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 Дисертационният труд съдържа 165 стандартни машинописни 

страници, 49 таблици, 14 фигури и 3 приложения. 

 Книгописът включва 250 заглавия, от които 51 на кирилица и 199 на 

латиница. 

 Настоящото проучване е проведено с финансова подкрепа от МУ-

Пловдив, в рамките на вътреуниверситетски проект №13/2014г.  

“Скринингово проучване  на здрави лица в средна зряла възраст за 

установяване на ранни когнитивни нарушения и асоциация със съдови 

рискови фактори и биомаркери за субклинична МСБ“. 
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И З П О Л З В А Н И    С Ъ К Р А Щ Е Н И Я  

                       Използвани съкращения на думи и изрази на български език  

АМИ 

АН 

Асимптомни мозъчни инфаркти 

Артериално налягане 

АХ 

БА 

Артериална хипертония 

Болест на Алцхаймер 

ДСГ Доплерова сонография 

ЕДС 

ЗД2 

Екстракраниална ДСГ 

Захарен диабет 2 тип 

ИБС Исхемична болест на сърцето 

ИМИ Исхемичен мозъчен инсулт 

ИТМ Индекс на телесна маса 

КН Когнитивни нарушения 

КТ Компютърна томография 

ЛКН Леко когнитивно нарушениe 

МРТ Магнитно-резонансна томография 

МСБ Мозъчносъдова болест 

МСЗ Мозъчносъдови заболявания 

МСИ Мозъчносъдови инциденти 

ОШ Отношение на шансовете 

ПЕТ 

СД 

СЛКН     

сМСБ 

Позитронно-емисионна томография 

Съдова деменция 

Съдово леко когнитивно нарушение 

Субклинична мозъчносъдова болест 

СКН Съдово когнитивно нарушение 

СРФ Съдов/и  рисков/и   фактор/и 

СРС Съдов рисков статус 

ССЗ Сърдечносъдови заболявания 

ЧМТ Черепномозъчна травма 

 

 

 

                                                           Използвани съкращения на думи и изрази на английски език   

 

                AH                                                                                                      Aртериална хипертония      

                АНА-АSА                                                                                         (American Heart Association and American Stroke Association) 

                CI                                                                                                        Когнитивно нарушение 

                CVD                                                                                                   Мозъчносъдова болест 

                DM2                                                                                                   Захарен диабет тип 2 

                DSG                                                                                                   Доплерова сонография 

                MRT                                                                                                  Магнитно-резонансна томография 

  IED (Intra – Extra Dimensional Set)          Промяна на поредица от форми 

  SOC (Stockings of Gambridge) 

  SPECT 

   Кули на Кеймбридж 

   Еднофотонна емисионна комютърна томография 

  SWM (Spatial Working Memory)  

  VRS 

 

                                                         

   Пространствена работна памет  

   Съдов рисков статус 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

От седемдесетте години на XX век до днес за състоянието, което предхожда 

мозъчните инсулти и протича подмолно без неврологична симптоматика, са използвани 

множество и различни класификации - „латентна недостатъчност на мозъчното 

кръвообръщение“, „асимптомни исхемични нарушения на мозъчното 

кръвообръщение“, „асимптомна“ или „субклинична“ мозъчносъдова болест (МСБ). И  

днес  „за всяка възраст“ остава неизчислен рискът от МСБ като важен прогностичен 

фактор за бъдещ когнитивен упадък, инвалидизащ или фатален мозъчносъдов 

инцидент. Това е  глобално неразрешен проблем за общественото здраве. В клинични 

извадки на по-близки до нас проучвания, някои автори  се фокусират върху по-пълно 

описание на връзката между СРФ и скритото наличие на лезии в подкоровото бяло 

мозъчно вещество. Все още обсъжданият „специфичен“ профил на клинично 

асимптомните мозъчносъдови нарушения като потенциална причина за когнитивното 

увреждане при възрастни индивиди кара  редица съвременни автори, както и 

Комитетът към Американската кардиологична асоциация да класифицират тези 

нарушения като субклинична форма на МСБ. Още с въвеждане на магнитно-

резонансната томография (МРТ) честа находка при изследване на главен мозък при 

пациенти с артериална хипертония  без неврологичен дефицит е била коровата 

атрофия. Възможно най-ранното откриване на „тихото“ съдово леко когнитивно  

нарушение (СЛКН) при индивиди в зряла   възраст  с нормалното ежедневно 

функциониране  се оказва много важно за доказване на „скритото“ присъствие на 

субклиничната МСБ (сМСБ), за превенция на мозъчния инсулт и съдовата деменция. 

Тези дискретни когнитивни нарушения (КН), които евентуално корелират със съдовите 

рискови фактори (СРФ) и с МРТ находки в главен мозък, могат да се потърсят със 

специфични високо чувствителни невропсихологични тестове. Проучванията, 

посветени на СКН потвърждават, че то може да прогресира до съдова деменция или 

инсулт – заболявания, свързани със сериозна инвалидизация, смъртност и огромни 

разходи за общественото здравеопазване. Следователно идентифицирането на 

индивиди в риск от развитие на  начална форма на исхемична МСБ в средна зряла 

възраст е от особено значение за целите на профилактиката. Това би довело до 

снижаване на заболяемостта, отсрочване във времето на деменцията и инсулта, както и 

подобряване качеството на живот.  
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2. ХИПОТЕЗА, ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ПРОУЧВАНЕТО  

 

           2.1.  Хипотеза на проучването 

Настоящото проучване се основава на предположението, че възрастта от 45 до 

55 год. е рискова за възникване на начална МСБ, във връзка с въздействието на 

различни СРФ, поотделно или в комбинация, върху мозъчното кръвообращение. В 

резултат патофизиологичните механизми довеждат до структурни и функционални 

изменения на мозъчния паренхим, които в най-ранните стадии на МСБ се представят 

отчасти с нарушения в познавателните способности. Това състояние, познато от 

литературата, като „мозък в риск“ или „когнитивно нарушение, без деменция“ е най-

подходящо за проучване и повлияване за целите на профилактиката. Подробното 

литературно проучване и проведения от нас анализ  ни дават основание активно да 

потърсим прогностични фактори за “скрита болестност” от МСБ, които да бъдат 

предложени за ранна превенция на риска от СКН.  

2.2. Цел на проучването 

Да се оцени риска от развитие на МСБ при лица без неврологични и психични 

отклонения от 45 до 55 г. посредством установяване наличието и връзките между СРФ,  

находките от инструментални  изследвания (доплерова сонография, МРТ на главен 

мозък, офталмоскопия, ЕКГ) и когнитивни нарушения. 

2.3. Задачи на проучването 

2.3.1. Идентифициране на СРФ и невропсихични симптоми, които все още не 

влияят на ежедневното функциониране на участниците в проучването чрез 

неврологично изследване;   

2.3.2. Лабораторно и инструментално изследване  за белези на сМСБ - 

атерогенни кръвни показатели; абнормни находки от функционални (ЕКГ, очни дъна, 

невросонографски)  и невроизобразяващи изследвания (МРТ).  

2.3.3. Невропсихологично изследване със специфични  психометрични тестове 

за  ранни дискретни когнитивни нарушения (КН).  

2.3.4. Сравнение на получените резултати с цел оценка на риска от МСБ с тези 

на  контролна група с по-висока възраст (56-65г.), но близка по образователно равнище.  
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2.3.5. Установяване дали ранните дискретни когнитивни нарушения могат да се 

използват като невропсихологичен прогностичен фактор за мозъчносъдови нарушения, 

установими чрез невроизобразяващи (МРТ) и функционални методи (доплерова 

сонография). 
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3. КЛИНИЧЕН КОНТИНГЕНТ И МЕТОДИ 

3.1. Клиничен контингент 

3.1.1. Изследвани са  98 индивида от 45 до 55г. на средна възраст 50,37 ± 3,24 г., 

от тях 38 (38,8%)  мъже и 60 (61,2%) жени. 

3.1.2. Контролна  група от 65 индивида от 56 до 65 г. (средна възраст 58,66±5,7 

г.) от тях 15 (23,0%) са мъже и  50 (77,0 %) са жени.    

Участниците са подбрани според следните критерии: 

Критерии за включване: (1) запознаване с целта на изследването - 

установяване на риска от МСБ, подписване на  декларация за информирано съгласие 

(Приложение № 2 и 3); (2) предоставяне на съпровождаща медицинска документация 

от личен лекар или от консултиращи специалисти за евентуално вече налични СРФ, 

които не пречат на служебните им ангажименти и не затрудняват съществено 

качеството им на живот; (3) нормален неврологичен и психичен статус. 

Критерии за изключване: (1) преживян  мозъчносъдов и/или сърдечно-съдов 

инцидент, (2) последици от невроинфекция или черепно-мозъчна травма; (3)  

документално диспансеризиране за епилепсия, множествена склероза или мигрена; (4) 

актуално психотично или афективно разстройство; (5) анамнестични данни за паметови 

нарушения; (6) декомпенсирани хронични заболявания (сърдечно-съдови, ендокринни, 

бъбречни, чернодробни, неоплазмени и др); (7) злоупотреба с алкохол; (8) 

невродегенеративно заболяване – болест на Паркинсон, Болест на Алцхаймер, съдова 

деменция;  (9) тумор на главен и гръбначен мозък.; (10) отказ от подписване на  

декларация за информирано съгласие за участие в клиничното проучване и прекъсване 

на  изследването по своя воля. 

  3.2.Методи на проучването 

  3.2.1. Анкетен  метод  

  С анкетна карта, изработена за целите на проучването е  събрана информация 

за:  демографски характеристики  на участниците  - име, пол, възраст, местоживеене, 

образование; СРФ- тютюнопушене, прием на алкохол, прием на лекарствени средства, 

фамилна анамнеза за съдови заболявания, наличие на заболявания- СРФ: сърдечно 
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заболяване, артериална хипертония (АХ), захарен диабет (ЗД), дислипидемия, 

периферна съдова болест, хронична бъбречна недостатъчност. 

  3.2.2. Клинични методи  

  3.2.2.1. Неврологичен преглед и оценка на психичния статус 

    При всички изследавни лица бяха снети: подробна анамнеза, соматичен, 

неврологичен, психичен и съдов рисков статус. 

3.2.3. Лабораторни  изследвания 

Хематологични и клинично-химични изследвания: пълна кръвна картина, 

глюкоза, урея, креатинин, фибриноген, общ холестерол, HDL–холестерол, 

триглицериди, трансаминази, серумни концентрации на  Вит. В12, тиреостимулиращ 

хормон (ТSH). 

3.2.4.  Невропсихологично изследване  

Използвани са следните невропсихологични методи: Mini-Mental State 

Examination (MMSE); Тест Montreal Cognitive Assessment (МоCA); Cambridge Test 

Automated Battery (CANTAB-Eclipse) с  4 субтеста (MOT, SOC, SWM и IED); Скала за 

депресия на Монтгомъри-Асбърг (MADRS).  

3.2.5. Невроизобразяващо  изследване на главен мозък  

Невроизобразяващото  изследване на главен мозък е проведено в СМДЛ „Русев“ 

при УМБАЛ „Каспела“, Пловдив с магнитнорезонансен томограф MAGNETOM Aera 

от Siemens (1,5 тесла) при 50 индивида (45-55г.). Разчитането на томограмите с 

програмен продукт Software syngo MRD 13A, съобразно признатите критерии за 

класифициране на структурните увреди на мозъчен паренхим както е показано в 

European Task Force on Age-Related White Matter Changes (ARWMC)  rating  scale.  

  3.2.6. Функционални изследвания 

3.2.6.1. Стандартнa 12-каналнa ЕКГ - проведенa при 70 лица с Schiller AT-2 plus 

и разчетенa от кардиолог.  

3.2.6.2. Очните дъна са изследвани (по болничен алгоритъм) с офталмоскоп 

YZ11D при 63 лица.   

https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiiopmAo8bNAhXLWBQKHS95AS8QFghBMAo&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FMontreal_Cognitive_Assessment&usg=AFQjCNGMMWfaMsXWxvhD2wGs-gE_mf2UrA&bvm=bv.125596728,d.bGs
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3.2.6.3. Екстра- и транскраниална ДСГ беше проведена с цереброваскуларен 

доплер при 66 лица. Определени бяха невросонографските параметри за тежестта на 

артериално стенозиране, според приетите критерии за съдова патология 

(нискостепенни или несигнификантни – под 50% и високостепенни стенози - от 55-90% 

и оклузии.  

3.2.7. Статистически методи 

За описание на резултатите  е приложена дескриптивна статистика и графичен 

анализ. Резултатите са представени чрез средна аритметична стойност, стандартно 

отклонение и стандартна грешка. Оценката на относителен дял и честотните 

разпределения при качествени (неметрирани) и групирани данни са извършени чрез 

алтернативен анализ. Използвани са още: 1) за съпоставка на две независими извадки  

са използвани “u” критерий и Mann- Whitney test; 2) за съпоставка на резултатите при 

двумерни разпределения е приложен критерия χ2; 3) за търсене на силата на зависимост 

между променливи са използвани корелационните коефициенти на  Pearson и Spearman. 

За оценка на влиянието на отделните СРФ върху представянето с CANTAB се приложи 

проста линейна регресия. За ниво на значимост на нулевата хипотеза бе прието р<0,05. 
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 4. РЕЗУЛТАТИ  

4.1. Резултати от проведените анкета и  неврологично изследване 

 4.1.1.   Демографски характеристики 

 Участниците в проучването са  разделени по възрастова принадлежност на: 

основна група  изследвани  на възраст  между 45 – 55 г. и  контролна група - между  56 

– 65 г.  

Демографски данни на участниците от основната група: средна възраст 

50,37±3,24 г. От тях 38 (38,8%)  са мъже със средна възраст 50,84±3,15 г., а 60 (61,2%) 

са  жени със средна възраст 50,07±3,28 г.; 27 - със средно образование (27,6%), 71 - с 

висше образование (72,4%).  

Демографски данни на участниците от контролната група: средна възраст 

58,66±5,7 г. От тях 15 (23,0%) са мъже и 50 (77,0%) са жени;  24 са със средно 

образование (36,93%), а 41 -  с висше образование (63,07%).  

 

4.1.2. Резултати от неврологичното изследване на участниците от основната 

група и  СРФ   

4.1.2.1. Неврологично  изследване  

Предварителните  данни от медицинска документация за  наличие на вече 

регистрирани СРФ,  както и изпълнените критерии за допустимост на изследваните 

значително улесниха неврологичната анамнеза и насочиха вниманието към техния СРС 

(СРФ + находки от ДСГ/МРТ). Неврологичният статус при всеки един от участниците 

не  установи  огнищна и общомозъчна  неврологична симптоматика, както и качествени 

нарушения в психичния статус.   

  4.1.2.2. Съдови рискови фактори  - характеристики 

СРФ, документирани от изследването варират в широки граници по вид и 

честота. С АХ са 29 (30,0%) души, които провеждат редовна и адекватна 

антихипертензивна терапия и поддържат АН в границите на възрастовите норми 

(систолно АН 120,56±12,37 mmHg; диастолно АН 77,23±8,57 mmHg). При 10 (34,48%) 

от изследваните е отчетена изолирана систолна (I степен) хипертония (средно систолно 
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кръвно налягане 145,00±5,00mmHg).   

Диспансеризирани за ЗД2 са 10 (10,2%) души; новооткрити с хипергликемия са 

също 10 (10,2%). Общо  20 души  (21,28 %) са с нарушен кръвно-захарен профил 

(Фиг.3).  

Дислипидемия  се регистрира  при 28 (28,57%) от изследваните. Само с 

хиперхолестеролемия са 45 (46,87%) от 96 изследвани 

 Непушачи са 44 (44,9%) (18 мъже и 26 жени);  бивши пушачи са 23 (23,5%) (14 

мъже и 9 жени), а настоящи - 31 (31,6%) (6 мъже и 25 жени). Петдесет (51,02%), от 

анкетираните 98  участника не  консумират алкохол, а 48 (48,98%)  - консумират, като 

46 (95,83 %) от тях  пият както  концентриран алкохол, така и вино, а  2 (4,17%) – само  

вино.  

С обременена фамилна анамнеза за сърдечно-съдови и МСИ са 59 (60,2%) 

души– с преживяни съдови инциденти от майката са 47 (48%), а 12 (12,2%) - от бащата. 

 

4.2. Резултати от лабораторни, инструментални и невроизобразяващи 

изследвания на участниците от основната група 

4.2.1. Резултати от лабораторни изследвания   

          4.2.1.1. Показатели  на  пълна кръвна картина (ПКК)  

Нисък е относителният дял на абнормните показатели от ПКК. Над 90% от 

изследваните са  с нормална ПКК. 

4.2.1.2. Показатели на мастния профил   

Изследваните с хиперхолестеролемия са по-малък относителен дял (46,8%) от 

тези без повишен общ холестерол (53,2%). Абнормни са  стойностите на HDL-

холестерола само в 8,6% от изследваните участници. Над 1/3 от изследваните (34,3%) 

са с абнормно завишени триглицериди. Със стойности  над горна граница на нормата за 

LDL-холестерола са само 7% от изследваните. 

    4.2.1.3. Други  лабораторни изследвания на участниците   

 

Лабораторните показатели показват някои новооткрити  за участниците 
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абнормности: с нива под долната референтна граница за Вит.В12 са над  1/3 от 

изследваните (38,98%); с абнормно по-високи  нива на TSH са 9 души (14,1%), а с 

абнормно ниски нива – 1 човек (тези 10 лица са консултирани с ендокринолог и 

намерените абнормни стойности на TSH са преценени като клинично незначими и  

неналагащи допълнителни изследвания и лечение). 

Табл.1. Разпределение на 98 изследвани според носителството на СРФ  

           

Брой  

СРФ 

 
Брой 

участници Процент (%) 

 0 27 27,6 

1 36 36,7 

2 17 17,3 

3 13 13,3 

4 5 5,1 

 

Само при 27 (27,6%) от изследваните не са намерени РФ. Отчетеният общ брой 

РФ при 71 (72,4%) от носителите е 129. Направеното разпределение показа, че с  1 РФ 

са над 1/3 от участниците (36,7%), а с повече от 1 РФ са 35,7% (Табл.1. и Фиг.1.). 

Средният брой на РФ е равен на 1,32 +1SD (1,16298). 

 

            Фиг.1. Разпределение на участниците според  носителството на  СРФ  

 

 

 

 

27,6% 

36,7% 

17,3% 

13,3% 
5,1% 

без рискови фактори един  два три четири 
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      4.2.2. Резултати от инструменталните  изследвания 

            Електрокардиограма (ЕКГ) се осъществи при 94 души. С абнормна ЕКГ са 11 

души (11,7%), от които: 7 (7,44%) имат реполяризационни  промени, 3 (3,2%) имат 

левокамерна хипертрофия, 1 (1,06%) е с ритъмно нарушение, недиагностицирано 

досега (тихо предсърдно мъждене). 

  Очни дъна. Офталмоскопично изследване  на очно дъно се осъществи при 63 

участника (26 мъже и 37 жени).  При  всички изследвани очните папили са с ясно 

очертани граници, на нивото на ретината. При 17 (27,0%)  изследвани в очните дъна са 

намерени абнормни промени – с начална ангиосклероза на ретината са 12 (19,0 %); с 

хипертонична ангиопатия  са 4 (6,3%) и с диабетна ретинопатия I ст.  – 1 (1,7%).  

Доплерова сонография на екстракраниални и интракраниални мозъчни съдове 

е осъщественa при  66 участника. При 11 (7 мъже и 4 жени) (16,7%) от тях  са 

установени  атеросклеротични изменения на мозъчните съдове. При 1 мъж и 1 жена е 

установена 50% стеноза на М1 сегмент на средната мозъчна артерия. При 5 мъже и 3 

жени са намерени единични атероматозни плаки в каротидните артерии, а 1 изследван е 

с дискретно повишени по хипертоничен тип индекси на резистентност на двете 

вътрешни сънни артерии. 

 

 

 Магнитно-резонансната томография на главен мозък.  Изследвани с МРТ на 

главен мозък са 71 участника (Фиг.2.). При 17 (23,94%) от тях са открити лакунарни 

инфаркти в дълбоките мозъчни структури, а при 4 (5,64%) - начална корова атрофия. 

Не е установена левкоарайоза при нито един от изследваните. 
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Фиг.2.  Разпределение на изследваните според честотата на  находките от МРТ на 

главен мозък 

 

 

4.3. Сравнение на демографски данни, резултати от физикални, 

лабораторни, инструментални  и невроизобразяващи изследвания за наличие на 

СРФ  при участниците от основната група 

Табл.2. Сравнени демографски данни и находки (+/-) от физикални, лабораторни и 

инструментални изследвания при двете подгрупи участници от основната група 

Показатели  

 

 

             Наличие         Отсъствие  u р 

 Брой        (%±Sp) Брой      (%±Sp) 

Възраст 

 

 

АХ  

 

Дислипидемия  

 

Дисгликемия 

 

Хиперхолестеролемия  

 

 

Триглицериди – 

увеличени 

 

Намален Вит. В12  

 

Повишен TSH 

47 (под  50г.) (48,0±5,05) 

 

 

29       (29,59± 4,61) 

 

28      (28,57 ±4,56) 

 

20      (20,4± 4,1 ) 

 

 

45      (46,87±5,09) 

 

 

33      (34,38 ±4,85) 

 

 

23      (38,98  ±6,35) 

 

51 (над 50г.)  (52±6,20) 

 

 

69      (70,41±4,61) 

 

70     (71,43± 4,56) 

 

78    (79,6± 4,1) 

 

 

51      (53,13±5,09) 

 

 

63      (65,62 ±4,85)  

 

 

36     (61,02   ±6,35) 

 

0,56 

 

 

6,89 

 

6,65 

 

10,2 

 

0,87 

 

 

4,55 

 

 

2,45 

 

11,54 

>0,05 

 

 

<0,001 

 

<0,001 

 

<0,001 

 

>0,05 

 

 

<0,001 

 

 

<0,05 

 

<0,001 

70,4% 

24,0% 

5,6% 
Нормална находка 

Лакунарни инфаркти 

Начална мозъчна 
атрофия 
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 9        (14,06±4,35) 

 

55    (85,94±4,35) 

 

 

Фамилна анамнеза за 

МСБ 

 

59      (60,2±4,94) 39       (39,8±4,94) 2,94 <0,01 

Затлъстяване  

 

68      (69,4±4,66) 30       (30,6±4,66) 5,84 <0,001 

Увеличена обиколка на 

талията 

 

 

74      (77,9±4,26) 21    (21,1±4,26) 9,34 <0,001 

Тютюнопушене  

 

54      (55,1±5,02) 44    (44,9±5,02) 1,44 >0,05 

Прием на алкохол  

 

Абнормна ЕКГ 

 

Абнормни промени в 

очни дъна 

 

 

Абнормни находки от 

ДСГ/МРТ 

 

50     (51,02±5,05) 

 

11      (11,70  ±3,32) 

 

17      (26,98  ±5,59) 

 

 

 

24       (27,4±4,78) 

48    (48,98±5,05) 

 

83    (88,30  ±3,32) 

 

46     (73,02±5,59) 

 

 

 

63   (72,4±4,7) 

0,28 

 

16,31 

 

5,82 

 

 

 

6,66 

>0,05 

 

<0,001 

 

<0,001 

 

 

 

<0,001 

 

Сравнителният анализ  показа значимо по-малък брой на изследваните с: АХ, 

дислипидемия, дисгликемия, завишени триглицериди, ниско ниво на Вит.В12, повишен 

TSH и абнормна ЕКГ. По-голям е броят на участниците с фамилна анамнеза за МСБ, с 

физикални данни за затлъстяване и за увеличена обиколка на талията, който значимо 

надхвърля  броя на участниците без фамилна анамнеза за МСБ  и с нормални 

физикални данни (Табл.2.).  

4.4. Резултати от изследвани зависимости  между наличните СРФ и  

находките от ДСГ/ МРТ   

  За целите на статистическия анализ находките от ДСГ и МРТ  са комбинирани в 

един общ показател (ДСГ/МРТ), отразяващ наличието на абнормни изменения от единия 

или от двата метода на изследване.  При 26 изследвани  хипертоници 13 (50%) имат 

абнормни ДСГ/МРТ находки, а при участниците без АХ 18 (26,9%) души  също имат 

абнормни  ДСГ/МРТ находки.   
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Установява се значима зависимост между наличието на АХ и патологичните  ДСГ/ 

МРТ находки, р<0,05 (χ2=3.77). 

Изследваните със стойност на LDL-холестерол над нормата са със значимо по-

голям процент патологични  ДСГ /МРТ находки, р<0,05 (χ2=8,36). При изследваните  с 

дислипидемия се установява значимо по-голям брой патологични  ДСГ/МРТ находки, 

р<0,01 (χ2=9,64).   

         При  изследваните  с абнормно ниски нива на HDL-холестерола се установява 

значимо по-голям брой  патологични  ДСГ/МРТ находки, р<0,05, (χ2=6,83).     

           

При 1/3 от изследваните 93 участника са открити патологични ДСГ/МРТ 

находки. Диабетиците с абнормна находка от ДСГ/МРТ са значимо по-голям 

относителен дял от диабетиците без находка,  р<0,05 (χ2=5,16).  

Табл.3 Разпределение на участниците според наличието (не/да) на СРФ и 

ДСГ/МРТ находки 

Наличие на СРФ Без находка от 

ДСГ/МРТ 

С находка от 

ДСГ/МРТ 

Общо 

Не 20 (80,0%) 5 (20,0%) 25 (100%) 

Да 43 (63,2%) 25 (36,8%) 68 (100%) 

Общо 63 (67,7%) 30 (32,3%) 93 (100%) 

 

  Участниците със СРФ и патологична ДСГ/МРТ находка (25;36,8%) са с по-голям 

относителен дял от участниците без СРФ, но с налични патологични  ДСГ/МРТ 

находки (5;20,0%) (Табл.3.). 

Табл.4. Зависимости (ОШ) между наличните (не/да) СРФ и абнормните  находки от 

ДСГ/МРТ  при участниците от основната група 

Характеристики / СРФ 

 

Зависимости 

 

Относителен дял 

на установените    

(+) ДСГ/МРТ 

  ОШ (95% ДИ),            p
 *
 

 

Пол (мъже/жени) (-) 34,3% / 32,8% 0,934 (0,384-2,268)        0,880 

Възраст (под и над 50 год.) (-) 26,1%/40,4% 1,923 (0,798-4,630)         0,145 

*СРФ  (+) - 2,416 (1,538-3,795)         0,001 
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*AХ (не/да) (+) 26,9% / 50,0% 2,722 (1,064-6,966)          0,037 

*ЗД2 (не/да) (+) 29,8 %/ 63,6% 4,229 (1,133-15,790)         0,032 

    

*Дислипидемия (%) [не/да]                                                              (+) 23,9% / 57,7% 4,347 (1,665-11,347)         0,003 

*TGL  (не/да) 

 

(+) 

 

26,2%/45,2% 

 

 

2,678  (1,248-5,747)           0,011 

 

Увеличена талия (не/да) (-) 19,0%/36,2% 2,415 (0,731-7,975)           0,148 

 

Очни дъна (не/да)  (-) 31,8%/37,5% 1,286 (0,389-4,245)            0,680 

 

Фамилна анамнеза (не/да) 

BMI (не/да) 

Тютюнопушене (не/да) 

Вит. B12(не/да) 

LDL холестерол (не/да) 

(-) 

(-) 

(-) 

(-) 

(+) 

29,7% / 35,7% 

30,0%/34,9% 

32,5%/32,1%                

43,5%/28,6% 

1,313   (0,538-3,209)          0,549 

1,252  (0,491-3,196)          0,638 

 1,091   (0,662-1,798)         0,733 

0,520(0,173-1,567)             0,245 

4,349 (1,447-13,074)          0,009 

 

Забележка: OШ, отношение на шансовете с 95% доверителен интервал   

* - статистически значим фактор 

 

Шансът  при носителите на СРФ да се намерят патологични находки  от ДСГ/МРТ е 2,416 -пъти 

по-голям отколкото при изследваните без СРФ. Шансът при хипертониците да се намерят патологични 

находки  от ДСГ/МРТ е 2,722 -пъти по-голям отколкото  при участниците с нормално кръвно налягане. 

Шансът при  диабетиците да се намерят патологични находки  от ДСГ/МРТ е 4,229 -пъти по-голям 

отколкото при участниците  с нормална кръвна захар. Шансът при изследваните  с дислипидемия да се 

немерят патологични находки  от ДСГ/МРТ е 4,347 -пъти по-голям отколкото при участниците с 

нормални показатели от невроизобразяването  и функционалното изследване. Шансът при изследваните 

с абнормна стойност на  LDL холестерола  да се намерят патологични находки  от ДСГ/МРТ е 4,349 -

пъти по-голям отколкото при участниците с нормални стойности. Шансът при изследваните с абнормно 

повишени нива на TGL да се намерят патологични находки  от ДСГ/МРТ е 2,678 -пъти по-голям 

отколкото при участниците  с нормални нива (Табл.4.). 

От всички значими СРФ, които корелират с патологични находки от ДСГ/МРТ 

с най-висока значимост са АХ, дислипидемията и стойността на LDL-холестерола. 

Регресионният модел обяснява 35% (Nagelkerke R Square) от дисперсията в 
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статистиката и коректно класифицира 76,8% от наблюденията (Табл.5.) като 

независими прогностични фактори за наличие на абнормни находки от ДСГ/МРТ. 

Табл.5. Независими прогностични фактори за наличие на абнормни ДСГ/МРТ находки  

 

Независима променлива (прогностичен фактор) Точност       ОШ (95% ДИ)    р 

  76,8%   

                   Артериална хипертония  7,129 [1,447- 35,108] 0,016 

                   Дислипидемия 

                    LDL-холестерол                                

 4,409 [1,229-  15,820] 

6,965 [1,863-26,045] 

0,023 

0,004 

 

Положителни находки за ДСГ и/или МРТ (брой = 93 случаи) е изходната променлива с двоичен код 

(положителен = 1; негативен = 0), където „положителен“ означава „патологичен“ резултат, а „негативен“ 

означава „нормален“ резултат 

          Табл.6.  Разпределение на  ДСГ/МРТ находките (+/-) спрямо броя на СРФ  

  

Находки 

 

Брой СРФ  (бр; %) 

0                                    1                                     2                                       3                            4                                                           

 

Общо 

Находка от ДСГ/МРТ(-) 21 (33,3%)         27 (42,9%)                 9 (14,3% )                     6 (9,5%)                         0 (0,0%) 63 (100%) 

Находка от ДСГ/МРТ(+) 

 

 

4  (16,7%)            6 (25,0%)                  5 (20,8%)                      6 (25,0%)                      3 (12,5%) 

24 (100%) 

Общо  

25 (28,7%)       33 (37,9%)                     14 (16,1%)                 12 (13,8%)                      3 (3,4%) 

 

  87 (100%) 

 

Установява се статистически значима зависимост между абнормните ДСГ/МРТ 

находки и броя на СРФ -  р<0,001, (χ2=18,37). С нарастването на броя на СРФ значимо 

нараства и относителния дял на абнормните ДСГ/МРТ находки, р<0,001 (r=0,434). 

Изследваните с  установена патология от ДСГ/МРТ имат средно по 1,92±0,27 СРФ. С 

увеличаване на броя на СРФ с 1 се увеличава шанса с 2,416 пъти да се открие 

патологична  ДСГ/МРТ находка (Табл.6.). 

 

4.5. Резултати от изследвани  връзки между наличните СРФ и   абнормните 

ДСГ и/или МРТ находки  по данни от контролната  група (56-65г.)   
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Табл.7. Зависимости (+/-) между наличните СРФ и абнормните ДСГ/МРТ находки при 

контролната група  

Характеристики / РФ 

 

Зависимости 

 

Относителен дял 

на установените    

(+) ДСГ/МРТ 

    ОШ (95% ДИ),            p * 

 

Пол (мъже/жени) (-) 73,3% / 60,0% 0,545 (0,152-1,955),        0,352 

Възраст* (+)            - 1,130 (1,020-1,251)         0,019 

СРФ* (+) 78,6% / 34,8% 6,875 (2,218-21,307)       0,001 

    

AХ* (II степен/I степен/без АХ) (+) 100% / 81.8%/28.6% 13,39 (3,89-46,09)           0,001 

ИБС* (+) 84,6% / 48,7% 5,789 (1,681-19,93)         0,005 

ЗД2* (+) 88,2% / 54,2% 6,346 (1,306-30,83)         0,022 

Дислипидемия (%) [да/не] (+) 84,2% / 54,3% 4,480 (1,147-17,503)      0,031 

Фамилна анамнеза* (+) 87,5% / 56,3% 5,444 (1,113-26,633)       0,036 

Забележка: OШ, отношение на шансовете с 95% доверителен интервал при ниво на достоверност p<0,05 

 

Макар и  достоверна, но относително слаба е връзката между абнормните ДСГ/МРТ находки 

(ОШ 1,130; p<0,019) и средната възраст (60,05,9 години) на  участниците. В същото време тази връзка е 

по-висока (p<0,011) от тази на участниците без  ДСГ/МРТ находки на средна възраст 56,3 ±5,2 години. 

Полът не влияе върху честотата на патологичните находки от ДСГ, установени при 73,3% от мъжете и 

при 60,0% от жените (ОШ 0,545; p<0,352). Шансът (ОШ) при изследваните със СРФ  да се намерят 

патологични находки  от ДСГ/МРТ е 6,875  пъти по-голям този на участниците без СРФ. Шансът (ОШ) 

при изследваните с  АХ-II степен  да се намерят патологични находки  от ДСГ/МРТ е 13,39 пъти по-

голям от този на участниците с нормално артериално налягане. Шансът (ОШ) при изследваните със ЗД2  

да се намерят патологични находки  от ДСГ/МРТ е 6,346 пъти по-голям от този на участниците без 

диабет. Шансът (ОШ) при изследваните с ИБС да се намерят патологични находки  от ДСГ/МРТ е 5,789 

пъти по-голям от този на участниците без ИБС. Шансът (ОШ) при изследваните с дислипидемия да се 

намерят патологични находки  от ДСГ/МРТ е 4,480 пъти по-голям от този  на участниците без 

дислипидемия. Шансът (ОШ) при изследваните с положителна фамилна анамнеза за МСЗ да се намерят 

патологични находки  от ДСГ/МРТ е 5,444 пъти по-голям от този на частниците без положителна 

фамилна история за МСЗ (Табл.7.). 
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Табл.8. Разпределение на ДСГ/МРТ находките (+/-) спрямо броя на  наличните СРФ   

при изследваните от контролната група 

 Брой рискови фактори 

0                           1                          2                            3                                 4                                              

Общо 

Находка от МРТ/ДСГ(-) 17 (70,8%)      3 (12,5%)      1 (4,2% )            2 (8,3%)            1 (4,2%) 24 (100%) 

Находка от МРТ/ДСГ(+) 

 

8 (19,5%)        1 (2,4%)        7 (17,1%)        15 (36,6%)         10 (24,4%) 41 (100%) 

Общо 25(38,5%)       4 (6,2%)        8 (12,3%)          17 (26,2%)        11 (16,9%)          65 (100%) 

 

Изследваните контроли с установена патология според ДСГ/МРТ показателя имат 

значимо по-голям брой СРФ, спрямо тези без абнормни стойности на ДСГ/МРТ показателя    

(р<0,001, χ2=23,19).  

Корелационната връзка между СРФ (бр; %)  и абнормните ДСГ/МРТ находки в 

контролната група е по-изразена (r=0,56, р<0,001)  в сравнение с корелацията при 

изследваните от по-младата възрастова (основна) група (r=0,37, Р<0,001, χ2=9,13) (Табл.8.).  

От изследваните зависимости между СРФ ( АХ, ЗД2 и дислипидемия)  значими 

за изследваните от контролната група  и наличните  ДСГ/МРТ находки се оказа, че най-

силно позитивна е корелацията между АХ и абнормните ДСГ/МРТ находки. 

Корелацията между ЗД2 и ДСГ/МРТ находките, както и тази при  дислипидемията 

също е позитивна, но слабо позитивна (ЗД2)  и много слабо позитивна при 

дислипидемията.  

4.6.  Резултати  от  невропсихологичното изследване  

 

4.6.1.Обща оценка на успеваемостта от използваните тестове (MMSE, МоСА 

и CANTAB) 
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Табл.9. Средни стойности от MMSE и  MoCA   

Тест/Показател Средна стойност Стандартно отклонение 

(SD) 

MMSE 29,11 1,61 

MoCA 25,55 3,21 

 

 4.7. Разпределение на  резултатите от MMSE, MоCA и CANTAB 

От изследваните с MMSE  общо 61 лица, при 52 (85,24 %) се установява 

нормален резултат (28-30 т.). Стойностите на ММSE при 8 (13,1%) от изследваните 

съответстват на ЛКН (27-24 т.), а при 1 (1,7%) човек – на лек дементен синдром (23-18 

т.). 

  С тест МоСА са изследвани общо 86 лица. При 35 (40,69%) се установява 

нормален резултат (≥26 т.). Стойностите на МоСА при 51 (59,31%) лицa са под 

възприетата граница на нормата (26 т.). 

Разпределение на резултатите от отделните субтестове (SWM, SOC, IED) на  

CANTAB е представено на следващата таблица. 

 

Табл.10. Равнище на справяне на изследваните с CANTAB   

 

Тест / Показател 

 

Равнище на справяне 

 

Брой 

изследвани 

 

Процент 

(%) 

CANTAB - SOC без нарушение 

нарушение в 1 показател 

нарушение в 2 показателя 

нарушение в 3 показателя 

нарушение в 4 показателя 

нарушение в 5 показателя 

40 

28 

8 

13 

5 

4 

40,8 

28,6 

8,2 

13,3 

5,1 

4,1 

CANTAB – SWM без нарушение 

нарушение в 1 показател 

нарушение в 2 показателя 

нарушение в 3 показателя 

нарушение в 4 показателя 

нарушение в 5 показателя 

нарушение в 6 показателя 

49 

15 

8 

2 

8 

14 

2 

50,0 

15,3 

8,2 

2,0 

8,2 

14,3 

2,0 
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CANTAB - IED без нарушение 

нарушение в 1 показател 

нарушение в 2 показателя 

 

58 

27 

13 

 

59,2 

27,6 

13,3 

 

 От Табл.10. се вижда, че най-голям е броят на индивидите без нарушения при 

субтест IED. Изследваните с абнормни показатели доминират при субтест SOC. При 

субтест SWM показателите с нарушения са равни на тези без нарушения.  

Фиг.3. Степен на справяне по субтестове на CANTAB 

 

 Сравненията между процента участници с нарушения и без нарушения при 

изпълнение на SOC, SWM и IED (субтестовете на CANTAB) не показват значими 

разлики (р <0,05) между двете степени на успеваемост и при 3-те теста (SOC u= -1,6; 

SWM u=0; IED u= 1,6) (Фиг.3.).  

4.8. Резултати от изследваните взаимовръзки между показателите на 

CANTAB за всеки субтест  

- Резултати  от изследваната взаимовръзка между показателите на субтест 

SWM 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

CANTAB -
SOC

CANTAB – 
SWM 

CANTAB -
IED

40,8 50 59,2 59,2 50       40,8 
 % 

без нарушения с нарушения 
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Табл.11. Взаимовръзка  между отделните показатели на субтест SWM (корелационен 

анализ по Spearman) 

 

** Ниво на значимост 0,01; * Ниво на значимост 0,05 

Легенда: SWM 1 – общ брой грешки, SWM 2 – стратегия, SWM 3 – средно време за първа реакция, SWM 4 – 

междинни грешки, SWM 5 – междинни грешки 4 кутии, SWM 6 – междинни грешки 6 кутии, SWM 7 – междинни 

грешки 8 кутии, SWM 8  -  брой грешки в задачите с 4 до 10 кутии, SWM 9 – двойни грешки, SWM 10 – брой 

достигнати нива 

Табл.12. Взаимовръзка  между отделните показатели на субтест IED  (корелационен 

анализ по Spearman)  

Показатели IED 1 IED 2 

IED 1 - r= 0,897** 

 

IED 2 r= 0,897** 

 

- 

** р<0,01 

Легенда: IED1 – oбщ брой грешки, IED2 – общ брой опити 

От Табл.12. се вижда, че  корелационната връзка между показателите на субтест 

IED е позитивна и силна. Това е така, защото общият брой на направените опити (IED2) 

за намиране на правилната фигура е правопропорционален на броя на направените 

грешки (IED1). 

 

Показатели SWM 1 SWM 2 SWМ 3 SWM 4 SWM 5 SWM 6 SWM 7 SWM 8 SWM 9 SWM 10 

SWM 1 - r=0,792** r= -0,024 r=0,936** r=0,529** r=0,757** r=0,855** r=0,896** r=0,237* - 

SWM 2 r=0,792** - r=0,079 r=0,750** r=0,489** r=0,730** r=0,601** r=0,774** r= -0,035 - 

SWM 3 r=-0,024 r=0,079 - r=0,001 r= -0,042 r=0,092 r= -0,038 r= -0,061 r=0,002 - 

SWM 4 r=0,936** r=0,75** r=0,001 - r=0,562** r=0,816** r=0,900** r=0,834** r=0,150 - 

SWM 5 r=0,529** r=0,489** r= -0,042 r=0,562** - r=0,542** r=0,342** r=0,451** r= -0,057 - 

SWM 6    r=0,757** r=0,730** r=0,092 r=0,816** r=0,542** - r=0,527** r=0,709** r= -0,087 - 

SWM 7  r=0,855** r=0,601** r= -0,038 r=0,900** r=0,342** r=0,527** - r=0,755** r=0,267** - 

SWM 8 

r=0,896** r=0,774** r= -0,061 r=0,834** 

 

r=0,451** r=0,709** r=0,755  - r=0,076 - 

SWM 9  r=0,237*  r= -0,035 r=0,002 r=0,150 r=0,057 r= -0,087 r=0,076 r=0,076 - - 

SWM 10 - - - - - - - - - - 
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4.9. Резултати от изследваните взаимовръзки между показателите на трите 

субтеста на CANTAB 

Освен между показателите от един тест е анализирана взаимовръзката и между 

показателите на трите субтеста на CANTАВ - SWM, SOC и IED. Целта е да се проследи 

интегрираното функциониране на познавателните способности над нивото на  отделния 

субтест. Резултатите са показани на Табл.13. 

Табл.13. Резултати от корелационен анализ (на Spearman) между показателите на 

субтестове IED, SOC и SWM 

** Ниво на значимост 0,01; * Ниво на значимост 0,05 

Легенда: IED1 – общ брой грешки, IED2 – общ брой опити, SOC1 – среден брой движения (3 движения), SOC2 - 

среден брой движения (5 движения),  SOC3 – средно начално време за мислене (2 движения), SOC4 - средно начално 

време за мислене (3 движения),  SOC5 -  средно последващо време за мислене (2 движения),  SOC6 -  средно 

последващо време за мислене (3 движения),  SOC7 -  брой решени задачи с минимум движения (3 движения), SOC8 

- брой решени задачи с минимум движения (5 движения), SWM 1 – брой грешки в задачите с 4 до 10 кутии, SWM 2 

– общ брой грешки, SWM 3 – стратегия  

 

Анализът показва много слаба позитивна зависимост между показателите SOC1 

и IED2, между SOC4, IED1 и IED2, както и между SOC 6, IED1 и IED2. SOC1 измерва 

брой движения, т.е. действията за постигане на целта (екзекутивна функция), а IED2 – 

общия брой опити за постигане на крайния резултат. Следователно те са индекс на 

идентични когнитивни функции, което обяснява и намерената между тях корелация. 

Показател SOC4 отразява вниманието и скоростта на обработка на информацията и 

логично е в права зависимост с общия брой направени грешки (IED 1) и общия брой 

направени опити за постигане на целта (IED 2). Сходни са отношенията между SOC 6, 

който също е измерител на време за мислене (т.е. готовност за изпълнение на задачата) 

и останалите два показателя, свързани с ефективността на действията при справяне със 

задачата (IED 1 и IED 2). 

Установява се също много слаба позитивна корелация между SWM 1, SWM 2, 

Показ

атели 

SOC1 SOC2 SOC3 SOC4 SOC5 SOC6 SOC7 SOC8 SWM1 SWM2 SWM3 

IED 1 r=0,172 r=0,175 r=-0,065 r=0,256* r=0,109 r=0,213* r=-0,165 r=-0,264** r=0,281** r=0,268** r=0,249** 

IED 2 r=0,203* r=0,183 r=-0,097 r=0,219* r=0,138 r=0,232* r=-0,194 r=-0,249* r=0,287** r=0,253* r=0,234* 
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SWM 3 и показателите IED1 и IED2. Тази връзка се намира между аспекти на 

справянето, които взаимно се обуславят: брой опити (IED2), който определя и  броя 

грешки (SWM 1, SWM 2, IED1), а правилността на използваната стратегия (SWM 3) 

предопределя и първите две.  Между SOC8, IED1 и IED2 се намира негативна и много 

слаба корелация. Колкото по-голям е броят на направените опити за решаване на 

задачата, както и  на направените грешки (IED1 и IED2), толкова по-малък е броят на 

решените задачи с минимум движения (SOC8) (Табл.13.). 

Табл.14. Резултати от корелационен анализ (Spearman) между показателите на 

субтестове IED, SOC и SWM 

Показатели SOC 1 SOC 2 SOC 3 SOC 4 SOC 5 SOC 6 SOC 7 IED 1 IED 2 

SWM 1  r=0,260** r=0,334** r=-0,212* r=0,215* r=0,244* r=-0,201* - r=0,268** r=0,253* 

SWM 2 - - - - - - r=-0,179 r=0,249* r=0,234* 

** Ниво на значимост 0,01; * Ниво на значимост 0,05 

Легенда: SWM 1  – общ брой грешки, SWM 2 – стратегия, SOC1 - средно последващо време за мислене (4 

движения), SOC2 - средно последващо време за мислене (5 движения),  SOC3 – среден брой движения (4 движения), 

SOC4 - среден брой движения (3 движения), SOC5 - средно последващо време за мислене (3 движения),  SOC6 - 

брой решени задачи с минимум движения (5 движения), SOC 7– брой решени задачи с минимум движения, IED1 – 

общ брой грешки, IED2 – общ брой опити 

 

Анализът показва, че между показателите SWM 1, SOC1, SOC 4, SOC 5,  IED1  и 

IED2 съществува позитивна и много слаба връзка. SWM 1 е индекс на неуспешните 

действия в хода на изпълнението, а те от своя страна са в правопропорционална 

зависимост от степента на трудност на задачата (измерена с необходимото време за 

мислене, SOC1 и SOC5). Намира се позитивна и слаба връзка между SWM 1 и SOC2 

(време за мислене).  

Корелацията между SOC 4 (брой движения при допустим максимум) и SWM 1 

(брой грешки) отразява една и съща страна на екзекутивната функция – ефективност на 

справянето с теста. Показател SWM 1 очаквано корелира много слабо и позитивно с 

аналогичния IED1 (брой грешки). От друга страна при повече направени опити (IED2) 

се увеличават и  допуснатите грешки (SWM 1) – много слаба и позитивна корелация. 

Установява се негативна и много слаба корелация между SWM 1, SOC 3 и SOC 

6. Обяснението тук търсим във факта, че колкото по-голяма е успешността на 

справянето със задачата (измерена чрез SOC 3 и SOC 6), толкова по-малък е броят на 
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допуснатите грешки при изпълнението (SWM 1). 

Анализът показва много слаба и позитивна връзка между показателите SWM 2, 

IED1  и IED2. Този резултат е логичен, тъй като броят на направените грешки (IED1) и 

на направените опити (IED 2) зависи от правилността на използваната стратегия (SWM 

2) (Табл.14.).  

Табл.15. Резултати от корелационeн анализ (на Spearman) между показателите на 

субтестове SOC и SWM 

Пок

азат

ели 

 

SOC1 

 

 

SOC2 

 

 

SOC3 

 

 

SOC4 

 

SOC5 

 

SOC6 

 

SOC7 

 

SOC8 

 

SOC9 

 

SOC10 

 

SOC11 

 

SOC12 

SWM1 r=0,173 r=0,227* r=0,399** r=0,368** - - - - - - - - 

SWM2 - - - - r=-0,365** r=0,222* r=0,276** r=0,252* r=0,215* r=0,186 r=0,225* r=-0,215* 

** Ниво на значимост 0,01; * Ниво на значимост 0,05 

Легенда: SWM 1 – средно време за първа реакция, SWM 2 – междинни грешки, SOC1 - средно начално време за 

мислене (4 движения), SOC2 - средно начално време за мислене (5 движения),  SOC3 - средно начално време за 

мислене (2 движения), SOC4 - средно начално време за мислене (3 движения), SOC5 - брой решени задачи с 

минимум движения, SOC6- средно последващо време за мислене (4 движения),  SOC7 -  средно последващо време за 

мислене (5 движения), SOC8 – среден брой движения (4 движения), SOC9 - среден брой движения (3 движения), 

SOC10 - средно последващо време за мислене (2 движения), SOC11 - средно последващо време за мислене (3 

движения), SOC12 - брой решени задачи с минимум движения  (5 движения) 

Между показателите SWM 1 и SOC2 се намира позитивна и много слаба връзка. 

Те отразяват сходни функции - внимание и скорост на обработка на информацията. 

Аналогично е обяснението на позитивна и слаба връзка между SWM 1, SOC3 и SOC4 – 

измерители на време за мислене.  

Анализът намира негативна и слаба корелация между  SWM 2 и SOC5. По-

големият  брой грешки (ниво на ефективност) е в обратнопропорционална зависимост с 

общата  успеваемост от теста. И двата показателя характеризират екзекутивната 

функция.  

Намира се позитивна и много слаба корелация между SWM 2 и SOC  6, 7, 8, 9 и 

11. Докато показател SWM 2 измерва брой грешки, показателите SOC  6, 7 и 11 

отразяват време за мислене. Следователно колкото по-голяма е ефективността на 

справянето (брой грешки), толкова по-голяма е необходимостта от време за обработка 

на информацията. От друга страна броят на движенията при допустим максимум (ниво 

на ефективност, SOC 8 и 9) определят и броя на допуснатите грешки (SWM 2) – 
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компоненти на екзекутивната функция. 

Очаквана е негативната и много слаба корелация между SWM 2 и SOC 12. Тя 

идва от обратната връзка между степента на неефективност на действията (брой 

грешки) и общата успеваемост от задачата (SOC 12) (Табл.15.). 

 Табл.16. Резултати от корелационен анализ (на Spearman) между показателите на 

субтестове SOC и SWM 

** Ниво на значимост 0,01; * Ниво на значимост 0,05 

Легенда: SWM 1 – междинни грешки (4 кутии), SWM 2 – междинни грешки (6 кутии), SOC1 - брой решени задачи с 

минимум движения, SOC2 – среден брой движения (2 движения), SOC3 - среден брой движения (3 движения), SOC4 

- средно последващо време за мислене (2 движения), SOC5 - средно последващо време за мислене (3 движения), 

SOC6 - брой решени задачи с минимум движения (2 движения), SOC7 – средно последващо време за мислене (4 

движения), SOC8 - средно последващо време за мислене (5 движения), SOC9 – среден брой движения (4 движения), 

SOC10 - среден брой движения (5 движения), SOC 11 - брой решени задачи с минимум движения (5 движения) 

 

Показател SWM 1 корелира негативно и много слабо със SOC1 и SOC6. Този 

резултат показва обратнопропорционалната връзка между броя на неефективните 

действия (грешки) и нивото на успеваемост. Идентична е обратната и слаба корелация 

между показателите SWM 2 (грешки)  и SOC1 (успеваемост), както и негативната и 

много слаба връзка между SWM 2 и SOC11. От друга страна между показателите SWM 

1, SOC2 и SOC3 се намира права и много слаба връзка. По-големият брой извършени 

действия при зададен максимум (SOC2 и SOC3) обуславя и повечето допуснати грешки 

в хода на изпълнението (SWM 1). Аналогична е връзката между SOC9, SOC10 (брой 

действия) и SWM 2 (допуснати грешки).  

Налице е права и много слаба връзка между  SWM 2, SOC4, SOC5 и SOC8. 

Първият показател е измерител на допуснатите грешки (степен на трудност), а 

следващите – на необходимото време за мислене (Табл.16.).  

 

 

Показатели SOC 1 SOC 2 SOC 3 SOC 4 SOC 5 SOC 6 SOC7 SOC8 SOC9 SOC10 SOC11 

SWM 1 r=-0,230* r=0,238* r=0,241* r=0,074 r=0,180 r=-0,239* - - - - - 

SWM 2 r=-0,394** - - r=0,238* r=0,222* - r=0,169 r=0,256* r=0,210* r=0,284** r=-0,291** 
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Табл.17. Резултати от корелационен анализ (на Spearman) между показателите на 

субтестове SOC, SWM и IED 

Показатели SOC 1 SOC 2 SOC 3 SOC 4 SOC 5 SOC 6 IED 1 IED 2 SWM 1 SWM 2 

SWM 1 r=-0,252* r=0,245* r=0,136 r=-0,101 r=0,185 r=-0,097 r=0,240* r=0,193 - r=0,755** 

SWM 2 r=-0,260** r=0,194 r=0,216* r=-0,201* r=0,184 r=-0,227* r=0,281** r=0,287** r=0,755** - 

** Ниво на значимост 0,01; * Ниво на значимост 0,05 

Легенда: SWM 1 – междинни  грешки (8 кутии), SWM 2 – брой грешки в задачите с 4 до 10 кутии, SOC1 - брой 

решени задачи с минимум движения, SOC2 - среден брой движения (4 движения), SOC3 - среден брой движения (3 

движения), SOC4 - средно начално време за мислене (2 движения), SOC5 - средно последващо време за мислене (3 

движения), SOC6 - брой решени задачи с минимум движения (5 движения), IED1 – общ брой грешки, IED2 – общ 

брой опити  

Анализът установява негативна и много слаба връзка между SWM 1 и SOC1, 

както и между SWM 2, SOC1 и SOC6. Колкото по-голям е броят на допуснатите грешки 

(неефективност), толкова по-малък е крайният резултат от изпълнението на задачата 

(SOC1). 

Връзката между SWM 1, SOC2 и IED1 е права и много слаба, а също между 

SWM 2 и SOC3. Показателите SWM 1 и IED1 са индекс на една и съща страна на 

екзекутивната функция – ефективност на действията. По-големият брой действия в 

хода на задачата (при зададено ограничение, SOC2 и SOC3) определя и по-голямата 

неефективност (грешки, SWM 1 и SWM 2). Позитивната и силна връзка между SWM 1 

и SWM 2 е очаквана, тъй като и двата показателя характеризират еднакви аспекти на 

справянето – допуснати грешки. 

Установява се негативна и много слаба корелация между SWM 2 и SOC4. 

Следователно повечето време за мислене (SOC4) обуславя намаляване на неуспешните 

действия (грешки). Връзката между SWM 2, IED1 и IED2 е позитивна и много слаба. 

Първите два  показателя характеризират идентични страни на справянето (допуснати 

грешки). Колкото по-голям е броят на направените действия при изпълнение на 

задачата (IED2), толкова по-голям е  броят на отчетените грешки (SWM 2) (Табл.17.). 

      4.10. Резултати от изследваната взаимовръзка между показатели от трите 

теста - MMSE, MoCA и CANTAB 
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Табл.18. Резултати от корелационен анализ (на Spearman) между субтестове от МоСА и 

MMSE  

Тест – субтест МоСА – рисуване 

на куб 

МоСА – 

припомняне на 5 

думи 

MMSE – рисуване 

на петоъгълник 

MMSE – 

припомняне на 3 

думи 

МоСА – рисуване 

на куб 

- r=0,172 r=0,245 r=0,277* 

МоСА – 

припомняне на 5 

думи 

r=0,172 - r=0,187 r=0,252* 

MMSE – рисуване 

на петоъгълник 

r=0,245 r=0,187 - r=0,438** 

MMSE – 

припомняне на 3 

думи 

r= 0,277* r=0,252* r=0,438** - 

** Ниво на значимост 0,01; * Ниво на значимост 0,05 

Установява се  позитивна и много слаба корелация между рисуване на куб (от 

МоСА) и припомняне на 3 думи (от MMSE). Следователно колкото по-голяма е 

успеваемостта от първата задача (зрително-конструктивен праксис), толкова по-добри 

са резултатите от отложеното припомняне на думи (краткосрочна памет). Идентична е 

позитивната и слаба зависимост между рисуване на петоъгълник (от MMSE) и 

припомняне на 3 думи (от MMSE). Логична е позитивната и много слаба корелация 

между припомняне на 5 думи (от МоСА) и припомняне на 3 думи (от MMSE). И двата 

субтеста характеризират словесната памет (Табл.18.). 

На следващата Табл.19. е представена взаимовръзката между показатели от 

субтестове на CANTАВ и общия резултат от справянето с тестовете МоСА и MMSE. 

Табл.19. Резултати от корелационен анализ (на Spearman) между показателите на 

субтестове SOC, SWM, IED и тестовете MMSE и MoCA 

Показатели SOC 1 SOC 2 SWM  IED 1 IED 2 

MMSE r=0,305* r=-0,081 r=-0,267* r=-0,407** r=-0,460** 

MoCA r=0,191 r=-0,150 r=-0,199 r=-0,198 r=-0,269* 

** Ниво на значимост 0,01; * Ниво на значимост 0,05 
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Легенда: MMSE  - общ резултат, MoCA – общ резултат, SOC1 - средно начално време за мислене (4 движения), 

SOC2 - средно последващо време за мислене (4 движения), SWM – междинни грешки (4 кутии), IED1 – общ брой 

грешки, IED2 – общ брой опити 

Анализът намира позитивна и слаба корелация между общата успеваемост от 

MMSE и показател  SOC1. Следователно съществува правопропорционална зависимост 

между резултата от общото когнитивно функциониране и скоростта на обработка на 

информацията (SOC1).  

Намерената връзка между MMSE и показател SWM е негативна и много слаба. 

Колкото по-висока е ефективността на когнитивното функциониране, толкова по-малък 

е броят на допуснатите грешки при изпълнението на задачата (SWM).  

Установява се негативна и слаба връзка между MMSE, IED1 и IED2. Това е 

логичен резултат като се вземе предвид, че при по-добро когнитивно функциониране са 

необходими по-малък брой ефективни действия за достигане на крайния резултат 

(IED2) и съответно има по-малко допуснати грешки (IED1). Сходна е взаимовръзката 

(негативна и много слаба) между общия резултат от MoCA и необходимия брой 

действия за достигане на целта (IED2). 

Други субтестове, които в нашето проучване показват висока чувствителност по 

отношение на ранни когнитивни нарушения са рисувателните субтестове от МoCA и 

MMSE, които значимо и отрицателно корелират с броя на показателите с абнормен 

резултат от CANTAB. Изследваната взаимовръзка между CANTAB – общ брой 

абнормни показатели и субтестове на МоСА и MMSE  е представена на следващата 

Табл. 20. 

Taбл.20.  Резултати от  корелационен анализ (на Spearman) между CANTAB, 

МоСА и MMSE 

 CANTAB – 

oбщ брой 

абнормни 

показатели 

МоСА – 

рисуване на 

куб 

МоСА – 

припомняне 

на 5 думи 

MMSE – 

рисуване на 

петоъгълник 

MMSE - 

припомняне 

на 3 думи 

CANTAB – 

oбщ брой 

абнормни 

- r= -0,308
**

 r=0,093 r= -0,268
*
 r= -0,088 



 

33 

 

показатели 

МоСА – 

рисуване на 

куб 

r= -0,308
**

 - r=0,172 r=0,245 r=0,277
*
 

МоСА – 

припомняне 

на 5 думи 

r= 0,093 r=0,172 - r=0,187 r=0,252
*
 

MMSE – 

рисуване на 

петоъгълник 

r= -0,268
*
 r=0,245 r=0,187 - r=0,438

**
 

MMSE - 

припомняне 

на 3 думи 

r= -0,088 r=0,277
*
 r=0,252

*
 r=0,438

**
 - 

** Ниво на значимост 0,01; * Ниво на значимост 0,05 

 Анализът намира негативна и слаба корелация между рисуване на куб (от 

МоСА) и общия брой абнормни показатели от CANTAB. Оттук следва, че колкото по-

добро е представянето при първия тест (зрително-конструктивен праксис), толкова по-

малко са нарушенията констатирани от CANTAB. По аналогичен начин се установява 

негативна и много слаба връзка между MMSE – рисуване на петоъгълник и общия брой 

абнормни показатели от CANTAB (Табл.20.). 

4.11. Оценка на стабилността на резултатите (надеждност)  

  При 32 лица е проведен тест и ретест с цел анализиране на надеждността. 

Използвани са две различни форми на субтестовете на CANTAB с малка разлика в 

конфигурирането на задачата (high functioning и clinical mode) с цел избягване 

влиянието на научаването на теста. Анализирахме и сравнихме изпълнението при двете 

форми. Резултатите показват, че при 8 показателя от субтест SOC има от много слаба 

до умерено силна корелация, а при 1 показател от субтест SWM има слаба корелация 

между постиженията от тест и ретест (Табл.21.). 
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Тaбл.21. Корелационен анализ (на Spearman) на резултатите от тест и ретест от 

CANTAB 

 

 

 

 

 

 

 

Легенда: SOC1- среден брой движения (5 движения); SOC2 - брой решени задачи с минимум движения; 

SOC3- среден брой движения (2 движения); SOC4- среден брой движения (3 движения); SOC5- среден 

брой движения (4 движения); SOC6- брой решени задачи с минимум движения (2 движения); SOC7- 

брой решени задачи с минимум движения (3 движения); SOC8- брой решени задачи с минимум 

движения (5 движения); IED – общо латентно време; SWM – средно време за първа реакция 

Taбл.22.  Корелационен анализ (на Spearman) на резултатите от двете форми на субтест SOC, 

IED и SWM  

 

Легенда: SOC1- среден брой движения (5 

движения); SOC2 - брой решени задачи с минимум 

движения; SOC3 - среден брой движения (2 

движения); SOC4- среден брой движения (3 

движения); SOC5- среден брой движения (4 

движения); SOC6- брой решени задачи с минимум 

движения (2 движения); SOC7- брой решени задачи 

с минимум движения (3 движения); SOC8- брой 

решени задачи с минимум движения (5 движения); 

IED – общо латентно време; SWM – средно време за първа реакция 

Анализът показва умерено силна корелация между показателите SOC 1, силна 

корелация между показателите SOC 2, SOC 8 и слаба корелация между показателите 

SOC 5 и SWM (Табл.22.). Едновременно с това се установява значима положителна 

корелация между средните стойности на показател IED от двете форми на CANTAB. 

Сравнението между средните стойности от справянето с теста и ретеста не показва 

CANTAB – 

показатели 

r p 

SOC 1 0,55 <0,001 

SOC 2 0,59 <0,001 

SOC 3 Не може да се 

изчисли 

- 

SOC 4 0,05 - 

SOC 5 0,34 <0,05 

SOC 6 Не може да се 

изчисли 

- 

SOC 7 0,17 - 

SOC 8 0,61 <0,001 

IED 0,35 - 

SWM 0,40 <0,05 

CANTAB – 

показатели 

R P 

SOC 1  0,68 <0,001 

SOC 2 0,74 <0,001 

SOC 3 Не може да се 

изчисли 

- 

SOC 4 0,05 - 

SOC 5 0,46 <0,05 

SOC 6 Не може да се 

изчисли 

- 

SOC 7 0,17 - 

SOC 8 0,76 <0,001 

IED  0,35 - 

SWM  0,49 <0,05 
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значими различия  с изключение на показател IED – общо латентно време (Табл.23.). 

Табл.23.Резултати от сравнение на средните стойности на показатели  от двете форми 

на CANTAB (Мann-Whitney test) 

CANTAB - 

показатели 

Clinical mode 

Мean 

High functioning mode 

Мean 
U Р 

SOC 1  7,03 6,91 0,29 >0,05 
SOC 2 8,19 8,37 0,34 >0,05 
SOC 3 2,05 2,00 -  
SOC 4 3,19 3,16 0,35 >0,05 
SOC 5 5,45 5,42 0,11 >0,05 
SOC 6 1,97 2,00 -  
SOC 7 1,75 1,75 -  
SOC 8 2,13 2,06 0,24 >0,05 
IED  151137,0 216401,8 4,00** <0,001 
SWM  2442,11 2449,87 0,02 >0,05 
Легенда: SOC1- среден брой движения (5 движения); SOC2 - брой решени задачи с минимум движения; 

SOC3 - среден брой движения (2 движения); SOC4- среден брой движения (3 движения); SOC5- среден 

брой движения (4 движения); SOC6- брой решени задачи с минимум движения (2 движения); SOC7- 

брой решени задачи с минимум движения (3 движения); SOC8- брой решени задачи с минимум 

движения (5 движения); IED – общо латентно време; SWM – средно време за първа реакция 

Значимата до умерена позитивна корелация между средните стойности, 

показващи изпълнението на различните задачи от двете тествания, заедно с липсата на 

значими различия между степента на справянето с тях са показател за надеждността на 

получените в нашето проучване резултати. 

             4.12. Взаимовръзки между демографски характеристики, СРФ и резултати 

от  невропсихологичните тестове 

            

Установява се статистически значима разлика  между лицата с нормален и 

абнормен резултат от ММSE по отношение на образованието, приема на вино и 

абнормните находки от очните дъна.  

Разпределението на успеваемостта от MMSE сред изследваните с висше и 

средно образование се различава значимо, р<0,01, (χ2=7,01). Като се има предвид, че 

всички участници са със средно или висше образование, по-голяма е честотата на 

представителите с нормална оценка от MMSE и особено при тези с висше образование. 

Общият резултат от MMSE при приемащите вино и при въздържателите също се 

различава значимо, р<0,05, (χ2=3,87). Делът на изследваните с нормална оценка от 
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MMSE преобладава, като сред тях повечето употребяват вино. 

От тези установени зависимости следва: висшето образование, умерената 

консумация на вино и очните дъна без патологични промени са значимо важни за по-

добрата успеваемост при изпълнението на MMSE (Табл.24.). 

4.12.2. Връзки между СРФ, демографските показатели и резултатите от 

MоCA 

Установява се статистически значима разлика  между броя на лицата с нормален 

и абнормен резултат от МоСА по отношение на пол и прием на медикаменти. Повече са 

мъжете с ниска успеваемост, но техното участие  в групата не е представителна 

извадка. Може да се приеме, че  по-ниската успеваемост  „в резултат на приемани 

медикаменти“ най-вероятно е индиректно свързана  с влиянието на  изброени  СРФ, 

приети първоначално (по-съвкупност) за „минимални медицински отклонения“. 

Целенасочено провежданата медикаментозната профилактика на  АХ първа степен,  

хиперхолестеролемия, повишени триглицериди, дисгликемия; наличието на 

затлъстяване и увеличена коремна обиколна участниците в изследването   

класифицират като „полезна и значима“ за тяхното ежеднево и социално 

функциониране. Това не изключва вероятността  за  скрито носителството на  риск от 

изброените СРФ за   дискретни  КН, показани при сравнението на Табл.25. 

 

4.12.3.Връзки между СРФ  и CANTAB  

Средната стойност в нашата извадка на общия брой  абнормни показатели от 

CANTAB  е  2,8±2,7.   

Табл.24. Разпределение на абнормните показатели от CANTАB 

CANTAB - общ 

брой абнормни 

показатели 

 

Честота 

 

Процент (%) 

До 5 

≥6 

Общо 

78 

20 

98 

79,6 

20,4 

100,0 

 

Седемдесет и осем изследвани  (79,6%) имат от 1 до 5 абнормни показатели, а 20 

(20,4%) имат над 6 абнормни  показатели (Табл.24.).  Както се вижда от Табл. 25. броят 

на показателите от CANTAB с резултат 1 стандартно отклонение под възрастовата 
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норма (което считаме за абнормен резултат) е от 0 до 10, а средната стойност е 2,81. За 

да установим броя на лицата с дискретни когнитивни нарушения, проверихме колко от 

изследваните имат абнормен резултат, т.е. брой показатели с резултат под нормата за 

възрастта,  надвишаващ сбора на средната и едно стандартно отклонение (SD=2,79), т.е. 

приемаме че изследваните, които имат абнормен резултат по по-голям брой показатели 

отколкото е този сбор, имат дискретни когнитивни нарушения. В случая този брой 

показатели е равен или по-голям от 6 показателя. 20 души (20,4%) от всички 98 от тази 

група отговарят на това условие. 

Табл.25. Разпределение на абнормните резултати от CANTAB (98) и броя СРФ (129) 

при изследваните от основната група  

 Брой 

изследван

и 

Минимум Максиму

м 

Х ср. Стандартно 

отклонение (SD) 

CANTAB – общ брой 

абнормни показaтели 

             - 98 

98 0,00 10,00 2,8061 2,78678 

      

       Брой СРФ 

            -129 

98  0,00 4,00 1,3163 1,16298 

      

Общо 98     

 

Направеното разпределение провокира някои разсъждения: доколко  средния 

брой СРФ - равен  на 2,5 или по-голям  се съпътства от абнормна ДСГ/МРТ находка и 

абнормен брой показатели от CANTAВ при изследваните с КН. Изследваните 

зависимости в клиничните резултати между брой СРФ и ДСГМРТ находки подсказват: 

всички участници с  патологични ДСГ/МРТ находки имат средно по  1,92±0,27 СРФ. 

Следователно средният брой СРФ, който е равен на 2,19 или по-голям се съпътства от 

ДСГ/МРТ находка.  

Всички диференцирани  20  участника с дискретни КН (с 6 или над 6 абнормни 
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показателя от субтестове на CANTAB) имат общо 36 СРФ. Разпределението им 

показва: 13 (65%) – с наднормен ИТМ; 11 (55%) пушачи;  6 (30%) с АХ; 6 (30%) с 

дислипидемия. Всички изброени СРФ са доказано значими за основната група 

изследвани. Средно на един изследван с КН се падат по 2,96 СРФ (1,8+1,16).  

Следователно този среден брой СРФ изпълнява условието за „абнормен брой (над 2,5) 

при изследваните с КН. Реално само при 7 души със СРФ от диференцираните 20 

(20,4%)  с  КН  са открити  2-те абнормни и асимптомни ДСГ находки  и 5-те МРТ 

находки от АМИ. Тези 7 със СРФ и положителни ДСГ/МРТ находки представляват 

7,14% с налични  доказателства от всичките 98 участника на основната група, при 

които данните за дискретни КН могат да се асоциират със съдово исхемична генеза и с 

предклиничен стадий на МСБ. 

Taбл.26. Разпределение на абнормните резултати от субтестовете на CANTAB   

 CANTAB – 

общ брой 

абнормни 

показатели 

Брой 

лица 

Средна 

ст-т 

Стандартно 

отклонение 

(SD) 

IED1  ≥ 6,00 20 26,80 14,366 

< 6,00 78 24,13 11,566 

IED2  ≥ 6,00 20 89,60 28,093 

< 6,00 78 88,90 21,032 

SOC1  ≥ 6,00 20 6,00 2,026 

< 6,00 78 8,10 2,130 

SOC2  ≥ 6,00 20 7267,52 4177,323 

< 6,00 78 8124,91 5522,11 

SOC3  ≥ 6,00 20 8816,31 6114,875 

< 6,00 77 8472,58 6084,071 

SOC4  ≥ 6,00 20 2664,37 2347,270 

< 6,00 78 1844,84 2026,213 

SOC5  ≥ 6,00 20 3255,19 3979,009 

< 6,00 77 1098,98 1482,534 

SWM1  ≥6,00 20 61,55 17,638 

< 6,00 78 34,47 16,643 

SWM2  ≥ 6,00 20 38,85 9,735 
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 CANTAB – 

общ брой 

абнормни 

показатели 

Брой 

лица 

Средна 

ст-т 

Стандартно 

отклонение 

(SD) 

IED1  ≥ 6,00 20 26,80 14,366 

< 6,00 78 24,13 11,566 

IED2  ≥ 6,00 20 89,60 28,093 

< 6,00 78 88,90 21,032 

SOC1  ≥ 6,00 20 6,00 2,026 

< 6,00 78 8,10 2,130 

SOC2  ≥ 6,00 20 7267,52 4177,323 

< 6,00 78 8124,91 5522,11 

SOC3  ≥ 6,00 20 8816,31 6114,875 

< 6,00 77 8472,58 6084,071 

SOC4  ≥ 6,00 20 2664,37 2347,270 

< 6,00 78 1844,84 2026,213 

SOC5  ≥ 6,00 20 3255,19 3979,009 

< 6,00 77 1098,98 1482,534 

SWM1  ≥6,00 20 61,55 17,638 

< 6,00 78 34,47 16,643 

SWM2  ≥ 6,00 20 38,85 9,735 

< 6,00 78 34,69 5,769 

Легенда: IED1 -  общ брой грешки, IED2 – общ брой опити, SOC1 – брой задачи решени с минимум движения, 

SOC2 – средно начално време за мислене (4 движения), SOC3 - средно начално време за мислене (5 движения), 

SOC4 – средно последващо време за мислене ( 4 движения), SOC5 - средно последващо време за мислене ( 5 

движения), SWM1 – общ брой грешки, SWM2 - стратегия 

 

Резултатите от CANTAB на описаните по-горе 20 изследвани лица, които 

приемаме за лица с дискретни когнитивни нарушения   значимо се различават (t-test) от 

резултатите на останалите индивиди по следните показатели: SOC - брой задачи 

решени с минимум движения, SOC - средно последващо време за мислене за 5 

движения, SWM – общ брой грешки и SWM - стратегия, което означава, че 

субтестовете  SOC и SWM показват в нашето проучване на индивиди от 45 до 55г. 

висока чувствителност за дискриминиране на лица с начални когнитивни нарушения от 

такива без когнитивни нарушения (Табл.26.). 
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  4.13. Резултати на взаимовръзката  между невропсихологичните тестове 

(MMSE, MoCA)  с находките от ДСГ/МРТ   

Табл.27. Сравнение на средни стойности между тест MoCA, тест MMSE, според 

находките от ДСГ и/или МРТ и нивото на риск (брой СРФ)  

                          Находки 

 

Teст                                                                         

 

 

Брой 

 

 

Ср. стойност 

 

Стандартно 

отклонение 

(SD) 

 

 

Kruskal-

Wallis тест 

 

 

P 

 

 

 

 

r 

MMSE    МРТ/Доплер   (-) 

                МРТ/Доплер   (+) 

42 

16 

29,0000 

29,3125 

1,78065 

1,25000 

0,43 >0,05 r=0,009 

MoCA   МРТ/Доплер   (-) 

               МРТ/Доплер   (+) 

56 

22 

25,4821 

25,6818 

3,52648 

2,55206 

0,06 >0,05 r=0,044 

 

Няма значими различия по отношение на общия резултат от MMSE и MoCA при 

изследваните с находки oт МРТ и/или ДСГ изследването и тези без находки. С 

корелационен анализ (Spearman) се оцени връзката между броя рискови фактори и 

справянето с ММSE и МоСА. Корелационният коефициент, който може да се приеме 

като показател на риска не е значим за нито един от двата теста (MMSE, r=0,009; MoCA, 

r=0,044) (Табл.27.).  

4.13.4. Резултати от изследване на връзки между  CANTAB и находките от 

ДСГ/МРТ 

Табл.28. Сравнение между показателите от CANTAB и находките от ДСГ/МРТ  

Показатели  

от 

CANTAB 

 

Наличие на 

находки от 

ДСГ/МРТ 

 

                                                         

 

 

Брой 

 

 

Ср. стойност 

 

Стандартно 

отклонение 

(SD) 

 

 

Kruskal-Wallis 

тест 

 

 

Р 

IED1                       МРТ/Доплер   (-) 

                               МРТ/Доплер   (+) 

63 

24 

25,51 

23,00 

11,469 

15,077 

1,66 >0,05 

IED2                       МРТ/Доплер   (-) 63 89,89 21,068 0,00 >0,05 
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                               МРТ/Доплер   (+) 24 87,17 28,952 

SOC1                    МРТ/Доплер   (-) 

                              МРТ/Доплер   (+) 

63 

24 

7,63 

7,46 

2,245 

2,413 

0,004 

 

>0,05 

SOC2                     МРТ/Доплер   (-) 

                              МРТ/Доплер   (+) 

63 

24 

8310,54 

6648,50 

5028,090 

5724,447 

4,31 <0,05 

SOC3                     МРТ/Доплер   (-) 

                               МРТ/Доплер   (+) 

62 

24 

8307,70 

9251,41 

5534,172 

7522,202 

0,10 >0,05 

SOC4                     МРТ/Доплер   (-) 

                               МРТ/Доплер   (+) 

63 

24 

2237,57 

1499,71 

2304,616 

1485,628 

1,44 >0,05 

SOC5                     МРТ/Доплер   (-) 

                               МРТ/Доплер   (+) 

62 

24 

1595,74 

1564,18 

2104,468 

3227,450 

0,81 >0,05 

SWM1                    МРТ/Доплер   (-) 

                               МРТ/Доплер   (+) 

63 

24 

41,24 

36,29 

20,161 

21,948 

0,91 >0,05 

SWM2                    МРТ/Доплер   (-) 

                               МРТ/Доплер   (+) 

63 

24 

35,60 

34,54 

6,705 

8,567 

0,20 >0,05 

Легенда: IED 1- общ брой грешки, IED 2 - общ брой опити, SOC 1 - брой решени задачи с минимум 

движения, SOC 2 - средно начално време за мислене (4 движения), SOC 3 -  средно начално време за 

мислене (5 движения), SOC 4 - средно последващо време за мислене (4 движения), SOC 5 - средно 

последващо време за мислене (5 движения), SWM 1 – общ брой грешки, SWM 2 – стратегия 

 

Сравнението на изследваните, при които са установени находки от ДСГ и / или 

МРТ и тези, при които няма  находки по отношение на справянето със субтестовете от 

CANTAB, показва значими различия при показател SOC2, (p<0,05) (Табл.28.).  

Направен е анализ на справянето с CANTAB на изследваните от основната група 

според наличието на мозъчна атрофия и АМИ. Броят на изследваните с мозъчна 

атрофия е малък.  Това не позволява статистически коректно сравнение на данните 

между тези  с (67) и тези без мозъчна атрофия (4). 

Табл.29. Разпределение на АМИ (да/не) спрямо успеваемостта от CANTAB 

Показатели  

 

 

              АМИ 

 

Брой 

 

Средна стойност 

 

Стандартно 

отклонение (SD) 

 

Стандартна грешка 

IED 1                             не 

                                       да 

54 
17 

24,67 
24,41 

11,412 
12,981 

1,553 
3,148 

IED 2                             не 

                                       да 

54 

17 

87,93 

91,94 

23,813 

21,761 

3,241 

5,278 
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SOC 1                            не 

                                       да 

54 
17 

7,57 
7,82 

2,439 
1,510 

0,332 
0,366 

SOC 2                            не 

                                       да 

54 

17 

7943,35 

7160,28 

5170,994 

5867,009 

703,683 

1422,959 

SWM 1                          не 

                                       да 

54 
17 

36,89 
46,59 

20,457 
18,388 

2,784 
4,460 

SWM 2                          не 

                                       да 

54 

17 

34,07 

38,47 

8,117 

4,403 

1,105 

1,068 

Легенда: IED 1- общ брой грешки, IED 2 - общ брой опити, SOC 1 - брой решени задачи с минимум 

движения, SOC 2 - средно начално време за мислене (4 движения), SWM 1 – общ брой грешки, SWM 2 – 

стратегия 

Изследваните без данни за АМИ се справят по-добре по показател SWM2 

(стратегия). Установената разлика е статистически значима, р<0,01, (u=2,86).  

Табл.30. Сравнение на резултатите от субтест SOC на CANTAB  за двете групи 

участници  

 

Показатели 

 

Групи 

Брой Средна стойност Стандартно 

отклонение (SD) 

Стандартна грешка 

SOC1     56-65г. 

               45-55г. 

65 

98 

7,71 

7,67 

1,860 

2,265 

0,231 

0,229 

SOC 2    56-65г. 

               45-55г. 

64 
98 

11467,92 
7949,99 

12058,619 
5267,760 

1507,327 
532,124 

SOC 3    56-65г. 

               45-55г. 

64 

97 

12541,56 

8543,54 

9592,709 

6060,079 

1199,089 

615,308 

SOC 4    56-65г. 

               45-55г. 

65 
98 

5411,43 
2012,11 

6038,130 
2109,136 

748,938 
213,055 

SOC 5    56-65г. 

               45-55г. 

65 

97 

4515,26 

1543,57 

9366,353 

2375,387 

1161,753 

241,184 

Легенда: SOC 1 - брой решени задачи с минимум движения, SOC 2 - средно начално време за мислене (4 

движения), SOC 3 -  средно начално време за мислене (5 движения), SOC 4 - средно последващо време за 

мислене (4 движения), SOC 5 - средно последващо време за мислене (5 движения) 

Анализът намира  разлика по отношение на показател SOC2, р<0,05, (u=2,20); 

показател SOC3, р<0,01, (u=3,00); показател SOC4, р<0,001, (u=4,37) и показател SOC5, 

р<0,01, (u=2,51). Според тези данни времето за мислене в началото на ниво 4 и ниво 5 

на субтест SOC е по-голямо при контролната група (показатели  SOC2 и SOC3). 

Времето за мислене в хода на изпълнение на ниво 4 и 5 на същия субтест отново е по-

голямо за контролната група (показатели  SOC4 и SOC5). 

        4.14. Регресионен анализ на влиянието на отделните СРФ върху 

представянето с CANTAB 

Проведе се регресионен анализ, целящ да оцени влиянието на отделните СРФ 

върху представянето с CANTAB при основната група изследвани. За анализа са 

подбрани показателите* IED 1, IED 2, SOC 1, SOC 2, SOC 3, SOC 4, SOC 5, SWM 1, 

SWM 2, CANTAB и рисковите фактори АХ, ЗД2, дислипидемия, ИТМ, талия, 

стойностите от амбулаторно измереното АН, наличието на находки от ДСГ, МРТ и 

ДСГ/МРТ. Анализът е проведен със стойността на всеки отделен показател и СРФ 
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самостоятелно (с корекция по пол, възраст и образование) – проста линейна регресия. 

При повече от два сигнификантни предиктора, последните са въвеждани заедно в модел 

по метода на класическия множествен регресионен анализ. 

От проведения анализ за показателя SOC 1 предиктори за резултата са 

систолното кръвно налягане и наличието на дислипидемия. Въведени заедно в крайния 

модел с корекция на резултатите по пол (корекцията по възраст и образование не 

допринесе към сигнификантността и предиктивните възможности на модела) се 

наблюдава слаба негативна корелация (R=0.337, Rsquare=0,114, p=0,010)  между 

стойностите на систолното кръвно налягане, наличието на дислипидемия и резултата от 

SOC1.   

 За SOC 2 се наблюдава  негативна корелация със ЗД2, т.е. пациентите със ЗД2 

мислят по-малко, преди да предприемат първия ход в задачата. Корекцията по пол и 

възраст намали значимостта на модела до гранично значим (от R= 0,229, Rsq=0,052, 

p=0,023 до R=0,277, p=0,056).  

За показателя SWM 2 – предиктивна стойност има наличието на ЗД2 (R=0,21, 

p=0,037), като се наблюдава позитивна корелация. С корекцията по пол, възраст и 

образование предиктивната стойност на модела нараства (съответно до R=0,329, 

Rsq=0,108, p=0,030). В крайния модел наличието на ЗД2 е свързано с по-висок резултат  

по показателя SWM 2, т.е. с по-лоша стратегия на изследваните със ЗД2.  

За SWM 1 в крайния модел, с корекция по пол и възраст,  сигнификантен е ЗД 

(R=0.297, Rsq=0.88, p=0.033). Допълнителната корекция по образование намали 

значимостта на модела до гранично сигнификантен (R=0,301, Rsq=0,090, p=0.064). 

Наблюдава се позитивна корелационна връзка, т.е. наличието на ЗД2 обуславя повече 

допуснати грешки (SWM 1). 

За CANTAB – от всички изследвани показатели единствено стойностите на 

систолното артериално налягане са в сигнификантна позитивна корелация с крайния 

резултат (R=0,436,p<0.001) (с корекция на модела по пол и възраст) (Табл.31.). 

Табл.31.  Регресионен анализ на влиянието на СРФ върху изпълнението на CANTAB    

фактор – 

зависима 

променлива 

Нестандартизирани 

коефициенти 

 

  В              Стандартна     грешка 

Стандартизирани 

коефициенти 

 

Beta 

 

 

 

T 

 

 

 

Sig. 

ЗД2, -0,035                               0,017                                                                                                                                                                                                                                                   -0,219 -2,076 0,041 
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Дислипидемия – 

SOC 1  

-0,973                               0,430 

 

-0,224 -2,261 0,026 

 

ЗД2 – SOC 2 

                                     

-3102,344                   1536,766                                                                                                            

 

 

-0,204 

 

-2,019 

 

0,046 

ЗД2 – SOC 3 3,833                           1,537 0,250 2,493 0,014 

ЗД2 – SWM 2 3,657                          1,536 0,239 2,381 0,019 

ЗД2 – SWM 1 14,347                           6,295 0,231 2,279 0,025 

Систолно АН – 

CANTAB 

0,074                            0,023 0,329 3,259 0,002 

*Легенда: IED 1- общ брой грешки, IED 2 - общ брой опити, SOC 1 - брой решени задачи с минимум 

движения, SOC 2 - средно начално време за мислене (4 движения), SOC 3 -  средно начално време за 

мислене (5 движения), SOC 4 - средно последващо време за мислене (4 движения), SOC 5 - средно 

последващо време за мислене (5 движения), SWM 1 – общ брой грешки, SWM 2 – стратегия, CANTAB – 

общ брой абнормни показатели 

4.15. Сравнение на скритата болестност от сМСБ при двете изследвани 

възрастови групи 

 В информацията за контролната група при 30 (46,2%) души са открити  

дискретни КН,  от които  при 12 (18,2%) са налице доказателства за тяхната съдова 

генеза. Относителният дял на дискретните СКН при изследваните от контролната 

група(18,2%)  е 2,5 пъти по-голям  от  този (7,4%) на КН със съдова генеза  в младата 

възрастова група. 
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5. ОБСЪЖДАНЕ 

Настоящото  проучване на  СРС при  98 българи с възрастова принадлежност 

между 45 - 55 год. касае вида и честотата на изследвани атерогенни СРФ; анализира 

демографски и физикални данни; резултати от функционални  и нструментални (очни 

дъна, ЕКГ, ДСГ на мозъчни съдове) изследвания и  МРТ на главен мозък. Изследвани и 

оценени са зависимости между наличните и значими за  изследваните  СРФ и   

композитния ДСГ/МРТ показател за асимптомни находки  от исхемични, 

хемодинамични и структурни нарушения на мозъчния паренхим. Освен това, предвид 

данните от литературата за най-ранните стадии на МСБ, представени отчасти с 

дискретни нарушения в познавателните способности (Dichgans, M. и съавт. 2017; 

Rodríguez García, P. и съавт. 2015; Erkinjuntti, T. 2002) са приложени чувствителни 

психометрични тестове, подходящи за състоянието „мозък в риск“ или „когнитивно 

нарушение, без деменция“. С проведените анализи на получените резултати от всички 

изследвания активно са потърсени  прогностични фактори за “скрита болестност” от 

МСБ, подходящи за  ранна превенция на риска от СКН.  

             От  събраната информация с клинично интервю, от резултатите на проведените 

изследвания и анализи  са отчетени значими конвенционални СРФ и абнормни находки 

от инструменталните и МРТ  изследвания. Те имат близки  (по вид и честота) 

характеристики до описаните от наши и чужди автори (Търновска-Къдрева, Р. и съавт., 

2013; Янева-Сиракова, Т. и съавт., 2011; Hainsworth, A. и съавт. 2016; Stephan, B. и 

съавт. 2009; Windham, B. и съавт. 2012). 

Оказа се, че само  27 (27,6%)  изследвани са без  СРФ. Разпределението на СРФ   

при 72 (72,4%) от участниците показа:  с повече от 1 РФ са  над 1/3  изследвани (35,7%), 

а тези с  установена патология от ДСГ/МРТ имат средно по 2,19 СРФ (1,92±0,27).  

Статистически значима е зависимостта между абнормните ДСГ/МРТ находки и броя на 

СРФ - с нарастване на броя на СРФ значимо нараства  относителния дял на абнормните 

ДСГ/МРТ находки (Р<0,001; r=0,434). При увеличаване на броя на РФ с 1 вероятността 

да се открие патологична  +ДСГ/МРТ находка нараства 2,416 пъти (р<0,001). В нашата 

литература такива доказателства за аналогично изследвана възрастова група не 

откриваме.  

Броят на СРФ оказва влияние и върху справянето с когнитивните тестове. 

Средните стойности на оценените тестове със скалата MoCA са доказано по-ниски при 
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изследваните с два или повече СРФ в сравнение с носителите на един СРФ.  

Проучването на Sikaroodi и съавт. (2013) сравнява находките за КН от психологичните 

скали Montreal Cognitive Assessment (MoCA) и на  MMSE при 50 лица със СРФ и 

установява: нарушено разпределение на вниманието; дизекзекутивен синдром 

(изработване на стратегии, вземане на решения с потискане на неадекватните за 

случая); нарушена оценка на обратната връзка за качество и последователност на 

извършвани операции -  резултати, които са близки  до нашите.   

С документирана АХ (I степен)  са около една трета (29; 29,6%)  от 98  

изследвани. Този процент е по-нисък от данните за заболяемост от АХ в България във 

възрастта от 25-64 год. -   40,1% (Търновска-Къдрева, Р. и съавт. 2011). В Литовско 

проучване  мъжете от 40 до 54 г. и  жените от 50 до 64г. без ССЗ  имат АХ (I степен)   в 

63,2% от жените и в  49,2% от мъжете; средно в  53,1% от изследваните (Laucevičius A, 

и съавт. 2014). И в двете проучвания процентът на хипертониците е по-голям от този на 

нашите изследвани с АХ. Въпреки по-малкия брой участници с АХ, провежданата 

редовно  адекватна антихипертензивна профилактика и поддържаното  АН в границите 

на възрастовите норми при   нашите „хипертоници“  се откриват  близо 3 пъти (2,722)  

повече абнормни  ДСГ/МРТ находки  от изследваните без АХ. Данните са съвместими 

с установената връзка между АХ и МРТ находките от изследване на главен мозък на 

други автори, които намират положителна корелация за наличие на сМСБ  при „млади 

възрастни” под 63 години  (Wendell, C. и съавт. 2012). При български пациенти с АХ на 

средна възраст 64 год, изследвани с MMSE и MoCA, вече е доказана ролята на 

повишеното пулсово АН в денонощието за КН (Търновска-Къдрева, Р. и съавт. 2012). 

Ние  не установяваме значима разлика в успеваемостта на изследваните с MMSE и 

MоСА с и без АХ. Тази липса на разлики в успеваемостта между двете групи може да 

се обясни с факта, че изследваните са с първа степен на АХ с добър медикаментозен и 

диетичен контрол и  са с  над 10 год. по-млади -  средна възраст 50,37 ± 3,24 год.  

В нашето изследване с дислипидемия са 26 (27,9%) от 93 души, като при 57,7% 

се откриват патологични  ДСГ/МРТ находки. Потърсените зависимости между двата 

фактора показват, че вероятността   да се намерят патологични ДСГ/МРТ находки е 

4,347 пъти по-голяма при участниците с дислипидемия, отколкото при тези без 

дислипидемия.  При изследваните с абнормно висока стойност на LDL холестерола 

вероятността да се намерят патологични  ДСГ/МРТ находки е 4,349 -пъти по-голяма, 

отколкото при участниците с нормална стойност на LDL холестерола, а при 
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изследваните с абнормни нива на TGL тази вероятност е 2,678 -пъти по-голяма 

отколкото при участниците с нормални нива на TGL. Аналогични на нашите прогнозни 

резултати не сме намерили в аналогично проучване на  българска популация. Според 

дългосрочни популационни проучвания, едно от които е Finnish study Cardiovascular 

Risk Factors Aging and Dementia (CAIDE) повишеният общ холестерол в средна възраст 

е риск за развитие на СКН в по-късна възраст (Gorelick, P. и съавт. 2011). Наше 

предварително проучване на същата възрастова  група (Chompalov, K. и съавт. 2016) 

показа, че хиперхолестеролемията е в значима корелация с отчетената по-ниска 

успеваемост при справяне с тест CANTAB. Точният механизъм за възможна връзка 

между холестерола и риска от влошаване на когнитивната способност понастоящем  не 

е известен. Според редица автори стойността на показателя LDL холестерол също 

корелира с по-лошо представяне при когнитивното тестване (Smit, R. и съавт. 2016). 

Едно от най-новите проучвания с функционален МРТ също показа, че повишените 

стойности на LDL  влошават работната памет (Meusel, L. и съавт., 2017). 

От общо 20 души с нарушен кръвно-захарен профил  10  са с новооткрита 

хипергликемия. Тази находка е изключително ценна за провеждан скрининг с 

профилактична цел, тъй като е добре известно, че хипергликемията е тясно свързана с 

развитието на микро- и макроваскуларните усложнения при  МетС,  често съпътстван 

от ЗД2 (Tsai, C. и съавт. 2016). При всеки трети  участник с дисгликемия са открити 

абнормни ДСГ/МРТ находки. При диспансеризираните  със ЗД2  тези находки  са 

значимо по-чести. Потърсените зависимости между двата фактора показват, че 

вероятността да се нaмерят патологични ДСГ/МРТ находки е 4,229 пъти по-голяма при 

участниците с ЗД2, отколкото при тези без ЗД2.  Добре известен факт е, че когнитивния 

спад, обусловен от наличието на ЗД2 е в зависимост от продължителността на 

заболяването и гликемичния контрол (235). Със  ЗД2 е свързано и наличието на 

мозъчна атрофия при здрави възрастни индивиди с и без деменция (Wendell, C. и съавт. 

2012). Неоспоримо е влиянието на ЗД2 за дискретните КН, доловими с  CANTAB  и в 

нашето изследване. При изпълнение на теста диабетиците показват по-лоша стратегия 

(показател SWM2) и  повече допуснати грешки (SWM 1).  

Като СРФ  тютюнопушенето се отчете при повече от половината изследвани. 

Нашите резултати за бивши и настоящи пушачи са  близки до съобщаваните за 

българската популация. Според Ф. Щерев – 51,5%  от българите са пушачи, а според 

програмата СИНДИ 39,9% от мъжете и  29,1% от жените във възрастта от 25 до 64 год. 
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са пушачи (Щерев Ф., 2013) (Цолова, Г., и съавт.  2008).  Нашите данни за 

успеваемостта на пушачите на психометричните тестове се оказаха недостатъчни да 

подкрепят твърденията на редица съвременни автори, които  сочат тютюнопушенето 

като фактор за когнитивно снижение (Hagger-Johnson, G. и съавт. 2013) (Mons, U. и 

съавт. 2013) (Sabia, S. и съавт. 2012). 

При  основната група  изследвани се отчете  значима зависимост между 

успеваемостта при  изпълнението на MMSE и приема на „разумни“ количества вино 

(р<0,05). Тази зависимост е правопропорционална и  подкрепя твърдението, че 

умерената консумация на вино предпазва от когнитивен упадък (Fillit, H. и съавт.  

2008). 

Стареенето е свързано с прогресивен спад в нивата на Вит. В12, чийто дефицит 

се явява една от причините за когнитивен дефицит, както и на редица нарушения на 

периферната и  централната нервна система (Dangour, A. и съавт., 2015) (Horvat, P. и 

съавт. 2016) (Yoshizawa, T. 2016). Масовият ефект на умерено ниските нива на Вит. В12 

при възрастните не е добре проучен. Понастоящем надделява становището, че този 

дефицит е твърде хетерогенен и това затруднява различната преценка на 

неврологичните усложнения (Miles, L. и съавт. 2016). В над 1/3 (38,98%) от 59 

изследвани  се установи ниво на Вит. В12 под долна референтна граница, а всеки шести  

с дефицит на Вит. В12 има находка от ЕДС и/или асимптомен мозъчен инфаркт на МРТ. 

Някои последни проучвания сочат, че дори ниските нива  Вит. В12 в нормални граници 

корелират с когнитивен дефицит,  което е резултат от редуциран микроструктурен 

интегритет на хипокампа (установено с МРТ) (Köbe, T. и съавт. 2016). 

 Макар и клинично незначимо, при 8 (12,5%) души от изследваните от нас са 

установени нива на TSH над горната граница на нормата, като нито един от тях не е 

знаел преди това изследване, че има абнормни стойности на TSH. Този процент е 

сравним със световните данни за заболяемост от субклиничен хипотиреоидизъм 

(Baumgartner, C. и съавт. 2014). Известно е, че субклиничният хипотиреоидизъм е 

лабораторна находка и се изразява с увеличено ниво на TSH при нормални периферни 

тироксинови концентрации (Voigtländer, R. и съавт. 2016). Докато връзката между 

явния хипотиреоидизъм и когнитивния дефицит е добре известна и явна, то относно 

субклиничния хипотиреоидизъм  данните са противоречиви (Akintola, A. и съавт. 2015) 

(Baumgartner, C. и съавт. 2014).  
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 Субклинични съдово-исхемични промени бяха регистрирани с ЕКГ при 7 души, 

като трима от тях имат левокамерна хипертрофия, а при един от изследваните и 

консултирани с кордиолог се откри неревматично предсърдно мъждене.  Тези 

дискретни реполяризационни промени са признат предвестник на явната ИБС, която се 

свързва от някои автори с повишен риск за когнитивно снижение (Gorelick, P. и съавт. 

2011).  Откриването дори само на 1 пациент с неизвестно до момента предсърдно 

мъждене е важен резултат от нашия скрининг. Откриването на пациенти с т.нар. тихо 

(или субклинично) предсърдно мъждене е едно от важните профилактични 

направления в съвременната кардиология, тъй като това заболяване носи висок 

сърдечносъдов и мозъчносъдов риск (Dilaveris, P. и съавт. 2017). Неревматичното 

предсърдно мъждене като фактор за КН и хипокампална атрофия  (Rincon F. и съавт. 

2013) при нашия изследван се съчетава и с хемодинамично значима стеноза на 

вътрешната сънна артерия от ДСГ. Тези данни са в подкрепа на утвърдено становище 

за необходимостта от активно търсене на маркери за субклинична съдова увреда при 

индивиди  не само в рискова, но и в средна зряла възраст – задача и на нашето 

изследване. 

        От изследването на  очни дъна само при 17 (27,0%) души (от 63 изследвани) са 

намерени данни за абнормни съдово исхемични промени. Налице е също значима 

зависимост между успеваемостта при изпълнение на MMSE и резултатите от 

изследване на очни дъна (р<0,05): лицата с нормална находка от фундоскопията имат 

по-добро справяне с тест MMSE. Независимо, че изследването на очните дъна не е 

рутинно изследване за оценка на СРС, става ясно, че  във времето находките от 

фундоскопията остават утвърден обективен критерий относно съдовия терен при всеки 

отделен пациент и клиничната им значимост  е беспорна. 

   Доплерова сонография на мозъчните съдове е осъществена при 66 участници, 

като при 11 (16,7%) от тях са открити данни за единични атеросклеротични плаки или 

нискостепенна стеноза от ЕДС. Подобна е честотата на находките от ЕДС, които 

намира у нас С. Андонова (2011) при изследване на хора с РФ между 30 и 60 год.  

Честотата на  патологичнитее промени  в  нашето проучване и  тази на С. Андонова е 

по-малък % от съобщената в едно китайско проучване. Авторите намират  при 

индивиди без инсулти над 45 год. възраст каротидни плаки при 41,5% от изследваните 

(50,1% мъже и 35,5% жени) (Zhan, C. и съавт. 2016). От всички приложени  
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невропсихологични тестове само MоСА  корелира значимо с находките от ДСГ – от 37 

човека с резултат под нормата  при  6 (16,2%) се открива  патологична находка от ЕДС.  

  Процентът на намерените с МРТ  на главен мозък  АМИ  (17 души – 23,94%) е  

по-нисък, но близък до установения от С. Андонова  за лица от 40 до 49 год. (30,1%) и 

за лица от 50 до 59 год (44,1%); но е по-висок от данните докладвани от едно японско 

проучване което установява честота на АМИ – 5,2% при изследваните със средна 

възраст 54 год (Fujishima, M. и съавт. 2000). И тук както при ДСГ изследването 

справянето под нормата за МоСА тест (14 души) корелира с  наличие на  4 АМИ 

(28,58%). Важна находка от нашия скриниг с МРТ е установяването на начална корова 

атрофия при 4 (5,64%) изследвани, при които предстои проследяване във времето. 

Понастоящем няма сигурни доказателства, че коровата атрофия корелира с 

когнитивния дефицит, но тя се счита за маркер на мозъчното стареене (Malpas, C. и 

съавт. 2016) (Prestia, A. и съавт. 2013). 

            От изследваните РФ, които корелират с патологични  ДСГ/МРТ находки с най-

висока значимост са АХ, дислипидемията и стойността на LDL холестерола. Нашият 

регресионен модел обяснява 35% от дисперсията в статистиката и коректно 

класифицира 76,8% от наблюденията  като независими прогностични фактори за 

наличие на абнормни находки от ДСГ/МРТ. 

При  контролната група изследвани наличните СРФ  в  78,6%  са в положителна 

корелация с наличните абнормни находки от ДСГ/МРТ, а  изчислената вероятност да се 

намерят патологични находки  от ДСГ/МРТ при участниците с РФ е 6,875  пъти по-

голяма отколкото тази при изследваните без РФ. При контролната група приблизително 

трикратно (2,84) е по-голяма прогнозираната вероятност за  ДСГ/МРТ находки от тази 

при по-младите участници от основната група. В частност  положителна и значима 

корелация с абнормни ДСГ/МРТ находки се намира и при всеки от отделно 

регистрираните значими СРФ в контролната група  както следва:   

При изследваните с  АХ-II степен възможността да се намерят патологични 

находки  от ДСГ/МРТ е 13,39 - в 100% от случаите. Този прогностичен фактор  

основателно е с  отчетена по-висока зависимост от намерената (2,722) при  участниците 

от основната група с АХ-I.  Вероятността да се открият при контролната група 

ДСГ/МРТ находки е много  по-голяма и при участниците със ЗД2 (6,346 пъти),  ИБС 
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(5,789 пъти) и дислипидемия (4,480).  Този факт несъмнено подкрепя тезата за 

кумулативен ефект от влиянието на СРФ  (Nazzaro, P. и съавт. 2013).  

В едно от последните невроепидемиологични проучвания на деменциите в 

нашата страна се установи, че лицата със „съдово КН” са с много по-голяма (26%) 

честота в сравнение с тези в повечето Европейски страни (Димитров, И. 2010) 

(Dimitrov, I., и съавт. 2012).  С оглед целта на  нашето изследването една от 

изпълнените задачи е идентифициране (с чувствителни невропсихологични  тестове) на 

ранни КН,  които все още не са повлияли ежедневното функциониране. Опитът  на 

предишни автори   (Атанасова, П. и съавт. 2008) (Атанасова П. 2014) (Трайков Л. 1991) 

ни даде увереност, че тази задача е изпълнима, а състоянието, което се характеризира с 

такива  нарушения се намира хронологично преди ЛКН и се нарича предклинична фаза 

на деменциите (Salvadori, E. и съавт. 2015). Когнитивният профил в този начален 

стадий не е напълно установен, но е докладвано, че наличието на сърдечно заболяване 

или субклинична МСБ се асоциират с намалена скорост на преработка на 

информацията, намалена когнитивна флексибилност и слаба ефективност при учене 

(Hachinski, V. и съавт. 1993).  

Използваните от нас невропсихологични инструменти са световно утвърдени и с 

доказана ефективност (тест MMSE, тест МоСА и CANTAB). Тест CANTAB е 

стандартизиран сред голям брой, предимно възрастни хора и валидизиран за изследване 

на ЛКН (Fray, P. и съавт. 1996).  Във връзка с проведения прецизен подбор на 

участниците се приложи тест MADRS с цел  изключване  на индивиди с депресивни 

прояви.  

Средната обща успеваемост от тест MMSE  при 88% е в интервала на нормата и 

е в съответствие с цитирани доказателства, че този тест е по-чувствителен при изразени 

КН (Tombaugh, T. и съавт. 1992). Средната успеваемост на  изследваните с MMSE е 

29,11т (в рамките на нормата). При индивиди на средна възраст 53±6г. без МСИ, но с 

един или повече СРФ Popovic и съавт. (2007г)  установяват много близък до нашия 

среден резултат от  MMSE – 29,0т.  По отношение на средния резултат от МоСА 

същите автори установяват успеваемост от 29,0т. В сравнение с успеваемостта от 

МоСА при  нашите участници (25,55т.) е налице несъответствие вероятно  свързано с 

разлики в броя, разпределението и експозицията на СРФ, както и с образователното 

ниво.  От друга страна средният резултат от справянето с MoCA е малко под долна 
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граница на нормата. Около 40% от изследваните имат нормален резултат. Това 

разминаване на общата оценка от изследването с двата теста при един и същ 

контингент се среща в научната литература и макар и съвсем леко изразено се прояви и 

в нашата извадка. Обяснението се търси в по-голямата чувствителност на МоСА за 

дискретни и ЛКН на познавателните функции и особено за екзекутивните функции 

(Nasreddine, Z. и съавт. 2005).  

Oт невропсихологичната батарея CANTAB са използвани 3 субтеста (SWM, 

IED, SOC), измерващи когнитивни функции, чиито снижения са очаквани при 

индивиди с налични СРФ. Проведеното изследване във  възрастта от 45 до 55 год. е 

първото в България и си поставя за цел да установи чувствителността на теста при 

откриването на дискретни КН. В достъпната литература се съобщават данни от 

изследване с CANTAB при различни групи индивиди – с психични заболявания, 

аутизъм, при деца, при неврофармакологични проучвания и др. Единични са 

проучванията при здрави възрастни (Atanassova, P. и съавт. 2016) (Lee, A. и съавт. 2013) 

(Robbins, T. и съавт. 1998).  

При сравнение на средната успеваемост по показателите от отделните 

субтестове на CANTAB на нашата извадка с тази на други проучвания се намират 

разлики както в посока на по-големи стойности, така и на по-малки стойности. В част 

от проучванията доброволците са здрави, възрастта им е близка, но не съвпада с тази на 

нашия контингент,  няма еднаквост и по отношение на образователното ниво и профила 

на СРФ. В проучванията, които намерихме изследваните страдат от заболявания извън 

неврологичния спектър, което най-вероятно допринася за отчетено различно справяне с 

CANTAB (Kim, H. и съавт. 2014) (Kuzmickienė, J. и съавт. 2016). 

Успеваемостта на тестваните се оценява според броя на абнормните резултати, 

постигнати при отделните субтестове. Най-голям дял абнормни резултати се намират 

при изследваните със субтест SOC (59,3%), при субтест SWM те се намират в 50%, а 

при субтест IED – в 40,9%. С тези субтестове се установяват най-много нарушения в 

домейна на екзекутивните функции (SOC), следват нарушенията на пространствената 

работна памет, а най-малко - в снижението на вниманието (IED). Това разграничение е 

условно, тъй като и трите субтеста изследват едновременно в различна степен и трите 

когнитивни функции.  



 

53 

 

Повечето показатели за субтест SWM отразяват различен вид допуснати грешки. 

Един от показателите измерва използваната стратегия (SWM 2), а друг измерва времето 

за първоначална реакция. Показателите на субтест SOC корелират слабо или умерено 

силно помежду си. Според  Robbins и съавт. (1998) показател SOC 1 изразява точността 

на планирането при този тест. Останалите показатели (SOC2-16) измерват време за 

мислене или брой извършени движения при решаването на задачата. Следователно 

всички тези показатели измерват различни страни на един и същи процес, поради което 

между тях се намира значима зависимост. Субтест IED е представен от два показателя, 

отразяващи брой направени грешки и брой направени опити. Ниският резултат и по 

двата показателя означава по-добро справяне. Статистическият анализ намира връзка 

между показателите в рамките на трите субтеста, потвърждавайки по този начин 

взаимосвързаното действие на когнитивните способности в изпълнението на задачата.  

Предшестващи проучвания докладват подобни на нашите резултати. Lee и 

съавтl. намират при здрави индивиди на възраст от 21 до 80г. позитивна и умерено 

силна връзка между показателите SWM 2 и SWM 4 (Lee, A. и съавт. 2013). Същaта 

корелация между тези два показателя съобщават Robbins и савт. в своето проучване с 

CANTAB  при здрави доброволци (Robbins и съавт. 1998).   

Единствено SWM 3 (внимание и скорост на обработка на информацията) не 

корелира с останалите показатели. Пространствената работна памет е ранима с 

напредването на възрастта. Това се потвърждава от проучванията на Brown LA и Rose 

NS, които доказват че капацитета на тази памет и значимо по-голям при по-младите (18 

до 40 год. възраст) в сравнение с по-възрастните (64 до 85 год) (Brown, L. и съавт. 2016)  

(Schroeder, P. и съавт. 2014) (Rose, N. и съавт. 2009). Скоростта на обработката на 

информацията също намалява с напредването на възрастта и е по-висока в млада 

възраст (Feld, J. и съавт.  2009) (Kennedy, K. и съавт. 2008).  

За да се проследи интегрираното функциониране на познавателните 

способности над нивото на  отделния субтест  е анализирана взаимовръзката и между 

показателите от трите субтеста на CANTАВ. Намерена е корелация между различни 

показатели от трите субтеста. Това потвърждава успоредното и взимообусловено 

протичане на когнитивните процеси в хода на изпълнение на дадена задача.  Подобно 

на нашия резултат в проучване на екзекутивната функция при пациенти с болест на 

Алцхаймер със средна възраст 76.9±5.20г. Kuzmickienė и съавт. (2016) намират 
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позитивна и слаба корелация между SWM 1 и SOC1, а позитивна и много слаба 

корелация между SWM 1 и SOC5. За разлика от нас Robbins и съавт. (1998) намират 

негативна и слаба корелация между SWM 2 и SOC 7.  

Нашият анализ намира негативна и слаба корелация между  SWM 2 и SOC5. По-

големият  брой грешки (ниво на ефективност) е в обратно пропорционална зависимост 

с общата  успеваемост от теста. И двата показателя характеризират екзекутивните 

функции, като същата връзка се намира и от Robbins и съавт. (1998).  

Установена е още корелация и между общия брой абнормни показатели от 

CANTAB и отделни компоненти субтестове на MMSE и MoCA. Корелационният 

анализ установява позитивна връзка между зрително-конструктивния праксис и 

отложеното припомняне на думи, както и права зависимост между общото когнитивно 

функциониране и скоростта на обработка на информацията. Според литературните 

източници съществува връзка между глобалното когнитивно функциониране и 

скоростта на обработка на информацията, както и възрастово обусловени промени в 

скоростта на информационния поток (Keys, B. и съавт. 2000) (Tam, H. 2015). Скоростта 

на обработка на информацията е  водещ индикатор за възрастовите промени в паметта 

и пространствените способности (Finkel, D. и съавт. 2007)  (Subirana-Mirete, J. 2014). 

Намираме за логична установената обратно пропорционална връзка между общото 

когнитивно функциониране и броят на допуснатите грешки при изпълнението на 

задачата.  

Негативното влияние на СРФ върху когницията е доказано в различни 

проучвания. Когнитивните нарушения са по-чести при пациенти с АХ  и тежестта им 

нараства с тежестта на хипертонията (Li, L. и съавт. 2014) (Li, T. и съавт. 2014). 

Когнитивният дефицит корелира не само с наличието на  АХ, но и с високата кръвна 

захар, абдоминалното затлъстяване, намаления HDL-холестерол (Tsai, C. и съавт.  

2016). В този аспект нашите данни са в унисон с твърдението, че СРФ способстват 

когнитивното  снижение. 

В нашето проучване не се установи значима разлика в резултата от MMSE при 

лицата с и без АХ. Вероятно този резултат се дължи на добрия контрол на 

артериалното налягане при всички изследвани. Triantafyllidi и съавт. (2009) в 

изследване на лица от 40 до 80г. с наскоро диагностицирана, нелекувана АХ намират 

влияние на последната върху когнитивните способности, измерени с MMSE. Влияние 
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на АХ върху справянето с MMSE докладват и Verdelho и съавт. за недементни лица във 

възрастта от 65 до 84г. (Verdelho, A. и съавт. 2007).  У нас при български пациенти с 

АХ, изследвани с невропсихологичните тестове MMSE и MoCA е доказана ролята на 

повишеното пулсово артериално налягане в денонощието за КН при индивиди в 

рискова възраст (средна възраст 64 год.) (Янева-Сиракова,  Т. и съавт. 2012)  ( Янева-

Сиракова,  Т. и съавт. 2013). 

Не установихме научни съобщения, потвърждаващи корелация между МоСА и 

CANTAB  при изследвани-носители на СРФ.  Единствено проучването на Popovic и 

съавт.  при пациенти (от 43 до 85 год.)  със стеноза или оклузия на каротидната артерия 

без история за МСИ по-ниският резултат от MoCA корелира с наличието на ЗД и по-

напредналата възраст. Пациентите със ЗД се представят по-лошо при отложеното 

припомняне, докато тези с АХ показват по-нисък резултат при субтеста с назоваване 

(Popovic, I. и съавт. 2011). В нашето проучване намираме по-ниски резултати от 

справянето с CANTAB при наличие на захарен диабет и дислипидемия. Негативно 

влияние за същия тест оказват още фамилната анамнеза за МСЗ, както и по-големият 

брой СРФ.   

Регресионният анализ позволи да се оцени влиянието на СРФ върху справянето 

с CANTAB. Систолната артериална хипертония, дислипидемията и ЗД допринасят за 

по-ниски резултати от субтест SOC (екзекутивна функция). От друга страна ЗД се 

свързва с по-слаба ефективност при изпълненеито на субтест SWM (пространствена 

работна памет). По отношение на общата успеваемост от CANTAB анализът установи 

значимо негативно влияние на систолната артериална хипертония. 

Постигнатите от изследването неврологични, лабораторни, инструментални и 

невропсихологични резултати позволиха изпълнението на  една от основните  задачи на 

проучването: сравнение на неоткритата болестност от МСБ при „здрави“ индивиди от 

по-млада (основна) възрастова  група  (45-55 год.) с вече съобщената болестност от 

МСБ при изследваните от контролна група (56-65 год). И в двете възрастови групи 

болестността от МСБ свързваме със сигурни доказателства от наличен абнормен брой 

СРФ, КН и асимптомни патологични находки от ДСГ/МРТ от изследване на главен 

мозък. От 20 души (20,4%) с идентифицирани дискретни КН от изследваните 98  

участници на основната група, реално само при 7 души с абнормен брой РФ  имат 

открити  2 абнормни и асимптомни ДСГ находки  и 5 МРТ находки от АМИ. Тези 7 
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новооткрити участници с КН, абнормен брой РФ и положителни ДСГ/МРТ находки 

представляват 7,14%  болестност от МСБ за  основната група.  

В информацията за контролната група при 30 (46,2%) души са открити  

дискретни КН,  от които  при 12 (18,2%) са налице доказателства за тяхната съдова 

генеза. 

Изчислената болестност от МСБ за  контролната група (18,2%)  е 2,5 пъти по-

голям % от  отчетената болестност от  МСБ (7,4%) за  младата възрастова  група. 
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6. ИЗВОДИ 

1. При български доброволци на възраст от 45 до 55 год. без значими 

неврологични и психични нарушения са установени някои значими 

абнормни находки в изследвания  СРС, съвместими с МСБ.  

2. Изследваните с  установена патология от ДСГ/МРТ имат средно по 2,19 

СРФ.   С увеличаване на броя на СРФ с един вероятността да се открие 

патологична  ДСГ/МРТ находка нараства  2,416 пъти.  

3. Артериалната хипертония (I степен), дислипидемията и стойността на LDL-

холестерола са класифицирани от значим регресионнен модел (в 76,8% от 

наблюденията) като независими прогностични фактори за наличие на 

абнормни  ДСГ/МРТ находки. 

4. При лицата от контролната група (56-65 год.) е отчетена по-висока зависимост 

между АХ (II степен), ЗД2, дислипидемията и наличните  абнормни  

ДСГ/МРТ находки, отколкото при основната изследвана група (45-55 год.)  

5. Изчислената вероятност  при изследваните контроли с АХ (IIстепен) да се 

намерят патологични  ДСГ/МРТ  находки  е 13,39- пъти по-голяма отколкото   

при   участниците с нормално АН, а при диабетиците -  6,35 пъти по-голяма. 

6.  При лицата от контролната група приблизително трикратно (2,84) е по-

голяма вероятността (6,875) за наличие на абнормни  ДСГ/МРТ находки от 

отчетената (2,42) при основната  група  

7.  Резултатите от  приложените субтестове SOC и SWM на CANTAB  при 

основната група участници доказват висока чувствителност на методиката: 

при  20 души (20,4%)  се откриват дискретни КН.    

8. Доказани предиктори за резултата от показателя SOC1 от CANTAB са 

систолното АН и наличието на дислипидемия, а за показателя SWM1 и 

SWM2,  предиктор за резултатите е ЗД2. 

9. От всички изследвани показатели на субтестовете на CANTAB единствено 

стойностите на систолното АН (I степен) са в сигнификантна позитивна 

корелация с крайния резултат след  корекция на модела по пол и възраст. 

10. Само при  7 от участниците с КН се съчетава наличие на СРФ с абнормни 

ДСГ/МРТ находки – субклинична МСБ в 7,14%  за основната група. 
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11. Изчислената болестност от МСБ за  контролната група (18,2%)  е 2,5 пъти по-

голяма от  отчетената болестност от МСБ (7,4%) за младата възрастова  

група. 
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          7. ПРИНОСИ 

 

1. За първи път у нас във възрастта от 45 до 55 год. при български доброволци без 

значими неврологични и психични нарушения е доказана значимостта на АХ (I 

степен), дислипидемията и повишените стойности на LDL холестерола като 

независими прогностични фактори за наличие на асимптомни  ДСГ/МРТ 

находки от изследване на главен мозък (оригинален, научно-теоретичен и 

приложен).   

2. За първи път проучването доказа надежността и по-голямата чувствителност на 

приложените субтестове SOC1,  SWM1 и SWM2 от компютърната система 

CANTAB за идентифициране на най-ранните КН с вероятно съдова генеза при 

здрави индивиди в зряла възраст спрямо стандартно прилаганите MMSE и 

МоСА  (оригинален, научно-методичен и приложен). 

3. Дискретни КН са установени при 20,4% от изследваните, но само при 7,4% от 

основната група участници се потвърди наличието асимптомни ДСГ и/или МРТ 

находки в главен мозък  (оригинален,  научно-методичен и приложен). 

4. Подбраните и приложени от нас субтестове на компютърната система CANTAB 

са доказано чувствителни, нетравматични, лесноприложими и надеждни относно 

идентифицирането на дискретни КН  при  индивиди в зряла възраст с МСБ 

(потвърдителен, научно- методичен и  приложен). 

5. За първи път е оценено негативното влияние на систолното АН (I степен),  и ЗД2  

върху справянето с някои субтестове на CANTAB (SOC и SWM) във 

възрастовия интервал от 45 до 55 год. (оригинален, научно-методичен и 

приложен). 

6. Откритите с  CANTAB дискретни КН с вероятно съдова генеза  при 12 (18,2%) 

здрави доброволци от контролната група (55-65 год.) показа, че техният 

относителен дял е  2,5 пъти по-голям отколкото е намерения от нас (7,4%) при 

по-младата възрастова група (45-55 год) (оригинален, научно-методичен и 

приложен). 
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SUMMARY 

 This study aims to investigate the risk of subclinical CVD in individuals aged 45 to 55 years. 

Earlier scientific developments in this area have found links between VRF, the presence of 

discrete CI and pathological findings from DSG and MRT, including in middle age. In 

connection with the main focus of the study - diagnosis of early CVD - neuropsychological 

tests, neuroimaging (MRT) and functional methods (DSG) were used. This makes it possible in 

an accessible way to identify the relationships between potential cognitive impairments and 

abnormal findings from cerebral hemodynamics and parenchyma. Additionally, the obtained 

VRS data were compared with those of a control, older group of individuals to assess the 

difference in development risk and the incidence of subclinical CVD. The results of the study at 

this age indicate the presence of a large number of  VRF, the presence of abnormal findings 

from MRT and DSG, as well as discrete CI. The relationship between them has also been 

proven. Arterial hypertension (I degree), dyslipidemia and LDL-cholesterol value are 

independent prognostic factors for the presence of abnormal DSG / MRT findings. The SOC 

and SWM subsets of CANTAB show a high sensitivity to detect discrete CI. Data about 

subclinical CVD were found in 7.14% of those surveyed. On the other hand, there was a higher 

dependence between AH (II degree), DM2, dyslipidemia and the present abnormal DSG / MRT 

findings in the control group (56-65 years). The likelihood of abnormal  DRG / MRT findings is 

also greater. When comparing the incidence of  subclinical CVD in the control and baseline 

group it was found that it was 2.5 times higher in the older group. These data show the 

theoretical and practical contribution of the dissertation in the field of early diagnostics of CVD. 

Studies like this provide guidelines for initiating prophylaxis in middle age. This would reduce 

the incidence of dementia and stroke, as well as improve the quality of life. 

 

 

 

 

 

 


