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"Ocena wybranych parametrów klinicznych i serologicznych ryzyka zakrzepicy u chorych na 

nowotwory jajnika”  

  

  

Zakrzepica jest częstym powikłaniem obserwowanym u pacjentów leczonych z powodu nowotworów 

złośliwych. Zidentyfikowano wiele czynników odpowiedzialnych za występowanie zaburzeń 

krzepnięcia prowadzących do nadkrzepliwości. Interakcje pomiędzy nowotworem, mechanizmami 

odpowiedzialnymi za proces krzepnięcia oraz układem immunologicznym mogą odgrywać istotną 

rolę w zapoczątkowaniu procesu zakrzepowego towarzyszącego nowotworom, w tym guzom 

złośliwym jajnika.  

Kobiety z nowotworami narządu płciowego, zwłaszcza z rakiem jajnika, są w grupie wysokiego ryzyka 

wystąpienia powikłań zakrzepowo - zatorowych, z powodu częstego zaawansowanego stadium 

klinicznego choroby w momencie rozpoznania, długotrwałości i szerokiego zakresu operacji, 

konieczności długotrwałego unieruchomienia oraz stosowanych skomplikowanych schematów 

leczenia. Zwiększone jest również prawdopodobieństwo wystąpienia pooperacyjnych oraz 

śródoperacyjnych powikłań krwotocznych u pacjentek, z powodu stosowania antykoagulacji.  



Zaangażowanie procesów immunologicznych w procesie nowotworzenia oraz obrony 

przeciwnowotworowej jest znane od dawna. Przeciwciała antyfosfolipidowe (aPL) są serologicznym 

wykładnikiem  immunizacji i ryzyka zakrzepowego u chorych na zespół antyfosfolipidowy oraz u 

chorych na różne inne układowe choroby autoimmunizacyjne. W piśmiennictwie  przedstawiono  

wiele przypadków powikłań zakrzepowych u chorych na nowotwory  skojarzonych z obecnością 

klasyfikacyjnych przeciwciał antyfosfolipidowych. Dotyczyło to głównie nowotworów układu 

krwiotwórczego. Niewiele jest danych na temat obecności przeciwciał antyfosfolipidowych i ich 

związku z zakrzepicą towarzyszącą nowotworom  w przypadku nowotworów  żeńskiego narządu 

płciowego.  

W praktyce klinicznej zwykle dla diagnostyki zespołu antyfosfolipidowego (którego cechą 

charakterystyczną jest zakrzepica skojarzona z obecnością przeciwciał antyfosfolipidowych) oznacza 

się, zaliczane do kryteriów serologicznych,  przeciwciała antykardiolipinowe w klasach IgM i IgG, 

przeciwciała przeciwko β2GPI w klasach IgM i IgG oraz antykoagulant tocznia. W piśmiennictwie  

podkreśla się również  przy określaniu ryzyka powikłań zakrzepowych konieczność oznaczania 

nieklasyfikacyjnych autoprzeciwciał  np. anty- aneksynie V, kompleksowi protrombiny/ 

fosfatydyloseryny, których obecność może w większym stopniu wiązać się z ryzykiem zakrzepicy.  

W dostępnym piśmiennictwie nie znaleziono danych na temat występowania przeciwciał 

antyfosfolipidowych u chorych na nowotwory jajnika.  

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, w niniejszej pracy,  w grupie chorych na potwierdzone 

patomorfologicznie nowotwory złośliwe jajnika, określono częstość występowania wybranych 

przeciwciał antyfosfolipidowych klasyfikacyjnych i nieklasyfikacyjnych, łącznie z klinicznymi cechami 

ryzyka zakrzepicy. Równocześnie określono te parametry w grupach referencyjnych, które stanowiły 

chore na nowotwory złośliwe trzonu macicy oraz pacjentki, u których patologia narządu płciowego 

będąca wskazaniem do operacji nie miała charakteru nowotworowego.  

  

  

Cel prowadzonych badań  

  

Celem pracy jest ocena wybranych klinicznych parametrów ryzyka żylnej choroby zakrzepowo - 

zatorowej  oraz ocena stężenia wybranych przeciwciał antyfosfolipidowych, występujących u kobiet 

przed leczeniem operacyjnym z powodu: raka jajnika lub raka endometrium, w odniesieniu do 

pacjentek operowanych z innych wskazań niż nowotwory złośliwe.  

  

  

Zastosowana metoda badawcza  

  

Badania przeprowadzono w latach 2015-2017 w grupie 194 kobiet leczonych w I Klinice Ginekologii 

Onkologicznej i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Pacjentki zostały przyjęte do kliniki 

w celu operacyjnego leczenia zmian w żeńskim narządzie płciowym podejrzanych o chorobę 

nowotworową lub z podejrzeniem obecności niezłośliwej zmiany w przydatkach. Badane kobiety 

podzielono na trzy grupy:  



Grupa 1. Chore (n=43) u których w wyniku przeprowadzonego postępowania diagnostycznego oraz 

zabiegowego potwierdzono rozpoznanie nowotworu złośliwego jajnika (grupa badana; gr. 1).   

Grupa 2. Chore (n=70) u których w wyniku przeprowadzonego postępowania diagnostycznego oraz 

zabiegowego potwierdzono rozpoznanie nowotworu złośliwego trzonu macicy (grupa referencyjna; 

gr. 2).  

Grupa 3. Chore (n=81), u których patologia narządu płciowego będąca wskazaniem do operacji nie 

była związana z nowotworem złośliwym (grupa referencyjna; gr. 3).  

Dzień przed planowanym zabiegiem operacyjnym, od każdej z pacjentek pobrano próbkę krwi na 

skrzep. Każda próbka krwi została odwirowana (3000 obrotów na minutę przez 15 minut), następnie 

surowice uzyskane po odwirowaniu z próbek były zamrażane w temperaturze - 70 stopni Celsjusza do 

czasu oznaczenia.. Na potrzeby badania wykorzystano również wyniki laboratoryjne wykonane z 

próbek krwi żylnej pacjentek pobranych w dniu przyjęcia do szpitala: morfologii (stężenie 

hemoglobiny oraz płytek krwi), niektórych parametrów biochemicznych (stężenie markera Ca 125) i 

układu krzepnięcia (apTT oraz d- dimery).  

Przez okres 36 miesięcy od zabiegu operacyjnego monitorowano dalsze losy pacjentek po leczeniu 

operacyjnym. Jako "dodatnie” pod względem zakrzepicy uznano pacjentki, które w okresie 

obserwacji po zabiegu operacyjnym ujawniły kliniczne cechy obecności procesu zakrzepowego - 

potwierdzoną badaniem USG Doppler zakrzepicę żył głębokich i/lub kliniczne powikłanie o 

charakterze zatorowości płucnej lub zatorowości innego narządu, potwierdzone dowolnym badaniem 

radiologicznym.  

  

W celu oznaczenia przeciwciał antyfosfolipidowych (aPL), dzień przed zabiegiem operacyjnym od 

każdej pacjentki z badanej grupy pobrano 10 ml krwi na skrzep. Następnie próbkę wirowano przez 10 

minut przy prędkości 3000 obrotów/minutę w temperaturze pokojowej. Uzyskaną w ten sposób 

surowicę zamrożono i przechowywano w temperaturze     -70°C do momentu wykonania oznaczeń.  

Oznaczenia przeciwciał antyfosfolipidowych wykonano w Pracowni Badań Chorób 

Autoimmunizacyjnych Katedry i Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Przeciwciała antyfosfolipidowe oznaczono metodą DotBlot w 

następujących rodzajach i klasach:  

  

● Nieklasyfikacyjne:  

● Przeciwciała przeciwko kwasowi fosfatydylowemu: w klasie IgM oraz IgG  

● Przeciwciała przeciwko fosfatydylocholinie: w klasie IgM oraz IgG  

● Przeciwciała przeciwko fosfatydyloetanolaminie: w klasie IgM oraz IgG  

● Przeciwciała przeciwko fosfatydyloglicerolowi: w klasie IgM oraz IgG  

● Przeciwciała przeciwko fosfatydyloinozytolowi: w klasie IgM oraz IgG  

● Przeciwciała przeciwko fosfatydyloserynie: w klasie IgM oraz IgG  

● Przeciwciała przeciwko aneksynie V: w klasie IgM oraz IgG  

● Przeciwciała przeciwko protrombinie: w klasie IgM oraz IgG  



● Klasyfikacyjne:  

3. Przeciwciała antykardiolipinowe: w klasie IgM oraz IgG  

4. Przeciwciała przeciwko β2 glikoproteinie I: w klasie IgM oraz IgG  

  

Do oznaczeń wykorzystano komercyjnie dostępne zestawy testowe Anti-Phospholipid 10 Dot firmy 

Generic Assays. Kategorie odczytu półilościowego, przyznane przez program interpretujący wynik 

odczytu z urządzenia skanującego były następujące:  

  

- wynik bardzo silnie pozytywny: >80  

- wynik silnie pozytywny: 60 - 80  

- wynik pozytywny: 40 - 59  

- wynik granicznie pozytywny: 20 - 39  

- wynik negatywny: wartości niższe od 20  

  

Punkt odcięcia (wynik pozytywny) ustalono jako wartość odczytu paska przez urządzenie skanujące 

większą lub równą 40. Otrzymane wartości liczbowe intensywności odczytu zabarwienia pasków 

wyników, zostały automatycznie zapisane za pomocą dostępnego oprogramowania w pliku arkusza 

kalkulacyjnego w celu dalszych obliczeń statystycznych. Wykonano razem 3880 oznaczeń (20 

rodzajów przeciwciał u 194 pacjentek).  

  

  

  

  

Wyniki badań  

  

Wyniki  oceny częstości powikłań zakrzepowych w poszczególnych grupach wskazują na  istotne 

różnice w częstości występowania  zakrzepicy między poszczególnymi grupami (test Fishera 

p=0,00340). Zakrzepica występowała najczęściej wśród chorych na nowotwory złośliwe jajnika oraz 

istotnie częściej niż w grupie chorych z nienowotworowymi schorzeniami narządu płciowego 

(p<0,002). Analizując częstość występowania zakrzepicy w badanych łącznie grupach chorych na 

nowotwory jajnika oraz nowotwory  trzonu macicy w porównaniu z pacjentkami, których patologia 

narządu płciowego nie była związana z nowotworem złośliwym, wykazano również istotnie wyższą 

częstość występowania zakrzepicy u chorych na nowotwory złośliwe (p=0,004).  

Zaobserwowano istotne statystycznie różnice w występowaniu pozytywnych wyników detekcji aPL 

(dla dowolnych przeciwciał) w teście DotBlot, dla wartości odczytu większej lub równej 40,  w grupie 

chorych z nowotworami złośliwymi trzonu macicy (p=0,0007). Stwierdzono również istotne 

statystycznie różnice w stężeniu d-dimerów, oznaczonym dzień przed zabiegiem operacyjnym w 



badanych grupach pacjentek. Wyższe wartości wyników odnotowano u chorych z rozpoznanymi 

nowotworami złośliwymi jajnika (grupa nr 1) w porównaniu z grupą nr 2 (p=0,016). W grupie nr 2 

(nowotwory złośliwe trzonu macicy) istotnie częściej występującymi przeciwciałami aPL były 

przeciwciała przeciwko protrombinie (w klasach IgG i IgM); przeciwko β2glikoproteinie I (w klasach 

IgG i IgM) ; aneksynie V (w klasie IgM) oraz  przeciwko fosfatydyloserynie w klasie IgM. Najwyższe 

średnie wartości odczytu intensywności zabarwienia testu DotBlot dla przeciwciał przeciwko 

protrombinie w klasie IgG stwierdzono u chorych z rozpoznaniem patomorfologicznym 

gruczolakoraka typu endometrialnego (p=0,00005). Nie zaobserwowano istotnych różnic w częstości 

oraz wartości uzyskanych dodatnich wyników aPL we wszystkich badanych podklasach między 

chorymi bez nowotworu złośliwego ze współistniejącą zakrzepicą a chorymi bez nowotworu 

złośliwego i bez współistniejącej zakrzepicy.  

Analizując wyniki badań podstawowych z surowicy pobranej dobę przed zabiegiem operacyjnym,

 Stwierdzono istotne statystycznie różnice w zakresie stężenia hemoglobiny,  markera Ca125, 

d- dimerów oraz liczby płytek krwi/ mm3 w badanych łącznie grupach nr 1 i nr 2, w zależności od 

stopnia zaawansowania nowotworu wg FIGO.  

Po 36 miesięcznym okresie obserwacji, analizując dane dotyczące przeżywalności po zabiegu 

operacyjnym, zaobserwowano istotne statystycznie różnice w prawdopodobieństwie przeżycia w 

zależności od obecności lub nieobecności zakrzepicy u chorej na nowotwór złośliwy. Chore z 

zakrzepicą wikłającą przebieg choroby nowotworowej charakteryzowały się krótszym oczekiwanym 

czasem przeżycia w porównaniu z chorymi z nowotworem złośliwymi bez współistniejącej zakrzepicy.   

  

Na podstawie przeprowadzonych badań wysunięto następujące wnioski:  

  

Powikłania zakrzepowe występują stosunkowo często u chorych na nowotwory żeńskiego narządu 

płciowego (jajnika i trzonu macicy) - przy czym nowotwory jajnika  są obarczone szczególnie wysokim 

ryzykiem wystąpienia zakrzepicy.  

  

Wybrane  klasyfikacyjne i nieklasyfikacyjne  przeciwciała antyfosfolipidowe  są obecne w istotnych 

mianach u chorych na nowotwory żeńskiego narządu płciowego (jajnika i trzonu macicy). 

Występowanie poszczególnych przeciwciał jest związane z lokalizacją i patomorfologią   nowotworu.   

  

Chore na nowotwory trzonu macicy charakteryzują się znamiennie częstszym występowaniem 

klasyfikacyjnych przeciwciał przeciwkoβ2glikoproteinie I i nieklasyfikacyjnych przeciwciał przeciwko  

protrombinie, przeciwko aneksynie V oraz  przeciwko fosfatydyloserynie.  

  

  

Obecność wybranych klasyfikacyjnych i nieklasyfikacyjnych przeciwciał antyfosfolipidowych u 

chorych na nowotwory złośliwe jajnika oraz trzonu macicy wydaje się być bardziej biomarkerem 

nowotworu związanym z jego swoistością antygenową  niż markerem ryzyka zakrzepicy.  

  



Wysoki poziom D-dimerów i typ patomorfologiczny  nowotworu jest czynnikiem ryzyka zakrzepicy u 

chorych na nowotwory jajnika.  

  

  

Prawdopodobieństwo przeżycia w nowotworach żeńskiego narządu płciowego związane jest ze 

stopniem zaawansowania, zróżnicowania nowotworu oraz z występowaniem zakrzepicy i wiekiem 

chorych.  

  

IX. SUMMARY IN ENGLISH  

  

Title of the dissertation:   

  

“Evaluation of selected clinical and serological risk factors for thrombosis in patients with ovarian 

cancer”  

  

  

  

  

Thrombosis is a common complication observed in patients treated for malignancies. A number of 

factors responsible for the occurrence of thrombosis have been identified. Interactions between 

cancer, mechanisms responsible for the coagulation process and the immune system may play an 

important role in the initiation of a thrombotic process accompanying tumours, including ovarian 

cancer.  

Women with reproductive system malignancies, especially ovarian cancer, are at high risk for 

thromboembolic complications frequently due to an advanced clinical stage of the disease at the 

time of diagnosis, long duration and a wide scope of the operation, the need for long-term 

immobilization and complicated treatment regimens. There is also greater likelihood of 

postoperative and intraoperative haemorrhagic complications resulting from the use of 

anticoagulation.  

The involvement of immunological processes in neoplasia and antitumour defence has been known 

for a long time. Antiphospholipid antibodies (aPLs) are a serological indication of immunization and 

thrombotic risk in patients with antiphospholipid syndrome and in patients with various other 

systemic autoimmune diseases. The literature describes many cases of thrombotic complications in 

cancer patients associated with the presence of the classification antiphospholipid antibodies. They 

have involved mainly haematopoietic tumours. There is little data on the presence of 

antiphospholipid antibodies and their association with thrombosis accompanying tumours of the 

female reproductive system.  

In clinical practice, the diagnosis of antiphospholipid syndrome (which is characterised by thrombosis 

accompanied by the presence of antiphospholipid antibodies) usually involves determination of anti-



cardiolipin antibodies of classes IgM and IgG, anti-β2GPI antibodies of classes IgM and IgG and lupus 

anticoagulant, which are serological criteria. The literature also emphasizes the need to supplement 

the assessment of the risk of thrombotic complications with the determination of non-classification 

autoantibodies, such as anti-annexin V, phosphatidylserine/prothrombin complex, the presence of 

which may be associated with risk of thrombosis to a greater extent.  

In the available literature, no data were found on the occurrence of antiphospholipid antibodies in 

patients with ovarian cancer.  

Taking into account the above conditions, in this study, the incidence of selected classification and 

non-classification antiphospholipid antibodies, including clinical risk factors for thrombosis, was 

determined in a group of patients with pathologically confirmed ovarian malignancies. These 

parameters were also determined in reference groups consisting of patients with malignant 

neoplasms of the uterine corpus and patients with pathology of the genital organ which was an 

indication for surgery but was not cancerous.  

  

  

The aim of the study  

  

The aim of the study is to determine whether there occur immunological conditions of thrombosis in 

patients with malignant ovarian cancer, which include the presence of antiphospholipid antibodies, 

and whether their presence is associated with an increased incidence of thromboembolic 

complications in this group of patients.   

  

Methodology  

  

The research involved 194 women admitted to the 1st Clinic of Oncological Gynaecology and 

Gynaecology of the Independent Public Clinical Hospital No. 1 in Lublin in 2015-2017. The patients 

were admitted for the diagnosis and treatment of lesions in the female genital organ with suspected 

cancer or a non-malignant lesion in the adnexa. All patients were qualified for surgical treatment.   

The day before the planned surgery, a blood sample from each patient who agreed to participate in 

the study was collected in a clot tube. Afterwards, each blood sample was centrifuged (3000 rpm for 

10 minutes), then the obtained sera were frozen at -70 degrees C to be stored for further 

immunoassays for selected antiphospholipid antibodies. The study also used laboratory results from 

venous blood tests of the patients admitted to the hospital: morphology (haemoglobin and platelet 

count), some biochemical parameters (concentration of creatinine and Ca 125 marker) and the 

coagulation system (apTT and D-dimers).  

  

194 women underwent surgery and microscopic pathomorphological examination of lesions in the 

female reproductive system. The final diagnosis was based on postoperative pathomorphological 

examination of the tissue removed during surgery by laparotomy or laparoscopy. The patients were 

divided into three groups:  



  

Group 1. Patients (n=43) who were diagnosed with ovarian cancer as a result of diagnostic and 

surgical procedures.   

Group 2. Patients (n=70) who were diagnosed with uterine cancer as a result of diagnostic and 

surgical procedures.  

Group 3. Patients (n=81) in whom the pathology of the genital organ, which was an indication for 

surgery, was not associated with a malignancy.  

  

Statistical evaluation of the obtained results was performed with regard to the patients’ 

postoperative (pathomorphological) diagnoses.  

  

They were monitored for 36 months after the surgery. Patients were considered as “positive” in 

terms of thrombosis if they exhibited clinical signs of the presence of a thrombotic process within the 

time of observation after surgery - deep vein thrombosis confirmed by Doppler ultrasound 

examination and/or confirmed clinical event involving pulmonary embolism or other organ embolism 

confirmed by any radiological examination.   

The dot blot method was used to determine the following classes of antiphospholipid antibodies 

from the collected and frozen plasma obtained from each patient:  

● Non-classification:  

● Antibodies against phosphatidic acid: IgM and IgG class  

● Anti-phosphatidylcholine antibodies: IgM and IgG class  

● Anti-phosphatidylethanolamine antibodies: IgM and IgG class  

● Anti-phosphatidylglycerol antibodies: IgM and IgG class  

● Anti-phosphatidylinositol antibodies: IgM and IgG class  

● Anti-phosphatidylserine antibodies: IgM and IgG class  

● Anti-annexin V antibodies: IgM and IgG class  

● Anti-prothrombin antibodies: IgM and IgG class  

● Classification:  

5. Anticardiolipin antibodies: IgM and IgG class  

6. Antibodies against β2 glycoprotein I: IgM and IgG class  

  

Membranes with spotted antibodies determined in the serum were read by the Canon CanoScanLiDE 

120 scanner. GA DotBlot Analyzer and Dongle GA DotBlot Analyzer were used to determine the 

numerical value of the reading. The intensity of readings of the spotted membranes was determined 

numerically, qualitatively and quantitatively by the program. The intensity of the spotting on the 



membrane was calculated by the software in relation to the intensity of the spotting on a control 

membrane.   

  

The obtained results of clinical parameters and laboratory tests were subjected to statistical analysis. 

Values of the analysed parameters were characterized using the R programming language. Statistical 

inference was carried out at the significance level of α = 0.05. Cases where there were no grounds to 

reject the tested hypothesis, i.e. when p > 0.05, were indicated with the symbol NS (which stands for 

‘statistically insignificant’). The null hypothesis was rejected and an alternative hypothesis was 

adopted when p < 0.05. The results concerning the differences in the probability of the patients’ 

survival (based on a 36-month follow-up), including the examined factors (grading, FIGO, thrombosis, 

age), were expressed using the Kaplan-Meier curve.  

  

In order to determine the studied parameters, the available Anti-Phospholipid 10 Dot test sets 

supplied by Generic Assays were applied. The categories of semi-quantitative readings applied by the 

software interpreting the reading from the scanning device were the following:  

- extremely positive result: >80  

- strongly positive result: 60 - 80  

- positive result: 40 - 59  

- barely positive result:20 - 39  

- negative result: readings lower than 20  

  

The borderline point (positive result) of the reading value was assessed as the value of the reading by 

the scanning device, at the level 40 or above.The numerical values of the intensity of spotting of the 

membranes, were automatically recorded by the software in the spreadsheet file for further 

statistical analysis.  

  

  

Study results  

  

  

The results of the assessment of the frequency of thrombotic complications in individual groups 

indicate significant differences in the frequency of thrombosis between the groups (Fisher test 

p=0.00340). Thrombosis occurred most frequently in patients with malignant ovarian tumours - 

significantly more frequently than in the group of patients with non-neoplastic diseases of the 

reproductive system (p <0.002). Analysis of the incidence of thrombosis in the jointly examined 

groups of patients with ovarian cancer and uterine corpus cancer, compared to patients whose 

genital pathology was not associated with malignancy, also showed a significantly higher incidence of 

thrombosis in patients with malignant neoplasms (p = 0.004).  



There were statistically significant differences observed in the presence of positive aPL detection 

results (for any antibodies) in the dot blot test, for a reading value greater than or equal to 40, in the 

group of patients with malignant uterine corpus cancers (p=0.0007). There were also statistically 

significant differences in the concentration of D-dimers determined in the examined groups of 

patients the day before the surgery. Higher values were found in patients with diagnosed malignant 

ovarian cancer (group 1), compared to group 2 (p=0.016). In group 2 (malignant uterine corpus 

cancers), significantly more frequently occurring aPL antibodies were anti-prothrombin antibodies 

(classes IgG and IgM), antibodies against β2 glycoprotein I (classes IgG and IgM), anti-annexin V 

antibodies (class IgM) and anti-phosphatidylserine antibodies of the IgM class. The highest mean 

values of the spotting intensity reading in the dot blot test for anti-prothrombin antibodies of the IgG 

class were found in patients with a pathomorphological diagnosis of endometrial adenocarcinoma 

(p=0.00005). There were no significant differences observed in the frequency and value of positive 

aPL results in all examined subclasses between patients without malignant cancer with coexisting 

thrombosis and patients without malignant cancer and without coexisting thrombosis.  

The analysis of the results of basic tests on serum collected one day before the surgery showed 

statistically significant differences in the concentration of haemoglobin, creatinine, Ca125 marker, D-

dimers and platelet count/mm3 in the jointly examined groups 1 and 2, depending on the FIGO 

cancer stage.  

Analysis of the data on survival after surgery conducted after a 36-month follow-up period showed 

statistically significant differences in the survival probability depending on the presence or absence 

of thrombosis in patients with malignant cancer. Patients with thrombotic complications in the 

course of the neoplastic disease were characterised by shorter expected survival, compared to 

patients with malignant cancer without coexisting thrombosis.  

  

  

The following conclusions were drawn on the basis of the conducted research:  

  

  

1. Thrombotic complications are relatively common in patients with malignant diseases of the 

female genital organ (ovaries and uterine corpus). Thrombotic complications are most often 

observed in patients with malignant ovarian cancer.  

2. Some antiphospholipid antibodies (against β2 glycoprotein I of classes IgG and IgM, anti-

prothrombin of classes IgG and IgM, anti-annexin V of the IgM class and anti-phosphatidylserine of 

the IgM class) are significantly more common in malignant uterine corpus cancers than in malignant 

ovarian cancers.  

3. The chosen classification and non-classification antiphospholipid antibodies are present at 

significant levelsin patients with malignant ovarian cancer or malignant uterine corpus cancer. The 

presence of different antibodies is related to the location and pathomorphology of the tumours.  

4. The presence of certain classification and non-classification antiphospholipid antibodies in 

patients with malignant ovarian cancer or malignant uterine corpus cancer appears to be more of a 

cancer biomarker than a risk marker for thrombosis.  



5. A higher concentration of D-dimers and pathomorphological type of cancer, is a risk factor of 

thrombosis in patients with ovarian malignancy.  

6. The predicted survival rate of patients with ovarian malignancy and patients with malignant 

uterine corpus cancer is related to the level of severity, the diversity of cancer, the coexisting 

thrombosis and patients’ age.  

 


