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Използвани съкращения 

КЕЕГ количествена електроенцефалография 

ВСЧ вариабилност на сърдечната честота 

фМРИ функционално магнитно резонасно изобразяване 

ПЕТ позитрон емисионна томография 

ПСГ полисомнография 

BOLD blood oxygen level dependent 

5-НТ1А серотонинов рецептор 1А 

5-НТ2А серотонинов рецептор 2А 

СИСТ селективни инхибитори на серотониновия транспорт  

СИСНТ селективни инхибитори на серотониновия и норадреналиновия 
транспорт 

ИД интервал на доверителност 

DSM IV TR – Diagnostic and statistical manual of mental disorders - Text 
Revision 

ГДР голямо депресивно разстройство  

MADRS Montgomery – Asberg Depression Rating Scale 

IQR Interquartile range 

ФТК фронтална тета кордантност 

ВСЧ вариабилност на сърдечната честота 

RMSSD средно квадратично отклонение на интервалите между 
последователните сърдечни удари 

HF високочестотна мощност на вариабилност на сърдечната 
честота 

LF нискочестотна мощност на вариабилност на сърдечната 
честота 



Увод 

Увод 
Депресията се приема за едно от най-честите и инвалидизиращи 

психични разстройства. Наред със страданието на засегнатите лица и 
техните семейства, налице е и огромна социална и икономическа тежест от 
гледна точка на увеличаване на разходите за медицински грижи, 
намаляване на производителността и увеличаване на отсъствията по 
болест. Депресията е свързана с повишен процент смъртност, дължащ се 
не само на по-високата степен на завършено самоубийство, но също така и 
на съпътстващи общи заболявания, особено при пациентите, които не 
постигат ремисия.  

Въпреки че в последните години се наложиха много нови 
антидепресaнтни медикаменти, успеваемостта при лечението на 
депресията остава ниска - едва 11% от пациентите постигат ремисия през 
първата година. Терапията все още се ръководи от принципа опит-грешка, 
поради което не е учудваш фактът, че между 30 и 50% от пациентите не се 
повлияват от първоначалния курс с антидепресантен медикамент. 
Настоящите стандарти за лечение изискват терапия с оптимални дози в 
продължение на поне 4 до 6 седмици преди да се отчете липса на ефект и 
да се пристъпи към смяна на медикамента.  

В психиатрията, за разлика от другите области в медицината все още 
не са намерени надеждни обективни маркери нито по отношение на 
диагнозата на психичните разстройства, която на този етап разчита на 
субективните оплаквания на болния и на „обективните“ наблюдения на 
околните и на лекарите, нито по отношение на прогнозата. Прегледаните 
данни от литературата свидетелстват за огромните усилия, които са 
положени за намирането на обективни маркери, които да са в подкрепа на 
клинициста в процеса на диагностициране и лечение на депресивното 
разстройство, но както във всяка друга област на психиатрията тези 
усилилия до момента се оказват недостатъчни за постигането на тази цел.  

Въпреки това са налице обещаващи потенциални маркери от 
различни области на биомедицинската наука – генетични, протеомни, 
метаболомни, електро и неврофизиологични, образни. Изглежда с най-
много положителни данни са разработените на база количествена 
електроенцефалография показатели като префронталната кордантност и 
индекса на антидепресантния отговор.  

На базата на гореизложеното и имайки предвид сравнително ниската 
цена, лесното приложение и достъпност на методите на 
елетроенцефалографията и електрокардиографията, те бяха избрани за 
изследването на пациенти с депресия с цел откриване на ранни маркери за 
антидепресантен отговор в първото проучване по дисертационния труд. 
Второто изследване от своя страна е вдъхновено от постиженията на 
функционалното невроизобразяване и е насочено към диагностичните 
маркери при депресия.   
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Цел и задачи на проучване I 

Цел и задачи на проучване I 

1. Цел  
Да се изследва предиктивната стойност на параметрите на 

количествената електроенцефалография (КЕЕГ) и вариабилността на 
сърдечната честота (ВСЧ) като електрофизиологични маркери за 
терапевтичен отговор към различни антидепресанти при натуралистична 
извадка от пациенти с умерена и тежка депресия. 

2. Задачи  

• Да се изследват параметрите на КЕЕГ и ВСЧ преди и по време на 
лечение с антидепресанти. 

• Да се изследва връзката между параметрите на КЕЕГ, ВСЧ и 
терапевтичния ефект и да се оцени тяхната потенциална предиктивна 
стойност. 

• Да се определят и сравнят връзките между клиничните фактори и 
болестни характеристики като тежест, начало, брой епизоди и 
проявеността на електро-физиологичните маркери при пациенти с 
депресия, отговарящи на терапията (респондъри) и неотговарящи на 
терапията (нон-респондъри). 

• Да се определят и сравнят връзките между определени 
социодемографски фактори като пол, възраст, семейно положение и 
проявеността на електрофизиологичните маркери при респондъри и 
нон-респондъри. 

• Да се изгради алгоритъм за ранна оценка на антидепресантната 
терапия въз основа на изследваните показатели. 
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Материал и методи I 

Материал и методи I 

1. Изследвани лица 
Обект на изследването са пълнолетни лица отговарящи на 

критериите на DSM - IV TR за голямо депресивно разстройство (ГДР) с 
настоящ умерен или тежък депресивен епизод, с общ брой точки по 
скалата за оценка на депресия на Montgomery–Åsberg (MADRS) ≥20 при 
включване в проучването. Изследваната група депресивно болни е 
съставена от случайна извадка от последователно приети в Клиника по 
психиатрия и медицинска психология на УМБАЛ „Св. Георги“ пациенти с 
диагноза ГДР в периода 01.04.2015-31.01.2017 год.  

Диагнозата ГДР е базирана на покриване на диагностичните 
критерии на DSM- IV-TR и е поставена въз основа на: 1) приемната и 
работна диагноза и история на заболяването (болнична и амбулаторна 
документация); 2) интервю с лекуващия лекар на пациента; 3) 
структурирано клинично интервю за DSM-IV (MINI 6.0.0); 4) колатерална 
информация от близките на пациента. Пациенти са подбирани по следните 
критерии:  
1.1 Критерии за включване: 

• възраст над 18 години; 

• диагноза ГДР по DSM-IV-TR; 

• настоящ умерен или тежък депресивен епизод (МАДРС ≥20); 

• предстоящо започване или смяна на терапия с антидепресант (по 
преценка на лекуващия психиатър); 

• дадено писмено информирано съгласие за участие в проучването. 

1.2 Критерии за изключване:  

• възраст под 18 години; 

• неспособност да дадат информирано съгласие за участие в 
проучването, поради това, че не разбират смисъла и същността му – 
нисък образователен ценз, не могат да четат и да разбират писмена 
реч и други; 

• невъзможност да бъдат оценявани надеждно по психометрични 
скали и да попълват самооценъчни въпросници, поради помрачено 
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Материал и методи I 

съзнание, делир, тежка психотична дезорганизация, тежко мисловно 
разстройство и други; 

• черепно мозъчна травма, епилепсия, претърпяна мозъчна хирургична 
интервенция, предишен патологичен ЕЕГ запис; 

• тежки некомпенсирани соматични заболявания; 

• висок риск от самоубийство в сегашния епизод (MADRS - 10-ти 
айтем ≥ 3 или CGI-SS ≥3); 

• друга диагноза по Ос I (БАР, психотично разстройство, злоупотреба 
с / замисимост от ПАВ (в последните 6 месеца), сънни разстройства); 

• когнитивно разстройство; 

• диагноза по Ос II клъстър А или Б достатъчно тежка, за да попречи 
на нормалното изпълнение на изследването; 

• употреба на антихолинергици, антипаркинсонови средства, 
барбитурати, мускулни релаксанти, психостимуланти, системни 
кортикостероиди в последната 1 седмица; 

• електроконвулсивна терапия в последните 6 месеца. 

В съгласие с Хелзинкската конвенция за правата на човека, всички 
изследвани лица са информирани предварително за целите, задачите и 
процедурата на проучването и са дали писмено информирано съгласие за 
участие в изследването. Проучването е одобрено от Комисията по научна 
етика при Медицински университет – Пловдив. 

Електрофизиологичните изследвания (ЕЕГ и ЕКГ) са извършени от 
патофизиолози от изследователския екип, които са запознати с 
особеностите на методологията и притежават необходимите познания и 
умения в изследването на КЕЕГ и ВСЧ. Проучването е осъществено 
„сляпо” по отношение на диагнозата на изследваните лица, т.е. 
изследващите патофизиолози не са информирани за диагнозата и 
лечението / изхода от него. 

В проучването са включени първоначално 30 пациенти с диагноза 
голямо депресивно разстройство на средна възраст 54 ± 10 г., от които 20 
жени. Поради оттегляне на информирано съгласие отпаднаха общо 4 
изследвани лица, за три от които има данни само от първоначалното 
изследване, а за едно липсват единствено данните от последната визита. 
Така общият брой завършили проучването пациенти е 26 на средна възраст 
54 ± 9.5 г., от които 16 жени и 10 мъже.  
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Материал и методи I 

2. Методи на проучването 
Настоящото проучване може да се дефинира като:  

• Наблюдателно инструментално проучване. Наблюдението и 
инструменталното изследване са основно средство при 
характеризиране на биологичните маркери на изследваните 
индивиди. 

• Лонгитудинално проспективно проучване. Всеки индивид се 
изследва трикратно в строго определени периоди от време (деня 
преди започване на лечението (ден 0), на 7-мия и на 28-мия ден от 
лечението с антидепресант). 

• Репрезентативно проучване. Проучването е представително по 
отношение на генералната съвкупност от депресивно болни с 
диагноза ГДР - според критериите на DSM-IV-TR.   

• Натуралистично проучване. Изборът на антидепресант във всеки 
отделен случай е оставен на лекуващия психиатър, който се води от 
общоприетите стандарти за лечение. 

2.1. Клинични методи за оценка състоянието на пациента 

Всеки пациент бе оценен първоначално по споменатите по-горе 
критерии за включване и изключване. Диагнозата бе утвърдена освен въз 
основа на клиничната оценка на субективните оплаквания и данните от 
статуса, също и на базата на структурираното интервю за DSM-IV - MINI 
(Mini international neuropsychiatric interview) 6.0.0.  

Пациентите, попадащи в целевата група и дали информирано 
съгласие за участие в проучването бяха подложени на клинична оценка с 
помощта на скалата за оценка на депресия на Montgomery–Åsberg 
(MADRS) и скалите за общо клинично впечатление – тежест и суицидност 
(Clinical Global Impression Severity - CGI-S, Clinical Global Impression 
Suicidality - CGI-SS) - преди началото на терапията, на 7-мия и на 28-мия 
ден от началото на терапията.  

В настоящото проучване (подобно на други проучвания в тази 
област) промяната в общата оценка по MADRS обективизира 
терапевтичния отговор, който се определя като спад с поне 50% на 4-тата 
седмица, в сравнение с изходната оценка (преди започване на лечението). 
Ремисията се определя като общ брой точки по MADRS≤12.  
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Материал и методи I 

2.2. Количествена електроенцефалография (КЕЕГ) 

На всеки включен в проучването пациент бе извършван ЕЕГ запис 
преди началото и на 7-мия ден от терапията с Neuron Spectrum 5 EEG 
усилвател и шапка с 19 електрода поставени според международната 
система за монтаж 10/20. Импедансът бе поддържан на ниво под 5 кΩ, 
използван бе честотен филтър 0,5-70 Hz. Пациентите бяха поставяни в 
удобно седнало положение, с опора на врата, със затворени очи в тиха стая 
с приглушена светлина като се следеше за признаци на заспиване и при 
нужда бяха разбуждани с вербални стимули.  

Продължителността на записа бе 20 минути, от които при 
последващата обработка бяха изключвани всички сегменти с артефакти, 
породени от движения на очите, главата и т.н. като от всеки запис бе 
анализиран период с продължителност 30 секунди. Посредством 
специализиран софтуер за КЕЕГ (Neurosoft ω software v 1.6.4.3) бяха 
изчислявани средната и общата сила на сигнала във всяка от 4-те честоти: 
делта (0,5-4 Hz ), тета (4-8 Hz), алфа (8-12 Hz) и бета (12-20 Hz) на базата 
на спектрален анализ чрез бързи трансформации на Фурие. Средната 
стойност бе получена чрез осредняване на всички амплитуди от 
съответната част на спектъра, а общата - чрез събирането им.  

Получените стойности бяха подлагани на допълнителен анализ за 
изчисляване на кордантността чрез специално изготвен за целта скрипт за 
Матлаб, предоставен от Andrew Leuchter – изобретател на метода. 
Конкретните математически операции, стоящи в основата на тези 
изчисления са описани подробно в редица публикации по темата. Накратко 
този алгоритъм нормализира мощността както по отношение на 
отвежданията, така и по отношение на честотните спектри в три стъпки: 1) 
абсолютните мощности се презаписват за всеки електрод след осредняване 
на мощността от всички двойки електроди с един и същ общ електрод; 2) 
абсолютните и относителни мощности за всяко отвеждане в съответните 
спектри се разделят на максималните абсолютни и относителни мощности 
във всеки честотен диапазон, за да се получат нормализираните абсолютни 
и относителни мощности; 3) стойностите на кордантността при всяко 
отвеждане в съответните честоти се изчисляват като сума от 
нормализираните абсолютни и относителни мощности, след изваждане от 
тях на 0.5 (полу-максималната стойност на нормализираната скала). 

Изчислени бяха също така и средната алфа мощност (в μV²), 
асиметрията на алфа (в %), средната тета мощността (в μV²) и асиметрията 
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на тета (в %) при осем електрода (F3, F4, C3, C4, P3, P4, O1, O2). 
Процентът на асиметрията бе дефиниран като разликата в мощностите 
между левите и десните електроди, разделена на по-високата стойност 
𝐴 [%] = 100 × 𝐿−𝑅

𝑀𝑎𝑥(𝐿,𝑅)
  , където А е асиметрията в %, L и R са мощностите, 

съответно от левите и десните електроди, а Max(L,R) е по-високата от 
двете. 

За извеждане стойностите на спектралните мощности бяха 
използвани два различни вида монтаж, с оглед постигане на сравнимост с 
данните от предходни проучвания. Първият е стандартен 19-канален 
монополярен монтаж с референтни ушни електроди – използван за 
изчисляване на алфа и тета мощностите и асиметриите, а вторият е 
биполярен 19-канален монтаж с референтен Fz-Cz електрод – използван за 
изчисляване на кордантността, съгласно указанията на откривателя на 
метода. Както в други подобни изследвания, в последващия статистически 
анализ бе използвана средната стойност на кордантността в тета спектъра 
от отвеждания FP1, FP2 и FZ – означавана като фронтална тета 
кордантност (ФТК). 

2.3 Вариабилност на сърдечната честота (ВСЧ) 

За отчитане на автономната регулация, на пациентите в синусов 
ритъм беше приложен методът вариабилност на сърдечната честота. За 
целта изследваните лица бяха поставени в комфортно седнало положение в 
добре проветрена стая на дневна светлина, с постоянна температура и 
влажност, без присъствието на разсейващи фактори, като музика, шумове, 
четене на книга, вестник и други. Те бяха инструктирани да седят в покой, 
без да извършват излишни движения или да провеждат разговори, и да 
дишат спокойно и равномерно. По време на изследването им се поставяше 
4-канален ЕКГ-Холтер (H3+, Mortara Instruments, Milwaukee, USA), който 
записваше сърдечната дейност. След приключване на изследването, 
записът от ЕКГ-холтерът беше преглеждан за наличие на артефакти или 
нарушения в ритъма.  

Разстоянието в милисекунди между отделните сърдечни удари (RR-
интервалите) се изваждаше автоматично с помощта на софтуер H-Scribe 5 
software (Mortara Instruments, Milwaukee, USA). Интервалите бяха 
автоматично въвеждани в софтуерна програма за анализ на ВСЧ (Kubios 
HRV software, Finland), която пресмята времевите, честотните и 
нелинейните показатели. За оценка на честотните параметри се приложи 
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спектрален анализ чрез бързи трансформации на Фурие и RR времевите 
серии се трансформираха до равно отмерени интервали, използвайки 
кубична сплайн интерполация.  

Времевият анализ дава осреднени стойности на вариациите за 
различен период от време. Основните показатели получени при времевия 
анализ са SDNN (standard deviation of normal-to-normal inter-beat interval) 
или стандартната девиация на сърдечните интервали и RMSSD (Root mean 
square of successive RR interval difference) – средно квадратично отклонение 
на интервалите между последователните сърдечни удари. Първият 
показател е директно отражение на вариабилността на сърдечната честота 
и представя цялостното влияние на вегетативната нервна система (ВНС), а 
вторият се асоциира с активността на парасимпатикуса. 

На базата на параметричен анализ (бързи трансформации на Фурие) 
се разделят честотни ленти. Спектрите, които отразяват циклични промени 
се означават по честота в херцове (Hz): високи честоти (HF – high 
frequency – 0.15-0.40 Hz – циклични промени от 2,5 сек до 6,7 сек.), ниски 
честоти (LF- low frequency – 0.04-0.1 Hz – циклични промени от 6,7 до 25 
сек), както и много ниски (VLF – very low frequency 0,017 - 0,04 Hz). HF са 
свързани с активността на вагуса и са способни да долавят и най-малките 
колебания в активността му, докато LF са със смесена симпатикова и 
парасимпатикова генеза, но тъй като само този показател съдържа в себе 
си информация за активността на СНС, се приема като параметър за 
симпатикoвата активност. Предполага се, че VLF са свързани с 
активността на ренин-ангиотензин-алдостероновата система, метаболитни 
промени и терморегулацията. Total power – или абсолютната мощ, е 
параметричен показател, аналогичен на SDNN, а LF/HF индексът е много 
информативен за съотношението между активността на двата дяла на ВНС.  

ВСЧ може да се оцени и с не-линеарни математически анализи. 
Такъв например е методът на Poincaré plot. Това е геометричен модел, при 
който всеки от интервалите се представя като функция на предходния и се 
нанасят в координатна система. Получава се „облак“, чиято форма е 
категоризирана за различни функционални състояния [99]. Така например 
при здрави субекти формата му се сравнява с „цигарен дим“. Ако върху 
този визуално-геометричен метод се постави елипса с надлъжна и 
напречна ос, могат да се изведат два показателя, отразяващи стандартните 
девиации на – SD1 – свързан с бързите вариации между отделните 
сърдечни удари (парасимпатикови ефекти) и SD2 - отговорен за 
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дългосрочните вариации (симпатикови и парасимпатикови ефекти), както 
и съотношението между тях (SD1/SD2 индекс). Друг не-линеарен 
показател е относителната ентропия (Approximate entropy) и изведената от 
нея семплирана ентропия (SampEn) – интегрален индекс, отразяващ 
общата комплексност, предвидимост и неравномерност на времевите серии 
от ВСЧ.  

2.4. Статистически методи 

Данните са обработени със статистическия пакет SPSS 22.0 за 
Windows. При всички сравнения за ниво на значимост е избрано р < 0.05. 
Използвани са следните методи: 

 Дескриптивен анализ – в табличен вид е представено честотното 
разпределение на разглежданите признаци, разбити по групи на 
изследване; 

 Вариационен анализ – изчисляване оценките на централната 
тенденция и разсейване; 

 Графичен анализ – за визуализация на получените резултати; 

 ROC крива – за определяне прагови стойности на количествени 
признаци за отдиференциране на пациенти с различен отговор на 
лечение; 

 Тест на Shapiro-Wilk - за определяне вида на разпределението; 

 Тест на Mann-Whiteney - за съпоставка на количествени величини 
при две независими извадки с разпределение, различно от 
нормалното; 

 Chi-квадрат критерий и екзактен тест на Fisher - за проверка на 
хипотези за наличие на връзка между категорийни променливи. 

Данните са представени като: 

• Медиана и интерквартилен размах при количествени променливи; 

• Брой пациенти при категорийни променливи.  
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Резултати I 

1. Демографски и клинични характеристики 

Бяха анализирани данните от 26 пациенти (10 мъже, 16 жени, на 
средна възраст 54 ±9.5 г.). Отговорът на терапия е определен като спад в 
общата оценка по скалата за депресия MADRS с поне 50% на 28-мия ден в 
сравнение с базисната (преди започване на лечението). След 4 седмици 
лечение с антидепресант/-и, 15 от пациентите бяха определени като 
респондъри (отговарящи на терапията) и 11 като нон-респондъри 
(неотговарящи на терапията).  

Между двете групи не се откриха сигнификантни разлики в 
изследваните демографски и изходни клинични характеристики, с 
изключение на продължителността на настоящия епизод, която бе значимо 
по-голяма при нон-респондърите (таблица 1). 

Таблица 1. Демографски и клинични характеристики 

 Респондъри  
(n=15)  
Медиана (IQR) 

Нон-
респондъри 
(n=11)  
Медиана 
(IQR) 

Ниво на 
статистическа 
значимост 

Възраст 54 (48-63) 56 (50-63) 0.93a 

Пол (м:ж) 4:11  6:5 0.23b 

Образование 
(средно:висше) 

9:6 8:3 0.68b 

Заетост  
(работи:не работи) 

7:8 5:6 1.0b 

Семейно положение 
(семеен:несемеен) 

11:4 10:1 0.36b 

Възраст в началото на 
заболяването 

37 (27-49) 38 (31-53) 0.47a 

Продължителност на 
заболяването (месеци) 

180 (48-336) 180 (28-252) 0.44a 

Рекурентен / единичен 
епизод 

15:0 9:2 0.17b 

Ремисия преди епизода  
(пълна:непълна) 

5:10 7:2 0.09 b 

Брой терапевтични 
опити в настоящия 
епизод 

1 (0-1) 1 (0-2.25) 0.51a 
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 Респондъри  
(n=15)  
Медиана (IQR) 

Нон-
респондъри 
(n=11)  
Медиана 
(IQR) 

Ниво на 
статистическа 
значимост 

Продължителност на 
настоящия епизод 
(седмици) 

8 (6-12) 28 (12-48) *0.005a 

Продължителност на 
wash-out периода 

1.5 (1-2) 2 (1.5-2) 0.57 a 

Лечение преди 
включването 

ESC – 3; SER - 3 
VEN – 1 ; CLO -1 
VEN + TRA - 1  
ESC + TRA – 1 
SER + PAR – 1      
Без лечение - 4 

ESC – 2; PAR -
1 
TRA – 2 
VEN + QUE – 1 
TRA + QUE -1  
Без лечение - 4 

 

Лечение след 
включването 

ESC – 1; SER – 1;  
VEN – 2; MIR – 1;  
DUL – 3; SER + MIR 
-1; 
 SER + AGO -1;  
VEN + MIR -1;  
VEN + QUE – 1;  
VEN + TRA -1 

ESC  - 2 
VEN - 4 
TRA + QUE -1  
TRA + VEN -3 
DUL - 1  
 

 

Брой пациенти 
употребяващи 
бензодиазепини 

10 7 1.00b 

Доза на 
бензодиазепините 

5 (0-30) 10 (0-15) 0.57a 

a Mann-Whitney U test b Fishers exact test, IQR = Interquartile range, ESC=Escitalopram, 
SER=Sertraline, PAR=Paroxetine, VEN=Venlafaxine, MIR=Mirtazapine, TRA=Trazodone, 
DUL=Duloxetine, QUE=Quetiapine, CLO=Clomipramine, AGO=Agomelatine, MADRS -  
Montgomery–Åsberg Depression Rating Scale 

Направените сравнения между двете групи по отношение на 
клиничната оценка със скалата за депресия на Montgomery–Åsberg 
(MADRS), не разкриват значими разлики в изходните стойности, както и в 
тези след първата седмица. Очаквано респондърите са със значимо по-
нисък сбор точки по скалата за депресия след 4 седмици лечение и с по-
висок процент спад в MADRS (таблица 2). 
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Таблица 2. Резултати от клинични скали 

 Респондъри  
(n=15)  
Медиана (IQR) 

Нон-
респондъри 
(n=11)  
Медиана 
(IQR) 

Ниво на 
статистическа 
значимост a 

MADRS преди лечение 30 (27-38) 37 (32-40) 0.510 
MADRS 7-ми ден 23.5 (17.3-30) 30 (15-38) 0.531 
MADRS 28-ми ден 12 (10-15) 23 (21-28) 0.000*  
Промяна в MADRS сбор 
 (в %) 

63 (53-69) 31.3 (23-43) 0.000*  

a Mann-Whitney U test, *р<0.05, IQR = Interquartile range, MADRS -  Montgomery–Åsberg Depression Rating 
Scale 

2. Базисни КЕЕГ показатели 

2.1. Базисна алфа мощност и асиметрия  

При използване на монополярния монтаж (за детайли виж. глава 
Методи), се установиха статистически значими разлики между 
отговарящите и неотговарящите на терапия пациенти, в алфа мощността 
преди началото на терапията (базисни стойности), при фронталните и 
париетални леви отвеждания - F3 и P3, както и тенденция към значимост 
при десните фронтални и двустранно при централните отвеждания – F4, 
C3, C4. Статистически значима се оказа и разликата в общата алфа 
мощност - осреднена от всички отвеждания (таблица 3). При 
гореописаните значими сравнения респондърите показват по-високи 
стойности на мощностите от нон-респондърите.  

Таблица 3. Базисни стойности на средната алфа мощност 

Алфа мощност 
(μV²) 

Респондъри 
(n=15) 
Медиана (IQR) 

Нон-респондъри 
(n=11) 
Медиана (IQR) 

Ниво на 
статистическа 

значимост а 
F3 отвеждане 3.0 (2.4-4.4) 1.4 (1.1-2.1) *0.03 
F4 отвеждане 4.1 (2.5-5.0) 1.5 (1.1-2.7) 0.07 
C3 отвеждане 3.6 (1.3-6.0) 1.3 (1.1-2.2) 0.06 
C4 отвеждане 4.0 (2.6-7.7) 1.6 (1.1-2.8) 0.07 
P3 отвеждане 5.7 (3.0-8.5) 1.5 (1.0-2.3) *0.04 
P4 отвеждане 5.7 (2.9-10.2) 2.0 (1.3-2.9) 0.10 
O1 отвеждане 5.8 (3.7-7.4) 2.3 (1.2-4.0) 0.15 
O2 отвеждане 4.7 (2.8-7.8) 2.4 (1.3-3.6) 0.24 
Обща алфа  3.9 (3.2-8.3) 1.8 (1.1-2.7) 0.05* 

*р<0.05; IQR – interquartile range; а Mann-Whitney U Test 
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Приложи се логистична регресия за изследване предиктивната 
стойност на F3 и P3 алфа мощностите към терапевтичния отговор. 
Намериха се сходни стойности за чувствителност - 80% (ИД 51.91-95.67%) 
за F3 и 85.71% (ИД 57.19-98.22%) за P3, специфичност – 80% (ИД 28.36-
99.49%) за F3 и 83.33% (ИД 35.88-99.58% ) за P3, позитивна предиктивна 
стойност (ППС) 92.31% (ИД 63.97-99.81%) както за F3, така и за P3 и 
негативна предиктивна стойност (НПС) 57.14 % (ИД 18.41-90.10%) за F3 и 
71.43 % (ИД 29.04-96.33%) за P3 като тест разграничаващ респондъри от 
нон-респондъри. 

ROC-анализът на предиктивната стойност на P3-алфа мощността, 
преди започване на лечението по отношение на терапевтичния отговор, 
дава площ под кривата (AUC) 0.791 (фигура 1). Избирането на гранична 
стойност от 2.68 μV² дава чувствителност на теста – 76.9 % и 
специфичност – 85.7%. Тестването на F3-алфа не дава по-високи 
стойности на AUC. Във всички анализи е добавена продължителността на 
настоящия епизод, с цел да се изключи ролята й на “замърсяващ” 
(confounding) фактор, тъй като тя е значимо по-голяма при нон-
респондърите. Влиянието й не бе статистически значимо (p=0, 088 за F3 
алфа и p=0,061 за P3 алфа). 

 
Фигура 1. ROC-крива на предиктивната стойност на P3-алфа мощността 

Площ под ROC кривата 

Площ 
Стандартно 
отклонениеа 

Асимптотична 
значимостб 

Асимптотичен 95% ИД 
Долна граница Горна граница 

.791 .089 .011 .683 1.000 
a. Непараметрична хипотеза 
b. Нулева хипотеза: площ под кривата = 0.5 
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Двете групи пациенти бяха сравнени също така и по стойностите на 
алфа асиметрията съответно в левите фронтални, централни, париетални и 
окципитални отвеждания, но статистически значими разлики не се 
намериха, въпреки че е налице тенденция към значимост в F3 (таблица 4). 

Таблица 4. Базисни стойности на алфа асиметрията 

Алфа асиметрия 
(%) 

Респондъри 
(n=15) 

Медиана (IQR) 

Нон-респондъри 
(n=11) 

Медиана (IQR) 

Ниво на 
статистическа 

значимост а 
F3 отвеждане -10.5 (-22.5 – 8.0) -4.0 (-19.0 – 5.0) 0.074 
C3 отвеждане -22.5 (-34.5 – -6.7) -12.00 (-18.0 – 8.0) 0.435 
P3 отвеждане -12.0 (-27.7 – -2.2) -9.00 (-25.0 –  9.0) 0.695 
O1 отвеждане -7.5 (-30.2 – 9.5) 1.9 (-19.0 – 12.0) 0.743 

IQR – interquartile range; а Mann-Whitney U Test 
 

2.2. Базисна тета мощност и асиметрия 

При сравняване на респондърите и нон-респондърите, по отношение 
на базисните мощности в тета спектъра, както и общата тета (осреднена от 
всички отвеждания), не се установяват статистически значими разлики. 
Тета асиметрията също не показва статистически значими разлики между 
групата на респондърите и тази на нон-респондърите. 

2.3. Базисна фронтална тета кордантност 

Фронталната тета кордантност (средна аритметична от 
кордантността в тета спектъра на отвеждания Fp1, Fp2 и Fz) преди 
началото на лечението не показва статистически значими разлики между 
пациентите, които отговарят и тези, които не отговарят на терапията. 

3. КЕЕГ показатели на първа седмица  

3.1. Алфа мощност и асиметрия на първа седмица  

При сравняване на двете групи по отношение на алфа мощностите и 
асиметрията, измерени след седмия ден от лечението, се установяват 
статистически значими разлики единствено в централните отвеждания 
двустранно (C3 и C4), но не и в общата алфа – средната стойност от всички 
отвеждания (таблица 5).  
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Таблица 5. Стойности на алфа мощността на първа седмица  

Алфа мощност 
(μV²) 

Респондъри 
(n=15) 

Медиана (IQR) 

Нон-респондъри 
(n=11) 

Медиана (IQR) 

Ниво на 
статистическа 

значимост а 
F3 отвеждане 3.4 (1.5-4.8) 1.7 (1.4-2.4) 0.097 

F4 отвеждане 4.2 (1.8-5.2) 1.8 (1.3-2.7) 0.097 

C3 отвеждане 4.3 (2.5-5.0) 1.7 (1.1-2.0) *0.043 

C4 отвеждане 4.7 (2.5-5.8) 1.9 (1.3-2.3) *0.050 

P3 отвеждане 4.8 (2.7-8.5) 2.4 (1.4-3.6) 0.157 

P4 отвеждане 5.4 (2.7-9.2) 2.8 (1.6-4.7) 0.183 

O1 отвеждане 5.0 (2.4-7.3) 3.7 (2.4-5.0) 0.351 

O2 отвеждане 6.8 (2.2-10.6) 3.9 (2.0-5.7) 0.183 

Обща алфа  5.0 (2.5-7.5) 2.5 (1.6-3.5) 0.135 

*р<0.05; IQR – interquartile range; а Mann-Whitney U Test 

Резултатите от логистичнате регресия показват, че средните алфа 
мощности при отвеждания С3 и С4 на първа седмица, разграничават 
респондърите от нон-респондъри с чувствителност съответно 85.71% (ИД 
59.19-98.22%) и 84.62% (ИД 54.55-98.08%) и специфичност 83.33% (ИД 
35.88-99.58%) и 71.43 % (ИД 29.04-96.33%) за C3 и C4 при контролиране за 
продължителността на настоящия епизод. 

Комбинирането на базисната Р3-алфа мощност и С4-алфа на първа 
седмица в общ регресионен модел при контролиране за 
продължителността на настоящия епизод (χ2(2) = 11.41, p <0.05), обяснява 
59.9% от вариацията (Nagelkerke R2) и правилно идентифицира 80% от 
случаите. Чувствителността на теста е 84.62% (ИД 54.55-98.08%), а 
специфичността – 71.43 % (ИД 29.04-96.33%). 

По отношение на алфа асиметрията, не се установяват статистически 
значими разлики между двете групи след първата седмица от лечението с 
антидепресант. 

3.2. Тета мощност и асиметрия на първа седмица 

На седмия ден от лечението пациентите отговарящи на терапията не 
се различават значимо от неотговарящите при сравняване на средните 
мощности в тета спектъра. Не се установяват статистически значими 
разлики между двете групи пациенти при сравнение на стойностите на тета 
асиметрията на седмия ден от лечението. 
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3.3. Фронтална тета кордантност на първа седмица  

След първата седмица от лечението стойностите на фронталната тета 
кордантност също не се различават значимо в двете групи. 

4. Динамика на КЕЕГ показателите  

4.1. Алфа мощност и асиметрия  

Промените в алфа мощностите от базисните стойности до 
стойностите на първа седмица (изчислени като разлика в абсолютните 
стойности като от тези на първа седмица са извадени базисните) показват 
статистически значими разлики между респондърите и нон-респондърите в 
левите фронтални и централни отвеждания - F3 и C3, където стойностите 
са по-високи при респондърите (таблица 6).  

Таблица 6. Динамика на алфа мощността  в двете групи 

Промяна в алфа 
(μV²) 
(=алфа на първа 
седмица – базисна 
алфа) 

Респондъри 
(n=15) 
Медиана (IQR) 

Нон-респондъри 
(n=11) 
Медиана (IQR) 

Ниво на 
статистическа 

значимост а 
  

F3 отвеждане 2.42 (-0.36 – 4.78) -1.30 (-3.91 – 0.43) *0.006 

F4 отвеждане 1.80 (-0.96 – 4.45) -1.59 (-4.01 – 2.05) 0.075 

C3 отвеждане 2.77 (-0.78 – 4.91) -1.29 (-4.75 – 1.71) *0.011 

C4 отвеждане 1.56 (-0.96 – 4.87) -1.60 (-3.70 – 1.52) 0.075 

P3 отвеждане 1.90 (-1.18 – 7.54) -1.38 (-4.21 – 3.0) 0.134 

P4 отвеждане 3.57 (-3.64 – 9.22) -1.13 (-4.13 – 4.88)  0.536 

O1 отвеждане 1.01 (-0.90 – 7.67) 3.67 (-3.22 – 5.34) 1.000 

O2 отвеждане 0.93 (-1.29 – 16.17) 1.12 (-1.52 – 7.14) 0.851 

Обща алфа  2.23 (-1.49 – 7.17) -0.51 (-3.74 – 2.32) 0.183 

*р<0.05; IQR – interquartile range; а Mann-Whitney U Test 

Промените в стойностите на алфа мощностите в левите фронтални и 
централни отвеждания в рамките на първата седмица от лечението са 
онагледени и на фигура 2, от която се вижда тенденцията към нарастване 
на стойностите при респондърите в сравнение с нон-респондърите.  
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Фигура 2. Динамика в F3 и C3 алфа за първата седмица в двете групи 

По отношение промяната в алфа асиметрията от базисното ниво до 
нивото на първа седмица, статистически значима е разликата между двете 
групи единствено в централните отвеждания, където респондърите имат 
по-високи стойности (таблица 7).  

Таблица 7. Динамика на алфа асиметрията  

Промяна в алфа 
асиметрията 
(АА%)  
(=АА на първа 
седмица – базисна 
АА) 

Респондъри 
(n=15) 
Медиана (IQR) 

Нон-респондъри 
(n=11) 
Медиана (IQR) 

Ниво на 
статистическа 

значимост а 
  

F3 отвеждане 7.0 (-4.25 –  22.2) 4.0 (-5.0 –  12) 0.501 

C3 отвеждане 8.0 (4.25 –  20.7) -7 (-13 –  4.0) *0.009 

P3 отвеждане -1.0 (-12.2 –  17.5) -1.0 (-13.0 –  12.0) 1.000 

O1 отвеждане -3.5 (-10.2 – 17.5) -13 (-48 –  32.0) 0.647 

*р<0.05; IQR – interquartile range; а Mann-Whitney U Test 
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Тестването на предиктивната стойност на динамиката в F3-алфа 
мощността, C3-алфа мощността и C3-алфа асиметрията, с помощта на 
логистична регресия, контролирайки за продължителността на епизода, не 
достигна статистическа значимост (съответни стойности на р - 0.100, 0.083, 
0.084). 

4.2. Тета мощност и асиметрия 

Сравняването на промените в мощностите на тета спектъра при 
пациентите отговарящи на терапията спрямо неотговарящите не дава 
статистически значими разлики. Не се установяват и статистически 
значими разлики в траекторията на промените в тета асиметрията при 
сравняваните групи пациенти. 

4.3. Фронтална тета кордантност 

Промените във фронталната тета кондартност през първата седмица 
от лечението (изчислени като от абсолютните стойности на първа седмица 
са извадени базисните стойностите) не показват статистически значими 
разлики при така определените групи на респондъри и нон-респондъри. 
Докато при разглеждането на промяната в тета кордантността като 
категорийна величина (увеличение/спад) се наблюдава числен превес на 
спада в кордантността при респондърите (два пъти повече) в сравнение с 
нон-респондърите, но разликата не достига статистическа значимост.  

5. Базисни ВСЧ показатели 

Поради технически проблеми не са осъществени ЕКГ записи при 
двама от пациентите, а при трети е осъществен запис само преди 
лечението. Записът на един от пациентите показа предсърдно мъждене, 
поради което не е използван. Пълните данни от общо 22 пациенти бяха 
анализирани като значими разлики между двете групи преди лечението не 
се откриха освен за показателя семплирана ентропия (SampEn). За детайли 
относно изследваните показатели виж. таблица 1 в глава Методи на 
проучването.  

Срявняването на двете групи пациенти – респондъри и нон-
респондъри по отношение на показателите на вариабилност на сърдечната 
честота (ВСЧ), измерени преди началото на терапията дава статистически 
значими разлики в квадратния корен от средната разлика между 
последователни RR интервали (RMSSD), високочестотната мощност (HF), 
стандартната девиация от Poincaré plot 1 (SD1), и в индекса между 
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стандартните девиации от Poincaré plot (SD1/SD2). Всички тези показатели 
са със значимо по-високи стойности при респондърите (таблица 8).  

Таблица 8. Базисни показатели на ВСЧ 

 Респондъри 
(n=13) 
Медиана (IQR) 

Нон-респондъри 
(n=9) 
Медиана (IQR) 

Ниво на 
статистическа 

значимост а 
Средна сърдечна 
честота 

76.9 (66.5 – 81.1) 73.9 (68.9 – 80.7) 1.000 

Пълна мощност 577 (234.5 – 799) 252 (96 – 495) 0.082 

RMSSD 17.7 (13.6 – 30.6) 8.5 (7.1 – 21.8) *0.025 

SDNN  27.0 (18.7 – 29.3) 16.2 (12.2 – 25.5) 0.164 

LF 150 (49.0 –  244) 55.0 (21 – 167.5) 0.235 

LFnu 44.3 (36.7 – 70.9) 54.0 (44.5 – 82.5) 0.292 

HF 98 (66.5 – 252.0) 18.0 (7.0 – 121.5) *0.030 

HFnu 57.7 (29.1 – 63.3) 45.5 (17.4 – 53.0) 0.209 

VLF 211 (81.5 – 449.0) 125.0 (57.0 – 216.0) 0.292 

LF/HF 0.8 (0.6 – 2.4) 1.2 (0.9 – 4.8) 0.292 

SD1 12.5 (9.5 – 21.7) 6.0 (5.0 – 15.5) *0.021 

SD2 33.3 (19.6 – 37.3) 22.3 (16.2-32.9) 0.164 

SD1/SD2 0.6 (0.3 – 0.6) 0.4 (0.2-0.5) *0.049 

SampEn 1.4 (1.5 – 1.9) 1.5 (1.3 – 1.7) 0.144 

*р<0.05; IQR – interquartile range; а Mann-Whitney U Test, RMSSD - Корен квадратен от средната 
разлика между последователни RR интервали, SDNN - стандартно отклонение на RR 
интервалите, LF - нискочестотна мощност, LFnu - нормализирана нискочестотна мощност (в 
%), HF - високочестотна мощност, HFnu - нормализирана високочестотна мощност (в %), VLF 
– много нискочестотна мощност, LF/HF - съотношение ниско/високочестотна мощност, SD1- 
стандартна девиация от Poincaré plot 1, SD2- стандартна девиация от Poincaré plot 2, SD1/SD2 – 
индекс между стандартните девиации от Poincaré plot, SampEn – семплирана ентропия 

Приложен бе методът на логистична регресия за уточняване на 
отношението на RMSSD към терапевтичния отговор, при контролиране за 
продължителността на настоящия епизод, която е значимо по-голяма при 
нон-респондърите. Моделът на предсказване на терапевтичния отговор 
базиран на RMSSD преди лечението (p=0.050) и продължителността на 
настоящия епизод (p=0.049), беше статистически значим (χ2(2) = 13.703, 
p=0.001), обясняваше 62.5 % (Nagelkerke R2) от вариацията и правилно 
определяше 95.5% от случаите.  

Тестът показа чувствителност – 100% (ИД 75.29-100), специфичност 
– 88.89% (ИД 51.75-99.72), позитивна предиктивна стойност (ППС) – 92.86 
(ИД 67.2-98.8) и негативна предиктивнa стойност (НПС) – 100% за 
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RMSSD, заедно с продължителността на настоящия епизод като 
комбиниран тест разграничаващ респондъри от нон-респондъри. 

С помощта на логистична регресия бе изследвана и предиктивната 
стойност на високочестотната мощност (HF), стандартната девиация от 
Poincaré plot 1 (SD1), и в индекса между стандартните девиации от Poincaré 
plot (SD1/SD2) по отношение на терапевтичния отговор, наред с 
продължителността на настоящия епизод, но тези модели не достигнаха 
статистическа значимост (съответно р=0.116, 0.051, 0.101).  

След проверка за нормалност на разпределенията, се приложи 
корелационен анализ за разкриване на взаимовръзките между процента 
спад в МАДРС и показателите на ВСЧ. В групата на нон-респондърите не 
се установяват значими корелации. При респондърите са налице умерени 
положителни корелации между промяната в скора по МАДРС и базисното 
RMSD (коефициент на Пиърсън 0.559, p=0.047), както и HF (0.556, 
p=0.049) и SD1 (0. 561, p=0.46).  

Таблица 9. Корелации между процента спад в МАДРС и базисни ВСЧ показатели 

Корелацииa 

  

П
ро

мя
на

 в
 

М
А

Д
РС

 %
 

С
ре

дн
а 

съ
рд

еч
на

 
че

ст
от

а 

R
M

SS
D

 

H
F 

SD
1 

Средна 
сърдечна 
честота 

.277     

RMSSD .559* -.391    

HF .556* -.505 .945**   

SD1 .561* -.391 1.000** .945**  

*. Корелациите са значими при ниво 0.05 (двустранно) 
**. Корелациите са значими при ниво 0.01(двустранно) 
a. При респондъри 
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6. ВСЧ показатели на първа седмица 
На седмия ден от лечението показателите на ВСЧ не са значимо по-

различни при отговарящите на терапия пациенти в сравнение с 
неотговарящите (таблица 10).  

Таблица 10. Показатели на ВСЧ на първа седмица 

 Респондъри 
(n=13) 
Медиана (IQR) 

Нон-респондъри 
(n=9) 
Медиана (IQR) 

Ниво на 
статистическа 

значимост а  
Средна сърдечна 
честота 

64.5 (58.3 – 75.2) 73.1 (63.3 – 80.8) 0.129 

Пълна мощност 563 (238 – 868) 490 (137 –1191) 0.862 

RMSSD 23.3 (11.7 – 27.6) 14.9 (6.3 – 22.7) 0.148 

SDNN  25.1 (17.6 – 26.6) 22.0 (12.1 –36.2) 0.702 

LF 150 (49.0 – 244) 161.0 (15.5 – 197.5) 0.754 

LFnu 44.3 (36.7 – 70.9) 58.5 (35.8 – 72.4) 0.277 

HF 138 (41.8 – 243.0) 74.0 (12.0 – 197.5) 0.277 

HFnu 56.3 (35.9 – 66.1) 41.5 (27.5 – 64.1) 0.277 

VLF 284 (110.3 – 419.0) 254.0 (83.0 – 551.0) 0.917 

LF/HF 0.9 (0.5 – 2.0) 1.4 (0.6 – 2.7) 0.471 

SD1 13.3 (9.5 – 21.7) 10.5 (4.5 – 16.1) 0.110 

SD2 27.9 (19.1 – 33.9) 29.0 (16.5 – 45.9) 0.948 

SD1/SD2 0.5 (0.3 – 0.7) 0.4 (0.2 – 0.6) 0.262 

SampEn 1.8 (1.6 – 2.1) 1.3 (1.1 – 2.0) 0.096 

*р<0.05; IQR - interquartile range; а Mann-Whitney U Test, RMSSD - Корен квадратен от средната 
разлика между последователни RR интервали, SDNN - стандартно отклонение на RR 
интервалите, LF - нискочестотна мощност, LFnu - нормализирана нискочестотна мощност 
(в %), HF - високочестотна мощност, HFnu - нормализирана високочестотна мощност (в %), 
VLF - много нискочестотна мощност, LF/HF - съотношение ниско/високочестотна мощност, 
SD1 - стандартна девиация 1, SD2 - стандартна девиация от Poincaré plot 2, SD1/SD2 - индекс 
между стандартните девиации от Poincaré plot, SampEn - семплирана ентропия 

Не се намират статистически значими корелации между 
показателите на ВСЧ на първата седмица и процента спад в МАДРС.  
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7. Динамика на ВСЧ показателите 

При оценка на статистическата значимост на промените в 
показателите на ВСЧ от базисните до тези на първа седмица (изразени като 
разлика в абсолютните стойности), между двете групи пациенти не се 
откриват значими разлики (таблица 11).  

Таблица 11. Динамика в показателите на ВСЧ  

Промяна  
(=първа седмица-
базисни 
стойности) 

Респондъри 
(n=13) 
Медиана (IQR) 

Нон-респондъри 
(n=9) 
Медиана (IQR) 

Ниво на 
статистическа 

значимост а 

Средна сърдечна 
честота 

-3.36 (-17.9 – 0.3) -6.3 (10.4 – 1.8) 0.702 

Пълна мощност 45.5 (-287.0 – 294) 104 (-75.5 – 637) 0.464 
RMSSD -0.9 (-5.7 – 5.9) 2.9 (-5.3 – 10.8) 0.508 
SDNN  -2.3 (-6.3 – 3.9) 22.0 (12.1 – 36.2) 0.345 
LF -15 (-103.0 – 76.5) 15.0 (-19.5 – 167.0) 0.422 
LFnu -12.0 (-16.2 – -4.9) -2.5 (-13.3 – 11.5) 0.345 
HF -7.0 (131.0 – 33.3) 29.0 (-35.5 – 135.0) 0.310 
HFnu 2.6 (-11.6 – 13.4) 12.1 (7.5 – 16.3) 0.345 
VLF 26.5 (-24.0 – 178.0) 93.0 (-14.0 – 205.0) 1.000 
LF/HF -0.1 (-1.1 – 0.4) -0.81 (-2.6 – 0.2) 0.219 
SD1 -1.3 (-4.0 – 3.4) 2.1 (-3.7 – 7.6) 0.370 
SD2 -0.9 (-2.5 – 2.55) 3.9 (-2.5 – 8.6) 0.382 
SD1/SD2 0.01 (-0.2 – 0.04) 0.1 (0.01 – 0.2) 0.261 
SampEn -0.04 (-0.2 – 0.2) -0.1 (-0.5 – 0.5) 0.972 

IQR - interquartile range; а Mann-Whitney U Test, RMSSD - Корен квадратен от средната разлика 
между последователни RR интервали, SDNN - стандартно отклонение на RR интервалите, LF - 
нискочестотна мощност, LFnu - нормализирана нискочестотна мощност (в %), HF - 
високочестотна мощност, HFnu - нормализирана високочестотна мощност (в %), VLF - много 
нискочестотна мощност, LF/HF - съотношение ниско/високочестотна мощност, SD1 - 
стандартна девиация от Poincaré plot 1, SD2 - стандартна девиация от Poincaré plot 2, SD1/SD2 - 
индекс между стандартните девиации от Poincaré plot, SampEn - семплирана ентропия 

След проверка за нормалност на разпределенията, се приложи 
корелационен анализ за изясняване отношенията между процента спад в 
МАДРС и промените в показателите на ВСЧ. Статистически значими 
корелации се установиха само в групата на респондърите, показващи 
умерена отрицателна корелация (коефициент на Пиърсън -0.589, при 
р=0.045) между процента спад в МАДРС и промяната в стойностите на 
високочестотната мощност (HF) от базисните до тези на първата седмица 
(таблица 12).  
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Таблица 12. Корелации между процента спад в МАДРС и промяната във ВСЧ 

Корелацииa 
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Промяна в средната сърдечна честота -.128     
Промяна в RMSSD -.537 -.482    
Промяна в HF -.589* -.219 .915**   
Промяна в SD1 -.582 -.387 1.000** .952**  
*. Корелациите са значими при ниво 0.05 (двустранно) 
**. Корелациите са значими при ниво 0.01(двустранно) 
a. При респондъри 

Негативната корелация между динамиката в HF и процентът спад в 
MADRS при респондърите е илюстрирана и на фигура 3, от която е видно, 
че по-изразеният терапевтичен отговор след четири седмици лечение 
корелира с по-изразен спад във високочестотната мощност през първата 
седмица. 

 

Фигура 3. Точкова диаграма на отношението между промените в HF и MADRS при 
респондърите  
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8. Комбинирани модели на предикция  

Методът на логистична регресия бе приложен за изследване на 
комбинации от параметрите от КЕЕГ и ВСЧ, които по отделно са 
демонстрирали предиктивен потенциал по отношение на терапевтичния 
отговор (базисни F3- и P3-алфа мощности, C3 и C4-алфа на първа седмица, 
базисни стойности на RMSSD). 

Комбинирането на базисната Р3-алфа мощност и С4-алфа на първа 
седмица в общ регресионен модел при контролиране за 
продължителността на настоящия епизод (χ2(2) = 11.41, p <0.05), обяснява 
59.9% от вариацията (Nagelkerke R2) и правилно идентифицира 80% от 
случаите. Чувствителността на теста е 84.62% (ИД 54.55-98.08%), а 
специфичността – 71.43 % (ИД 29.04-96.33%). Регресионните модели на 
базата на комбинациите от базисната F3-алфа и C3 и C4-алфа на първа 
седмица не достигнаха статистическа значимост. 

При изследването на комбинациите между базисните стойности на 
RMSSD и гореспоменатите показатели от КЕЕГ, статистически значим 
фактор бе единствено RMSSD (р=0.03) в съчетание с продължителността 
на епизода при четирифакторния модел с С3 и С4-алфа на първа седмица. 
С гранична значимост бe RMSSD (p=0.058) при оценката на модела с 
продължителността на епизода и базисните F3- и Р3-алфа мощности.  
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Обсъждане I 
Резултатите от настоящото проучване показват, че още преди 

започване на лечение, пациентите които на четвърта седмица са 
определени като респондъри (спад в МАДРС с поне 50%) демонстрират 
значимо по-високи стойности на общата алфа мощност (осреднена от 
всички отвеждания), както и на алфа мощностите при фронталните и 
париетални леви отвеждания - F3 и P3, в сравнение с неотговарящите на 
лечението пациенти. Алфа мощността правилно предсказва отговора в 
около 80% от случаите. 

Ранните ЕЕГ изследвания в покой (със затворени очи) намират по-
голяма алфа мощност при пациенти с депресия, в сравнение с контролите. 
Повишената алфа е характерна и за пациентите в пълна ремисия (еутимно 
състояние), което дава основание на някои автори да я приемат за trait 
маркер. По-нови проучвания свързват алфа активността в покой с т.нар. 
Default Mode Network (DMN) – мрежа от неврони, идентифицирана с 
функционално магнитно резонансно изобразяване (фМРИ), която е 
активна при покой и се деактивира при изпълнение на задачи. Активността 
ѝ се свързва с процесите на саморефлексия/самоотнасяне (self-referential 
processes) и в редица проучвания на DMN се оказва хиперактивирана при 
депресивни пациенти, въпреки че други автори съобщават за обратното 
(хипоактивация), а трети откриват както хипер- така и хипоактивация в 
различните структури на мрежата. 

Нашите данни са в съответствие с по-ранни проучвания в тази 
област, които намират по-високи стойности на мощностите в алфа 
спектъра при респондъри на амитриптилин и на имипрамин. При друго 
проучване 87% от пациентите с висока алфа мощност отговарят добре на 
селективни инхибитори на серотониновия синтез (СИСТ) и на трицикични 
антидепресанти.  

Резултатите от настоящото проучване са в съответствие и с по-нови 
изследвания [78], в които респондърите на флуоксетин показват тенденция 
към по-висока алфа мощност (p=0.06). В същото изследване се открива и 
значимо по-изразена алфа асиметрия (p=0.02), за което ние не намираме 
достатъчни доказателства, въпреки че е налице тенденция към значимост 
по отношение на алфа асиметрията и в нашата извадка (р=0.07). По-висока 
алфа при респондъри на селективни инхибитори на серотониновия синтез 
(СИСТ) и на селективни инхибитори на серотониновия и 
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норадреналиновия синтез (СИСНТ), без разлика в алфа асиметрията, е 
описана и при използване на по-различна методология на обработка на 
ЕЕГ сигналите.  

Изглежда, че по-високите базисни (преди началото на лечението) 
стойности на мощността в алфа спектъра характеризират респондърите, 
независимо от типа медикаменти, които са използвани за постигане на 
терапевтичния ефект. Резултатите от настоящото натуралистично 
проучване подкрепят тази хипотеза предвид това, че пациентите в него са 
третирани с антидепресанти от различни класове (СИСТ, СИНТ, алфа-2 и 
серотонинови блокери, селективни серотонинови антагонисти и 
инхибитори на серотониновия транспорт).  

На първата седмица, пациентите отговарящи на лечението се 
отличават от неотговарящите на терапия пациенти по стойностите на алфа 
мощностите в централните отвеждания двустранно, които разграничават 
двете групи с висока чувствителност и специфичност (около 85%). 
Комбинираният модел на предикция, съчетаващ базисната Р3-алфа 
мощност и С4-алфа мощността на първа седмица не дава по-добра 
предиктивна стойност, поради което можем да предположим, че 
използването само на базисните стойности на алфа мощностите би било 
достатъчно за разработването на надежден прогностичен маркер в бъдещи 
проучвания.  

В прегледаната литература липсват данни за стойностите на алфа 
мощностите след едноседмично лечение, но резултатите ни са сравними с 
други проучвания, при които повторните ЕЕГ записи са правени на втората 
седмица и също не показват статистически значима динамика. Това е в 
подкрепа на хипотезата за повишената алфа като trait маркер 
характеризиращ пациентите с депресия и вероятно субгрупата на 
респондърите.  

По отношение на тета спектъра, в нашето проучване, не се откриха 
статистически значими разлики между респондъри и нон-респондъри при 
монополярния монтаж за разлика от други изследвания в тази област. 
Причината за такова несъответствие може да се търси в редица фактори 
свързани както с дизайна на проучването (размер на извадката, 
нехомогенност по отношение на използвани медикаменти), така и с 
конкретни параметри на ЕЕГ записа, включително и вида на монтажа.  
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В скорошно проучване например, Cook и сътрудници намират, че 
мощностите изведени от биполярния монтаж корелират по-добре с 
мозъчната перфузия (измерена с ПЕТ), отколкото изведените от 
монополярния монтаж. Необходимо е да отбележим, че е от значение и 
конкретната мярка на мощността (абсолютна или относителна). В 
настоящото проучване са използвани абсолютни стойности, докато 
цитираните по-горе проучвания използват относителни стойности 
(съотношението на тета към всички останали мощности).  

Резултатите ни по отношение на липсата на промяна в мощностите 
от тета спектъра в рамките на първата седмица от лечението с 
антидепресант са в съзвучие с тези на редица други автори, които също не 
намират значими разлики между респондърите и нон-респондърите в тази 
ранна фаза на лечението.  

Фронтална тета кордантност измерена преди започването на лечение 
не разкрива статистически значими разлики между групата на 
отговарящите и неотговарящите на терапия пациенти, което е в съгласие с 
по-голямата част от проучванията фокусирани върху този параметър. На 
седмия ден от лечението, отново липсват значими разлики между двете 
групи, което е в съответствие с данните от предшестващи проучвания. За 
разлика от тях, при нас динамиката във фронталната тета кордантност 
също не показва статистически значими разлики и не отграничава 
респондърите от нон-респондърите, въпреки че при пациентите с добър 
терапевтичен отговор с по-голяма честота се среща спад в средните 
стойности, описан в редица публикации по темата.  

Тези противоречия в резултатите могат вероятно да бъдат обяснени с 
различия както в методологията на изследванията (брой електроди, 
монтаж), така и във вида на проучванията (натуралистични срещу плацебо 
контролирани – в изследванията на Leuchter, Cook и сътрудници) и 
характеристиките на извадката (пациенти с депресия срещу пациенти с 
терапевтично резистентна депресия – в изследванията на Bares).  

Предвид дизайна на проучването, не може да се изключи 
вероятността част от пациентите да са плацебо респондъри, което може да 
се отрази на резултатите, тъй като проучванията показват, че пациентите 
отговарящи на плацебо имат по-различен профил на динамиката във 
фронталната тета кордантност. От друга страна предшестващото лечение с 
антидепресанти изглежда също оказва въздействие върху промените в 
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кордантността, което от своя страна може да допринася за непълното 
съответствие между нашите резултати и публикуваните в литературата. 

Необходимо е да подчертаем и фактът, че в нашето проучване 
(подобно на много други в тази област) отчитаме ранен отговор на 
терапията – на четвърта седмица, което може да е твърде рано, за някой от 
пациентите, които евентуално биха демонстрирали по-късно отговор на 
лечението и погрешно биха били идентифицирани на този етап като нон-
респондъри.  

По отношение на вариабилността на сърдечната честота преди 
лечението, статистически значими разлики между двете групи се намериха 
за квадратния корен от средната разлика между последователни RR 
интервали (RMSSD), високочестотната мощност (HF), стандартната 
девиация от Poincaré plot 1 (SD1) и индекса между стандартните девиации 
от Poincaré plot (SD1/SD2) като стойности при респондърите са по-високи. 
Първите три показателя (RMSSD, HF, SD1) са свързани с активността на 
парасимпатиковата нервна система (ПСНС). Те показват и умерена 
положителна корелация с процента спад в MADRS при отговарящите на 
терапия пациенти т.е. колкото  по-висока е изходната парасимпатикусова 
активност толкова по-добър е отговорът към лечението. 

Данните от литературата сочат, че спрямо контроли, пациентите с 
депресия показват по-ниски стойности на високочестотните мощности 
(HF), което говори за повишена симпатикова и понижена парасимпатикова 
функция. Също така тежестта на депресията (сбор по скалата за депресия 
на Хамилтън) негативно корелира с показателите, отразяващи активността 
на парасимпатикуса. Изследванията, търсещи връзка с антидепресантния 
отговор от друга страна дават разнопосочни резултати като част от тях 
откриват динамика в параметрите на ВСЧ преди и след лечение, докато 
други докладват, че това е стабилна характеристика на депресивните 
пациенти.  

Предвид тези данни, хипотетично можем да интерпретираме по-
високите стойности на HF при респондърите в сравнение с нон-
респондърите като израз на по-малко изразен дисбаланс между двата дяла 
на автономната нервна система, което предразполага към по-бързо 
възстановяване. Поради липсата на контролна група в нашето изследване, 
тази хипотеза към момента не може да бъде потвърдена или отхвърлена.  
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На първата седмица от лечението респондърите не се отличават от 
нон-респондърите по нито един от изследваните показатели на ВСЧ, а 
динамиката на показателите също не се различава в двете групи. Налице е 
и умерена отрицателна корелация между спада в МАДРС и промяната във 
високочестотната мощност HF при респондърите т.е. по-изразеният 
терапевтичен отговор след четири седмици лечение корелира с по-изразен 
спад във високочестотната мощност през първата седмица.  

Скорошен мета-анализ обхващащ 18 проучвания потвърждава 
данните за понижена HF при пациентите с депресия, но не открива 
значими разлики във ВСЧ преди и след лечение с антидепресанти, 
включително ТЦА, СИСТ, миртазапин и нефазодон. От друга страна, 
данните от настоящото проучване са в съгласие с отделни проучвания, 
които също намират корелация между промяната във ВСЧ и добрия 
отговор към антидепресанти.  

Необходимо е да отбележим и някои недостатъци на настоящото 
проучване като малкия брой пациенти и липсата на плацебо контролирана 
група, поради което не може да се изключи възможността част от 
получените резултати да се дължат на плацебо отговор. Натуралистичният 
дизайн на проучването сам по себе си носи както недостатъци като липса 
на възможност за контролиране на вида антидепресант, така и предимства 
– по-близка до клиничната практика извадка, която, при утвърждаване на 
предиктивната стойност на показателите от КЕЕГ и ВСЧ, би дала 
възможност за по-бързото им имплементиране в практиката.  
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Изводи I 
1. Пациентите определени на четвъртата седмица от лечението като 

респондъри се отличават с по-високи базисни (преди лечението) 
стойности на алфа мощностите като F3-алфа мощността правилно 
предикира отговора към терапия с 80% чувствителност и 
специфичност.  

2. На първата седмица, стойностите на алфа мощностите в централните 
отвеждания са значимо по-високи при респондърите и предикират 
отговора с чувствителност и специфичност от около 80-85%. 

3. Респондърите се отличават от нон-респондърите по динамиката в 
алфа мощностите през първата седмица като показват значимо по-
изразено покачване на стойностите в левите фронтални и централни 
отвеждания, но предиктивният им потенциал не достига 
статистическа значимост. 

4. Стойностите на алфа асиметрията преди лечението и на първата 
седмица не показва статистически значими разлики между двете 
групи, докато динамиката в С3 отвеждане е значимо по-висока (т.е. 
показва увеличение) при респондърите.  

5. Мощностите и асиметрията в тета спекъра, както и фронталната тета 
кордантност преди лечението, на седмия ден и в динамика също не 
дават значими разлики между отговарящите и неотговарящите на 
терапия пациенти.  

6. Изходно двете групи пациенти се отличават значимо по показателите 
на ВСЧ, отразяващи парасимпатиковата активност (RMSSD, HF, 
SD1), които са по-високи при респондърите и показват положителни 
корелации с процента спад в MADRS.  

7. Статистически значим е единствено моделът за предикцията на 
отговора, базиран на RMSSD, който показва 100% чувствителност и 
89% специфичност. 

8. Комбинираните модели на предикция базирани на показателите на 
КЕЕГ и ВСЧ не дават по-добри резултати.  
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Приноси I 
Оригинални 

- За първи път в България се проучват потенциални 
електрофизиологични (КЕЕГ и ВСЧ) маркери за предикция на 
антидепресантния отговор при пациенти с монополярна депресия.  

- За първи път се доказва в натуралистична извадка потенциалната 
възможност за използване на алфа мощността и времевия показател 
на ВСЧ - квадратен корен от средната разлика между 
последователни RR интервали (RMSSD) като обективни маркери за 
добър терапевтичен отговор.  

Научно-приложни 

- Базисните стойности на алфа мощността биха могли да се използват 
за предикция на антидепресантния отговор.  

- Потенциални предиктори на терапевтичен отговор може да бъде и 
RMSSD.  
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Проучване II 
Вдъхновени от напредъка на невроизобразителните изследвания и 

предвид сложността на съвременната клинична практика, ние 
разработихме един модел на проучване, който комбинира рутинно 
използваните скали за клинична оценка с едновременно приложение на 
функционално магнитно резонансно изобразяване (фМРИ). В следващите 
редове ще изложим накратко само някои от аргументите зад тази 
иновативна концепция. 

В момента голяма част от фМРИ проучванията са базирани на 
контрастиране на активността на мозъка в покой и по време на изпълнение 
на задачи, обикновено включващи различни видове стимули - визуални, 
слухови, емоционално неутрални или емоционално натоварени. Трябва да 
се подчертае обаче, че тези стимули са всъщност неутрални по отношение 
на диагностиката, т.е. те нямат диагностична стойност и следователно не 
могат да бъдат толкова лесно свързани с диагнозата или прогнозата на 
дадено заболяване.  

От друга страна, обичайна практика за фМРИ изследванията е да се 
извършва клинична (психологична) оценка, преди или след сканирането, 
което създава времева разлика между двете измервания, между които по-
късно се търси корелация. Това в някои случаи може да се отрази на 
консистентността на тези корелации (например при биполярни пациенти с 
бързо циклиране). На практика невроизобразяването и клиничната оценка 
в подобни ситуации могат да отразяват съвсем различни емоционални 
състояния. 

За да се преодолеят тези проблеми, ние разработихме протокол за 
фМРИ, в който в реално време да се осъществява оценка на пациента с 
диагностично специфични клинични скали прилагани по време на 
придобиването на данни от магнитния резонанс. С реализацията на този 
нов дизайн, ние очаквахме да открием значителни корелации между 
оценката по диагностичната скала (общ резултат или оценка по определени 
айтъми или групи от айтъми) и промените в BOLD сигнала. Крайната цел е 
по този начин да се ревалидират инструментите за клинична оценка 
спрямо обективните данни от невроизобразяването в реално време.  

Разработването на експерименталната парадигма бе продължителен 
процес, който се осъществи в сътрудничество с колеги от Университета в 
Базел, Швейцария и от Университета в Берген, Норвегия. Първата стъпка 
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бе да се избере подходящ клинико-психологичен инструмент, който да 
бъде тестван за транслационна валидност. В избора на такъв бяхме водени 
от критерии, които включваха, както теоретични аспекти като тестът да 
оценява актуалното състояние, така и чисто практични като това да се 
оценява по Ликертова скала с максимален брой 4 отговора, за да съвпада с 
броя на бутоните за отговор, с които разполагаме. 

Заедно с колегите от Базел достигнахме до извода, че можем да 
използваме скалата за депресия на фон Церсен, която отговаря на 
горепосочените критерии и да я контрастираме спрямо скала за интереси, 
която е диагностично неспецифична, но е със сходна структура – 
Ликертова скала с 4 възможни отговора. На следващия етап, с помощта на 
колегите от Берген, бе програмирана самата парадигма (на английски език) 
с блоков дизайн и бяха направени тестови сканирания в тяхната 
лаборатория. След превод и адаптиране на скалите, се програмира 
парадигмата и на български език, което ни даде възможност да преминем 
към същинското проучване.   
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Цел и задачи на проучване II 

1. Цел 

Да се изследва транслационната валидност на скалата за клинична 
оценка на депресия на Von Zerssen спрямо фМРИ - корелатите на 
мозъчните функции при пациенти с депресия и здрави контроли. 

2. Задачи 

• Да се разработи парадигма, която да позволява приложение на 
скалата за депресия по време на фМРИ. 

• Да се изследват пациенти с депресия и здрави контроли с 
разработената парадигма.  

• Да се сравнят BOLD активациите по време на изпълнението на 
парадигмата при двете групи. 

• Да се потърси корелация между резултатите от скалата за оценка на 
депресия на Von Zerssen и силата на BOLD сигнала.  
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Материал и методи II 

1. Изследвани лица 

Обект на изследването са пълнолетни лица отговарящи на DSM - IV 
TR, критериите за голямо депресивно разстройство (ГДР) или биполярно 
афективно разстройство (БАР) с настоящ умерен или тежък депресивен 
епизод, с общ брой точки по скалата за оценка на депресия на 
Montgomery–Åsberg (MADRS) ≥ 20, както и здрави контроли – без 
психиатрична диагноза, съответстващи по пол възраст и образование. 
Диагнозата е базирана на покриване на диагностичните критерии на DSM - 
IV TR и е поставена въз основа на: 1) приемната и работна диагноза и 
история на заболяването (болнична и амбулаторна документация); 2) 
интервю с лекуващия лекар на пациента; 3) структурирано клинично 
интервю за DSM-IV (MINI 6.0.0); 4) колатерална информация от близките 
на пациента.  

Изследваните пациенти са подбирани въз основа на това дали 
отговарят на следните критерии за включване и изключване:  

1.1 Критерии за включване: 

• възраст над 18 години; 

• диагноза по DSM-IV-TR – ГДР или БАР- депресивен епизод; 

• настоящ умерен или тежък депресивен епизод (МАДРС ≥20); 

• дадено писмено информирано съгласие за участие в проучването. 

1.2 Критерии за изключване:  

• възраст под 18 години; 

• неспособност да дадат информирано съгласие за участие в 
проучването, поради това, че не разбират смисъла и същността му – 
нисък образователен ценз, не могат да четат и да разбират писмена 
реч и други; 

• невъзможност да бъдат оценявани надеждно по психометрични 
скали и да попълват самооценъчни въпросници, поради помрачено 
съзнание, делир, тежка психотична дезорганизация, тежко мисловно 
разстройство и други; 

• черепно мозъчна травма, епилепсия, претърпяна мозъчна хирургична 
интервенция, предишен патологичен ЕЕГ запис; 
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• тежки некомпенсирани соматични заболявания, бременност; 

• висок риск от самоубийство в сегашния епизод (MADRS - 10-ти 
айтем ≥ 3 или CGI-SS ≥3); 

• друга диагноза по Ос I (психотично разстройство, злоупотреба с / 
зависимост от ПАВ (в последните 6 месеца), сънни разстройства); 

• когнитивно разстройство; 

• диагноза по Ос II клъстър А или Б достатъчно тежка, за да попречи 
на нормалното изпълнение на изследването; 

• електроконвулсивна терапия в последните 6 месеца; 

• противопоказания за извършване на МРИ – наличие на метални 
импланти, пейсмейкър, протези и др.  

Здравите лица отговарят на сходни критерии като от тези за 
включване, разбира се, отпада критерия диагноза ГДР или БАР - депресия 
и общ сбор по МАДРС≥20, а към критериите за изключване се добавя 
всяка диагноза по DSM-IV-ТR, установена с MINI 6.0.0. 

В съгласие с Хелзинкската конвенция за правата на човека всички 
изследвани лица са информирани предварително за целите, задачите и 
процедурата на проучването и са дали писмено информирано съгласие за 
участие в изследването. Проучването е одобрено от Комисията по научна 
етика при Медицински университет – Пловдив. 

Поради технически проблеми, промяна в парадигмата, промяна в 
софтуера, наличие на артефакти във функционалните образи, прекомерно 
движение на пациента, липса на синхронизация между сканирането и 
подаването на стимулите, липса на отговор от страна на пациента или 
отказ от страна на пациента да продължи изследването (натискане на 
бутона за аларма), общият брой на изследваните лица бе сведен до 36 – 18 
пациенти и 18 здрави контроли, на средна възраст съответно 39.1 ± 10.5 и 
44.3 ± 15.5 год. Всички те са десничари по тяхна анамнеза.  
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2. Методи  

2.1. Клинични методи за оценка състоянието на пациента 

Всеки пациент бе оценен първоначално по споменатите по-горе 
критерии за включване и изключване. Диагнозата бе утвърдена освен въз 
основа на клиничната оценка на субективните оплаквания и данните от 
статуса, също и на базата на структурираното интервю за DSM-IV - MINI 
6.0.0.  

Пациентите, попадащи в целевата група и дали информирано 
съгласие за участие в проучването бяха подложени на клинична оценка с 
помощта на скалата за оценка на депресия на Montgomery–Åsberg 
(MADRS) и скалите за общо клинично впечатление – тежест и суицидност 
(Clinical Global Impression Severity - CGI-S, Clinical Global Impression 
Suicidality - CGI-SS).  

2.2. Функционално магнитно резонансно изобразяване (фМРИ) 

Магнитнорезонасните изследвания бяха провеждани в Центъра за 
транслационна невронаука към Медицински университет - Пловдив, с 3Т 
система GE Discovery 750w. Протоколът на изследванията бе идентичен за 
всички участници и включваше структурно невроизобразяване със серия 
Sag 3D T1 FSPGR, с дебелина на среза 1 мм, матрикс 256х256, флип ъгъл 
12° и функционално невроизобразяване с 2D EPI серия, 36 среза с 
дебелина 3 мм, матрикс 64х64, TR (repetition time) – 2 сек., TE (echo time) – 
17-30, флип ъгъл 90° с продължителност 8 мин. и 42 сек. Всяка фМРИ 
серия започваше с 5 фиктивни изобразявания (10 сек.) с цел изравняване на 
неравномерностите в магнитното поле, след което се пристъпваше към 
сканиране по време на изпълнение на специално създадената за 
настоящото проучване парадигма. 

С помощта на специализиран софтуер (Е-prime 2.0) бе разработена 
експериментална парадигма с визуални стимули, подавани в стандартен 
блоков дизайн. Блоковете в първоначалния вариант на парадигмата бяха по 
24 сек., но при първите няколко проби времето за отговор се оказа 
недостатъчно и се наложи увеличаване на продължителността до 32 сек. 
Във всеки активен (он) блок на пациента бяха представяни по 4 твърдения 
в продължение на 8 сек., съответно в т.нар. диагностично специфични 
блокове (ДС) от скалата за депресия на Von Zerssen и в т. нар. 
диагностично неутрални блокове (ДН) – от скалата за интереси. Под всяко 
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твърдение бяха представяни възможните степени на съгласие с 
твърдението – общо 4 (напълно вярно, по-скоро вярно, отчасти вярно, 
невярно) и съответстващия бутон (ляв горен, ляв долен, десен долен, десен 
горен). След всеки активен блок следваше неактивен (оф) блок със същата 
продължителност, в който на пациентите се представяше в центъра на 
екрана фиксационен кръст. Общият брой на блоковете беше 32 като се 
редуваха ДС, оф блок и ДН блок. Инструкцията за он-блоковете бе да 
прочетат твърдението и да окажат с натискане на бутон степента си на 
съгласие с него, а за оф блоковете да гледат във фиксационния кръст без да 
мислят за нищо конкретно.  

За обработката на образите от фМРИ бе използван специализиран 
софтуер - SPM (Statistical Paramertic Mapping) версия 12, инсталиран върху 
платформата MATLAB R2015 за Windows. Предпроцесната обработка на 
суровите образи включваше следните процедури: 1) realignment 
(подравняване) – коригиране на разминаванията във времевите серии 
породени от движенията на главата при референтен образ - средния образ 
от всички времеви серии 2) coregistration – корегистрация между 
структурните образи с висока резолуция и функционалните образи 
3) normalization – трансформиране на ко-регистрираните образи към 
стандартно MNI (Montreal Neurological Institute) пространство и 
4) smoothing – с Гаусово ядро - 6х6х6мм за изглаждане на разликите във 
функционалната анатомия и подобряване на съотношението сигнал/шум.  

В първото (интраиндивидуално) ниво на статистическия анализ на 
обработените образи, бяха зададени спецификациите на модела (дизайна) с 
две активни условия ДС (диагностично специфични блокове) и ДН 
(диагностично неутрални блокове) и едно неактивно условие (оф блокове). 
В резултат се извеждаше статистическа параметрична карта на BOLD-
сигналите в отделните воксели. След оценка на статистическата ѝ 
значимост (estimation) бяха въвеждани и интересуващите ни t-контрасти 
между ДС и ДН блоковете (в двете посоки ДС>ДН и ДН>ДС т.е. кои 
воксели са значимо по-активни при диагностично специфичните блокове в 
сравнение с диагностично неспецифичните и обратното). 

На второто (интериндивидуално) ниво на статистически анализ, 
получените от предходната стъпка контрастни карти за всяко изследвано 
лице бяха подложени на анализ за случайни ефекти от второ ниво (second 
level random effects analysis) с цел изследване на междугруповите разлики в 

43 



Материал и методи II 

BOLD-сигнала при отделните контрасти (пациенти>контроли и 
контроли>пациенти т.е. кои зони са по активни при пациентите в 
сравнение с контролите и обратно).  

Осъществи се и корелационен анализ за изследване връзките между 
остатъчните активации при гореописаните контрасти за всяка от групите 
(контроли и пациенти) и съответните сборове от отговорите на 
диагностично специфичните твърдения (скалата на фон Церсен за 
депресия). За всички сравнения е избрано ниво на значимост р<0.05 при 
корекция за множествени сравнения FDR (false discovery rate) и минимален 
размер на клъстера 5 воксела. 

2.3. Статистически методи 

Демографските и клинични данни са обработени със статистическия 
пакет SPSS 22.0 за Windows. При всички сравнения за ниво на значимост е 
избрано р<0.05. Използвани са следните методи: 

• Дескриптивен анализ - в табличен вид е представено честотното 
разпределение на разглежданите признаци, разбити по групи на 
изследване; 

• Графичен анализ - за визуализация на получените резултати; 

• Тест на Mann-Whiteney - за съпоставка на количествени величини 
при две независими извадки с разпределение, различно от 
нормалното; 

• Chi-квадрат критерий и екзактен тест на Fisher - за проверка на 
хипотези за наличие на връзка между категорийни променливи.  

Данните са представени като: 

• Медиана и интерквартилен размах при количествени променливи; 

• Брой пациенти при категорийни променливи.  
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Резултати II 

1. Демографски и клинични характеристики 

Бяха анализирани данните от 18 пациенти (6 мъжe и 12 жени, на 
средна възраст 39.1 ± 10.5 год.) и 18 контроли (6 мъжe и 12 жени, на средна 
възраст 44.3 ± 15.5 год.). Двете групи не се различаваха съществено по 
възраст, образование и полово разпределение. Очаквано, пациентите 
показват значимо по-висок сбор точки по скалата за депресия МАДРС 
(таблица 13). Преобладаващата част от пациентите бяха с диагноза голямо 
депресивно разстройство (n=12). 

Таблица 13. Демографски и клинични характеристики 

 Здрави контроли 
(n=18)  
Медиана (IQR) 

Пациенти  
(n=18)  
Медиана (IQR) 

Ниво на 
статистическа 
значимост 

Възраст 40 (32.7 – 46.5) 43.2 (28.7 – 59.3) 0.308a 

Пол (M:Ж) 6:12  6:12 1.000b 

Образование 
(средно:висше) 

8:10 8:10 1.000 b 

MADRS скор 1 (0 – 3) 29.5 (22.7 – 34.2) *0.000 a 
a Mann-Whitney U test b Fishers exact test, IQR = Interquartile range, MADRS - Montgomery–Åsberg 
Depression Rating Scale, *p<0.05. 

При изпълнението на експерименталната процедура, пациентите 
отново показаха съществени разлики в сравнение с контролите по 
отношение на общия сбор точки по диагностично специфичните (ДС) 
твърдения от скала на Von Zerssen. Статистически значими различия в 
общия процент отговори и процента отговори при двете активни условия 
не се намериха (таблица 14). 

Таблица 14. Резултати от експерименталната процедура 

 Здрави контроли 
(n=18)  
Медиана (IQR) 

Пациенти 
(n=18)  
Медиана (IQR) 

Ниво на 
статистическа 
значимост a 

Общ процент отговори 96.9 (92.2 – 100) 92.2 (86.7 – 96.9) 0.053 

Процент на ДС отговори 93.8 (87.5 – 100) 87.5 (81.3 – 93.8) 0.096 

Процент на ДН отговори 100 (95.3 – 100) 93.8 (87.5 – 100) 0.163 

ДС сбор 6 (2.5 – 8.2) 28 (21.5 – 31.0) *0.000 

a Mann-Whitney U test, IQR = Interquartile range, *p<0.05, ДС – диагностично специфични 

твърдения, ДН – диагностично неспецифични твърдения 
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2. Резултати от фМРИ - контроли 

Получените на индивидуално ниво статистически параметрични 
карти със съответните контрасти бяха използвани за второ ниво на 
статистически анализ с цел откриване на значимите активации на групово 
ниво. Използваха се t-контрасти с FDR-корекция р<0.05 и размер на 
клъстера 5 воксела. 

2.1. Контраст ДС>ДН 

При контрастирането на BOLD сигнала от образите добити по време 
на диагностично специфичните блокове спрямо сигнала от диагностично 
неспецифичните блокове не се наблюдават остатъчни активации при 
контролните лица. 

2.2. Контраст ДН>ДС 

Когато се контрастират диагностично неспецифичните блокове 
спрямо диагностично специфичните блокове отново не се намират 
статистически значими разлики между двете условия в групата на 
контролите.  

2.3. Корелационен анализ 

Осъществи се също корелационен анализ за изследване на 
взаимовръзките между силата на сигнала от отделните контрасти и сбора 
точки от диагностично специфичните твърдения (т.е. от скалата за 
депресия на фон Церсен). При нито един от контрастите не се откриха 
статистически значими корелации за контролите.  

3. Резултати от фМРИ - пациенти 

3.1. Контраст ДС>ДН 

В групата на пациентите, контрастът ДС>ДН дава статистически 
значими разлики в следните области – клъстер от 188 воксела с два пика - в 
десния пре- и постцентрален гирус, клъстер от 22 воксела в левия среден 
фронтален гирус, както и два по-малки клъстера от по 16 и 14 воксела в 
триангуларната част на долния ляв фронтален гирус и в средния ляв 
темпорален гирус (таблица 15 и фигура 4).  
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Таблица 15. Статистически значими клъстери от контраст ДС>ДН при пациентите 

 Анатомична област Брой воксели x, y, z (MNI-
координати) 

р (FDR-
коригирано) 

Десен пре и 
постцентрален гирус 

188 32 -14 66 
48 -22 58 

0.040 

Ляв среден фронтален 
гирус 

20 -40 16 30 0.042 

Ляв среден 
темпорален гирус 

14 -50 -38 0 0.042 

Триангуларен дял на 
левия долен 
фронтален гирус 

16 -50 22 -4 0.042 

ДС – диагностично специфични твърдения, ДН – диагностично неспецифични твърдения, 
FDR – False Discovery Rate, MNI – Montreal Neurological Institute 

 
Фигура 4. Активации при контраст ДС > ДН при пациенти 

3.2. Контраст ДН>ДС 

Изследването за остатъчни активации при сравняването на 
диагностично неспецифичните блокове спрямо диагностично 
специфичните блокове не даде статистически значими резултати при 
пациентите. 
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3.3. Корелационен анализ  

Тестването за корелации между сбора от отговорите на диагностично 
специфичните твърдения (скалата на фон Церсен) и силата на сигнала при 
контраста ДС>ДН дава значими положителни резултати за следните 
области – клъстър от 133 воксела обхващащ части от десния пре- и 
постцентрален гирус, както и два по-малки клъстера от 12 и 9 воксела, 
съответно в левия прекунеус и в дясната горна париетална лобула (таблица 
16и фигура 5). 

Таблица 16. Корелации на ДС скора с контраст ДС>ДН при пациентите 

 Анатомична област Брой воксели x, y, z (MNI-
координати) 

р (FDR-
коригирано) 

Десен пре и 
постцентрален гирус 

133 
 

34 -14 66 
48 -22 58 

0.044 

Ляв прекунеус 12 -2 -58 58 0.044 

Дясна горна 
париетална лобула 

9 34 -46 60 0.044 

ДС – диагностично специфични твърдения, ДН – диагностично неспецифични твърдения, 
FDR – False Discovery Rate, MNI – Montreal Neurological Institute 

 
Фигура 5. Активации от ДС>ДН контраста корелиращи с ДС скора 
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Очаквано, същите клъстери показват отрицателна корелация с ДС 
скора при контраста ДН>ДС в групата на пациентите. 

4. Междугрупови сравнения 

Статистическите карти от контрастите ДС>ДН и ДН>ДС от първо 
ниво за всяко изследвано лице бяха подложени и на второ ниво на 
междугрупов анализ, със съответните t-контрасти – пациенти>контроли и 
контроли>пациенти, FDR-корекция р<0.05 и размер на клъстера 5 воксела. 
Резултатите от тези сравнения са описани в следващите редове.  

4.1. Пациенти > Контроли 

4.1.1 Контраст ДС>ДН 

При това сравнение пациентите показват значимо по-големи 
активации в следните области – десен пре- и постцентрален гирус, ляв 
среден фронтален гирус, медиален сегмент на левия горен фронтален 
гирус, дясна суплементарна моторна област, левия окципитален полюс, 
дясна горна париетална лобула, медиален сегмент на десния прецентрален 
гирус (таблица 17 и фигура 6). 

Таблица 17. Активации при пациенти в сравнение с контроли – контраст ДС>ДН 

Анатомична  
област 

Брой 
воксели 

x, y, z (MNI-
координати) 

р (FDR-
коригирано) 

Десен пре и 
постцентрален гирус 

734 48 -22 58 
32 -24 62 

0.006 

Ляв среден фронтален 
гирус 

58 -40 14 30 0.009 

Медиален сегмент на 
левия горен 
фронтален гирус 

23 -8 64 6 0.023 

Дясна суплементарна 
моторна област 

12 8 -12 72 0.026 

Ляв окципитален 
полюс 

16 -18 -98 2 0.027 

Дясна горна 
париетална лобула 

14 36 -46 60 0.028 

Медиален сегмент на 
десния прецентрален 
гирус 

11 10 -18 50 0.030 

ДС – диагностично специфични твърдения, ДН – диагностично неспецифични твърдения, 
FDR – False Discovery Rate, MNI – Montreal Neurological Institute 
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Фигура 6. Активации при пациенти в сравнение с контроли – контраст ДС>ДН 

4.1.2. Контраст ДН>ДС 

Пациентите не демонстрират значимо по-активни области в 
сравнение с контролите при контрастирането на диагностично 
неспецифичните блокове спрямо диагностично специфичните блокове.  

4.2. Контроли>Пациенти 

При тестването за значимо по-силни сигнали при контролите в 
сравнение с пациентите при контраста ДС>ДН, очаквано, не се 
установяват надпрагови клъстери т.е резултатите се дублират с тези за 
пациенти>контроли при ДН>ДС), докато при контраста ДН>ДС, се 
намират същите активации както при пациенти>контроли за ДС>ДН 
(таблица 17 и фигура 6).  
  

50 



Обсъждане II 

Обсъждане II 
Нашите резултати показват, че при здравите контроли в резултат от 

контрастирането на двата вида стимули не се намират остатъчни 
активации т.е. диагностично специфичните стимули (твърдения от скалата 
за депресия) не дават статистически значимо по-различни активации в 
сравнение с диагностично неспецифичните стимули (твърдения от 
въпросник за интереси) и в двете посоки на контраста, което е в 
съответствие с нашата хипотеза. Освен това корелационният анализ също 
не намира връзка между активациите и сбора от отговорите на 
диагностично специфичните твърдения.  

От друга страна, контрастирането на диагностично специфичните 
блокове спрямо диагностично неспецифичните блокове при пациентите, 
дава остатъчни активации в десния пре- и постцентрален гирус, левия 
среден фронтален гирус, триангуларната част на долния ляв фронтален 
гирус и средния темпорален гирус. Също така се намират и корелации 
между активациите при ДС>ДН контраста и ДС скора в клъстъри 
локализирани в десния пре- и постцентрален гирус, левия прекунеус и 
дясната горна париетална лобула, което ни дава основание да приемем и 
инкрементна валидност. 

Статистически значими разлики на междугрупово ниво се намират в 
следните зони – десен пре- и постцентрален гирус, ляв среден фронтален 
гирус, медиален сегмент на левия горен фронтален гирус, дясна 
суплементарна моторна област, ляв окципитален полюс, дясна горна 
париетална лобула, медиален сегмент на десния прецентрален гирус, които 
са по-активни при пациентите в сравнение с контролите при контраста 
ДС>ДН. 

Тъй като в литературата липсват данни за проучвания с подобен 
дизайн данните ни не могат лесно да бъдат сравнявани, но промените в 
активациите, метаболизма, невротрансмитерните, рецепторите и дори 
обемите на сивото вещество в различни области на фронталния дял на 
мозъчната кора, при пациенти с депресия, са добре известни. В следващите 
редове ще дискутираме получените резултати в светлината на известните 
до момента функционални характеристики на областите, в които са 
локализирани сигнификантните клъстери.  

Зоните на остатъчна активация при пациентите, обхващащи пре- и 
постцентралния гирус в дясно могат да бъдат обяснени с моторния отговор 
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при самото изпълнение на задачата т.е. натискането на бутоните тъй като 
пациентите дават по-често положителни отговори (напълно вярно и по-
скоро вярно) с левите бутони (ляв горен и ляв долен – виж. глава Методи) 
т.е по-често използват лявата си ръка при диагностично специфичните 
блокове. Останалите клъстери (ляв среден фронтален гирус, 
триангуларната част на долния ляв фронтален гирус и средния темпорален 
гирус) са разположени в зони свързвани с езиковите функции, 
семантичното прoцесиране и работната памет, които вероятно пациентите 
рекрутират в по-голяма степен, отговаряйки на диагностично 
специфичните твърдения.  

Един от статистически значимите клъстери, които показват 
корелация с общия сбор от отговорите на диагностично специфичните 
твърдения при пациентите, съвпада с гореописания при ДС>ДН контраста 
клъстър с пикове в десния пре- и постцентрален гирус. Вероятното 
обяснение и тук е, че по-честият моторен отговор с левите бутони 
предизвиква тази активация и същевременно води до по-висок ДС скор. За 
корелацията със зона на активация в дясната горна париетална лобула 
можем да предположим също, че е свързана с моторния отговор, поради 
функцията на тази зона асоциирана със зрително-моторната координация.  

Левият прекунеус също показва корелации с ДС скора при 
пациентите, което може да се обясни с разнообразието от функции с които 
тази област се асоциира – зрително-пространствено изобразяване, 
възпроизвеждане на епизодична, автобиографична памет и процеси, 
свързани със себе си – приемане на перспектива от първо лице и 
преживяване на действащо лице. Можем да предположим, че по-честите 
положителни отговори (по-висок ДС скор), са съпътствани с по-голяма 
степен на активиране именно на процесите свързани с автобиографичната 
памет и перспективата от първо лице.  

При сравнението с контролите, отново по-изразените активации в 
десните пре- и постцентрален гирус се обясняват с по-честия моторен 
отговор с лява ръка. Другите клъстери локализирани в дясната хемисфера - 
дясната суплементарна моторна област и медиалния сегмент на десния 
прецентрален гирус (Бродманово поле 6) и дясната горна париетална 
лобула (Бродманово поле 7) са също свързани с отговора – съответно с 
планирането на движенията и зрително-моторната координация.  
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Клъстърът с пик в левия среден фронтален гирус (Бродманово поле 
8), попада във функционалната зона на дорзолатералната префронтална 
кора (ДЛПФК), свързана с екзекутивните функции - поддържане на 
вниманието, работна памет, планиране, инхибиране на отговора. 
Нарушенията във функцията на ДЛПФК съпътстват и депресивното 
състояние, a повлияването ѝ чрез транскраниална магнитна стимулация 
има антидепресивен ефект.  

Друг от сигнификантните клъстъри е с пик в медиалния сегмент на 
левия горен фронтален гирус (Бродманово поле 10), който е част от 
вентромедиалната префронтална кора (ВМПФК), асоциирана с 
регулирането на емоциите и вземането на решения, включително при 
морални преценки. Известна е и ролята на ВМПФК в патологията на 
афекта и разстройствата на настроението.  

Зоната на активация с пик в областта на окципиталния полюс в ляво 
попада в зрителната асоциативна кора (Бродманово поле 18), чиято 
функция е свързана с осъзнаването и разбирането на зрителните сигнали. 
Тъй като в нашия случай стимулите са под формата на писмена реч, 
локализирането на активациите в ляво съвпада с данните от литературата 
за активиране на лявата асоциативна зрителна кора при четене на текст. 
Вероятно пациентите като цяло задържат по-дълго вниманието си върху 
диагностично специфичните твърдения.  

В заключение можем да кажем, че резултатите ни потвърждават 
възможността за транслационно валидиране на клинико-психологичните 
тестове (в случая, скалата за депресия на фон Церсен) спрямо корелатите 
на фМРИ при симултанното им приложение. На този етап обаче можем да 
потвърдим само чувствителността на метода (способността му да 
разграничава здраве от патология - депресия), но не можем да се изкажем 
по отношение на неговата специфичност (разграничаване от друга 
патология). За целта е необходимо в бъдещи проучвания тази парадигма да 
бъде приложена и върху други клинични групи.  
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Изводи II 

Изводи II 
1. Едновременното приложение на клиникопсихологични тестове за 

оценка (в частност скалата за оценка на депресия на Von Zerssen) и 
фМРИ е осъществимо и дава статистически значими резултати.  

2. При здравите лица контрастирането на диагностично специфичните 
блокове спрямо диагностично неспецифичните не дава значими 
активации т.е. при тях и двете скали (за депресия и за интереси) 
активират еднакви зони. 

3. Единствено при пациентите са налице остатъчни активации при 
контрастиране на диагностично специфичните с диагностично 
неспецифичните блокове предимно във фронталните области.  

4. В групата на пациентите се откриват и корелации между зоните на 
активация и общия сбор от диагностично специфичните твърдения.  

5. Сравняването на двете групи също дава значимо по-активни зони 
при пациентите в области от фронталния дял, включително от 
дорзолатералната и вентромедиалната префронтална кора.  

6. Може да се приеме, че са налице доказателства за чувствителността 
на изработената парадигма (т.е. способността ѝ да разграничава 
здраве от патология).   
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Приноси II 

Приноси II 
Оригинални 

- Разработен е иновативен дизайн за транслационно крос-валидиране 
на клиникопсихологични тестове спрямо фМРИ.  

- Разработена е оригинална блокова парадигма за симултанно 
приложение на скалата за оценка на депресия на Von Zerssen и 
фМРИ. 

- За първи път в България е използвано фМРИ в областта на 
невронауките.  

Теоретично-методологични 

- За първи път се намират експериментални доказателства в подкрепа 
на теорията за транслационното крос-валидиране на 
клиникопсихологичните тестове в психиатрията.  

- Приложен е нов метод за симултанно приложение на 
клиникопсихологична оценка и фМРИ.  

Научно-приложни 

- Генерирани са пилотни данни за потенциалната възможност за 
конвергентно крос-валидиране между широко използваните 
клиникопсихологични скали за оценка и образите от функционалния 
ядрено магнитен резонанс.  
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