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Дисертационния труд е плод на 4-годишно проучване, 

осъществено в периода 2013-2016г. 

Написан е на 137 стандартни машинописни страници.  

Онагледен е с 58 таблици и 42 фигури. 

 

В литературния указател са цитирани 175 източника: 

5 от тях на кирилица и 170 на латиница 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

 Ултразвуковите изследвания се използват широко за диагностични 

цели  от първото въвеждане на метода в клиничната практика през 

седемдесетте години на миналия век. Основаваща се на 

разпространението на механични вълни и по-конкретно на 

високочестотни компресионни вълни, наречени ултразвукови, този вид 

диагностика дава възможност за създаването на морфологични 

изображения на органи, но не предоставя основна и количествена 

информация за еластичните свойства на тъканите. Ултразвуковият метод 

еластография се разработва през деветдесетте години на миналия век за 

измерване на плътността на тъканите и тя възпроизвежда палпирането, 

извършвано от лекаря. С течение на времето са разработени различни 

варианти на този метод, които се различават както в техническо 

отношение, така и във вида и обема на предоставената информация. 

Проведени са множество проучвания за полезността и потребността в 

диагностиката на заболявания върху различни органи от човешкия 

организъм. Въпреки, че всички методи са обединени под общото 

наименование „Еластография“, вече е доказано, че всеки от тях има 

област, в която е най-ефективен и с най-широко приложение.  

          В гастроентерологичната практика е важна оценката на 

чернодробната плътност и степента на чернодробна фиброза за 

прогнозирането на ефекта от лечението при назначаването на правилен 

терапевтичен курс при пациенти за с хронична чернодробна болест с 

различна етиология. 

 Чернодробната фиброза възниква при метаболитни нарушения, 

вирусни инфекции, алкохолна злоупотреба, химикали, автоимунни 

заболявания и др. Значимостта на хистологичната оценка на плътността 



3 
 

при оценката на хроничната чернодробна болест в рутинната практика се 

дискутира от години, а чернодробната биопсия се е наложила като златен 

стандарт. Породена главно от ограниченията на биопсията, нуждата от 

намиране на неинвазивен метод е значителна. 

          Има големи надежди за бъдещето на еластографията, като при 

някои технологични варианти вече са проведени и множество проучвания 

за нейната достоверност за оценка на фиброзата посредством измерване 

на чернодробната плътност. Освен своята неинвазивност, методът 

доставят информация при леглото на болния. В някои части на света 

еластографията, както и специфични кръвни тестове са станали рутинни 

изследвания при оценката на хроничните чернодробни заболявания. 

          Голяма е палитрата от медицинска апаратура, базирана на 

ултразвукова еластография, като основните използвани технологии са 

transient elastography /ТЕ/, acoustic radiation force impulse imaging /ARFI/,  

shear-wave elastography /SWE/ и strain elastography /SE/. Методите са 

различни в техническо отношение, вид на предоставяната информация и 

обуславят съществени разлики в достъпността и разпространението на 

апаратурата. 

          Оценката на чернодробната плътнпост чрез RT еластография е 

един от най-малко проучваните методи, но поради относително лесното 

въвеждане в широка гама от ултразвукови системи, буди все по-голям 

интерес в световен мащаб. 
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ЦЕЛ, ЗАДАЧИ, МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

 

Цел – Да се оцени Real Time еластографията в диагностиката и проследяването 

при пациенти с хронична чернодробна болест 

Задачи : 

1: Да се проучи методът Real Time Еластография за оценка на чернодробната 

плътност при пациенти с хроничен вирусен хепатит „В“ и да се съпоставят 

резултатите с тези от неинвазивните биомаркери и чернодробната биопсия. 

2: Да се проучи методът Real Time Еластография за оценка на чернодробната 

плътност при пациенти с хроничен вирусен хепатит „С“ и да се съпоставят 

резултатите с тези от неинвазивните биомаркери и чернодробната биопсия. 

3: Да се проучи методът Real Time Еластография за оценка на чернодробната 

плътност при пациенти с алкохолен хепатит и да се съпоставят резултатите с 

тези от неинвазивните биомаркери и чернодробната биопсия. 

4: Да се проучи методът Real Time Еластография за оценка на чернодробната 

плътност при пациенти с неалкохолна стеатозна болест и да се съпоставят 

резултатите с тези от неинвазивните биомаркери и чернодробната биопсия. 

5: Да се проучи методът Real Time Еластография за оценка на чернодробната 

плътност при пациенти с чернодробна цироза и да се съпоставят резултатите с 

тези от неинвазивните биомаркери и чернодробната биопсия. 

 

 Материал и методи:  

      Изследвани бяха 246 пациенти за период от 2013 до 2016г., преминали 

през Клиниката по Гастроентерология в УМБАЛ „Каспела“. От тях 34 с хроничен 

вирусен хепатит С, 80 с хроничен вирусен хепатит В, 30 с неалкохолна 

стеатозна болест, 30 с алкохолен хепатит, 42 с чернодробна цироза с HBV или 

HCV генеза и 30 здрави доброволци. При всички болни в рамките на 2 дни са 
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проведени серологични тестове за изследване на неинвазивните биомаркери, 

RT еластография, последвана от чернодробна биопсия. При здравите 

доброволци чернодробна биопсия не е провеждана. Хроничният вирусен 

хепатит е доказан чрез позитивиране на вирусните маркери HBsAg, Anti-

HBcoreTOTAL или Anti-HCV, като пациентите са постъпили в клиниката след 

най-малко 6 месеца от първото позитивиране. Критерии за чернодробна цироза 

са ултразвуковите белези - едрозърнеста чернодробна структура, портална 

хипертония, специфичните биохимични показатели - тромбоцитопения, 

хипоалбуминемия, хипер-билирубинемия, асцит, положителни вирусни 

маркери. Критерии за неалкохолна стеатозна болест са ехографски данни за 

изразена статоза, без завишен прием на алкохол. Кръвните чернодробни 

тестове AST и ALT са или в норма или с леко увеличение, вирусните маркери 

са негативни. Пациентите с алкохолен хепатит съобщават за прекомерна 

алкохолна злоупотреба /над 140мл чист алкохол на седмица/, чернодробните 

кръвни тестове показват умерено до силно завишени стойности на AST и ALT, 

вирусните маркери са негативни. 

      Контролната група се състои от здрави възрастни доброволци с нормални 

нива на чернодробните ензими, негативни вирусни маркери, без анамнестични 

данни за сърдечни, белодробни и неопластични заболявания, както и без 

завишен прием на алкохол (до 15мл чист алкохол/ден средномесечно) 

      За оценка на чернодробната плътност чрез RTE се използва ултразвуков 

апарат Aloka Alpha 7 с инсталиран допълнителен модул за компресионна 

еластография. Моделът на трансдюсера е UST-5412, 5-13MHz. 

      За получаването на RTE еластограма трансдюсера се поставя в дясно 

междуребрено пространство около 5-8 ребро между предна и средна аксиларна 

линия. Фиг.1 

      Пациентите са изследвани в легнало положение, като дясната ръка е 

вдигната над главата. Пациентите са инструктирани да дишат както обикновено, 

поради факта, че еластографския образ се добива за милисекунди и 
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дихателните движения не предизвикват артефакти. Зоната за еластографското 

изследване се избира свободна от съдове и визуализираща се дълбочина на 

черния дроб поне 6 см.Изследваната дълбочина е между 20 и 50мм, с площ 350 

до 500 кв.мм. 

 

Фиг. 1 Схематично изображените на мястото за провеждане на чернодробна RT 

еластография 

 

 Резултатите се приемат за екзактни при стойност на показателя за 

приложен натиск от 3-4 при скала от 0 до 6. Фиг 2. Пет валидни изображения са 

запаметени за всеки пациент. 

 

Фиг. 2: Критерии за правилно проведена RT еластография 
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      За хистологична оценка на чернодробната фиброза са използвани 

еднократни биопсични пистолети с игла tru-cut 16Ga, 22mm дължина на 

биоптата, марка TSK Laboratory, Japan, които предоставят до 11 портални 

пространства в изследвания биопсичен материал. След дезинфекция и под 

обща анестезия се биопсира десния лоб в междуребрията под ехографски 

контрол, след оценка за най-безопасен и най-добър достъп. Биопсията се 

оценява като успешна при хистологични данни за наличие на най-малко 5 

портални пространства.  

      Хистологичната оценка се извърши в Отделение по патоанатомия, УМБАЛ 

Каспела. Парафиновите блокчета са оцветени по класическия метод за оценка 

на чернодробната фиброза - последователно с хематоксилин и еозин, 

ретикулин, PAS и ван Гизон.  

Хистологично стадиране на степента на фиброза се изчислява по метода 

Metavir.  

Степен на фиброза:  

F0: Липсва фиброза 

F1: Звездовидно разширение на порталните зони без септи 

F2: Звездовидно разширение на порталните зони с няколко септи 

F3: Септална фиброза без цироза  

F4: Цироза 

 Лабораторните изследвания се проведоха в Отделение по клинична 

лаборатория, УМБАЛ Каспела. Използваха се биомаркерите APRI, Fibroindex, 

Fibroscore, Forn’s index, FIB-4, Fibrotest, за изчисляване на които са изследвани 

Alfa 2 Macroglobuline, Haptoglobin, Apolipoprotein A1, GGT, ASAT, ALAT, общ 

билирубин, PLT, холестерол, глюкоза на гладно. 

      Събрани са данни за възраст и пол на пациента, BMI, наличие на 

увеличена слезка, езофагеални варици, тумор, асцит. За сравнение на RTE 

изображенията се използва Liver fibrosis index /LFI/, който единствен се 

препоръчва от WFUMB и има валидационно проучване.  
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СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ 

 

 Статистическият анализ е проведен на база информация събрана в 

Microsoft Excel файл.  

 Приложихме дескриптивна статистика за описание на количествените 

резултати. Последните са представени чрез средна аритметична стойност и 

стандартна грешка (mean и Std. Error). 

 Оценката на относителен дял и честотните разпределения при 

качествени (неметрирани) и групирани данни извършихме чрез алтернативен 

анализ. 

 За съпоставка на две независими извадки  използвахме u критерии. 

 За съпоставка на повече от две независими извадки използвахме 

дисперсионен анализ (ANOVA). 

 За съпоставка на резултатите при двумерни разпределения приложихме 

критерия χ2. 

 За търсене на зависимост между променливи използвахме 

корелационен анализ (Pearson и Spearman's rho) и многофакторен регресионен 

анализ 

 Диагностичната способност на предложения метод за оценка на 

плътността на черния дроб и серологичните тестове са оценени чрез AUROC 

крива. Построени са ROC криви, които дават информация за съотношението 

между сензитивността и специфичността в целия диапазон на възможни 

стойности на тестовата батерия прифиброза (>F2) и цироза (F4). Намерено бе 

оптимално прагово ниво, за да се определи чувствителност (Se) и 

специфичност (Sp). Изведени бяха също положителна прогностична стойност 

(PPV) и отрицателна прогностична стойност (NPV). За сравнение на тези 

стойности е изчислен 95% коефициент на доверителност (CI) на AUROC 

кривите.  

 Статистическата обработка на данните е осъществена чрез SPSS v.19.  
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РЕЗУЛТАТИ 

Задача 1:  

 В групата от пациенти с хепатит B включихме 80 пациенти на възраст 22-

72г. (средна възраст 50.39±1.41г.). Останалите демографски и клинични 

характеристики са представени в табл.1 и табл.2. 

 

Табл.1 Разпределение на пациентите според демографските и клинични 

характеристики 

Демографска/ клинична характеристика N P (%) Sp 

Пол 
- мъже 
- жени 

 
52 
28 

 
65.0 
35.0 

 
5.3 
5.3 

Спленомегалия 
- да 
- не  

 
26 
54 

 
32.5 
67.5 

 
5,2 
5.2 

Езофагеални варици 
- да 
- не 

 
1 
79 

 
1.3 
98.7 

 
- 
1.3 

Неопластичен процес 
- да 
- не 

 
- 
80 

 
- 
100.0 

 
- 
- 

Aсцит 
- да 
- не 

 
2 
78 

 
2.5 
97.5 

 
- 
1.7 

Хистологичен резултат от биопсията 
- F0 
- F1 
- F2 
- F3 

 
21 
28 
14 
17 

 
26,2 
35,0 
17.5 
21.2 

 
4.9 
5.3 
4.2 
4.6 

Fibrotest score 
- F0 
- F1 
- F2 
- F3 
- F4 

 
25 
28 
12 
14 
1 

 
31.3 
35.0 
15.0 
17.5 
1.3 

 
5.2 
5.3 
4.0 
4.2 
- 

BMI (mean; SЕМ) 80 27,11 0,39 
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Резултатите от лабораторните показатели са представени в таблица 2. 

Табл.2 Резултати от лабораторни показатели 

Показатели Брой mean±SEM SD 

Eластография 80 20,34±1,01 9,05 

Fibroindex 80 1,09±0,07 0,63 

APRI 80 0,25±0,03 0,23 

Forns’ index 80 5,18±0,22 2,00 

Fib-4 score 80 1,75±0,17 1,48 

 

Чрез Spearman’s rho test потърсихме корелационната зависимост и между 

резултатите от чернодробната биопсия, еластографията и неинвазивните 

биомаркери. Резултатите са представени в табл.3 

  RT 
еластографи

я 

Fibrotes
t 

APRI 
Fibroinde

x 
Forns’ 
index 

Fib-4 
score 

Metavir Correlation 
Coefficient 

,666** ,803** ,293** ,463** ,461** ,365** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,008 ,000 ,000 ,001 

N 80 80 80 80 80 80 

** Correlation is significant at the 0.01 

* Correlation is significant at the 0.05 

Табл.3 

 Установи се значителна корелационна зависимост между чернодробната 

биопсия и еластографията Р<0,01 (r=0.67) и значителна корелационна 

зависимост между чернодробната биопсия и Fibrotest Р<0,001 (r=0.80). 

Зависимостта между лабораторните показатели бе проучена чрез Spearman’s 

rho test. Корелационната зависимост на еластографията с изследваните 

биомаркери се представи в двете крайности от слаба до значителна. 

Резултатите са представени в табл.4. 
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Табл.4 Корелационна зависимост между изследваните лабораторни показатели 

 
 RTE Fibrotest APRI Fibroindex 

Forns’ 
index 

Fib-4 
score 

RT 
еластография 

Correlation 
Coefficient 

1,000 ,552** ,273* ,420** ,434** ,385** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,014 ,000 ,000 ,000 

N 80 80 80 80 80 80 

Fibrotest Correlation 
Coefficient 

,552** 1,000 ,325** ,398** ,468** ,403** 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,003 ,000 ,000 ,000 

N 80 80 80 80 80 80 

APRI Correlation 
Coefficient 

,273* ,325** 1,000 ,773** ,694** ,810** 

Sig. (2-tailed) ,014 ,003 . ,000 ,000 ,000 

N 80 80 80 80 80 80 

Fibroindex Correlation 
Coefficient 

,420** ,398** ,773** 1,000 ,755** ,744** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 

N 80 80 80 80 80 80 

Forns’index Correlation 
Coefficient 

,434** ,468** ,694** ,755** 1,000 ,845** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 

N 80 80 80 80 80 80 

Fib-4 score Correlation 
Coefficient 

,385** ,403** ,810** ,744** ,845** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . 

N 80 80 80 80 80 80 
**Correlation is significant at 0.01 
*Correlation is significant at 0.05 

 
 Установихме статистически значима корелация с всеки от изследваните 

биомаркери: 

1. Чернодробната биопсия корелира с еластографията Р<0,001 (r=0,666); 

корелационната връзка е права и значителна.  

2. Чернодробната биопсия корелира с фибротест скор Р<0,001 (r=0,803); 

корелационната връзка е права и голяма. 
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3. Чернодробната биопсия корелира с APRI  Р<0,01 (r=0,293); 

корелационната връзка е права и слаба. 

4. Чернодробната биопсия корелира с fibroindex Р<0,001 (r=0,463); 

корелационната връзка е права и умерена. 

5. Чернодробната биопсия корелира с forns index Р<0,001 (r=0,461); 

корелационната връзка е права и умерена. 

6. Чернодробната биопсия корелира с fib4 Р<0,001 (r=0,365); корелационната 

връзка е права и умерена. 

 Всички връзки са положителни, което означава, че с нарастване на 

стадиите от биопсията нарастват и стойностите на биомаркерите. 

От представената по-долу табл. 5 се вижда, че с нарастване на степента 

на фиброзата нарастват и стойностите от еластографията Р<0,001 (F=29.59). 

 Разликата е най-отчетлива между F0 и F2/F3 стадий, но има значима 

разлика и между F2 и F3. 

 Има разлика и в стойностите на Fibroindex според стадия биопсия Р<0,001 

(F=8.61). Разликата е отчетлива между първите три стадия и F3стадий. 

 Има разлика и в стойностите на Forns’ index според стадия биопсия 

Р<0,001 (F=7,39). Разликата е отчетлива между F0,F1 и F3стадий. 

 Има разлика и в стойностите на Fib-4 score според стадия биопсия Р<0,01 

(F=4.82). Разликата е отчетлива между F0,F1 и F3стадий. 

 Има разлика и в стойностите на Fibrotest според стадия биопсия Р<0,001 

(F=55,32). Разликата е отчетлива между всички стадии. 

 

Приложихме многофакторен регресионен анализ, за да определим и 

представим зависимостта между чернодробната биопсия, еластографията и 

биомаркерите. С помощта на този анализ се построи модел,  който съответства 

на 76% от вариациите на резултатите при чернодробна биопсия Р<0,001 

(F=124.4). В модела се включват две основни променливи Fibrotest и 

еластография, като тежестта на Fibrotest е по-голяма. Резултатите са 

представени в табл. 6.  
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Табл. 5 Зависимост между резултатите от биопсията и другите изследвани 

биомаркери 

  

N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

  Lower Bound Upper Bound 

еластография F0 21 15,32 8,24 1,79 11,57 19,07 

F1 28 16,31 4,82 0,91 14,44 18,18 

F2 14 21,20 4,44 1,18 18,63 23,77 

F 3 17 32,46 6,82 1,65 28,95 35,97 

APRI F0 21 0,16 0,12 0,03 0,10 0,21 

F1 28 0,25 0,23 0,04 0,16 0,34 

F2 14 0,26 0,31 0,08 0,08 0,44 

F 3 17 0,35 0,24 0,05 0,22 0,47 

Fibroindex F0 21 0,78 0,52 0,11 0,54 1,01 

F1 28 1,01 0,61 0,11 0,77 1,25 

F2 14 1,01 0,55 0,14 0,69 1,33 

F 3 17 1,66 0,48 0,11 1,42 1,91 

Forns’ index F0 21 4,04 1,69 0,36 3,27 4,82 

F1 28 4,87 1,66 0,31 4,23 5,52 

F2 14 5,62 1,86 0,49 4,54 6,69 

F 3 17 6,70 2,04 0,49 5,64 7,75 

Fib-4 F0 21 1,13 0,76 0,16 0,78 1,47 

F1 28 1,54 1,10 0,20 1,11 1,97 

F2 14 1,82 1,50 0,40 0,94 2,69 

F 3 17 2,79 2,12 0,51 1,70 3,88 

Fibrotest F0 21 0,10 0,44 0,10 0,10 0,29 

F1 28 1,00 - - 1,00 1,00 

F2 14 1,57 0,85 0,23 1,08 2,06 

F 3 17 2,71 1,05 0,25 2,17 3,24 

 

 

Табл. 6 

Модел B Std.Errot Beta t P 

Fibrotest 0,658 0,067 0,657 9.874 <0,001 

RT еластография  0,039 0,008 0,317 4,766 <0,001 

Constant 0.250 0,152  1,987 <0,05 
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 Проучихме RОС (receiver-operating characteristic) кривите на 

еластографията. От представената по-долу табл.7 се вижда, че не можем да 

тълкуваме резултатите при F0, F1 и F2, защото при първите два площта под 

кривата е под 0.50, а при F2 стадий липсва сигнификантност на получения 

резултат Р=0.276. 

 При стадий F3 AUROC е 0.962 и означава, че произволно избран индивид 

от тази група има резултат от еластографията по-висок от произволно избран 

индивид от другите групи в 96,2% от случаите. 

Табл.7 Характеристики на ROC (AUC) кривите при еластография за различните 

степени на фиброза 

 

Стадий Area Std. Error Sig. 
95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

F0 0,255 0,068 0,001 0,123 0,387 

F1 0.310 0.058 0.005 0.197 0.423 

F2 0,593 0,062 0,276 0,471 0,715 

F3 0,962 0,020 0,001 0,922 1,001 

  

На фигура 3 е представена RОС кривата на еластографията за последна степен 

на фиброза при това заболяване F3. Резултатите говорят за добри 

разграничителни възможности на метода Real Time еластография в 

напредналия стадий на фиброза. 

Използвани бяха ROC-кривите за да се определи праговото ниво. В случая 

бе установено, че Cut off стойността за диагностициране на фиброза в F3 е 

24.96, при чувствителност 1,000 и специфичност 0.89, положителна 

прогностична стойност 70.8%, отрицателна прогностична стойност 100%. 

Данните показват, че изследването има високи стойности на сензитивност и 

специфичност, което означава, че тестовата методика има много добри 

разграничителни възможности и може да послужи за идентифицирането на 

групата изследвани лица в напреднала степен на фиброза.  
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Фиг.3 RОС крива на еластографията за последна степен на фиброза - стадий 

F3 

Групата бе разделена на две според намерената прагова стойност и се 

установи, че 70.8% от всички които са със стойности над 24.96 попадат в стадии 

F3, а останалите попадат в стадиите от F0 до F2. Разпознати са адекватно 100% 

от всички в този стадии, което отговаря точно на намерената чувствителност 

Р<0,001 (χ2=51,32). 

В следващата табл.8 се представя разпределение на пациентите с HBV 

според стадия от биопсията и намерената праговата стойност за 

еластографията. 

Използвахме ROC-кривите, за да оценим диагностичната способност на 

комбинацията от двата биомаркера, включени в регресионния модел - 

еластография и фибротест скор. 
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Биопсия 

Total 
F0 F1 F2 F3 

 
Еластография до 24.96 
 

брой 19 26 11 0 56 

% 33.9% 46.4% 19.6% 0% 100% 

Еластография над 24.96 
брой 2 2 3 17 24 

% 8.3% 8.3% 12.5% 70.8% 100% 

Total 
брой 21 28 14 17 80 

% 26.3% 35.0% 17.5% 21.3% 100% 

 

Табл. 8 

 

  На фиг. 4 са представени RОС криви на комбинираните резултати от 

еластографията и Fibrotest за степен на фиброзата F3. 

 

 

Фиг. 4 

 

Характеристика на ROC (AUC) кривите при еластографията и Fibrotestе 

представена в табл.9. 
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Стадий 

Area Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

F1 0,097 0.039 0.001 0.021 0,174 

F2 0,561 0.077 0,535 0,410 0,711 

F3 0,973 0,019 0,001 0,935 1,011 

 

Табл.9 

 

 Сравнението на тези обобщени резултати с характеристиките на 

отделните ROC (AUC) криви при еластографията и Fibrotest показва, че площта 

под кривата (0,973) е по-голяма спрямо площта при еластографията(0,962) и по-

голяма спрямо площта при фибротест скор (0.750). 

 Диагностична точност на комбинацията от еластография и Fibrotest при F3 

и оптимално прагово ниво според степента на фиброзата са представени в 

табл.10. 

Табл.10 

 F3 

Прагово ниво (cut-off) 27.27 

Чувствителност 86.7% 

Специфичност 88% 

Положителна прогностична стойност 92.9% 

Отрицателна прогностична стойност 95.1% 
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Задача 2: 

 В групата от пациенти с хепатит С участват 34 пациенти на възраст 28-73 

г. (средна възраст 48,15±2,10 г.). Останалите демографски и клинични 

характеристики са представени в табл.11 и табл.12. 

 

Табл.11 Разпределение на пациентите според демографските и клинични 

характеристики  

Демографска/ клинична характеристика N P (%) Sp 

Пол 
- мъже 
- жени 

 
17 
17 

 
50.0 
50.0 

 
8.6 
8.6 

Спленомегалия 
- да 
- не  

 
18 
16 

 
52,9 
47,1 

 
8.6 
8.6 

Езофагеални варици 
- да 
- не 

 
1 
33 

 
2,0 
97,1 

 
- 
2.9 

Неопластичен процес 
- да 
- не 

 
- 
34 

 
- 
100,0 

 
- 

Асцит  
- да 
- не 

 
1 
33 

 
2,0 
97,1 

 
- 
2.9 

Хистологичен резултат от биопсията 
- F0 
- F1 
- F2 
- F3 

 
13 
8 
6 
7 

 
38,2 
23,5 
17,6 
20,6 

 
8.3 
7.3 
6.5 
6.9 

Fibrotest score 
- F0 
- F1 
- F2 
- F3 

 
14 
11 
4 
5 

 
41,2 
32,4 
11,8 
14,7 

 
8.4 
8.0 
- 
6.1 

BMI (mean;SЕМ) 34 26,59 0,51 
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Табл.12 Резултати от лабораторни показатели 

Показатели Брой mean±SЕМ SD 

Еластография 34 18,86±1,39 7,97 

APRI 34 0,34±0,07 0,44 

Fibroindex 34 1,14±0,10 0,61 

Forns’ index 34 5,23±0,37 2,15 

Fib-4 score 34 2,18±0,53 3,10 

 

 Чрез Spearman’s rho test бе проучена зависимостта между лабораторните 

показатели, показана на табл.13. Установихме умерена корелационна 

зависимост между еластографията и фибротест скор Р<0,01 (r=0,480) и 

еластографията и forns idex Р<0,01 (r=0,427) 

 Потърсихме и корелационната зависимост между резултатите от 

чернодробната биопсия и неинвазивните биомаркери. Установихме 

статистически значими корелации с всеки от изследваните биомаркери: 

1. Чернодробната биопсия корелира с еластографията Р<0,001 (r=0,726); 

корелационната връзка е права и голяма.  

2. Чернодробната биопсия корелира с фибротест скор Р<0,001 (r=0,726); 

корелационната връзка е права и голяма. 

3. Чернодробната биопсия корелира с APRI  Р<0,05 (r=0,382); 

корелационната връзка е права и умерена. 

4. Чернодробната биопсия корелира с Fibroindex Р<0,001 (r=0,531); 

корелационната връзка е права и значителна. 

5. Чернодробната биопсия корелира с Forns’ index Р<0,01 (r=0,505); 

корелационната връзка е права и значителна. 

 От табл.14 севижда, че с нарастване на степента на фиброзата 

нарастват и стойностите от еластографията Р<0,001 (F=11,89). Разликата е 

най-отчетлива между F0 и F3 стадий. 
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Табл.13. Корелационна зависимост между изследваните лабораторни показатели 

 

  RTE Fibrotest APRI Fibroindex 
Forns’ 
index 

Fib-4 
score 

RT 
еластография 

Correlation 
Coefficient 

1,000 ,480** ,209 ,320 ,427* ,224 

Sig. (2-tailed) . ,005 ,243 ,070 ,013 ,210 

N 34 34 34 34 34 34 

Fibrotest 

Correlation 
Coefficient 

,480** 1,000 ,588** ,610** ,691** ,560** 

Sig. (2-tailed) ,005 . ,003 ,000 ,000 ,000 

N 33 34 34 34 34 34 

APRI 

Correlation 
Coefficient 

,209 ,588** 1,000 ,746** ,702** ,949** 

Sig. (2-tailed) ,243 ,000 . ,000 ,000 ,000 

N 34 34 34 34 34 34 

Fibroindex 

Correlation 
Coefficient 

,320 ,610** ,746** 1,000 ,794** ,723** 

Sig. (2-tailed) ,070 ,000 ,000 . ,000 ,000 

N 34 34 34 34 34 34 

Forns’index 

Correlation 
Coefficient 

,427** ,691** ,702** ,794** 1,000 ,751** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 

N 34 34 34 34 34 34 

Fib-4 score 

Correlation 
Coefficient 

,224 ,560** ,949** ,723** ,751** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,210 ,000 ,000 ,000 ,000 . 

N 34 34 34 34 34 34 
**Correlation is significant at 0.01 
*Correlation is significant at 0.05 
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Табл.14 N Mean 
Std. 
Deviation 

Std. 
Error 

95% Confidence Interval for 
Mean t P 

Lower Bound Upper Bound 

Възраст 

F0 13 44,85 10,87 3,06 38,28 51,41   

F1 8 42,00 12,15 4,30 31,84 52,16   

F2 6 53,17 14,92 6,10 37,51 68,82 3.02 <0.05 

F3 7 57,00 6,11 2,31 51,35 62,65   

Total 34 48,15 12,23 2,10 43,88 52,41   

Еластография 

F0 13 13,44 4,13 1,14 10,95 15,94   

F1 8 17,83 6,92 2,45 12,04 23,61   

F2 6 21,16 7,64 3,12 13,14 29,18 11.88 <0.001 

F3 6 29,67 4,01 1,64 25,45 33,88   

Total 33 18,86 7,97 1,39 16,03 21,69   

Fibrotest 

F0 13 0,08 0,28 0,08 0,09 0,24   

F1 8 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00   

F2 6 1,83 0,75 0,31 1,04 2,62 14.12 <0.001 

F3 7 2,00 1,41 0,54 0,69 3,31   

Total 34 1,00 1,07 0,18 0,63 1,37   

APRI 

F0 13 0,21 0,19 0,05 0,09 0,32   

F1 8 0,26 0,23 0,08 0,06 0,45   

F2 6 0,31 0,22 0,09 0,08 0,54 2.44 >0.05 

F3 7 0,71 0,81 0,31 0,05 1,46   

Total 34 0,34 0,44 0,07 0,19 0,49   

Fibroindex 

F0 13 0,86 0,51 0,14 0,55 1,17   

F1 8 1,03 0,43 0,15 0,66 1,39   

F2 6 1,19 0,48 0,20 0,69 1,70 4.50 <0.01 

F3 7 1,76 0,68 0,26 1,13 2,39   

Total 34 1,14 0,61 0,10 ,93 1,36   

Forns’ index 

F0 13 4,25 1,17 0,32 3,55 4,96   

F1 8 4,24 1,67 0,59 2,85 5,63   

F2 6 5,74 1,42 0,58 4,25 7,24 7.67 <0.01 

F3 7 7,75 2,59 0,98 5,35 1,01   

Total 34 5,23 2,15 0,37 4,48 5,98   

Fib-4 score 

F0 13 1,33 1,26 0,35 0,57 2,09   

F1 8 1,40 1,30 0,46 0,31 2,49   

F2 6 1,95 0,96 0,39 0,94 2,95 2.52 >0.05 

F3 7 4,84 6,03 2,28 0,74 10,41   

Total 34 2,18 3,10 0,53 1,10 3,26   
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Нараства и стойността на Fibrotest с нарастване на стадия от биопсията 

Р<0,001 (F=14.12). Разликата е основно между F0 и другите стадии. 

 Разликата в стойностите на Fibroindex по стадии е Р<0,01 (F=4,50). 

Разликата е най-отчетлива между F0 и F3 стадий. Разликата в стойностите 

на Forns’index по стадии е Р<0,001 (F=7,67). Разликата е най-отчетлива между 

F0 и F3 стадий. Намерена бе и разлика в стадиите от биопсията по възрастови 

групи Р<0,05 (F=3,02), като F0 и F1 се срещат в по-млада възраст, в сравнение 

с F2 и F3, които са в по-напреднала възраст. 

 Приложихме многофакторен регресионен анализ, за да определим и 

опишем зависимостта между чернодробната биопсия, еластографията и 

биомаркерите. С помощта на този анализ се построи модел,  който съответства 

на 83% от вариациите на резултатите при биопсия Р<0,001 (F=33,59). В модела 

се включват две основни променливи - еластография и фибротест скор, като 

тежестта на еластографията е по-голяма.  

 

Tабл.15 

Модел B Std.Errot Beta t P 

Еластография 0,070 0,017 0,485 4,069 <0,001 

Фибротест скор 0,523 0,133 0,468 3,930 <0,001 

Constant -0,656 0,302  -2,173 <0,05 

 

 Използвахме ROC-кривите, за да оценим диагностичната способност на 

включените в регресионния модел биомаркери. ROC-кривите представят 

нагледно способността на изпитвания показател да разграничи две здравни 

състояния. Колкото кривата е по-близо до горния ляв ъгъл, толкова тестът има 

по-висока диагностична стойност. 

 Проучихме най-напред RОС кривите на еластографията, представени в 

следните фигури 5,6,7 и 8. 

Фигура. RОС криви на еластографията за различните степени на фиброзатата: 

1)стадий F0; 2) стадий F1; 3) стадий F2; 4) стадий F3 
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Фиг. 5 Стадий F0 

 

Фиг. 6 Стадий F1 

 

Фиг. 7 Стадий F2 
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Фиг. 8 Стадий F3 

 

 Според праговете на фиброзата площта под ROC-кривите (като общ 

показател за ефективността на метод аеластография) варират от 0.135 при F0, 

0,50 при F1, при стадии F2 е 0,660 и при  стадии F3 е 0,926. Представени са в 

табл.16.  

Табл.16 Характеристикана ROC (AUC) кривите при еластография за различните 

степени на фиброза 

 

 95% Confidence Interval 

Стадий 
Area Std. Error Sig. 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

F0 0.135 0.065 0.001 0.006 0.263 

F1 0.500 0.105 1.000 0.294 0,706 

F2 0,660 0.102 0,225 0,460 0,861 

F 3 0,926 0,047 0,001 0,834 1,018 

 

 Статистически значими са AUROC  при F0 и F3 Р<0,001. При F0 площта 

под кривата е много под праговата 0.5, което означава, че тя няма диагностична 

способност и не би трябвало да се тълкува. Остава значима AUROC при F3 

Р<0,001, като статистическата грешка е сравнително малка - 0,047. В 93% от 

случаите произволно избрани индивид от групата с пациентите в стадии F3 има 

резултат от еластографията по-високо от произволно избрани индивиди от 

групите в по-ранен стадий (F0, F1 и F2). Малката стандартна грешка означава, 
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че данните или точките, които описват дадена графика, се групират много близо 

до една и съща средна стойност, което е показател за висока надеждност на 

дадената тестова методика. 

 Резултатите говорят за добри разграничителни възможности на метода 

Real Time Еластография в напредналия стадий на фиброзата. 

 Използвахме ROC-кривите за да определим праговото ниво. Табл. 17. 

представя обобщени количествени данни от ROC-анализа на методът Real Time 

Еластография при F3. Данните показват, че изследването има високи стойности 

на сензитивност и специфичност, което означава, че тестовата методика има 

много добри разграничителни възможности и може да послужи за 

идентифицирането на групата изследвани лица в напреднала степен на 

фиброза. Същото се отнася и за положителната и отрицателната прогностична 

стойност.  

 

Табл.17 Диагностична точност на еластографията при F3 и оптимално прагово 

ниво според степента на фиброзата 

 

Показатели F3 

Прагово ниво (cut-off) 25,65 

Чувствителност 83,3% 

Специфичност 93,0% 

Положителна прогностична стойност 71,4% 

Отрицателна прогностична стойност 96,2% 

 

 

 Разделихме групата с хепатит С на две според намерената прагова 

стойност и установихме, че 83,3% от всички, които са със стойности над 25,65 

попадат в стадий F3, остана неразпознат 1 случай (16,7%) - Р<0,01 (χ2=17,79).  
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Табл.18 Разпределение на пациентите с хепатит С според стадия биопсия и 

намерената прагова стойност за еластографията 

 

 

 Вторият неинвазивен биомаркер, които се включва в регресионния модел 

е Fibrotest. ROC кривите са представени в следващите фиг. 9,10,11 и 12. 

Фиг.9 Стадий F0  

Фиг.10 Стадий F1  

13 7 5 1 26

100,0% 87,5% 83,3% 16,7% 78,8%

0 1 1 5 7

,0% 12,5% 16,7% 83,3% 21,2%

13 8 6 6 33

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% w ithin биопсия

Count

% w ithin биопсия

Count

% w ithin биопсия

под

25,64

над

25,65

еласт ография

Total

F0 F1 F2 F3

биопсия

Total
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Фиг.11 Стадий F2  

Фиг.12 Стадий F3  

 Диагностичното представяне, оценено чрез ROC кривите и анализа на 

зоната под кривата ROC (AUC) при Fibrotest, показва относително добър 

диагностичен потенциал за фиброза, от категория F2 и F3, представени в 

табл.19. При F0 площта под кривата е много под праговата 0,5, което означава, 

че тя няма диагностична способност и не би трябвало да се интерпретира. 

Табл.19. Характеристика на ROC (AUC) кривите при Fibrotest за различните 

степени на фиброзата. 

 

 95% Confidence Interval 

Стадий 

Area Std. Error Sig. 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

F0 0.070 0.046 0.001 0.021 0.161 

F1 0,596 0.094 0.417 0.413 0,779 

F2 0,795 0.078 0,025 0,641 0,948 

F3 0,750 0,134 0,041 0,492 1,016 
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 Праговата стойност на фибротест скор за F2 и F3 е “2”. Специфичността и 

чувствителността са по-високи при F3, но и при двата стадия са значително над 

50%. Положителната прогностична стойност е около 50%, което означава, че с 

този тест самостоятелно може да диагностицира околополовината от 

действително болните в стадии 2 или 3. Много по-високи са отрицателните 

прогностични стойности. Те гарантират, че съответно 84 до 92% от случаите с 

начална фиброза (F0 и F1) ще бъдат диагностицирани правилно.  

 

Табл.20 Диагностична точност на фибротест скор при F2 и F3 и оптимално 

прагово ниво според степента на фиброзата 

Показатели F2 F3 

Прагово ниво (cut-off) 2 2 

Чувствителност 67% 71% 

Специфичност 82% 85% 

Положителна прогностична стойност 44,4% 55,6% 

Отрицателна прогностична стойност 84% 92% 

 

 Използвахме ROC-кривите, за да оценим диагностичната способност на 

комбинацията от двата биомаркера, включени в регресионния модел - 

еластография и Fibrotest. RОС криви на комбинираните резултати от 

еластографията и Fibrotest за различните степени на фиброзата:  

1) стадий F1  

2) стадий F2  

3) стадий F3 
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Фиг.13 Стадий F1  

 

Фиг.14 Стадий F2 

 

Фиг.15 Стадий F3 
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 Диагностичното представяне, оценено чрез ROC кривите и анализа на 

зоната под кривата ROC (AUC) при двата биомаркера показва, че статистически 

значим е AUROC при F3, което ни позволява да тълкуваме само този резултат, 

показан в табл. 21. В 88.3% от случаите, произволно избрани индивид от групата 

в стадии F3 има по-високи стойности от еластографията и Fibrotest от 

произволно избрано лице с по-ниска степен на фиброза (F0, F1 и F2). 

 

Табл.21 Характеристикана ROC (AUC) кривите при еластографията и 

фибротест скор за различните степени на фиброзата 

Стадий 

Area Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

F1 0,295 0.124 0.137 0.052 0,539 

F2 0,551 0.139 0,725 0,278 0,825 

F3 0,883 0,078 0,021 0,730 1,037 

 

 Сравнението на тези обобщени резултати с характеристиките на 

отделните ROC (AUC) криви при еластографията и Fibrotest показва, че площта 

под кривата (0,883) е по-малка, спрямо площта при еластографията (0,930) и по-

голяма, спрямо площта при фибротест-скор (0.750).  

 

Табл.22 Диагностична точност на комбинацията от еластография и фибротест-

скор при F3 и оптимално прагово ниво, според степента на фиброзата 

Показатели F3 

Прагово ниво (cut-off) 21.99 

Чувствителност 100% 

Специфичност 80% 

Положителна прогностична стойност 57.1% 

Отрицателна прогностична стойност 100% 

 

 Получените резултати показват, че положителната прогностична стойност 

при комбинирането на двата биомаркера намалява на 57.1% спрямо същата 
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стойност, отчетена при еластографията (71.4%). Същевременно нараства 

отрицателната прогностична стойност на 100%.  

 

Съпоставяйки нашите резултати с тези от предишни проучвания се 

установяват сходни резултати. През 2012г Ferraioli et al., използвайки 9 

показателя от еластограмата, посочват, че все още RTE не може да замени 

транзиентната еластография и извеждат AUROC 0.74 за F2, 0.80 за F3 и F4. 

През 2013г Fujimoto et al. използват LFI за оценка и показват AUROC 0.82 за 

F ≥ 2 и 0.87 за F4, като заключават, че методът е обещаващ и добър при 

напреднала фиброза. Mobarak L et al. през 2016г., използвайки индекс на 

деформация и натоварване от RTE изображенията, посочват, че този вид 

еластография е способна да диагностицира сигнификантна фиброза F≥2 с 

чувствителност 100%, специфичност 66% и AUROC 0.8. Marques S, et al. през 

2015г., използвайки LFI, получават AUROC 0.73, специфичност 65.2%, 

чувствителност 100% при F3, като отбелязват, че методът е много добър при 

диагностиката на напредналата фиброза при това заболяване. Shiraishi A et al. 

през 2014г. използват LFI при пациенти с HCV. Те постигат AUROC 0.88, 

чувствителност 78.6% и специфичност 93.6% при сигнификантна фиброза F3, 

като коментират, че метода е ефективен при този стадий. Всички тези автори, 

както и настоящето проучване, показват, че RT еластографията чрез 

използване на LFI, има високи диагностични способности при хроничен вирусен 

хепатит С с умерена и напреднала фиброза.  
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3. Задача 3 

 В групата от пациенти с алкохолен хепатит изследвахме 30 пациенти. 

Средната възраст на изследваните е 50,17±2.58 год. възрастовият диапазон е 

от 28 до 7 год. 

 Останалите демографски и клинични характеристики са представени в 

табл. 23 и табл.24. 

Табл.23 Разпределение на пациентите според демографските и клинични 

характеристики  

Демографска/ клинична характеристика N P (%) Sp 

Пол 
- мъже 
- жени 

 
21 
9 

 
70.0 
30.0 

 
8,4 
8,4 

Спленомегалия 
- да 
- не 

 
1 
29 

 
3,3 
96,7 

 
- 
3,3 

Езофагеални варици 
- да 
- не 

 
1 
29 

 
3,3 
96,7 

 
- 
3,3 

Неопластичен процес 
- да 
- не 

 
- 
80 

 
- 
100.0 

 
- 
- 

Асцит 
- да 
- не 

 
- 
80 

 
- 
100.0 

 
- 
- 

Биопсия 
- F0 
- F1 
- F2 

 
6 
8 
16 

 
20,0 
26,7 
53,3 

 
7,3 
8,1 
9,1 

Fibrotest score 
- F0 
- F1 
- F2 
- F3 
- F4 

 
2 
10 
13 
4 
1 

 
6,7 
33,3 
43,3 
13.3 
3.3 

 
- 
8,6 
9,0 
- 
- 

BMI (mean; SЕМ) 30 25,65 0,55 
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Табл.24 Резултати от лабораторни показатели 

Показатели Брой mean±SЕМ SD 

Еластография  30 17,89±1,03 5,65 

APRI 30 0,32±0,06 0,34 

Fibroindex 30 1,13±0,17 0,95 

Forns’ index 30 4,99±0,41 2,28 

Fib-4 score 30 1,81±0,29 1,59 

 

 Чрез Spearman’s rho test потърсихме корелационната зависимост и между 

резултатите от чернодробната биопсия, еластографията и неинвазивните 

биомаркери. Резултатите са представени в табл.25. 

Табл.25 
еластография Fibrotest APRI Fibroindex 

Forns’ 

index Fib-4 

биопсия Correlation 

Coefficient 
0,669** 0,486** 

-

0,174 
-0,023 -0,059 0,144 

Sig. (2-tailed) 0,001 0,006 0,357 0,906 0,757 0,448 

N 30 30 30 30 30 30 

** Correlation is significant at the 0.01 level  

* Correlation is significant at the 0.05 level  

Установи се умерена корелационна зависимост между чернодробната биопсия 

и Fibrotest Р<0,01 (r=0.49) и значителна корелационна зависимост между 

чернодробната биопсия и еластографията Р<0,001 (r=0.67). Проучена бе 

зависимостта между лабораторните показатели и еластографията чрез 

Spearman’s rho test. Установихме умерена корелационна зависимост между 

еластографията и APRI и Fib-4, представена в табл.26.  

В табл. 27 е показана зависимостта между стойностите на чернодробната 

биопсия и биомаркерите. С нарастване на степента на фиброзата нарастват и 

стойностите от  еластографията Р<0,001 (F=9.486). Разликата е най-отчетлива 

между F0, F1 и F2 стадий. Установихме съществена зависимост между 

чернодробната биопсия и Fibrotest Р<0,01 (F=5.36), като разликата е основно 

между F1 и F2. 
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Табл.26 Корелационна зависимост между изследваните лабораторни 

показатели 

 RTE Fibrotest APRI Fibroindex 
Forns’ 
index 

Fib-4 
score 

 

RT 
еластография 

Correlation 
Coefficient 

1,000 ,294 -,418* -,360 -,309 -,451** 

Sig. (2-
tailed) 

. ,115 ,022 ,051 ,097 ,012 

N 30 30 30 30 30 30 

Fibrotest 

Correlation 
Coefficient 

,294 1,000 -,021 ,125 ,321 ,199 

Sig. (2-
tailed) 

,115 . ,913 ,510 ,084 ,291 

N 30 30 30 30 30 30 

APRI 

Correlation 
Coefficient 

,418* -,021 1,000 ,467** ,337* ,661** 

Sig. (2-
tailed) 

,022 ,913 . ,009 ,068 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 

Fibroindex 

Correlation 
Coefficient 

-,360 ,125 ,467** 1,000 ,858** ,779** 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,510 ,009 . ,000 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 

Forns’index 

Correlation 
Coefficient 

-,309 ,321 ,337* ,858** 1,000 ,811** 

Sig. (2-
tailed) 

,097 ,084 ,068 ,000 . ,000 

N 30 30 30 30 30 30 

Fib-4 score 

Correlation 
Coefficient 

-,451** ,199 ,661** ,779** ,811** 1,000 

Sig. (2-
tailed) 

,012 ,291 ,000 ,000 ,000 . 

N 30 30 30 30 30 30 

**Correlation is significant at the 0.01 
*Correlation is significant at the 0.05 
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Табл.27 Зависимост между стойностите на чернодробната биопсия и 

биомаркерите 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чрез многофакторен регресионен анализ се определи, че единствено в модела 

се включва еластографията. Тя може да обясни 41% от резултатите при 

ернодробната биопсия, като резултата е статистически значим Р<0,001 

(F=19,57).  

 

Tабл.28 

Модел B Std.Errot Beta t P 

Еластография  0,091 0,021 0,641 4,424 <0,001 

Constant 0.296 0,386  0,768 >0,05 

 

  

N Mean Std. Deviation Std. Error F P Показател Биопсия 

Eластография F0 6 11,66 3,73 1,52   

F1 8 16,71 4,66 1,65 9,486 <0,001 

F2 16 20,83 4,64 1,16   

Fibroindex F0 6 1,11 0,51 0,21   

F1 8 0,91 0,92 0,33 0,306 >0,05 

F2 16 1,24 1,11 0,28   

APRI F0 6 0,34 0,24 0,10   

F1 8 0,41 0,55 0,20 0,449 >0,05 

F2 16 0,27 0,24 0,06   

Forns’ index F0 6 5,51 1,06 0,43   

F1 8 4,03 1,57 0,57 0,985 >0,05 

F2 16 5,27 2,81 0,70   

Fib4 F0 6 2,12 1,75 0,71   

F1 8 1,42 1,26 0,45 0,348 >0,05 

F2 16 1,88 1,74 0,43   

Fibrotest F0 6 1,67 1,37 0,56   

F1 8 1,00 - - 5,36 <0,01 

F2 16 2,13 0,72 0,18   
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 При построяването на ROC кривите за съответните стадии от 

чернодробната биопсия се установи, че прогностична стойност може да бъде 

тълкувана единствено за F2 - Р<0,001. 

 

Табл.29. RОС криви на еластографията за различните степени на фиброзата 
 

Стадий АU ROC Std.error P 95% Confidence interval 

F0 0,076 0,050 0,002 0,022 0,175 

F 1 0,403 0,115 0,425 0,179 0,628 

F2 0,848 0,077 0,001 0,698 0,998 

 
 

1) стадий F0; 2) стадий F1; 3) стадий F2; 

 

Фиг. 16 Стадий F0 

 
  

 

Площта под кривата AUROC може да бъде тълкувана единствено при F2, 

защото е сигнификантна Р<0,001 и е над 0.5. Резултатът показва, че произволно 

избран пациент от групата с напреднала фиброза (F2) има резултат от 
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еластографията по-висок от произволно избран индивид от тези с по-ниска 

степен на фиброза (F0 и F1) в 85% от случаите.  

 

Фиг. 17 Стадий F1 

 

Фиг. 18 Стадий F2 

 
 
 
  

 В табл. 30 е представена диагностичната точност на еластографията 

при F2 и оптимално прагово ниво според степента на фиброзата 
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Табл.30 

Показатели F2 

Прагово ниво (cut-off) 17,32 

Чувствителност 81,0% 

Специфичност 99,8% 

Положителна прогностична стойност 86,7% 

Отрицателна прогностична стойност 80,0% 

 

 Разделихмe групата на две, според намерената прагова стойност и 

установихме, че 81,3% от тези със стойности над 17,32 попадат в стадий F2 

според биопсията. Не са разпознати 3 случая (18,8%) от всички в стадий F2 

Р<0,01(χ2=13,38). Праговата стойност успява да квалифицира основният дял от 

пациентите в точния стадий.  

Табл.31 

 
 

До момента не е публикувано проучване за оценката на фиброзата при 

това заболяване. Настоящето изследване показва значителна корелационна 

зависимост между еластографията и чернодробната биопсия, диагностичната 

стойност е много висока, но може да бъде тълкувана само при умерена фиброза 

- F2. Площта под кривата, при съпоставка на еластографията и хистологичната 

оценка на фиброзата бе под 0.5 за липсваща и начална фиброза, което води до 

липса на прогностична стойност. Еластографията показа и ниска корелационна 

зависимост с лабораторните маркери. RTE при алкохолния хепатит, следва 

резултатите като при останалите хронични чернодробни заболявания - 

достоверност при умерена и сигнификантна фиброза. 

 

6 6 3 15

100,0% 75,0% 18,8% 50,0%

0 2 13 15

,0% 25,0% 81,3% 50,0%

6 8 16 30

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% w ithin биопсия

Count

% w ithin биопсия

Count

% w ithin биопсия

до 17,32

над 17,33

еласт ография

Total

F0 F1 F2

биопсия

Total
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4. Задача 4 

 В групата от пациенти с неалкохолна стеатозна болест изследвахме 30 

пациенти. Средната възраст бе 52,1±2.83г. и възрастов диапазон 27-81 г. 

Останалите демографски и клинични характеристики са представени в табл. 32 

и табл. 33. 

 

Табл.32 Разпределение на пациентите според демографските и клинични 

характеристики 

Демографска/ клинична характеристика N P (%) Sp 

Пол 

- мъже 

- жени 

 

17 

13 

 

56.7 

43.3 

 

9,1 

9,1 

Слезка  

- да 

- не  

 

3 

27 

 

10.0 

90.0 

 

- 

5,5 

Варици  

- да 

- не 

 

- 

30 

 

- 

100.0 

 

- 

- 

Тумор  

- да 

- не 

 

- 

30 

 

- 

100.0 

 

- 

- 

Асцит  

- да 

- не 

 

- 

30 

 

- 

100.0 

 

- 

- 

Биопсия 

- F0 

 

 

30 

 

 

100.0 

 

 

- 

Фибротест скор 

- F0 

- F1 

- F2 

- F3 

 

 

10 

13 

3 

4 

 

 

33.3 

43.3 

10.0 

13.4 

 

 

8,6 

9,1 

- 

- 

BMI (mean; SЕМ) 30 27.44 0.77 
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Табл.33 Резултати от лабораторните показатели 

Биомаркери  

N Mean Std. Error 

Std. 

Deviation 

еластография 30 13.79 0.98 5.36 

fibroindex 30 0.91 0,09 0,50 

APRI 30 0,25 0,05 0,26 

forns.index 30 4.42 0,36 1.99 

fib4 30 1.57 0,20 1.11 

 

 Проучена бе зависимостта между еластографията и другите лабораторни 

показатели, изведени в табл. 34. 

 Еластографията не корелира с нито един от другите показатели Р>0,05. 

APRI корелира с fibroindex  и fib4. Корелационнатавръзка е значима и права 

Р<0,001 (r=0,607; r=0,640). APRI корелира  и с forns index Р<0,05 (r=0,409). 

Връзката е умерена. Fibroindex  корелира с Forns‘ index. Forns‘ index корелира с 

Fib-4. 

 Тъй като пациентите с неалкохолна стеатозна болест обикновено са без 

фиброзни изменения, не можем да използваме еластографията при това 

заболяване. През 2012 г Ochi et al. установяват, че метода е полезен при 

неалкохолен стеатохепатит /НАСХ/ и извеждат AUROC 0.83 до 0.96 за начална 

до напреднала фиброза. Orlacchio A et al. през 2012г., използвайки средната 

еластичност на тъканите (TME) от изображението, постигат отново при НАСХ 

AUROC зa F>0 - 0.86, a за  F≥2 - 0.92. Отбелязват, че са необходими 

допълнителни изследвания за RTE при това заболяване с голям брой пациенти. 

В настоящето проучване не бе възможно провеждане на статистически анализ, 

поради факта, че всички пациенти бяха с хистологичен резултат F0. 
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Табл.34 Корелационна зависимост между изследваните лабораторни показатели 

  Eластография Fibrotest APRI Fibroindex Forns’index Fib-4 

еластография Correlation Coefficient 1,000 0,086 0,191 0,084 0,219 0,082 

Sig. (2-tailed) . 0,653 0,313 0,659 0,246 0,667 

N 30 30 30 30 30 30 

фибротест.скор Correlation Coefficient 0,086 1,000 0,145 -,078 0,301 0,266 

Sig. (2-tailed) 0,653 . 0,443 0,682 0,106 0,156 

N 30 30 30 30 30 30 

APRI Correlation Coefficient 0,191 0,145 1,000 0,607** 0,409* 0,640** 

Sig. (2-tailed) 0,313 0,443 . 0 0,025 0 

N 30 30 30 30 30 30 

fibroindex Correlation Coefficient 0,084 -,078 0,607** 1,000 0,619** 0,581** 

Sig. (2-tailed) 0,659 0,682 0 . 0 0,001 

N 30 30 30 30 30 30 

forns.index Correlation Coefficient 0,219 0,301 0,409* 0,619** 1,000 0,736** 

Sig. (2-tailed) 0,246 0,106 ,025 0 . 0 

N 30 30 30 30 30 30 

fib4 Correlation Coefficient 0,082 0,266 0,640** ,581** 0,736** 1,000 

Sig. (2-tailed) 0,667 0,156 0 0,001 0 . 

N 30 30 30 30 30 30 
                         ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

                           * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 
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 5. Задача 5 

 В групата от пациенти с чернодробна цироза изследвахме 42 пациенти 

на възраст 41-78г. (ср. възраст 62,86±1.42 г.). Останалите демографски и 

клинични характеристики са представени в табл. 35 и табл.36. 

 

Табл.35. Разпределение на пациентите според демографските им и клинични 

характеристики 

 

Демографска/ клиничнахарактеристика N P (%) Sp 

Пол 
- мъже 
- жени 

 
30 
12 

 
71.4 
28.6 

 
7.0 
7.0 

Слезка 
- да 
- не  

 
35 
7 

 
83.3 
16.7 

 
5.8 
5.8 

Варици  
- да 
- не 

 
21 
21 

 
50.0 
50.0 

 
7.7 
7.7 

Тумор 
- да 
- не 

 
1 
41 

 
2.4 
97.6 

 
- 

2.4 

Асцит  
- да 
- не 

 
16 
26 

 
38.1 
61.9 

 
7.5 
7.5 

Бипосия 
- F4 

 
42 

 
100.0 

 
- 

Фибротест скор 
- F0 
- F1 
- F2 
- F3 
- F4 

 
2 
5 
7 
23 
51 

 
4.8 
11.9 
16.7 
54.8 
11.9 

 
- 

5.0 
5.8 
7.7 
5.0 

BMI (mean; SЕМ) 42 26,57 0.52 
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Табл.36. Резултати от лабораторните показатели 

 

Биомаркери  N Mean Std. Error Std. Deviation 

еластография 42 32,29 1,19 7,71 

fibroindex 42 1,77 0,08 0,54 

APRI 42 0,59 0,07 0,48 

forns.index 42 7,59 0,66 4,28 

fib4 42 5,83 0,71 4,59 

 

 Проучена бе зависимостта между еластографията и другите лабораторни 

показатели. Не бе установена корелационна зависимост между тях.  

38% от пациентите в тази група имаха изява на асцит, което е индикатор 

за чернодробна цироза и прави провеждането на еластография ненужно. 

Gheonea et al. публикуват проучване на RTE, проведено от двама 

изследователи при различни чернодробни заболявания, като отбелязват 

голямата вариабилност и, че най-ниската корелация между резултатите между 

двамата е именно при чернодробната цироза - 33%. В настоящето проучване се 

установи значително по-висока стойност на LFI при това заболяване /стадий F4/, 

в сравнение с останалите групи, но е невъзможно провеждане на статистически 

анализ, поради хомогенноста на групата. Към момента RTE, използвайки LFI, не 

може да бъде научно обоснован метод за оценка при това заболяване. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301562914001914#bib15
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Табл.37 Корелационна зависимост между изследваните лабораторни 

показатели 

 

  
Еластография Fibrotest APRI Fibroindex 

Forns’ 
index Fib-4 

Еластография Correlation 
Coefficient 

1,000 ,258 ,168 ,105 ,087 ,181 

Sig. (2-tailed) . ,099 ,288 ,507 ,583 ,251 

N 42 42 42 42 42 42 

Fibrotest Correlation 
Coefficient 

,258 1,000 ,304 ,364* ,323* ,307* 

Sig. (2-tailed) ,099 . ,050 ,018 ,037 ,048 

N 42 42 42 42 42 42 

APRI Correlation 
Coefficient 

,168 ,304 1,000 ,786** ,517** ,861** 

Sig. (2-tailed) ,288 ,050 . ,000 ,000 ,000 

N 42 42 42 42 42 42 

Fibroindex Correlation 
Coefficient 

,105 ,364* ,786** 1,000 ,649** ,856** 

Sig. (2-tailed) ,507 ,018 ,000 . ,000 ,000 

N 42 42 42 42 42 42 

Forns’ index Correlation 
Coefficient 

,087 ,323* ,517** ,649** 1,000 ,662** 

Sig. (2-tailed) ,583 ,037 ,000 ,000 . ,000 

N 42 42 42 42 42 42 

Fib-4 Correlation 
Coefficient 

,181 ,307* ,861** ,856** ,662** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,251 ,048 ,000 ,000 ,000 . 

N 42 42 42 42 42 42 

*. Correlation is significant at 0.05 level 

**. Correlation is significant at 0.01 level 
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Изводи:  

 1. Установи се статистически значима корелационна зависимост между 

чернодробната биопсия и Real-Time еластографията при пациенти с хроничен 

вирусен хепатит "В". 

 2. Установи се статистически значима корелационна зависимост между 

чернодробната биопсия и Fibrotest при пациенти с хроничен вирусен хепатит 

"В". 

 3. Намерено е прагово ниво при Real-Time еластографията при пациенти 

с хроничен вирусен хепатит "В" за отдиференциране на фиброза под и над F3 - 

24.96, която показва висока чувствителност и специфичност. 

4. Доказана е по-висока статистически значима корелация между 

чернодробната биопсия от една страна и от друга комбинацията от Real-Time 

еластографията и Fibrotest при пациенти с хроничен вирусен хепатит "В". 

5. Установи се статистически значима корелационна зависимост между 

чернодробната биопсия и Real-Time еластографията при пациенти с хроничен 

вирусен хепатит "С".  

6. Намерено е прагово ниво при Real-Time еластографията при пациенти 

с хроничен вирусен хепатит "С" за отдиференциране на фиброза под и над F3 - 

25.65, която показва висока чувствителност и специфичност. 

 7. Установи се статистически значима корелационна зависимост между 

чернодробната биопсия и всеки един от останалите методи – Real-Time 

еластография, Fibrotest, APRI, Fibroindex и Forns’ index при пациенти с хроничен 

вирусен хепатит "С". 

  8. Установи се статистически значима корелационна зависимост между 

чернодробната биопсия и Real-Time еластографията при пациенти с алкохолен 

хепатит 

 9. Намерено е прагово ниво при Real-Time еластографията при пациенти 

с алкохолен хепатит за отдиференциране на фиброза под и над F2 - 17.32, която 

показва висока чувствителност и специфичност. 

 10. Real-Time еластографията не може да се прилага като надежден  

диагностичен метод при пациенти с неалкохолна стеатозна болест.  

 11. При пациенти с чернодробна цироза Real-Time еластографията може 

да се използва като алтернативен диагностичен метод.  
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Приноси с оригинален характер: 

 1. За първи път в България се прави комплексно проучване и сравнение 

между инвазивни и неинвазивни образни и лабораторни методики при 

значителен контингент от пациенти с хронична чернодробна болест. 

 2. Намерена е гранична стойност при Real-Time еластографията при 

пациенти с хроничен вирусен хепатит "В" за отдиференциране на начална от 

напреднала фиброза. 

3. Намерена е гранична стойност при Real-Time еластографията при 

пациенти с хроничен вирусен хепатит "С" за отдиференциране на начална от 

напреднала фиброза. 

4. Намерена е гранична стойност при Real-Time еластографията при 

пациенти с алкохолен хепатит за отдиференциране на начална от умерена 

фиброза. 

  

Приноси с потвърдителен характер: 

1. Доказана е ползата и надеждността на неинвазивните методи в 

диагнозата на хроничните вирусни хепатити и чернодробната цироза. 

2. Чернодробната биопсия остава "Златен стандарт" при диагнозата на 

неалкохолната стеатозна болест. 

3. Разработена е методика и алгоритъм за поведение при пациенти с 

хронична чернодробна болест 
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