложението на оперативния метод на лечение с последващо 

изчакване на спонтанна бременност. 

При включване на Група 1 – жени без сраствания, в сравнението на процента 

клинични бременности постигнати чрез операция, АРТ и комбинация от двете, 

успеваемостта на оперативното лечение, изразено в клинични бременности настъпили 

спонтанно до 1 година след операцията е 31.8%, която е статистически сравнима с 

успеваемостта на АРТ процедурите с ендометриома (32.7%) и след операция на кистите 

(39.7%). Данните са илюстрирани на фигура 3). 

 

 

Фиг.3. Сравнение на процент клинични бременности получени с различните методи на 

лечение след отстраняване на жените със сраствания от групата с операция 
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Сравнението между групите пациентки с инфертилитет и овариална ендометриоза, 

лекувани по различни методи, показва предимство на използването на АРТ пред 

оперативното лечение по отношение на постигането на бременност. Литературите данни 

подкрепят нашите резултати. Една от вероятните причини за тази разлика е  

компрометирането на резултата от наличието на сраствания в малкия таз. Въпреки че при 

всички случаи от групата пациентки с оперативно лечение, при които се изчаква спонтанна 

бременност има регистрирана проходимост на маточните тръби, в част от оперираните това 

е в резултат на извършена интраоперативно адхезиолиза и пластика на маточните тръби. 

Анализът на този фактор проведохме чрез разделение на групата оперирани пациентки на 

такива, при които не са докладвани сигнификатнтни сраствания в областта на аднексите in 

situ и такива с докладвани сраствания и направена адхезиолиза и/или пластика на тръбите 

едностранно или двустранно. Резултатът при сравнението на процента получени спонтанни 

бременности както между оперираните с и без адхезиолиза, така и между оперираните с 

адхезиолиза и цялата група ясно показва сигнификантна разлика в процента бременности в 

полза на жените без сраствания. Този процент (31.8% клинични бременности) е сравним с 

постигнатия след АРТ процедура. Добре известно е, че адхезиите получени в резултат на 

ендометриоза са масивни, плътни, добре васкуларизирани и с фиброзни изменения. Все още 

не е създадена ефективна техника или медикамент за превенция на постоперативните 

сраствания. Това важи в най-голяма степен за случаите, при които е извършвана адхезиолиза 

и дебридман. Нашите резултати корелират с публикуваните в литературата данни показват, 

че оперативното лечение като метод за постигане на бременност има своето място при 

лечението на жени с инфертилитет и овариална ендометриоза, но то трябва да бъде ясно 

поставено и селекцията на тези пациентки да има определени правила. Решаващ фактор в 

терапевтичния план на оперираните жени трябва да бъде наличието и степента на 

разпространение на сраствания в областта на аднексите, установени по време на операцията. 

При наличие на такива, тяхното отстраняване има значение за качеството на живот на 

пациентките (редукция на болковия синдром), за осигуряване на достъпност на яйчниците 

при фоликулярна пункция, но резултатността по отношение на постигането на спонтанна 

бременност е малка.  

Когато двойка с инфертилитет е насочена за АРТ процедура поради вече известен фактор 

(мъжки, тубарен) отстраняването при всички пациентки на установена ендометриозна киста 
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не повишава сигнификантно процента получени бременности. Нашите резултати са в 

подкрепа на публикуваните в литературата данни. Рутинната кистектомия преди IVF не е 

оправдана, но при отделни групи пациентки може да повиши шанса за бременност. Освен 

съществуващия риск от всяка една инвазивна манипулация, друг основен фактор, който 

трябва да влезе в съображение е яйчниковия резерв на жената, който е от съществено 

значение за последващата овариална хиперстимулация за целите на АРТ. Всяка една 

оперативна интервенция в малкия таз влияе негативно върху яйчниковия резерв, особено 

при операция върху самите яйчници. Оперативна интервенция преди АРТ може да се 

препоръча само при отделни групи пациентки, при които има доказана полза чрез 

сигнификантно повишаване на процента клинични бременности. Такива групи са 

пациентките с комунициращи с маточната кухина хидросалпинкси. Множество данни в 

литературата доказват негативното влияние на наличието на хидросалпинкс върху изхода 

от АРТ. Предварително отстраняване на ендометриомата преди АРТ може да се обсъди и в 

случаите с големина на кистата над 3 см, когато позицията й може да затрудни 

фоликулярната пункция и достъпа до фоликулите, при наличието на симптоматика от страна 

на пациентката, доказан бърз растеж на ендометриомата и след предшестващи неуспешни 

IVF-ET. 

В Група 1 анализът на пациентките по вид на оперативната интервенция не показва 

статистически значима разлика в процента клинични бременности, но разликата в 

процентите показва тенденция – от 21 жени оперирани с абдоминален достъп бременност е 

настъпила при 2 (9.5%), а в групата на жените с лапароскопска операция от 103 пациентки 

22 (21.4%) са забременели в рамките на 1 година след операцията (таблица 3).  

Табл.3. Сравнение на получените бременности в Група 1 по вид операция 

бременности лапароскопия лапаротомия резултат 

да 22 21.4% 2 9.5% NS 

p=0.2105 не 81 78.6% 19 90.5% 

общ брой 103 21 

 

Процентното съотношение на бременни към небременни жени според вида на 

оперативната техника е представено на фигура 4. 
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Фиг.4. Разпределение на бременностите в Група 1 по вид операция 

 

Оперативният достъп е един от факторите за образуване на постоперативни 

сраствания. След като срастванията имат решаващо значение за получаването на спонтанна 

бременност след операция, ние разделихме групата оперирани пациентки на такива с 

абдоминална операция и с лапароскопска операция. Нашето проучване показва, че се 

наблюдава тенденция към намаляване на процента бременности при абдоминален достъп. 

Считаме, че лапароскопската оперативна техника трябва да бъде предпочитана при 

пациентки с инфертилитет пред лапаротомията, както поради по-добрите резултати по 

отношение на процента получени бременности, така и заради останалите си предимства, а 

именно по-бързото възстановяване, по-краткия болничен престой, възможността за 

планиране на бременност веднага след операцията.   

2. Анализ и оценка на влиянието върху успеваемостта на оперативният метод, 

АРТ или тяхната комбинация на факторите вид и давност на инфертилитета, 

възраст, ИТМ, тазова ендометриоза, мъжки фактор, тубарен фактор. 

 

2.1. Вид инфертилитет 

Разпределението на пациентките в кохортата по този показател се осъществява въз 

основа на информация за предшестващи бременности събрана от снета анамнеза на жената, 

медицинска документация и данни от електронното й досие в САГБАЛ „Д-р Щерев“. По 

вид на инфертилитета пациентките  се разделят на такива с първичен инфертилитет (без 

предшестващи бременности) и с вторичен инфертилитет (с регистрирана в миналото 
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бременност независимо от изхода). Разгледано е влиянието на този показател в цялата 

кохорта и в отделните групи пациентки. 

 

2.1.1. Влияние върху цялата кохорта 

От 299 проучени жени с овариална ендометриоза и инфертилитет лекувани с различни 

методи, 218 са с първичен тип инфертилитет (72.9%), а 81 (27.1%) са с вторичен 

инфертилитет. За оценка на влиянието на този показател върху жените с ендометриозни 

кисти се направи сравнение на процента бременности между двете групи. При жените с 

първичен инфертилитет той е 34.9%, а при тези с вторичен тип – 37.0%. Статистическият 

анализ не показа достоверни различия между процента клинични бременности,  получени 

при жени с първичен и с вторичен тип инфертилитет (р=0.7363).  

 

2.1.2. Влияние на типа инфертилитет в отделните групи пациентки според метода на 

лечение 

Данните за групите са обобщени в таблица 4. 

Табл.4. Разпределение на честотите (в брой и %) на бременностите при групите спрямо 

типа на инфертилитета 

група операция АРТ АРТ след операция 

бременности вид инфертилитет вид инфертилитет вид инфертилитет 

първичен вторичен първичен вторичен първичен вторичен 

да брой 15 6 28 7 33 17 

% 27.3% 54.5% 37.3% 21.9% 37.5% 44.7% 

не брой 40 5 47 25 55 21 

% 72.7% 45.5% 62.7% 78.1% 62.5% 55.3% 

общо брой 55 11 75 32 88 38 

% 83.3% 16.7% 70.1% 29.9% 69.8% 30.2% 

 

Статистическият анализ в групите не показва значима разлика в процентът клинични 

бременности според вида инфертилитет, независимо от метода на лечение. И за трите групи 

р>0.05, но в групата с оперирани пациентки (Група 1) стойността му е р=0.0794, което 
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показва тенденция към увеличаване на процента получени бременности при жени, които 

вече са имали бременност (вторичен инфертилитет).  

 

Фиг.5. Сравнение на бременностите при първичен и вторичен инфертилитет в 

отделните групи 

Изследването на вида на инфертилитета (първичен или вторичен) показва, че този 

показател не е предиктивен фактор по отношение на успеваемостта на лечението при жени 

с овариална ендометриоза. Наличието на предшестваща бременност не показва, че нова ще 

настъпи по-лесно. При оперативно лечение на жените с изчакване на спонтанна бременност 

е набелязана тенденция към по-висока честота на бременностите при жени с вторичен 

инфертилитет. Това показва, че най-вероятната причина за инфертилитет при тези жени е 

наличието на ендометриоза и негативното й влияние, което след като се отстрани повишава 

репродуктивните способности. При пациентките подложени на IVF няма такава тенденция. 

 

2.1.3. Оценка на ефективността на различните методи на лечение на овариалната 

ендометриоза спрямо вида инфертилитет 

 

Първичен инфертилитет 

За оценка на ефективността на различните методи на лечение на овариалната 

ендометриоза при жени с първичен инфертилитет са сравнени и анализирани общо 218 

жени, разпределени в три групи: с операция и изчаквателно поведение (55 жени), 75 

пациентки подложени на ин витро процедура с наличие на ендометриозна киста и 88 

пациентки при които е проведена ин витро процедура след операция на кистата. Изчислен 

и сравнен е процента клинични бременности между отделните групи (таблица 5). Направен 

е статистически анализ целящ да установи има ли метод на лечение на овариалната 
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ендометриоза, който е с по-голяма успеваемост от останалите при жени, които не са имали 

бременност. 

 

Табл.5. Разпределение на честотите (общ брой и %) на бременностите в групите при 

жени с първичен инфертилитет 

бременности група 1 група 2 група 3 група 2+3 група 1+3 

да брой 15 28 33 61 48 

% 23.7% 37.3% 37.5% 37.4% 33.6% 

не брой 40 47 55 102 95 

% 76.3% 62.7% 62.5% 62.6% 66.4% 

общ брой 55 75 88 163 143 

Анализът на случаите показва тенденция към по-висока успеваемост на ин витро 

процедурата като метод на лечение (групи 2 и 3) спрямо оперативното премахване на 

ендометриомата и изчаквателно поведение (група 1), при сравнение на група 1 с група 2 и с 

група 3 (р<0.09). Тази тенденция се подчертава при сравнение на оперативният метод 

(група1) с обобщените данни от успеваемостта след ин витро процедура (група 2+3), като 

разликата е близка до статистически значимата (р=0.064) - (фигура 6).  

 

Фиг.6. Сравнение на бременностите при жени с първичен инфертилитет по метод на 

лечение  

Вторичен инфертилитет 

За оценка на успеваемостта на различните методи на лечение на овариалната 

ендометриоза при жени с вторичен инфертилитет са сравнени и анализирани общо 81 случая 
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на пациентки, разпределени според вид на лечението (таблица 6). Изчислен и сравнен е 

процента клинични бременности между отделните групи жени по метод на лечение.  

Табл.6. Разпределение на честотите (общ брой и %) на бременностите в групите при 

жени с вторичен инфертилитет 

бременности група 1 група 2 група 3 група 2+3 група 1+3 

да брой 6 7 17 24 23 

% 54.5% 21.9% 44.7% 34.3% 46.9% 

не брой 5 25 21 46 26 

% 45.5% 78.1% 55.3% 65.7% 53.1% 

общ брой 11 32 38 70 49 

Анализът на случаите показва статистически значима по-висока успеваемост на 

методите на лечение, свързани с оперативно отстраняване на съществуващите 

ендометриозни кисти (групи 1 и 3) спрямо лечение провеждано на фона на активна 

ендометриоза (група 2). При сравнение на група 1 с група 2 (р<0.0447) и група 3 с група 2 

(р<0.0468) се доказва по-високия процент клинични бременности получени след операция. 

Тази статистически сигнификантна разлика между двата подхода на лечение - с и без 

премахване на ендометриозата,  се подчертава при сравнение на обобщена група при която 

е премахната ендометриозната киста чрез операция (група1+3) с резултатите от 

успеваемостта на ин витро процедурата сама по себе си без премахване на ендометриозата 

в група 2 (р<0.0236). Няма разлика в успеваемостта между оперативния метод на лечение 

при подходящи условия за изчакване на спонтанна бременност (група 1) и провеждането на 

АРТ след операция на ендометриозната киста при сравнение на процента получени 

бременности (фигура 7). Без разлика са резултатите при сравнение на оперативния метод 

самостоятелно (група 1) с АРТ процедурата (Група 2+3).  
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Фиг.7. Сравнение на бременностите при жени с вторичен инфертилитет по метод на 

лечение  

При жени с ендометриоза и първичен инфертилитет се забелязва тенденция към 

повишаване на процента клинични бременности при прилагане на АРТ процедура спрямо 

изчаквателното поведение. Допълнителното оперативно отстраняване на ендометриомата 

преди IVF не води до повишаване на успеваемостта на метода. Това би могло да се дължи 

както на по-голямата агресивност на ендометриозата като системно заболяване която не 

може да се преодолее чрез циторедукция на ендометриозните клетки, така и на вероятни 

допълнителни фактори водещи до инфертилитет като например липса на оплождане и 

нарушения на имплантацията. Диаметрално, при жени с наличие на предшестваща 

бременност премахването на ендометриозната киста повишава шанса за спонтанна 

бременност, а лечението с ин витро процедура не повишава допълнително процента 

бременности. Допълнителното отстраняване на ендометриозната киста преди IVF при 

вторичен инфертилитет повишава успеваемостта на АРТ процедурата. При жени с вторичен 

инфертилитет и ендометриозна киста би могло да се приеме, че наличието на ендометриома 

е основен фактор за инфертилитет. Оперативното отстраняване на кистата следва да се 

приложи както с цел постигане на спонтанна бременност, така и с цел повишаване на 

успеваемостта на IVF процедура.    

2.2. Давност на инфертилитета 

Разпределението на пациентките в кохортата по този показател се осъществява въз 

основа на информация за продължителността на периода от първите полови контакти без 

предпазни средства на двойката, до момента на стартиране на лечението. Данните са взети 

от снета анамнеза на жената, отразена в медицинската документация и електронното досие 

в САГБАЛ „Д-р Щерев“. По давност на инфертилитета за целите на настоящото проучване 
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пациентките се разделят на групи до 2 г, от 3 до 5 г и над 5 г. Разгледано е влиянието на този 

показател в цялата кохорта и в отделните групи пациентки. 

 

2.2.1. Влияние върху цялата кохорта 

От 299 проучени жени с овариална ендометриоза и инфертилитет лекувани с 

различни методи, 85 са с давност на инфертилитета до 2 години (28.4%), 104 (34.8%) са с 

давност от 3 до 5 години, а при 110 пациентки е регистриран над 5 годишен инфертилитет. 

За оценка на влиянието на този показател върху жените с ендометриозни кисти се направи 

сравнение на процента бременности между трите групи, както и между жените с до 5 години 

и над 5 години инфертилитет. Статистическият анализ не показа достоверни различия 

между процента клинични бременности,  получени при жени различна продължителност на 

инфертилитет.  

 

2.2.2. Влияние на продължителността на инфертилитет в отделните групи пациентки 

според метода на лечение 

В групите пациентки според метод на лечение статистическият анализ показва липса 

на разлика в процента бременности получени след различна продължителност на 

инфертилитета .  

2.2.3. Оценка на ефективността на различните методи на лечение на овариалната 

ендометриоза спрямо продължителността на инфертилитета 

За да се докаже или отхвърли  съществуването на даден метод на лечение, който е 

по-резултатен спрямо другите при определена група жени спрямо продължителността на 

инфертилитета, са разгледани резултатите постигнати чрез различните видове лечение 

(оперативно, АРТ или комбинация), спрямо давността на инфертилитета. По този показател 

жените са разделени в групи до 2 години, между 3 и 5 години и над 5 години. За да се оцени 

фактора АРТ, т.е. дали ин витро процедурата сама по себе си спомага за ефективността на 

лечението, се сумират данните от двете групи пациентки с АРТ (група 2+3), чиито процент 

клинични бременности се съпоставят с този на оперираните жени. За да се оцени 

самостоятелното влияние на оперативното премахване на ендометриозна киста се сравняват 

резултатите между групата жени само с АРТ (група 2) с оперираните пациентки от 

кохортата (група 1+3).  Направеният сравнителен анализ между групите пациентки показва 
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липса на статистическа разлика по процент клинични бременности между различните 

методи на лечение на ендометриозата  при жени с инфертилитет с различна давност. 

Резултатите нашето от проучване показват, че давността на инфертилитета няма 

значение за изхода от лечението на пациентки с ендометриоза, респ. липсва корелация 

между давността на ендометриозата и вероятността за постигане на бременност. Това се 

отнася за всички жени, независимо от метода на лечение. При съставяне на терапевтичен 

план давността на инфертилитета не влияе върху избора на метод за лечение. Въпреки че 

няма публикувани потвръдителни данни, в стандарта за лечение на ендометриоза на ASRM 

по-голямата продължителност на инфертилитета се определя като индикация за започване 

на терапия с АРТ.  

 

2.2.4. Зависимост на успеваемостта на АРТ от времето след операция 

Ендометриозата е заболяване с рецидивиращ характер независимо от метода на 

лечение. За постигане на спонтанна бременност след оперативна редукция на 

ендометриозните огнища при жени с инфертилитет, съществено значение има времето, 

изминало след операцията. Тази зависимост е обратнопропорционална. За оценка на 

влиянието на времето, изминало след операция върху успеваемостта на АРТ, се направи 

сравнителен анализ на процента бременности в група 3 (жени с АРТ след операция) спрямо 

големината на интервала  от операцията до провеждането на ин витро процедура (таблица 

7). 

Табл.7. Разпределение на честотите (в брой и %) на бременностите при пациентки, 

разделени според времето след операция 

време след 

операция 

бременности 

да не  

брой % брой % 

до 1 г.  27 45.8% 32 54.2% 

1-2 г. 12 48.0% 13 52.0% 

2-3 г. 4 40.0% 6 60.0% 

3-4 г. 2 25.0% 6 75.0% 

над 4 г. 5 20.8% 19 79.2% 

 

Сравнителният анализ не показва статистически достоверни различия между 

периодите след операция, но тенденцията е ясна – намаляване на процента бременности с 

увеличаване на интервала операция – АРТ (фигура 8). 
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Фиг.8. Връзка между честотата на бременностите и времето след операция  

При наличие на индикации за АРТ процедура след оперативно лечение на 

ендометриозната киста е желателно стартиране на IVF в относително кратък интервал след 

операцията. До 2 години шанса за бременност е най-висок, след което прогресивно 

намалява. Това може да се обясни с рецидивирането на ендометриозните огнища, дори и без 

наличие на диагностицирана нова ендометриома.  Необходимо е да се спазва правилото, че 

между 15 и 45-ти постоперативен ден тъканите се възстановяват най-интензивно и са с 

увеличена ранимост, хиперваскуларизация и белези на хроничен възпалителен процес. Това 

налага изчакване на постоперативен период от 2 месеца преди започване на IVF. 

      

2.3. Възраст на жената  

Разпределението в кохортата по този показател се осъществява на базата на 

календарната възраст на пациентката, при която е осъществен даден метод на лечение. 

Данните са взети от медицинската документация и електронното досие на пациентките в 

САГБАЛ „Д-р Щерев“. По възраст за целите на настоящото проучване пациентките се 

разделят на групи до 30 г, от 31 до 35 г и над 35 г. Като допълнителен анализ е направено 

сравнение между жени до и над 35 години. Разгледано е влиянието на този показател върху 

процента клинични бременности в цялата кохорта и в отделните групи пациентки, 

разделени по приложен метод на лечение. 

 

2.3.1. Влияние върху цялата кохорта 

От 299 проучени жени с овариална ендометриоза и инфертилитет лекувани с 

различни методи, на възраст до 30 години са 71 (23.7%), 117 (39.1%) са между 31 и 35 

години, а останалите 111 пациентки (37,1%) са над 35 годишна възраст към момента на 
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лечението им. За оценка на влиянието на този показател върху резултата от лечението на 

инфертилитет при жени с ендометриозни кисти се направи сравнение на процента 

бременности между трите групи, както и между жените до 35 години и над 35 години.  

Статистически значима разлика има в бременностите при сравнение на жените 

между 31 и 35 г с групата над 35 годишна възраст. При пациентките в по-млада възраст има 

достоверно по-висок процент бременности ( 44.4%) спрямо жените в по-напреднала 

репродуктивна възраст (26.1%), като р=0.004. При сравнение на клиничните бременности 

получени при жени до 35 години (41%) и над 35 години (р=0.0094) се подкрепя 

статистически доказаното намаление на процента бременности след 35 години (фигура 9). 

 

Фиг.9. Сравнение между възрастовите групи по процента бременности 

 

2.3.2. Влияние на възрастта на жените в отделните групи пациентки според метода 

на лечение 

В Група 1 на пациентки при които се изчаква спонтанна бременност са анализирани 

по възраст 66 жени. От тях 29 попадат в групата до 30 г, а при 7 е настъпила спонтанна 

бременност (24.1%). В групата между 31 и 35 г попадат 23 пациентки, от които 9 (39.1%) са 

забременели. От 14 жени над 35 годишна възраст 35.7% са забременели.  

Направеният сравнителен анализ между групите пациентки по възраст показва липса 

на статистическа разлика по процент клинични бременности между жените при които се 

отчита спонтанна бременност след оперативно отстраняване на ендометриомата. Резултатът 

при сравнение на бременностите между жени до 35 г и над 35 г е подобен. 
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В Група 2 – пациентки лекувани с IVF/ICSI-ET при наличие на ендометриозна киста 

са анализирани по възраст. Разпределението им по възрастови групи е както следва: 21 

пациентки на възраст до 30 г от които 7 са бременни, в групата от 31 до 35 г попадат 35 

жени, от които 17 (48.6%) са бременни, останалите 51 пациентки са над 35 години, като при 

21.6% от тях е постигната бременност след IVF/ICSI-ET. 

Направеният сравнителен анализ между групите пациентки по възраст показва 

статистически значима разлика по процент клинични бременности между жените в 

различните възрастови групи при които се прилага АРТ процедура при наличие на 

ендометриозна киста. Най-висок е процента в групата на пациентките между 31 и 35 г, 

следвана от тази до 30 години, а статистически достоверно намалява процента бременности 

след 35 г.  Резултатът при сравнение на бременностите между жени до 35 г и над 35 г е също 

статистически достоверен (p=0.0196) с превес на бременностите при по-младите жени 

(фигура 10). 

 

Фиг.10. Сравнение между възрастовите групи по процента бременности при жени с АРТ 

и ендометриозна киста 

В групата на пациентките лекувани с IVF/ICSI-ET след операция на ендометриозна 

киста, които са анализирани по възраст, попадат 126 жени. Разпределението им по 

възрастови групи е както следва: 21 пациентки на възраст до 30 г от които 11 (52.4%) са 

бременни, в групата от 31 до 35 г попадат 59 жени, от които 26 (44.1%) са бременни, над 35 

години са 46 пациентки, при които в 28.3% е постигната бременност след IVF/ICSI-ET. 

Статистическият анализ показва статистически значима разлика по процент клинични 

бременности между жените в различните възрастови групи при които се прилага АРТ 
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процедура след операция на ендометриозна киста. Най-висок е процента в групата на 

пациентките между до 35 г, следвана от тази до 30 години, а статистически достоверно 

намалява процента бременности след 35 г.  Разликата при сравнение на бременностите 

между жени до 35 г и над 35 г е също статистически значима (р=0.0477), като резултата е в 

полза на по-младите жени до 35 г (фигура 11). 

 

Фиг.11. Сравнение между възрастовите групи по процента бременности при жени с АРТ 

и операция 

 

2.3.3. Оценка на ефективността на различните методи на лечение на овариалната 

ендометриоза спрямо възрастта на жената 

За да се докаже или отхвърли  съществуването на даден метод на лечение, който е 

по-резултатен спрямо другите при определена група жени според тяхната възраст, са 

разгледани резултатите постигнати чрез различните видове лечение (оперативно, АРТ или 

комбинация), спрямо този показател. Жените са разделени в групи до 30 години, между 31 

и 35 години и над 35 години. За да се оцени фактора АРТ, т.е. дали ин витро процедурата 

сама по себе си спомага за ефективността на лечението, се сумират данните от двете групи 

пациентки с АРТ (група 2+3), чиито процент клинични бременности се съпоставят с този на 

оперираните жени. За да се оцени самостоятелното влияние на оперативното премахване на 

ендометриозна киста се сравняват резултатите между групата жени само с АРТ (група 2) с 

оперираните пациентки от кохортата (група 1+3). 

За оценка на ефективността на различните методи на лечение при жени до 30 години 

се прави сравнителен анализ между групите жени според вида лечение, което са получили 
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при спазен този показател. Анализирани са общо 71 случая на пациентки до 30 години. В 

групата с оперативно лечение (група 1) от 29 жени 7 (24.1%) са забременели спонтанно, при 

пациентките с АРТ процедура и ендометриозна киста от 21 жени при 7 (33.3%) е постигната 

бременност. В група 3 – жени с АРТ след операция на кистата от 21 пациентки 11 (52.4%) 

са с клинична бременност след ембрио трансфер. Направеният сравнителен анализ между 

групите пациентки показва статистически значима разлика в процента бременности между 

пациентките, подложени само на операция, при които се изчаква спонтанна бременност, и 

пациентките, при които след операция е приложена АРТ процедура (р=0.0416) в полза на 

приложението на IVF/ICSI-ET. Между останалите групи методи на лечение няма разлика в 

клиничните бременности. 

Сравнение на ефективността на различните методи на лечение при жени между 31 и 

35 години е направено при 117 пациентки, а в групата над 35 години при 111 пациентки. 

Статистическият анализ показва липса на сигнификантна разлика в процента бременности 

между различните групи пациентки, разделени по метод на лечение във възрастовата група 

31-35 години и над 35 години. 

Като обобщение може да се каже, че намалението на яйчниковия резерв и качеството 

на добитите яйцеклетки  с увеличаване на възрастта намалява процента клинични 

бременности. Това е факт, доказан и подкрепен от множество литературни данни. За 

възрастова граница, след която намалява вероятността за постигане на клинична бременност 

може да се приеме 35 години. Анализът на пациентките от група 1 (с оперативен метод на 

лечение) показва, че възрастта не е основен решаващ фактор при консултация относно 

изчаквателно поведение с цел спонтанна бременност. Когато като единствена причина за 

инфертилитет се открива ендометриозна киста и при жени над 35 години може да се 

предложи оперативен метод на лечение с изчакване на спонтанна бременност до 6-12 

месеца. Поради специфичните особености на тези пациентки свързани с качеството на 

яйцеклетките и яйчниковия резерв, това решение трябва да се вземе след цялостно 

изследване на маркерите за яйчников резерв и доказани нормални стойности. Уместно е 

също така и по-агресивното поведение с проследяване на овулацията с цел прилагане на 

контролирани коитуси или вътрематочни инсеминации. При IVF проведено с наличие на 

ендометриозна киста нейното влияние е сигнификантно при по-млади жени, респективно с 

по-ранна изява на ендометриоза. Очаквано намаление на процента бременности има и след 
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35 години. Наличието на ендометриома при жени до 30 години намалява успеваемостта от 

АРТ. Статистическите данни показват, че при пациентки с инфертилитет и ендометриома 

до 30 години е уместно да се обсъди премахване на ендометриозната киста, след което 

прилагане на АРТ процедура. Поради ранната изява на заболяването вероятността за 

изчерпване на яйчниковия резерв и компрометиране на яйчниковата функция от развитието 

на ендометриозата е по-голяма от тази вероятност след операция. Поради младата възраст 

на пациентките при липса на допълнителни фактори за инфертилитет може да се 

предприеме и изчаквателно поведение за 12-18 месеца с цел спонтанно забременяване, което 

трябва да се обсъди с пациентката поради наличието на статистически значима разлика 

между шанса за спонтанна бременност и такава след IVF при премахната киста. Най-

ефективният, но и най-инвазивен метод на лечение при тези пациентки е комбинацията на 

оперативно лечение с последваща АРТ процедура. В групата на пациентките с оперативно 

отстранена ендометриома и АРТ водещ фактор за успеваемостта става възрастта на жената, 

като тази зависимост е обратнопропорционална.  За жените над 30 години липсва 

сигнификантна разлика в успеваемостта на различните методи на лечение, които следва да 

се подбират строго индивидуално според специфичните характеристики на двойката.  

 

2.4. Индекс на телесна маса 

Разпределението на пациентките в кохортата по този показател се осъществява въз 

основа на информация за теглото и височината на жените, отразена в медицинската 

документация електронната система в САГБАЛ „Д-р Щерев“. Изчислението на ИТМ се 

осъществява по стандартна формула: ИТМ= тегло (kg)/височина (m)2 

Жените са разделени на  групи по ИТМ, съобразно критериите на СЗО. Поради малкия брой 

пациентки със ИТМ над 30 те са обединени в една група с жените с наднормено тегло 

(ИТМ>25). 

2.4.1. Влияние на ИТМ върху цялата кохорта 

Анализирани са 245 пациентки по този показател. Основният дял от лекуваните за 

инфертилитет жени с ендометриоза са с оптимално тегло – 168 (68.6%), жените с 

наднормено тегло и затлъстяване са 37 (15.1%), а жените със субоптимално тегло са 40 

(16.3%). Бременност при жените с нормален ИТМ е настъпила при 35.7%, в групата с 

поднормено тегло – в 32.5%, а при жените с наднормено тегло – при 21.6%.  
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Статистическият анализ на клиничните бременности в групите не показва сигнификантна 

разлика в процента бременности при жени с различен ИТМ (фигура 12). При сравнение на 

групата с нормално тегло с групата с наднормено тегло се набелязва тенденция към 

намаление на бременностите с повишаване на ИТМ (р=0.099). 

 

Фиг.12. Сравнение на процента бременни по ИТМ в кохортата 

 

2.4.2. Влияние на ИТМ на жените в отделните групи пациентки според метода на лечение 

ИТМ за пациентките в отделните групи по вид лечение са представени в таблица 8).  

Табл.8. Разпределение на честотите (в брой и %) на бременностите при групите според 

ИТМ 

бременности 

Индекс на телесна маса 

Група 1 Група 2 Група 3 

<18.5 
18.5-

24.9 
>25 

<18.

5 

18.5-

24.9 
>25 

<18.

5 

18.5-

24.9 
>25 

да 
брой 4 9 2 1 22 0 8 29 6 

% 44.4 23.7 16.7 11.1 33.8 0 36.4 44.6 24 

не 
брой 5 29 10 8 43 5 14 36 19 

% 55.6 76.3 83.3 88.9 66.2 100 63.6 55.4 76 

общо 
брой 9 38 12 9 65 5 22 65 25 

% 15.3 64.4 20.3 11.4 82.3 6.3 19.6 58 22.3 

Направеният сравнителен анализ на отделните групи пациентки разделени по метод 

на лечение спрямо ИТМ не показа сигнификантна разлика в процента бременности според 

<18.5 18.5-24.9 >25

бременни 32,50% 35,70% 21,60%
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разпределението на жените на такива с поднормено тегло, нормално и наднормено. 

Набелязана е тенденция към намаляване на процента бременности при повишаване на ИТМ 

при всички групи пациенти (фигура 13). 

 

Фиг.13. Сравнение на процента бременности в групите според ИТМ 

 

Проучената кохорта от жени с инфертилитет и ендометриоза не показа разлика в 

процента бременности спрямо ИТМ. Въпреки липсата на статистически значима разлика се 

наблюдава тенденция за намаляване на процента бременности с повишаване на ИТМ. При 

пациентки с оперативен метод на лечение ИТМ не е определящ фактор за успеваемостта по 

отношение на постигането на бременност, но трябва да се вземе предвид при определяне на 

оперативния риск. Жените с наднормено тегло и затлъстяване често имат придружаващи 

заболявания (метаболитен синдром), който покачва риска от интра- и постоперативни 

усложнения. Техническото изпълнение на оперативната интервенция също е затруднено при 

тези пациентки. Анализът на данните за успеваемостта на различните методи на лечение 

при жени с ИТМ над 25 показва приблизително еднаква успеваемост след операция и след 

IVF. Оперативна интервенция при пациентки със затлъстяване следва да се предприеме при 

определени случаи – изявен болков синдром, липса на достъп до яйчниците за фоликулярна 

пункция, бърз растеж на ендометриозната киста, неуспешни IVF процедури. При всички 

случаи част от консултацията на такива пациентки трябва да бъде с насоченост към 

редукция на телесното тегло. При жени с нормален ИТМ има набелязана тенденция към по-

висока успеваемост на АРТ пред оперативното лечение като самостоятелен метод, особено 

когато IVF се прилага след отстраняване на кистата. При тези пациентки изборът на метод 

група 1 група 2 група 3

<18.5 44,40% 11,10% 36,40%

18.5-24.9 23,70% 33,80% 44,60%

>25 16,70% 0% 24%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

<18.5 18.5-24.9 >25
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на лечение следва да бъде индивидуализиран спрямо комплексната оценка на двойката. При 

жени с поднормено тегло липсва разлика в успеваемостта на различните методи на лечение. 

При липса на допълнителни индикации за АРТ оперативният метод на лечение може да бъде 

средство на първи избор, а при налични такива АРТ може да се предприеме без рутинно 

извършване на предварителна операция.     

  

2.5. Тазова ендометриоза 

Наличието на повърхностни ендометриозни лезии по перитонеума на малкия таз като 

съпътстваща патология при лечението на овариална ендометриоза би могло да има 

отражение върху постигането на клинична бременности при засегнатите жени. За да се 

потвърди или отхвърли тази допълнителна диагноза са проучени оперативни протоколи от 

медицинската документация на пациентките, като е отбелязана информацията от 

интраоперативната находка. При случаите с наличие на перитонеални ендометриозни лезии 

е  извършена редукция чрез ексцизия и/или електрокоагулация. При жените провели АРТ 

процедура са изключени двойките, които имат допълнителен фактор за инфертилитет – 

тубарен или мъжки, за да се изключи тяхното влияние върху резултатите.  

2.5.1. Влияние на тазовата ендометриоза върху цялата кохорта 

За да се оцени влиянието на съпътстващите овариалната ендометриоза перитонеални 

лезии върху шанса за бременност при жени с инфертилитет независимо от начина им на 

лечение, са проучени 149 случая за които има информация за наличието или липсата им по 

време на оперативната интервенция. Статистическият анализ показва липса на 

сигнификантна разлика в процента бременности между двете групи (фигура 14). 

 

Фиг.14. Сравнение на процента бременности при пациентки с и без тазова ендометриоза 
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2.5.2. Влияние на тазовата ендометриоза в отделните групи пациентки според 

метода на лечение 

В група 1 – пациентки с оперативно лечение и изчакване на спонтанна бременност в 

рамките на 1 година са разгледани 66 жени. Fisher exact test за оперираните жени (р=0.9659) 

не доказва разлика в процента клинични бременности получени с и без наличие на 

повърхностна ендометриоза. За пациентките с АРТ липсва статистическа разлика, но е 

набелязана тенденция към повишаване на процента бременности при липса на перитонеална 

ендометриоза (фигура 15). 

  

                                               А)                                                  Б) 

Фиг.15. Сравнение на пациентките с АРТ и ендометриома според наличие/отсъствие на 

тазова ендометриоза по процент бременности (А) и на пациентките с АРТ след операция 

според наличие/отсъствие на тазова ендометриоза по процент бременности (Б) 

 

Липса на сигнификантна разлика в процента бременности според наличие/отсъствие на 

тазова ендометриоза, но тенденция към по-висок процент забременели при отсъствие на 

такава има и при сравнение на групите след обединение на всички случаи на пациентки с 

АРТ (с и без наличие на киста). Наличието на съпътстваща перитонеална тазова 

ендометриоза при жени с ендометриома и инфертилитет не оказва сигнификантно влияние 

върху успеваемостта на лечението и постигането на бременност. Това се отнася до 

резултатите от всички видове методи на лечение. При прилагане на IVF наличието на тазова 

ендометриоза показва тенденция към понижаване на процента бременности. При 

оперативна интервенция следва да се ексцизират или коагулират видимите перитонеални 

ендометриозни огнища, но при рискова локализация на лезиите, премахването на които 

може да засегне функцията на някой от органите в малкия таз, оставянето им не влошава 

прогнозата за пациентката. Относно перитонеалната ендометриоза в литературата са 

изнесени данни които сравняват процента постигнати бременности след премахването им в 

сравнение с процента бременности след диагностична лапароскопия. Това се отнася за 

случаи с минимална до лека степен на ендометриоза (I и II ст. по ASRM). Не намерихме 
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публикувани данни дали този фактор влияе върху лечението на инфертилитет и овариална 

ендометриоза.     

2.6. Мъжки фактор 

Наличието на тежки отклонения в спермограмата на партньора (olygo-, astheno-, 

teratozoospermia)  като съпътстваща патология при лечението на овариална ендометриоза би 

могло да има отражение върху постигането на клинична бременност при засегнатите жени. 

За да се потвърди или отхвърли тази допълнителна патология са проучени параметрите на 

спермограмите в рамките на една година от провеждане на АРТ процедурата от 

медицинската документация на двойките. При случаите с наличие на мъжки фактор е  

извършена консултация и лечение от специалист уролог-андролог. При жените провели 

АРТ процедура са изключени двойките, които имат допълнителен фактор за инфертилитет 

– тубарен или тазова ендометриоза, за да се изключи тяхното влияние върху резултатите.  

За да се оцени влиянието на съпътстващия овариалната ендометриоза мъжки фактор 

върху шанса за бременност при жени с инфертилитет, са проучени 61 случая, за които има 

информация за наличието или липсата му при двойки провели АРТ процедура, независимо 

дали е била извършена предварително кистектомия на овариалната ендометриоза. 

Статистическият анализ показва липса на сигнификантна разлика (р=0.947) в групите жени 

с овариална ендометриоза провели АРТ според наличието или липсата на съпътстващи 

значителни отклонения в спермограмата . Наличието или липсата на мъжки фактор не влияе 

върху успеваемостта на АРТ при жени с ендометриозна киста. Съвременните методи на 

оценка и селекция на сперматозоиди компенсират в голяма степен отклоненията в 

спермограмата на партньора.   

2.7. Тубарен фактор 

Наличието на нарушения в проходимостта на маточните тръби като съпътстваща 

патология при лечението на овариална ендометриоза би могло да даде отражение върху 

процента получени бременности при засегнатите жени при провеждане на АРТ. За да се 

потвърди или отхвърли тази допълнителна патология е проучена медицинската 

документация на жените като е отбелязвано състоянието на маточните тръби проверено с 

някой от специфичните тестове за проходимост. При случаите с проходими маточни тръби 

за достоверен се приема резултат, след който няма анамнеза за коремна операция или 

тазово-възпалителна болест. При жените провели АРТ процедура са изключени двойките, 
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които имат допълнителен фактор за инфертилитет – тубарен или тазова ендометриоза, за да 

се изключи тяхното влияние върху резултатите.  

За да се оцени влиянието на съпътстващата овариалната ендометриоза патология на 

маточните тръби върху шанса за бременност при жени с инфертилитет, са проучени 67 

случая, за които има информация за наличието или липсата й при двойки провели АРТ 

процедура, независимо дали е била извършена предварително кистектомия. 

Статистическият анализ показва липса на сигнификантна разлика (р=0.96) в групите жени 

с овариална ендометриоза провели АРТ според наличието или липсата на съпътстващи 

нарушения на проходимостта на маточните тръби. Няма сигнификантна разлика и в 

процента бременности при сравнение на двойките с тубарен фактор между групите на жени 

с ендометриоми по метод на лечение (АРТ с ендометриома или след операция).  

Наличието или липсата на обтурация на маточните тръби в случаите когато няма 

данни за хидросалпинкс не влияе върху изхода от IVF при жени с ендометриоза. 

 

3. Анализ на влиянието на параметрите големина, позиция и уни/билатералност на 

овариалната ендометриоза върху резултатите от различните методи на лечение 

и определяне на най-подходящия такъв при конкретни характеристики на 

заболяването. 

Характеристиките на ендометриозните кисти биха могли да имат значение за 

прогнозиране на изхода от лечението на пациентките с инфертилитет и ендометриоза. Те се 

свързват с агресивност на заболяването и с изчерпване на яйчниковия резерв. Информация 

за размера, броя и позицията на ендометриомите е събрана от ехографски прегледи и/или 

оперативни протоколи. Ехографията с данни за големината на кистата е до 3 месеца преди 

започване на ин витро процедура или съответно оперативна интервенция.  За основна 

граница се приема размер 3 см. За да се определи дали тази големина е най-показателна за 

изхода от лечението се поставя и втора граница от 5 см, с която да се сравнят получените 

резултати. Ефективността на лечението се определя чрез процента клинични бременности.  

Характеристиките на кистите в групите са представени на таблици 9 и 10. 
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Табл.9. Разпределение на честотите (в брой и %) на бременностите пациентки с 

оперативно лечение (група 1) според позиция, страна и размери на кистата 

киста 

бременности 
общо 

да не 

брой % брой % брой % 

ляво 19 28.4% 48 71.6% 67 67.0% 

дясно 3 9.1% 30 90.9% 33 33.0% 

едностранна 22 22.0% 78 78.0% 100 80.6% 

двустранна 2 8.3% 22 91.7% 24 19.4% 

до 3 cm 9 23.7% 29 76.3% 38 30.6% 

над 3 cm 15 17.4% 71 82.6% 86 69.4% 

 

Табл.10. Разпределение на честотите (в брой и %) на бременностите при пациентки с 

АРТ и ендометриома (група 2) според размера на кистата 

бременности 

киста 

до 3 см 
над 3 

cм 

да 
брой 32 3 

% 32.7% 33.3% 

не 
брой 66 6 

% 67.3% 66.7% 

общо 
брой 98 9 

% 91.6% 8.4% 

 

3.1. Големина на кистите 

3.1.1. Влияние върху цялата кохорта 

Анализирани са данните от 231 случая при които е известна големината на 

ендометриозната киста. Това са 124 пациентки от група 1 (подложени само на оперативно 

лечение) и 102 жени провели АРТ с ендометриома (група 2). С размер на кистите до 3 см са 

общо 136 пациентки,  от които има 41 бременни. Над 3 см големина на ендометриомите има 

при 95 жени, от тях при 18 е настъпила бременност (таблица 11). 

Табл.11. Разпределение на честотите (брой и %) на бременностите според големината 

на кистата 

бременности до 3 см над 3 см резултат 

да брой 41 18  

 

р=0.0551 

% 30.1% 18.9% 

не брой 95 77 

% 69.9% 81.1% 

общ брой 136 95 
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Статистическият анализ показва близка до сигнификантната разлика (р=0.0551) 

между процента бременности при големина на кистите до и над 3 см (фигура 16).   

 

Фиг.16. Сравнение на бременностите при големина на кистите до и над 3 см 

 

3.1.2. Влияние при оперативно лечение 

От оперираните 124 жени, при които е предприето изчаквателно поведение 38 случая 

попадат в граници на големина на кистата до 3 см, от които бременност е настъпила при 9 

пациентки. От останалите 86 жени с кисти над 3 см бременност има при 15 жени (17.4%). С 

ендометриоми над 5 см в тази група са 34 жени, от които 2 са бременни. При разделяне на 

групата с втора граница от 5 см в интервала между 3 и 5 см големина на кистите остават 52 

оперирани от които при 13 е настъпила бременност. Над 5 см кисти са премахнати в 34 

случая, от които при 2 е настъпила бременност (таблица 12).  

 

Табл.12. Разпределение на честотите (брой и %) на бременностите според размера на 

кистата в групата оперирани жени 

бременности до 3 см от 3 до 5 см над 5 см до 5 см 

да брой 9 13 2 22 

% 23.7% 25% 5.9% 24.4% 

не брой 29 41 32 68 

% 76.3% 75% 94.1% 75.6% 

общ брой 38 52 34 90 
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Сравнителният анализ показва разлика близка до значимата (2 = 0.32, p = 0.0593) 

между групите оперирани с кисти до и над 3 см големина в полза на жените с по-малки 

кисти. При сравнение на групите с ендометриоми с размер 3 до 5 см и над 5 см (р=0.0233), 

както и на тези до 5 и над 5 см (р=0.0204), разликата в процента бременности е 

сигнификантна (фигура 17). 

 

Фиг.17. Сравнение на бременностите според големината на кистите в групата 

оперирани жени 

 

3.1.3. Влияние при АРТ 

В групата на жените с проведена ин витро процедура при наличие на ендометриозна 

киста от 107 случая при 98 размерите на кистата са до 3 см, при останалите 9 над 3 см. В 

първата група жени 32 са забременели, а при по-голям размер киста бременност е настъпила 

при 3 жени. Липсва сигнификантна разлика (р=0.97) в процента бременности постигнати 

след IVF/ICSI-ET спрямо големината на ендометриозната киста. 

 

3.2. Ефективност на методите на лечение спрямо големината на кистата 

За да се определи ефективността на различните методи на лечение спрямо 

големината на кистата и кой метод на лечение е по-подходящ – оперативен или АРТ 

процедура, при определена големина, се прави сравнение между пациентките с оперирана и 

премахната ендометриома и тези, при които е проведено АРТ лечение. Освен за цялата група 

пациентки анализ е направен и според големината на ендометриомата, като за граница се 

приема размер от 3 см. Анализирани са 136 случая на пациентки с ендометриоми до 3 см. 

При 98 от тях е приложена IVF/ICSI процедура без оперативно лечение. Процентът 
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бременности за групата е 32.7%. Останалите 38 жени са лекувани само оперативно. 

Спонтанна бременност е настъпила при 23.7%. Групата на жени с ендометриоми над 3 см се 

състои от 95 жени. С АРТ процедура са лекувани 9 жени, от които са забременели 3 (33%). 

Оперативен метод на лечение е приложен при 86 пациентки, а бременност е постигната при 

15 (17.4%). Статистическият анализ не доказва сигнификантна разлика между двата метода 

на лечение – оперативен и АРТ в групата пациентки с големина на кистата до 3 см 

(р=0.3067). Подобен е резултатът и в групата жени с ендометриоми   над 3 см (фигура 18). 

 

Фиг.18. Сравнение на процента бременности между оперативен метод на лечение и АРТ 

при големина на кистата до и над 3 см. 

 

3.3. Позиция на кистата 

Влиянието на локализацията на ендометриозните кисти върху процента бременности 

е изследван при 100 оперирани пациентки. При 67 жени ендометриома е намерена в левия 

яйчник, при останалите 33 – в десния. Спонтанни бременности след кистектомия вляво е 

настъпила при 19 (28.4%) от жените, а в групата с оперирани ендометриоми в десен яйчник 

бременност има при 3 (9.1%) от жените. Анализа на резултатите показва близка до 

статистически значимата разлика (2 = 7.73, p = 0.054) между процента бременности в двете 

групи (фигура 19). 
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Фиг.19. Сравнение на процента бременности спрямо локализацията на кистата при 

оперираните пациентки 

 

3.3. Уни/билатералност 

За оценка на влиянието върху процента бременности на факта дали е засегнат от 

ендометриозни кисти само единия или и двата яйчника се подлагат на проучване 124 

оперирани пациентки. При 100 от тях кистата е едностранна (само в левия или само в десния 

яйчник), а при 24 има двустранно засягане. Спонтанна бременност  е настъпила при 22 от 

оперираните от едностранна киста жени (22%), а от жените с билатерална кистектомия 

бременност има при 2 жени (8.3%). Сравнителният анализ на резултатите показва ниво 

близо до статистически значимото ( 2 = 2.94, p = 0.086) в полза на групата с унилатерално 

засягане (фигура 20). 

 

Фиг.20. Сравнение на процента бременности според позицията на кистите 

(едностранна/двустранна) при оперираните жени 
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Големина на кистите до 3 см е благоприятен предиктивен фактор за настъпване на 

бременност при жени с овариална ендометриоза. При такъв размер ендометриомата не е 

изконсумирала в значителна степен яйчниковата тъкан. По-големият размер на кистите 

може да се свърже и с по-агресивна форма на заболяването. С цел настъпване на спонтанна 

бременност след оперативно лечение големина на кистата до 5 см е благоприятен 

предиктивен фактор при липса на други фактори за инфертилитет. Ние подкрепяме тезата 

на стандарта за лечение на ендометриоза на ESHRE, според който операция на кисти над 5 

см следва да се извърши с цел ограничаване растежа и изконсумиране на яйчниковата тъкан, 

превенция на руптура, съмнение в диагнозата, бърз растеж, като подготовка за IVF с цел 

улесняване на достъпа до фоликулите при пункция. При провеждане на АРТ с наличие на 

ендометриома големината на кистата не е от съществено значение за  изхода от лечението. 

Като обобщение може да се каже, че при големина на кистата до 5 см и липса на установени 

индикации за IVF може да се предприеме  оперативно лечение с цел постигане на спонтанна 

бременност. При наличие на допълнителни индикации за IVF (тубарен фактор, мъжки 

фактор, LUF syndrome) процедура може да се предприеме независимо от размера на кистата. 

В тези случаи оперативно премахване се обсъжда в контекста на риска от усложнения по 

време на АРТ или след неуспешни процедури. Ендометриомите развиващи се в десния 

яйчник са с по-лоша прогноза по отношение на настъпване на спонтанна бременност. В 

литературата са публикувани проучвания, които подкрепят нашите данни за по-честа 

локализация на ендометриозните кисти в левия яйчник, като основна теория се излага 

механична с участие на варикоцеле на лявата овариална вена, която може да играе роля в 

образуването на ендометриоза и ендометриоми.  Намерихме само едно проучване което 

сравнява успеваемостта на IVF спрямо позицията на кистата. Според авторите няма разлика 

в процента бременности спрямо позицията на ендометриомата. Тези данни са обект на 

допълнителни бъдещи проучвания. Статистическият анализ на пациентките в нашето 

проучване показва тенденция към по-малък процент бременности при операция на 

двустранно локализирани ендометриоми. Това може да се свърже с двустранната увреда на 

яйчниковата тъкан и яйчниковата функция.     

 

 

 



57 
 

4. Анализ и оценка на яйчниковия резерв  

 

4.1. Промяна на FSH и брой антрални фоликули (БАФ) при оперативен метод на лечение 

Серумните нива на фоликулостимулиращия хормон (FSH) са най-рутинно 

използваният и разпознаваем от акушер-гинеколозите в България маркер за оценка на 

яйчниковата функция и ЯР. Възприет е като маркер на ЯР от Центъра за асистирана 

репродукция и е залегнал като лимитиращ публичното финансиране на ин-витро процедури. 

FSH е достъпен – може да се изследва във всяка лаборатория и е евтин. Неудобството му е, 

че както повечето т.нар. базални хормони може да се изследва само в ранната фоликуларна 

фаза на цикъла – 3-ти – 5-ти ден на МЦ и не е стабилен маркер – бележи интерменструални 

вариации. Оперативният метод на лечение като инвазивна за яйчниковата тъкан, съответно 

и за яйчниковата функция процедура, очаквано намалява яйчниковия резерв. За анализ на 

тази връзка е използвана базалната стойност на FSH, измерена до 6 месеца предоперативно 

и до 6 месеца следоперативно при 21 жени подложени на кистектомия. Сравнението на 

стойностите на FSH преди и след операция с теста на Wilcoxon - Z-Statistic (based on positive 

ranks) = 2.68, р = 0.008, показва ясно изразена тенденция към повишаване на стойностите 

на FSH следоперативно, оттам и реципрочно понижение на яйчниковия резерв (фигура 21). 

 

Фиг.21. Тенденция на стойностите на FSH преди и след операция 
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По-агресивната форма на ендометриоза със засягане и на двата яйчника от 

ендометриозни кисти нарушава яйчниковата структура и функция двустранно. Съответното 

оперативно отстраняване на ендометриомите двустранно също дава отражение върху 

яйчниковия резерв. За оценка на травматичността на двустранната кистектомия се направи 

сравнение на пред- и следоперативните стойности на FSH при 15 жени с унилатерална 

кистектомия  със съответните стойности при 6 жени с билатерална кистектомия. 

Статистическият анализ проведен чрез теста на  Mann-Whitney   (U = 42, р = 0.846) показа 

недостоверни различия между разликата в стойностите на FSH преди и след операция на 

уни- и билатерални ендометриоми. 

Големината на ендометриозните кисти е друга величина, която би могла да влияе 

върху промяната на яйчниковия резерв след операция. Причина за тази тенденция би могла 

да бъде както специфичния инвертен растеж на ендометриозните кисти към вътрешността 

на яйчника сам по себе си и образуването на широк фиброзен слой около капсулата им, така 

и по-голямата оперативна травма свързана с екстирпация на киста с по-голяма площ и по-

обширна хемостаза.  За оценка на влиянието на големината върху яйчниковия резерв при 

оперативна интервенция са сравнени стойностите на FSH преди  и след операция при 21 

жени, разделени в групи с големина на кистите до 3 и над 3 см .Сравнителният анализ чрез 

теста на Mann-Whitney ( U = 49, р = 0.699) показва недостоверни различия в пред- и 

следоперативната разлика в стойностите на FSH при големина на  кистите до и над 3 см 

(фигура.....). 

Определянето на броя на антралните фоликули (БАФ) е метод за оценка на 

яйчниковия резерв. Той е лесен и достъпен – може да се извърши при рутинен ултразвуков 

преглед в ранната фоликуларна фаза, като се отчита броят им в двата яйчника. Недостатъкът 

на този маркер е субективността. За да се установи има ли намаление на яйчниковия резерв 

в резултат от направена кистектомия на ендометриозна киста се направи анализ на БАФ при 

72 жени подложени на операция. Предоперативният БАФ е отчетен при вагинален УЗ 

преглед в срок до 3 месеца преди операцията. Отбелязан е броят на фоликулите в двата 

яйчника поотделно. Следоперативно отчитане на показателя е направено в срок до 6 месеца 

след оперативната интервенция, отново на двата яйчника поотделно (таблица 13). 
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Табл.13. Основни извадъчни показатели на БАФ преди и след операция 

 n min max x  xs  SD Me 

преди 72 0 15 5.4 0.4 3.1 5 

след 72 0 10 4.1 0.3 2.1 4 

 

  Чифтният тест на Student доказа достоверна разлика на БАФ преди и след операция 

на кистата (t = 4.72,  р < 0.0001), съответно и на яйчниковия резерв  (фигура 22). 

 

Фиг.22. Сравнение на БАФ преди и след операция 

 

4.2. Оценка на успеваемостта на АРТ с и без наличие на активна ендометриома спрямо 

базалната стойност на FSH  

Яйчниковият резерв е една от основните величини за прогнозиране на успеваемостта 

от ин витро процедура. При оценка на ефективността на АРТ процедурите проведени на 

фона на ендометриозна киста или след оперативното й отстраняване, се взима предвид 

базалната стойност на FSH като маркер за яйчниковия резерв. Анализирани по този 

показател са 31 случая (група 2) на пациентки провели АРТ процедура на фона на налична 

ендометриозна киста, от които в 8 случая е постигната бременност, и 45 случая (група 3) 

при които предварително е извършено оперативното й отстраняване, от които при 15 жени 

е настъпила бременност. Средната възраст на пациентките в двете групи не се  различава 
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значимо. Сравнена е средната стойност на FSH между пациентките които са забременели и 

тези, при които не се е получила бременност в двете групи (таблица 14). 

Табл.14. Основни извадъчни показатели на стойностите на FSH наличие/отсъствие на 

бременност във втора и трета група 

група бременност n min max x   xs
 SD Me 

втора 
да 8 6.4 11.6 9.50 0.65 1.84 10.30 

не 23 4.1 31.0 9.93 1.35 6.49 7.60 

трета 
да 15 2.4 14.5 7.67 0.94 3.62 7.20 

не 30 4.5 15.7 8.33 0.52 2.86 7.55 

 

В групата провела АРТ с ендометриозна киста не се намери статистическа разлика 

между средните стойности на FSH в групата на бременните и небременните чрез теста на 

Mann-Whitney  (U = 64.5, р = 0.223). Сравнението на стойностите на FSH между групата на 

бременните и небременните при пациентки провели АРТ след операция също не показа 

достоверни различия чрез тест на Mann-Whitney (U = 195.5, р = 0.485).  

Оперативното отстраняване на ендометриозните кисти е свързано с намаление на 

яйчниковия резерв. Нашите данни имат доказателствен характер, подкрепящ публикациите 

по темата. Тази връзка се доказва чрез статистически значимата промяна на маркерите на 

яйчниковия резерв – постоперативно покачване на FSH и намаление на БАФ. Това 

намаление не се влияе значимо от големината и позицията на кистите. Що се отнася до 

резултатите от IVF/ICSI-ET, базалната стойност на FSH не може да се приеме за надежден 

маркер за прогнозиране на изхода от АРТ. Липсата на сигнификантна разлика в процента 

бременности подкрепя публикуваните в литературата данни изказващи тезата, че 

намалението на яйчниковия резерв постоперативно е количествено, не и качествено. 

 

5. Сравнение и анализ на резултатите от АРТ проведена при наличие на 

ендометриозна киста и АРТ процедура след оперативно отстраняване на 

ендометриомите.  
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5.1. Вид на стимулационния протокол 

5.1.1. Влияние върху цялата кохорта 

В литературата е докладвана различна успеваемост на ин витро процедурата според 

вида на стимулационния протокол. Ефективността на стимулационните протоколи спрямо 

спецификата на пациентките с ендометриозни кисти подложени на АРТ процедура е 

изследвана при 217 стимулации завършили с ембрио трансфер. Използвани са 4 вида 

протоколи(таблица 15). 

    Табл.15. Разпределение на честотите (в брой и %) на бременностите при жени с 

ендометриозна киста лекувани с АРТ спрямо вида на протокола 

бременности 
протокол 

anti long mild spont 

да 
брой 58 7 9 0 

% 36.5% 24.1% 39.1% 0.0% 

не 
брой 101 22 14 6 

% 63.5% 75.9% 60.9% 100.0% 

общо 
брой 159 29 23 6 

% 73.3% 13.4% 10.6% 2.8% 

 

Направеният сравнителен анализ с Fisher exact test между групите пациентки 

подложени на АРТ според вида стимулационен протокол не показва достоверни разлики в 

процента бременности. Нашите данни корелират с изнесените в литературата. 

5.1.2. Влияние върху отделните групи пациентки с АРТ според метода на лечение 

За да се анализира влияе ли наличието на активна ендометриома върху успеваемостта 

на различните видове стимулационни протоколи и има ли протокол с по-голяма 

ефективност от другите, са проучени и сравнени процента бременности при 99 стимулации 

на пациентки с АРТ и ендометриозна киста и 118 стимулации на жени с оперативно 

премахната ендометриома според различните видове протоколи. 

Статистическото сравнение с Fisher exact test на стимулационните протоколи от 

група 2  не доказа различия в процента бременности спрямо вида на използвания протокол. 

Сравнението с тест на Пирсон (2 = 0.865,  р = 0.649) в група 3 също не показва достоверни 

различия между отделните видове протоколи спрямо процента постигнати бременности 

(фигура 23). 
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Фиг.23. Сравнение на процента бременност по вида на протокола във втора и трета 

група 

 

5.2. Брой получени фоликули и добити яйцеклетки с нормална матурация 

За да се оцени влияе ли наличието на ендометриозна киста и съответно оперативното 

й отстраняване върху резултатите от стимулацията при АРТ са проучени 124 стимулации 

проведени с наличие на ендометриома (група 2) и 137 стимулации след кистектомия (група 

3). Групите са сравнени според броя на получените фоликули над 17 mm в деня на 

администрацията на HCG препарат, броя на добитите качествени яйцеклетки при 

фоликулярната пункция, както и процентното им съотношение. Стимулациите са проведени 

по трите вече описани основни типа протоколи със сравнимо количество FSH препарати за 

двете групи. Средната възраст на жените в групите също е сравнима (34.1 г за група 2 и 33.9 

г за група 3). За група 2 средният брой получени фоликули е 6, а броят добити яйцеклетки с 

нормална матурация е 4.5 (или 75% от фоликулите). За група 3 среден брой получени 

фоликули в резултат от стимулацията е 6.1, а среден брой добити яйцеклетки – 4.3, или 

70.5% от фоликулите . Средният брой получени фоликули е сравним за двете групи (тест 

на Mann-Whitney U = 8228, р = 0.661) . Няма статистическа разлика и в броя на добитите 

качествени яйцеклетки между групите с и без наличие на активна ендометриома (фигура 

24). Сравнимо е и процентното съотношение между фоликулите и яйцеклетките в двете 

групи. 
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Фиг.24. Сравнение между втора и трета група по броя на фоликулите и яйцеклетките 

 

  Нашите данни показват, че наличието на ендометриоза не влияе върху качеството 

на яйцеклетките, а оперативното лечение не намалява сигнификантно яйчниковия отговор 

на КОХ.  Публикуваните до момента в литературата данни по въпроса подкрепят нашите 

изводи. Основният определящ показател за броят получени фоликули и яйцеклетки с 

нормална матурация в групата на АРТ с наличие на ендометриозна киста и в групата на АРТ 

след операция има възрастта на жената. 

 

5.3. Фертилизационен индекс 

Способността на яйцеклетките да бъдат оплодени и да стартират развитието на 

ембрион чрез делене също е показател за тяхното качество. Оценка за влиянието на 

наличието на активна ендометриома при провеждане на АРТ процедура върху качеството 

на яйцеклетките се прави чрез сравнение на процента оплождане (т. нар. фертилизационен 

индекс) между пациентки провели АРТ с ендометриома (група 2) и пациентки с АРТ 

процедура след оперативно отстраняване на ендометриомата (група 3). Оплождането се 

извършва чрез класически IVF метод или чрез ICSI по преценка на лекуващия екип. В 

резултат на проведените стимулации и фоликулярни пункции в група 2 са добити 440 

яйцеклетки с нормална матурация. След  оплождане на ден 1 са регистрирани 366 ембриона 

(фертилизационен индекс 83.2%). В група 3 са добити общо 520 яйцеклетки от които са 

оплодени 424. Fisher exact test не показва разлика в процента оплождане на добитите 

яйцеклетки с нормална матурация между групите пациентки с ендометриозна киста и след 

операция. Нашите данни подкрепят статистическите анализи изнесени в литературата . 
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5.4. Качество на ембрионите 

Основен показател при прогнозиране на успеха от АРТ процедура е качеството на 

добитите ембриони. За да се оцени влиянието на ендометриозната киста върху качеството 

на получените ембриони се прави сравнение между ембрионите получени в група 2 

(пациентки с ендометриозна киста) и група 3 (жени след операция). Групите ембриони са 

разделени според критериите на Истанбулския консенсус на ембриони с добро качество 

(Top quality embryo – TQE), ембриони със средно качество (Average quality embryo – AQE) 

и такива с лошо качество (Poor quality embryo –  PQE) . Сравнителните анализи направени 

чрез теста на Mann-Whitney на броя и съотношението на получените ембриони по качество 

показват липса на сигнификантна разлика в двете групи пациентки. 

При прогнозиране на изхода от АРТ освен наличието на TQE значение има и броят 

получени такива, като връзката е правопропорционална. Наличието на ендометриозна киста 

би могло да наруши тази зависимост чрез нарушение на процеса на имплантация на 

ембрионите. За да се оцени влиянието на ендометриозната киста и нейното отстраняване се 

проследява процента клинични бременности спрямо броя на получените TQЕ в двете групи. 

Теста на Пирсон (2 = 2.49, р = 0.289) установява недоказани различия в процента 

бременности спрямо броя получени TQE, т.е. липсва такава линейна зависимост при 

пациентките подложени на АРТ с ендометриома. 

За да се направи оценка на влиянието на оперативното лечение преди АРТ се направи 

същото сравнение в групата на жените подложени на операция преди стимулацията. Тест на 

Пирсон 2 = 35.6, р < 0.001 установява достоверни различия в процента бременности спрямо 

броя TQE. Зависимостта е правопропорционална – с увеличаване броя получени TQE, се 

увеличава и процента клинични бременности при пациентки с оперативно премахната 

ендометриома (фигура 25). 
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Фиг.25. Сравнение на процента бременности във трета група спрямо броя TQE 

 

За оценка на влиянието на ендометриозната киста се направи сравнителен анализ на 

процента бременности по броя на TQE между двете групи пациентки (група 2 – с 

ендометриозна киста и група 3 – след операция). 

Табл. 16.Разпределение на процента бременности спрямо броя TQE в група 2 и 3 

бременности TQE 

0 1 2 >2 

Група 2 21.4% 32.6% 41.7% 28.6% 

Група 3 14,6% 32,4% 75% 76,9% 

 NS NS p=0.0157 p=0.04 

 

Разликата в процента клинични бременности без и със премахване на 

ендометриомите при получаване от IVF/ICSI-ET на 2 и повече ембриони с добро качество е 

статистически  значима в полза на оперираните жени (фигура 26) 

 

Фиг.26. Сравнение на бременностите спрямо броя TQE в група 2 и 3 
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5.5. Ембрио трансфер 

5.5.1. Ден на ембрио трансфер 

Ембрио трансфер (ЕТ) може да се направи от ден 2-ри до ден 5-ти след ин витро 

оплождането. Той е от съществено значение за постигането на клинична бременност и 

избора на най-подходящия ден е обект на множество проучвания. За да се определи кой ден 

на ЕТ е с най-висока успеваемост за специфичните групи пациентки се прави сравнение 

между процента бременности в групите спрямо дена на ЕТ. 

В групата пациентки с АРТ и ендометриозна киста (група 2) са направени общо 106 

ЕТ между 2 и 5-ти ден след оплождането (таблица 17). 

Табл.17. Разпределение на честотите (в брой и %) на бременностите при втора група 

спрямо деня на ЕТ 

бременности 
ден на ЕТ 

2 3 4 5 

да 
брой 5 13 4 13 

% 35.7% 24.5% 26.7% 54.2% 

не 
брой 9 40 11 11 

% 64.3% 75.5% 73.3% 45.8% 

общо 
брой 14 53 15 24 

% 13.2% 50.0% 14.2% 22.6% 

 

Тест на Пирсон - 2 = 6.48, р = 0.039 показва достоверни различия (между 2, 3 и 5 

ден). Най-висока успеваемост има ЕТ на 5-ти ден, следван от този на 2-ри ден. С достоверно 

по-ниски резултати са ЕТ на 3 и 4-ти ден, като те не се различават помежду си (фигура 27). 

 

 

Фиг.27. Връзка между деня на ЕТ и процента бременности при втора група 
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Разпределението на групата пациентки с АРТ след операция е представено на 

таблица 18).  

Табл.18. Разпределение на честотите (в брой и %) на бременностите при трета група 

спрямо деня на ЕТ 

бременности 
ден на ЕТ 

2 3 4 5 

да 
брой 2 32 3 12 

% 12.5% 43.2% 60.0% 38.7% 

не 
брой 14 42 2 19 

% 87.5% 56.8% 40.0% 61.3% 

общо 
брой 16 74 5 31 

% 12.7% 58.7% 4.0% 24.6% 

 

Чрез анализ с тест на Пирсон - 2 = 4.43, р = 0.035 достоверни различия  се доказаха 

само между ЕТ на 2 и 3 ден с достоверно по-висок процент бременности при ЕТ на 3-ти ден. 

В останалите случаи няма доказани различия, но разликата в бременностите между 2 и 4-ти 

и 2 и 5-ти ден е близка до значимата (фигура 28). 

 

Фиг.28. Връзка между деня на ЕТ и процента бременности при трета група 

За да се определи дали наличието на ендометриома показва специфична тенденция 

към по-висока успеваемост при определен ден на ЕТ са прави сравнение между процента 

клинични бременности получени в групата жени с АРТ и ендометриома (група 2) и групата 

с АРТ след операция (група 3) спрямо избрания ден за ЕТ. Разлика в процента бременности 

спрямо наличието или премахването на ендометриомата при ЕТ на ден 2, 4 и 5 не се намери. 

При ЕТ на 3-ти ден се доказа сигнификантно по-висок процент бременности след 

оперативно отстраняване на ендометриозата при пациентките от група 3 (фигура 29). 
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Фиг.29. Сравнение на процента бременности по ден на ЕТ между група 2 и група 3 

 

 

5.5.2. Брой трансферирани ембриони 

 

Броят ембриони определени за ембрио трансфер е мултифакторна величина. При 

определянето му се взимат предвид законовите разпоредби в България,  броят и качеството 

на получените ембриони, възрастта на жената, поредност на ЕТ и др. Целта е да се осигури 

максимален шанс за бременност при минимален риск от многоплодна такава. Като общо 

правило с повишаване на броя трансферирани ембриони се повишава процента 

бременности. За да се оцени дали е налице тази реципрочна зависимост и при  пациентките 

с ендометриозни кисти се направи сравнение на процента бременности спрямо броя 

трансферирани ембриони. 

В групата пациентки с АРТ и ендометриозна киста данните са представени на 

таблица 19). 

 

Табл.19. Разпределение на честотите (в брой и %) на бременностите при втора група 

спрямо броя трансферирани ембриони 

бременности 
Брой ембриони на ЕТ 

1 2 >2 

да 
брой 4 14 17 

% 19.0% 31.8% 41.5% 

не 
брой 17 30 24 

% 81.0% 68.2% 58.5% 

общо 
брой 21 44 41 

% 20.0% 41.9% 39.0% 
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Сравнителният анализ показва тенденция към повишаване на процента бременности 

с увеличаване на броя трансферирани ембриони в групата, но тази зависимост не е 

статистически доказана - тест на Пирсон 2 = 3.49, р = 0.175 – недоказани различия (фигура 

30). 

 

Фиг.30. Връзка между броя трансферирани ембриони и процента бременности в група 2 

 

В групата пациентки с АРТ след операция на ендометриозна киста данните са 

обобщени на таблица 20). 

 

Табл.20. Разпределение на честотите (в брой и %) на бременностите при трета група 

спрямо броя трансферирани ембриони 

бременности 
Брой ембриони на ЕТ 

1 2 >2 

да 
брой 6 15 29 

% 20.7% 37.5% 51.8% 

не 
брой 23 25 27 

% 79.3% 62.5% 48.2% 

общо 
брой 29 40 56 

% 23.2% 32.0% 44.8% 

 

Сравнителният анализ доказва ясна тенденция към повишаване на процента 

бременности с увеличаване на броя трансферирани ембриони в групата - тест на Пирсон 2 

= 7.85, р = 0.020 (фигура 31). 
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Фиг.31. Връзка между броя трансферирани ембриони и процента бременности в трета 

група 

Средният брой ембриони трансферирани на жените, при които е настъпила 

бременност за група 3 е 2.5 ± 0.81, Ме = 3, а този на небременните пациентки е  2.1 ± 0.94, 

Ме = 2. Разликата между тях е статистически значима в полза на по-големия брой ембриони 

на ЕТ при бременните жени (Тест на Mann-Whitney U = 1371, р = 0.007 – достоверни 

различия). 

 Нашето проучване показва, че вида на стимулационния протокол не влияе върху 

резултатите от АРТ при жени с овариална ендометриоза, независимо дали процедурата е 

проведена с наличие на активна ендометриома или след отстраняването й. Данните ни са в 

подкрепа на литературни публикации по темата. Предшестващото оперативно отстраняване 

на ендометриома преди овариална хиперстимулация не намалява значимо броя получени 

фоликули и добити яйцеклетки. Самото наличие на ендометриозна киста би могло да увреди 

яйчниковата тъкан и оттам способността за растеж на фоликули. Публикувани са 

проучвания и с противоположни резултати, които показват намаление на броя фоликули и 

яйцеклетки в групата оперирани жени, но процентът бременности остава без разлика.  

Сравнимото съотношение на броя фоликули към броя добити качествени яйцеклетки при 

КОХ с наличие на ендометриома и след отстраняването й показва, че ендометриомата не 

влияе върху качеството на яйцеклетките. Основен фактор по отношение на броя добити 

яйцеклетки е възрастта, независимо от наличието на ендометриома или оперативното й 

отстраняване. Тези данни се подкрепят от сравнимите резултати по отношение на процент 

оплождане и брой на ембриони с добро качество получени в присъствието на ендометриома 

и след отстраняването й. Получените резултати не подкрепят тезата за негативно влияние 

на ендометриозата върху овогенезата и ембриогенезата. Вероятното влияние на  

ендометриозата се изразява по отношение на имплантацията – при отстраняването й е 
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налице очакваната линейна зависимост на процента клинични бременности от броя 

получени ембриони с добро качество, докато присъствието й нарушава тази зависимост. 

Нашите резултати подкрепят публикувани в литературата данни за вероятното нарушение 

в механизмите на имплантация като механизъм, по който ендометриозата причинява 

инфертилитет (241-246) При пациентките с ендометриозна киста ЕТ с най-висока 

успеваемост е установена на 5-ти ден. Трансфер на бластоцист е най-перспективен при 

всички случаи на АРТ, факт, потвърден от литературни данни. При получаване на малък 

брой ембриони, когато не е удачно да се култивират до ден 5, ЕТ с най-голяма успеваемост 

има на ден 2-ри. При пациентки с ендометриома когато няма условия за ЕТ на 5-ти ден по-

ранното трансфериране на получените ембриони дава по-голям шанс за бременност. След 

отстраняване на ендометриозната киста култивирането на ембрионите до по-късен ден дава 

по-добри резултати по отношение на процента бременности. Водещ фактор за 

успеваемостта на IVF при липса на активна ендометриома е селекцията на ембриони, докато 

при наличие на ендометриома вероятно нарушеният процес на имплантация води до 

изменение на този фактор. В подкрепа на вероятното нарушение в механизмите на 

имплантация е и ясната тенденция към повишаване на процента бременности с увеличение 

на броя трансферирани ембриони при жените след операция, докато такава зависимост при 

пациентките с наличие на ендометриоза не се доказва.        

 

6. Оценка и анализ на влиянието на допълнително медикаментозно лечение на 

ендометриозата с аналози на гонадолиберина върху процента клинични 

бременности и определяне на неговото място в терапевтичния план. 

 

Потискането на менструалния цикъл на пациентките с ендометриоза с аналози на 

гонадолиберина се е доказал като най-ефективният медикаментозен метод на лечение. Чрез 

прекъсване на менструацията се постига обратна инволуция на активните ендометриозни 

лезии и респективно намаляване на големината на ендометриозните кисти. Обичайният курс 

на лечение е от 3 до 6 месеца. Ефективността по отношение на болковия синдром е доказана 

в множество проучвания. Приложението на GnRH аналози при пациентки с ендометриоза и 

инфертилитет може да бъде постоперативно като адювантна терапия с цел редукция на 

микроскопични импланти или предшестваща АРТ.  
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6.1. Влияние върху цялата кохорта 

За оценка на влиянието на приложението на GnRH агонисти върху цялата кохорта 

пациентки с ендометриоза и инфертилитет се подлагат на проучване 351 жени с различни 

методи на лечение (оперативно, АРТ и комбинация). Сравнени са по процент клинични 

бременности пациентките получили GnRH аналози (77 жени) с тези без потискане на 

менструалния цикъл (274). Статистическият анализ показва липса на сигнификантна 

разлика  (2 = 0.023; p = 0.880 – недостоверни различия) по отношение на процента 

клинични бременности между пациентките с и без приложение на GnRH като допълнение 

към основния метод на лечение. 

За да се оцени влияе ли възрастта на жената върху успеваемостта от приложението 

на GnRH аналози се направи сравнение в процента получени клинични бременности при 

различните възрастови групи. Анализът показва липса на сигнификантна разлика в 

успеваемостта на приложението на GnRH спрямо възрастта. 

  

6.2. Влияние на приложението на GnRH агонисти според метода на лечение 

За оценка на ефективността на приложението на GnRH аналози приложени 

постоперативно при жени с изчаквателно поведение по отношение на спонтанна бременност 

(група 1) са изследвани общо 124 пациентки с кистектомия. Статистическият анализ на 

групата (2 = 0.007, p = 0.934 – недостоверни различия) показва липса на сигнификантна 

разлика в процента клинични бременности между групите с и без постоперативно 

приложение на аналози на GnRH при изчакване на спонтанна бременност. За оценка на 

ефективността на приложението на GnRH аналози преди АРТ процедура с наличие на 

ендометриозна киста (група 2) са подложени на проучване 103 пациентки с ендометриома 

при които е проведен IVF/ICSI-ET. Статистическият анализ на групите показва липса на 

сигнификантна разлика (2 < 0.001, p = 0.987 недостоверни различия) в процента 

бременности. 

  За оценка на ефективността на приложението на GnRH аналози преди АРТ процедура след 

оперативно премахване на ендометриозна киста (група 3) са подложени на проучване 124 

пациентки при които е проведено оперативно лечение, насочени за IVF/ICSI-ET.  
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Статистическият анализ на резултатите показва разлика в процента бременности 

близка до сигнификантната (2 = 3.31, p = 0.069) в полза на групата с приложение на GnRH 

агонист преди АРТ процедурата (фигура 32). 

 

Фиг.32. Сравнение между групите с/без приложение на GnRH по процента бременности 

 

Приложението на GnRH агонисти като адювантна терапия при лечение на жени с 

инфертилитет и овариална ендометриоза няма доказан положителен ефект по отношение на 

постигнатия процент бременности, както спонтанни, така и след АРТ. Нашите данни 

подкрепят метаанализи по този въпрос публикувани в литературата последните години. 

Установено е, че потискането на менструалния цикъл само удължава времето за постигане 

на бременност. Единствено след оперативно отстраняване на ендометриозната киста преди 

стартиране на IVF процедура приложението им би имало положителен ефект, но не 

статистически доказан.  
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V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Съвременните обществено-икономически и културни условия и свързаното с тях 

отлагане на репродукцията, увеличава възрастта на жената за реализиране на 

репродуктивните й планове и за раждане на последващо дете. Като следствие от тези 

тенденции, ендометриозата  като хронично-прогресиращо заболяване заема все по-голям 

дял от причините за инфертилитет. Същевременно тя е едно от най-големите 

предизвикателства пред специалистите по репродуктивна медицина поради множествените 

и все още неизяснени механизми чрез които причинява инфертилитет.  

 Една от целите на дисертационния труд е да изследва ефективността на използваните 

в практиката методи за лечение на овариалната ендометриоза при пациентки с 

инфертилитет. Поради мултифакторното въздействие на ендометриозата върху женската 

репродуктивна система в терапевтичния план се включват разнообразни методики и 

комбинация от такива с цел повишаване на процента забременели жени. Правилният 

алгоритъм на приложение на оперативният метод на лечение от гледна точка на време, 

необходимост и оперативна техника е в ключов фактор за успеваемостта на метода. 

Определяне на мястото на АРТ и специфичните особености на изпълнение на самата 

процедура спомага за правилното й приложение. 

Изследването и отдиференцирането на факторите, оказващи въздействие върху 

лечението, може да послужи като основа за набелязване на мерки за повишаване на 

успеваемостта. Данните за негативното влияние на големината на ендометриомата, 

наличието на сраствания и отлагането на репродуктивните планове са безспорни и 

убедителни. Редица фактори трябва да се вземат предвид при определяне на терапевтичния 

план – възраст, давноста на инфертилитета, анамнеза, наличие на болков синдром, 

съпътстващи фактори за инфертилитет, степен на ендометриозата.  

Подхода към лечението на пациентките трябва да бъде индивидуализиран според 

специфичните особености, но същевременно подчинен на правилата, които налага 

съвременната медицината на доказателствата. 
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VI. ИЗВОДИ 

 

1. Оперативният метод на лечение на овариалната ендометриоза има по-ниска 

успеваемост от АРТ. Отстраняването на ендометриозната киста преди IVF не 

повишава сигнификантно процента бременности. 

2. Фактори, които повишават успеваемостта на оперативният метод на лечение са: 

липса на адхезии в областта на аднексите, лапароскопски достъп, големина на 

кистата до 5 см. 

3. Процентът на спонтанните бременности след оперативно лечение без установени 

сраствания в малкия таз интраоперативно  е сравним с този при прилагането на АРТ. 

Това показва, че селекцията на жените, на които се предлага изчакване на спонтанна 

бременност след операция трябва да бъде прецизирана по отношение на този фактор.   

4. Допълнителните фактори специфични за всяка жена имат различна степен на 

влияние. 

а/ При жени с първичен инфертилитет АРТ процедурата има тенденция  към по-висока 

успеваемост. Това би могло  да се дължи на по-голямата агресивност на ендометриозата 

при по-ранна изява при незабременявали жени, както и на допълнителни фактори за 

инфертилитет. При вторичен инфертилитет премахването на ендометриозната киста 

сигнификантно повишава процента бременности, което потвърждава ендометриозата 

като фактор за инфертилитет. 

б/ Интервалът между оперативното лечение и АРТ е в обратна корелация с 

успеваемостта 

в/ Възрастта на жената при АРТ е прогностичен фактор с висока достоверност. За 

граница може да се приеме 35 г, след което процентът бременности достоверно 

намалява. В групата на спонтанно забременелите след операция липсва такава 

корелация, което потвърждава ендометриозата като основен фактор за инфертилитет. 

Известно е, че възпалителния процес, който съпътства пресните ендометриозни огнища 

е важен фактор за инфертилитета. 

г/ Отклоненията на ИТМ в посока наднормено тегло показват тенденция към намаляване 

на процента бременности. 
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д/ Наличието на тазова ендометриоза е фактор, който има тенденция да намалява 

успеваемостта на АРТ. 

5. Големината на кистата е предиктивен фактор за успеваемостта на оперативното 

лечение, като връзката е обратнопропорционална. Ефективността на АРТ не се влияе 

от този показател. Допълнителни благоприятни фактори за постигане на спонтанна 

бременност са ендометриоми с унилатерална локализация в левия яйчник. 

6. Оперативното лечение влияе  негативно върху яйчниковия резерв, което се доказва с 

постоперативното повишение на FSH и понижение на БАФ в оперирания яйчник. 

FSH се повишава след операция, но липсват разлики в базалната му стойност между 

забременелите жени и тези, при които няма бременност, т.е. покачването му след 

операция не влияе значимо върху шанса за спонтанна бременност и бременност след 

АРТ. Степента на постоперативното покачване на FSH не се влияе сигнификантно от 

големината на кистата и засягането на единия или двата яйчника. 

7. Протоколът за стимулация не влияе върху процента получени бременности след 

АРТ, независимо от това дали се провежда с налична ендометриома или след 

оперативното й отстраняване. 

8. Оперативното отстраняване на ендометриозната киста по методите, които 

използваме не влияе значително върху ефективността на стимулацията, изразена в 

брой получени фоликули и добити яйцеклетки.  

9.  Наличието на ендометриозна киста по време на стимулация не влияе върху 

качеството на добитите яйцеклетки и на получените ембриони, но би могло да влияе 

върху процеса на имплантация на ембрионите. Това се демонстрира от липсата на 

повишаване на процента бременности с повишаване на броя трансферирани TQE при 

наличие на ендометриома и ясната статистически сигнификантна тенденция към 

повишаването му при липса на активна ендометриома.  

10.  ЕТ на 2-ри ден е средство на избор при жени с наличие на ендометриозна киста, като 

се отчита сигнификантно по-висок процент на имплантация и на развиващите се 

клинични бременности. При липса на условия за ембриоселекция поради малък брой 

на ембрионите, по-ранният контакт с естествената среда вероятно спомага за 

преодоляване на негативното влияние на ендометриозата върху ендометриума и 

неговата рецептивност по отношение на ембриона, което обяснява по-добрите 
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резултати на ранния ЕТ. При отстраняване на ендометриозната киста водещ фактор 

става качеството на ембрионите и успеваемостта се повишава с напредване на деня 

на ЕТ. 

11. След отстраняване на ендометриозната киста лечението с GnRH за 3-6 месеца преди 

АРТ повишава процента бременности. При останалите методи на лечение 

приложението им няма доказан ефект. 

12. Необходим е индивидуализиран подход при лечението на пациентки с овариална 

ендометриоза и инфертилитет. При съставяне на терапевтичния план показатели, 

които трябва да се взимат предвид са възраст на жената, яйчников резерв, наличие на 

допълнителни фактори за инфертилитет, наличие на сраствания в областта на 

аднексите, големина и разположение на ендометриозната киста.  
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VII. ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

1. За пръв път у нас е разработен цялостно проблемът за акуратното прогнозиране 

изхода от различните методи на лечение на инфертилитет при жени с овариална 

ендометриоза. 

2. Принос е определянето на предиктивните фактори за успеваемост на оперативното 

лечение на ендометриозните кисти. 

3. Доказана е връзката между фактори, свързани със специфичната характеристика на 

пациентките: вид и давност на инфертилитета, възраст, ИТМ, тазова ендометриоза – 

данни, които могат да послужат за оптимизация на терапевтичния подход. 

4. Оригинален принос е определянето на параметрите на ендометриозната киста – 

големина, разположение, уни/билатералност, като предиктивни фактори за 

успеваемостта на лечението. 

5. Показана е ползата от щадящ оперативен подход чрез категоричното доказване на 

негативното влияние на оперативното лечение върху яйчниковия резерв. 

6. Принос е определяне на влиянието на активната ендометриоза и премахването й 

върху показателите на АРТ – данни, които могат да се използват при консултация на 

пациентите и да оптимизират терапевтичния план. 

7. Демонстрирана е връзка на ендометриозата с процеса на имплантация – принос, 

който може да залегне в бъдещи проучвания относно механизмите, чрез които 

ендометриозата причинява инфертилитет. 

8. Принос с практически характер е определянето на оптималния ден за ЕТ според 

наличието или липсата на ендометриома. 

9. Принос е определянето на мястото на лечението с GnRH агонисти в терапевтичния 

план на пациентката. 

 

 

 

 

 

 



79 
 

VIII. ПУБЛИКАЦИИ И УЧАСТИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

1. Магунска Н, Бечев Б. Трансвагинална лапароскопия при тазова ендометриоза. 

Акушерство и гинекология, 2016, бр. 5, стр. 56-58. 

 

2. Белмезова К, Магунска Н, Бочев И, Кюркчиев Д, Щерев А, Кюркчиев С. Изследвания 

върху мезенхимни стволови клетки, изолирани от ендометриални огнища. 

Репродуктивно здраве, 2015, бр. 22, стр. 3-8. 

 

3. Магунска Н, Антонова И, Бечев Б, Ганева Г, Щерев А, Иванов Ст. Фертилност на 

жените с овариална ендометриоза подложени на ин витро процедура. Репродуктивно 

здраве, 2016, бр. 24, стр. 9-14. 

 

4. Магунска Н, Бечев Б, Тимева Т, Щерев А, Иванов Ст. Ефективност на методите на 

лечение на жени с овариална ендометриома и инфертилитет. Репродуктивно здраве, 

2016, бр. 24, стр. 21-28. 

 

5. Магунска Н, Бечев Б, Тимева Т, Антонова И, Щерев А. Оперативно лечение на 

ендометриоза при жени с инфертилитет. XVII конгрес на БАСРЗ, 10-13 Март 2016, 

Боровец, България.  

 


