
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ  

КАТЕДРА НЕВРОЛОГИЯ 

 

 

Д-р Мариета Валериева Пейчева-Стоицова 

 

ОБРАЗНИ И ЛАБОРАТОРНИ АСПЕКТИ НА 

КАРОТИДНАТА АТЕРОСКЛЕРОЗА И РОЛЯТА 

ИМ ПРИ ИСХЕМИЧЕН МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ 

 

АВТОРЕФЕРАТ  

НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА 

ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН  

“ДОКТОР ПО МЕДИЦИНА” 

НАУЧНА СПЕЦИАЛНОСТ 

НЕВРОЛОГИЯ 

 

 

 

Научен ръководител: проф. д-р Захари Захариев, дмн 

 

 

 

Пловдив, 2020 г. 

  



 
2 

Дисертационният труд е изложен на 175 страници. Той е онагледен с 

51 таблици и 62 фигури. Цитирани са 233 литературни източника. Докто-

рантът работи като асистент в Катедрата по неврология към Медицински 

факултет на Медицински университет – Пловдив. 

Дисертацията е реализирана посредством вътреуниверситетски про-

ект към Медицински университет –Пловдив на тема: „Маркери на възпа-

лението, свързани с характера и нестабилността на плаките при каротидна 

атеросклероза“ НО-04/2015 г. 

Проектът е реализиран с подкрепата на екипа от Комплекс по Тран-

слационна Невронаука към МУ – Пловдив. 

Дисертационният труд е одобрен и насрочен за защита от разширен 

катедрен съвет на Катедрата по неврология към Медицински факултет на 

Медицински университет – Пловдив, състоял се на 18.11.2019 г. Докто-

рантът е отчислен с право на защита със Заповед № Р-2834/06.12.2019 на 

Ректора на МУ – Пловдив проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм. 

Дисертационният труд е насрочен за защита пред научно жури в състав: 

Външни членове: 

Проф. д-р Стефка Тодорова Янчева, дн 

Проф. д-р Иван Николаев Стайков, дм 

Проф. Димитър Богданов Масларов, дн 

Вътрешни членове: 

Проф. д-р Кичка Георгиева Велкова, дмн 

Проф. д-р Мария Георгиева Манова-Славова, дм 

Резервни членове: 

Доц. д-р Милена Миланова Миланова, дм 

Доц. д-р Таня Иванова Денева, дм 

 

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на 6 април 2020 

г. от 14 ч. пред научно жури във II аудитория на Аудиторния комплекс на 

МУ – Пловдив, бул. „Васил Априлов“ 15А. 

 

Материалите по защитата са на разположение в Научен отдел към МУ –

Пловдив, бул. „Васил Априлов“ 15А и са публикувани на интернет стра-

ницата на МУ – Пловдив www. mu-plovdiv.bg  



 
3 

Съдържание 

Използвани съкращения ..................................................................................... 4 

Въведение ............................................................................................................ 5 

Цел и задачи ......................................................................................................... 7 

Изследван контингент, дизайн на проучването, материали и методи .......... 8 

Резултати ............................................................................................................ 15 

1. Демографски и клинични данни за изследваната група пациенти. ..... 15 

2. Изследване на връзката между hs-CRP и каротидна атеросклероза. .. 19 

3. Изследване на връзката на hs-CRP с исхемичен инсулт. ...................... 23 

4. Изследване на връзката между ICAM-1 и каротидна атеросклероза. . 29 

5. Изследване на връзката на ICAM-1 с исхемичен инсулт. .................... 31 

6. Изследване на връзката между VCAM-1 и каротидна атеросклероза 33 

7. Изследване на връзката на VCAM-1 с исхемичен инсулт. ................... 35 

8. Изследване на връзката между фибриноген и каротидна 

атеросклероза. ............................................................................................... 38 

9. Изследване на връзката на фибриноген с исхемичен инсулт. ............. 43 

10. Корелационен анализ. ............................................................................. 46 

11. Предиктори на исхемичен инсулт. ........................................................ 48 

Обобщение на резултатите .............................................................................. 51 

Изводи ................................................................................................................ 55 

Приноси .............................................................................................................. 56 

Публикации........................................................................................................ 57 

Признания .......................................................................................................... 59 

 

  



 
4 

Използвани съкращения 

 

AHA – American Heart Association / Американска Кардиологична Асоциация 

ВСА – вътрешна сънна артерия 

ДКК – диференциална кръвна картина 

ЕСА – външна сънна артерия 

ИМИ – исхемичен мозъчен инсулт 

КАМ – клетъчно адхезионни молекули 

КЕ – каротидна ендартеректомия 

КС – каротидно стентиране 

КT – компютърна томография 

КTА – компютърно томографска ангиография 

МСБ – мозъчно-съдова болест 

ОСА – обща сънна артерия 

ПКК – пълна кръвна картина 

ЦКДС – цветнокодирана доплер сонография 

МРТ –магнитно-резонансна томография 

СИ – систоличен индекс 

CEUS – Contrast enhanced ultrasound 

FDPs – продукти от разграждането на фибриноген 

HDL – липопротеин с висока плътност 

hs-CRP – високо чувствителен С-реактивен протеин 

ICAM-1 – Intercellular Adhesion Molecule 1 

IМТ – интима медия комплекс 

LDL – липопротеин с ниска плътност 

NIHSS – National Institutes of Health Stroke Scale 

OKT – Оптичната кохерентна томография  

ТИА – Транзиторни исхемични атаки 

ТNF – туморно некротизиращ фактор 

TOAST класификация на исхемичния инсулт –Trial of Org 10,172 in Acute Stroke Treatmen 

VCAM-1 – Vascular cell adhesion molecule 1  
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Въведение 

Атеросклерозата е системно и хронично заболяване, което обхваща 

предимно артериите от среден и голям калибър и води до необратими мо-

зъчно-съдови и сърдечно-съдови усложнения (мозъчен инсулт, миокарден 

инфаркт, внезапна сърдечна смърт). Каротидната атеросклероза предс-

тавлява фокална изява на това заболяване с ангажиране на общата и 

вътрешната сънни артерии. Възниква там, където е нарушен ламинарния 

кръвоток и където турбулентния кръвоток и повишения съдов стрес офор-

мят предилекционни за атеросклерозата места. Обичайно такива места са 

дисталната част и бифуркацията на общата сънна артерия и проксимални 

части на вътрешна и външна каротидни артерии. 

Каротидната атеросклероза е един от основните рискови фактори за 

ипсилатерален мозъчен инсулт. Изследването на каротидната артирии е 

приоритетно заложено във всички консенсуси и ръководства за първична 

и вторична профилактика на МСБ. Атеросклерозата е комплексен и иму-

но-медииран процес, в който взимат участие различни активни клетки и 

маркери. Проучвания са насочени към намирането на подходящи биомар-

кери, които ще характеризира механизмите на атерогенеза и ще обозначат 

наличието на нестабилни атеросклеротични плаки, свързани с повишен 

риск за настъпване на мозъчно-съдов инцидент. Hs-CRP, ICAM-1, VCAM-

1 и фибриноген се свързват с нарушената ендотелна функция и биха могли 

да характеризират нестабилните атеросклеротични плаки на вътрешната 

каротидна артерия. 

Не само стенозата на съда, но и морфологията на атеросклеротична-

та плака имат значение като рисков фактор за мозъчно-съдови инциденти. 

Нестабилните и рискови за инсулт плаки се характеризират с голямо нек-

ротично липидно ядро, тънка фиброзна капсула, разязвена повърхност, 

белези на локално възпаление и вътреплакови кръвоизливи. Ултразвукова-

та диагностика е основен, лесно достъпен и неинвазивен метод за изобра-

зяване на морфологичните характеристики на каротидната плака. Образи-

те на кародината атеросклеротична плака, получени чрез магнитно-

резонансно изследване с висока резолюция успешно характеризират мор-

фологичните компоненти на нестабилните плаки. Получените резултати са 

съпоставими с хистологичните данни след КЕ. Методите позволяват и 

създаване на индивидуален модел на атеросклеротичната плаката в съдо-
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вата стена, което води до специфичен за всеки пациент анализ на локални-

те хемодинамични показатели в мястото на стенозата. 

Използването на комбинацията от образните модалности и различни 

серумни биомаркери за изучаване на каротидната атеросклероза представ-

лява стъпка към персонализирания и стратифициран подход в медицината. 

Цялостният анализ на литературния обзор и направените изводи до-

казват необходимостта от проспективни проучвания относно значението 

на серумните маркерите hs-CRP, ICAM-1, VCAM-1 и фибриноген в проце-

сите на атеросклерозата, които да дадат насоки за връзката им с каротидна 

атеросклероза и исхемичен мозъчен инсулт. Съпоставянето на лаборатор-

ни и образни диагностични методи ще допринесе за по-точно характери-

зиране на морфологичните аспекти на каротидните плаки. Изучаването на 

рисковите фактори след българското население би позволило да се опре-

делят специфични популационни тенденции и необходимостта от тяхното 

модифициране.   
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Цел и задачи 

Целта на нашето изследване е да проучим значението на серумните 

биомаркерни показатели (Hs-CRP, ICAM-1, VCAM-1, фибриноген), асо-

циирани с процесите на съдова дисфунцкия и атеросклероза и да опреде-

лим връзката им с каротидната атеросклероза и с исхемичния мозъчен ин-

султ.  

 

За постигането на тези цели разработихме следните задачи: 

1. Да се потърсят зависимости между серумните стойности на hs-

CRP, ICAM-1, VCAM-1 и фибриноген и пациентите с каротидна 

атеросклероза. 

2. Да се приложат утвърдени образни класификации (ултразвукови 

и МР), характеризиращи морфологичните компоненти на каро-

тидната плака. 

3. Да се съпоставят лабораторните резултати на цитираните био-

маркери и данните от образните (ултразвукови и МР) изследва-

ния, с цел изучаване характеристиките на рискови за мозъчно-

съдов инцидент, атероматозни плаки на вътрешната каротидна 

артерия. 

4. Да се потърсят зависимости между серумните стойности на hs-

CRP, ICAM-1, VCAM-1 и фибриноген и пациентите с исхемичен 

мозъчен инсулт. 

5. Да се потърсят зависимости по отношение етиологични механиз-

ми, неврологичния дефицит, исхемичните лезии, времева дина-

мика и краткосрочна еволюция при пациентите с инсулт. 
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Изследван контингент, дизайн на проучването,  

материали и методи 

Изследван контингент 

Проведеното изследване е срезово, с проучване на експериментални 

и контролни групи. Реализацията е в периода м.ноември 2017– м.май 

2018г, на територията на клиниката по Нервни болести, УМБАЛ "Св. Ге-

орги" – Пловдив, България. Комисията по Научна етика към МУ – Плов-

див предварително одобри и потвърди, че изследването отговаря на стан-

дартите и критериите за научност и етичност (пр.№2/31.03.2016). Обект на 

изследване са 153 пациенти (изследвани общо 220 пациента и отпаднали 

67), проучени амбулаторно и стационарно. Пациентите са преминали на 

последователен принцип през кабинета по ултразвукова диагностика и 

доброволно са потвърдили участието си в изследването. Селекцията е на 

базата на следните включващи и изключващи критерии:  

Включващи критерии 

1. Мъже/жени на възраст 35-88 години с доказани съдови рискови 

фактори (хипертония, захарен диабет, дислипидемия, затлъстява-

не, тютюнопушене, сърдечно-съдови заболявания, мозъчно-

съдови заболявания и други). 

2. Доброволно и потвърдено чрез информирано съгласие, участие в 

проучването 

3. С/без каротидна атеросклероза потвърдена от ЦКДС. 

Изключващи критерии 

1. Друга каротидна патология. 

2. Инфекции. 

3. Системни заболявания. 

4. Онкологични заболявания. 

5. Имунологични заболявания. 

6. Бъбречна, чернодробна и сърдечна недостатъчност. 
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Дизайн на проучването 

Пациентите са подразделени в две основни групи – пациенти с остър 

исхемичен мозъчен инсулт и пациенти със съдови рискови фактори, но без 

преживян инсулт. Информацията относно рисковите фактори и коморбид-

ността при всички пациенти е събрана на базата на клиничната карта, 

анамнеза, физикален преглед, лабораторни изследвания, ЕКГ и дуплекс 

сонография. Кръвни проби бяха взети от всички пациенти за анализ на 

пълна кръвна картина с диференциална кръвна картина, високочувствите-

лен С-реактивен протеин (hs-CRP), sICAM-1 и sVCAM-1 и фибриноген. В 

групата на пациентите с остър исхемичен инсулт е отбелязано и времето 

от началото на инцидента до вземането на кръвната проба. При всички па-

циенти е проведена екстракраниална цветно кодирана дуплекс сонография 

на ОСА, ВСА и ЕКА, с цел откриване на каротидна атеросклероза. Улт-

развуковият анализ включва диагностика на атеросклеротични плаки във 

вътрешната и обща сънни артерии, определяне на тяхната характеристика 

чрез ултразвуковата класификация на Gray-Wealеs / Gerolacus и измерване 

на артериалната стеноза в проценти, чрез локалния метод. Скалата на 

National Institutes of Health Stroke (NIHSS) е използвана за оценка на нев-

рологичния дефицит в групата на пациентите с инсулт, както при постъп-

ването им в болничното заведение, така и непосредствено преди дехоспи-

тализация им. Сравнителен анализ на оценките от скалата при двукратно-

то им измерване бяха използвани за да се определи динамиката в невроло-

гичния дефицит и краткосрочния клиничен развой. Компютърна томогра-

фия на главен мозък бе осъществена при всички пациенти с инсулт при 

постъпването им в болничното заведение в първите 24 часа от възникване 

на инцидента. Извършен бе анализ за наличие на ранни исхемични проме-

ни в съответния съдов басейн на базата на данните от КТ на главния мозък 

(уплътнение на средна моз. артерия или базиларна артерия, маркиращо 

тромбозата на съда; симптома на инсуларна лента; заличаване на граница-

та между сиво и бяло вещество; белези на локален мозъчен едем; нископ-

лътностни промени на мозъчното вещество). 

Всички случаи на мозъчен инсулт бяха подробно разгледани и под-

разделени на базата на етиопатологичната TOAST класификация. 

Малка подгрупа от 30 пациента, с доказани чрез ултразвук високо 

степенни стенози или оклузии на каротидните артерии, осъществиха 3Т 

магнитно резонансно изследване, съгласно специфично разработен прото-

кол. Каротидните атеросклеротични плаки бяха класифицирана на базата 



 
10 

на Модифицираната МР класификация на АНА за каротидна атеросклеро-

за. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН НА ПРОЕКТА: Образни и лабораторни аспекти на  
каротидната атеросклероза и ролята им при исхемичен мозъчен инсулт 

- Анамнеза 

- Рискови фактори 

- Соматичен преглед 

- Неврологичен статус 

- Медицинско досие 

Пациенти-общо 153 

74 без инсулт и 79 с 

исхемичен 

мозъчен инсулт  

 

Включващи 

фактори 

Изключващи 

фактори 

- Възраст 35 - 88г. 

- Мъже / жени 

- С/без каротидна 

атеросклероза 

доказана чрез ЦКДС 

 

- Друга каротидна патология 

- Инфекции 

- Имунологични заболявания 

- Системни заболявания 

- Чернодробна, бъбречна и 

сърдечна недостатъчност 

Цветно кодирана дуплекс 

сонография / ЦКДС / 

Без каротидна 

атеросклероза 33 пациента 

С каротидна атеросклероза   

120 пациента 

ПКК, ДКК, фибриноген, ICAM-1, VCAM-1, hS – CRP 

Инсулти     NIHSS, КT на ГМ 

3T МР 

С висока 

резолюция 

 
 

Фигура 1. Графичен дизайн на проекта. 
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Материали и методи 

Клинични методи 

Информацията относно състоянието на пациента, рисковите фактори 

и коморбидността при всички пациенти е събрана чрез анамнеза, физика-

лен статус, неврологичен преглед и оценка на неврологичния дефицит 

чрез скалата на NIHSS. 

Инструментални методи 

Лабораторни методи 

Лабораторният анализ на пълната кръвна картина и диференциална-

та кръвна картина се извършичрез автоматизиран хематологичен анализа-

тор Sysmex 2120i, Siemens Diagnostics. 

Измерването на серумния фибриноген се осъществи коагулометрич-

но от автоматизиран анализатор Sysmex Cs 2000. Изследването на фибри-

ногена е в g/l с референтни граници 2-4g/l. 

Високочувствителният С-реактивен протеин бе определен имуно-

турбиметрично чрез автоматизиран клинично-химичен анализатор 

OLIMPUS AU400, Beckman Coulter USA. 

Измерването на hs-CRP е в mg / L. Съгласно нормативните данни от 

ръководството на системата Beckman Coulter и актулни литературни дан-

ни, съдовият риск се определя като нисък при стойности <1 mg / L, среден 

1,0 до 3,0 mg / L и висок> 3,0 mg / L. Серумната концентрация на sVCAM-

1 и sICAM-1 се измерва чрез ELISA анализ, като се използват търговски 

налични комплекти с марката CE (Bender MedSystems, GmbH). В литера-

турата липсват категорични данни за референтните стойности на sVCAM-

1 и sICAM-1. 

Образни методи 

Цветно-кодирана дуплекс сонография на екстракраниалните участъ-

ци на ОСА, ВСА и ЕКА се извърши с ултразвукова система Philips 

ClearVue 550. 

Пациентите с високостепенна стеноза и оклузия на каротидните ар-

терии се насочват за МР изследване. Мултидисциплинарен екип (рентге-

нолози, невролози, медицински физик, рентгенов лаборант и консултанти) 

разработиха МР протокол за оценка на каротидната атеросклероза. Маг-

нитният резонанс се осъществява с контрастно усилване на апарат 3-Tesla 

– General Electric Discovery. 
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Скенирането на каротидните артерии бе извършено 2 см над и под 

бифрукацията на ОСА, с койл глава и шия, като изследването обхваща ек-

стракраниалните участъци на ОСА, ВСА и ЕКА. Протоколът включва 

следните секвенции: Ax T2 Flair, Art Ax 3D TOF, HR Art Ax 3D TOF, T1 

FSE Black Blood, T1fs FSE Black Blood, T2 FSE, Art Ax 3D TOF, Ph1/ +c  

COR TOF Angio, Ph2/+c TOF Angio, Contrast Angio. 

Оценка на типа плака се извършва на базата на Модифицираната МР 

класификация на АНА за каротидна атеросклероза. 

Статистически Методи 

В избора на статистически методи се ръководехме от задачите на 

настоящото научно изследване, измерителните скали на данните и разпре-

делението на величините. Всички измервания са проверени за симетрич-

ност и нормалност на дисперсиите чрез теста на Колмогоров-Смирнов 

(Kolmogorov-Smirnov) и Шапиро-Уилк (Shapiro-Wilk), кутийни графики 

(box plots) и стойности за асиметричност (skewness). 

Демографските данни включват възраст и полово разпределение. 

Възрастта е представена като средна стойност и стандартно отклонение и 

съпоставена чрез т-теста на Стюдънт (Student’s t-test for two independent 

samples) между групите на пациенти с и без инсулт. Половото разпределе-

ние е представено в брой и проценти и съпоставено между групите чрез 

теста Хи-квадрат (Chi-square test). 

Клиничните данни включват бинарни и продължителни величини, 

които са обработени както следва: 1) Бинарните величини, измерени като 

наличие и липса на определено състояние, (вкл. хипертония, предсърдно 

мъждене, сърдечно съдово заболяване и диабет) са представени в брой и 

процент и съпоставени между групите чрез теста на Фишер. 2) Продължи-

телните величини (левкоцити, хематокрит и тромбоцити) са представени 

като средни стойности и стандартно отклонение и съпоставени чрез т-тест 

на Стюдънт за две независими извадки.  

При изследваните величини (вкл. hs-CRP, ICAM-1, VCAM-1 и фиб-

риноген) според теста на Колмогоров-Смирнов и този на Шапиро-Уилк не 

беше изпълнено изискването за нормално разпределение (p> 0.05 при 

всички величини), с висока асиметричност (skewness), извън допустимия 

диапазон между -1 и + 1. Поради това, дескриптивната статистика включва 

стойността на медианата и диапазона, наред със средната стойност и стан-

дартното отклонение. Поради асиметричност в разпределението са използ-

вани следните непараметрични статистически методи: 
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➢ Теста на Крускал-Уолис  (Kruskal-Wallis) за съпоставка на повече от 

две групи 

➢ Теста на Ман-Уитни Ю (Mann-Whitney U) за съпоставки по двойки 

➢ Кръстосана таблица и теста Хи-квадрат (Chi-square) за установяване на 

асоциациа между две величини, когато поне едната от тях е представе-

на като номинална или ординална величина с повече от две категории 

➢ Кръстосана таблица и теста Фишер (Fisher’s exact test) за установяване 

на асоциация между две бинарни величини 

➢ Ранговата корелация на Спирмaн (Spearman’s rank-order correlation) за 

изследване на връзката между две величини измерени по ординална, 

бинарна или продължителна скала, когато при последната е установена 

асиметричност в разпределението  

➢ ROC крива (ROC curve), сенситивност и специфичност за установяване 

на диагностичната прецизност на определени серумни биомаркери 

➢ Съотношение на шанса (Odds ratio) за определяне риска от инсхемичен 

инсулт и ранни исхемични лезии, видими на КT лезии. 

➢ Бинарна логистична регресия (Binary logistic regression) за определяне 

предиктори на исхемичен инсулт 

При наличие на нормално разпределение са използвани следните па-

раметрични тестове: 

➢ Корелационния анализ на Пирсън за изследване на връзката между две 

величини измерени по продължителна скала с нормално разпределение   

➢ Единичен линеен регресионен анализ за тези величини, при които уста-

новихме значима линейна асоциация. Чрез регресионният анализ конк-

ретизирахме предиктивната роля на изследваните величини на базата 

на следните статистики: коефициент на детерминация (R-square), коре-

гиран коефициент на детерминация (R-square adj.), B-коефициент, кон-

станта и прогностичното уравнение.  

Корелационните коефициенти са интерпретирани спрямо референт-

ните стойности на Коен както следва: 

➢ много голяма/висока корелация: ± (0.70 – 1) 

➢ голяма/висока корелация: ±(0.50 – 0.69) 

➢ средна/умерена корелация: ± (0.30 – 0.49) 

➢ слаба/ниска корелация: ± (0.10 – 0.29) 

Положителни стойности означават положителна линейна корелация, 

при която стойностите на две корелирани величини се променят в същата 

посока. Отрицателни стойности обозначават отрицателна линейна корела-
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ция, когато стойностите на две величини се променят в обратна посока - 

едната нараства, другата намалява.   

Интерпретиране на площта под кривата е съобразено със следните 

референтни диапазони: 0.90-1 = висока асоциация; 0.80-0.90 = умерена 

асоциация; 0.70-0.80 = приемлива асоциация; 0.60-0.70 = слаба асоциация; 

0.50-0.60 = липсва асоциация. 

Съотношението на шанса (Odds Ratio) са интерпретирани както 

следва: Стойности на OR > 1 показват увеличена вероятност за наличие на 

определено заболяване или риск от заболяване, като колкото по-висока е 

стойността на ОR, толкова по-голяма е вероятността/риска от конкретното 

заболяване. Стойности на OR < 1 се свързват с малък риск или шанс за на-

личие на съответното заболяване. 

Резултатите са интерпретирани като статистически значими при p < 

0.05 при всички анализи, като са отбелязани резултатите с по-висока ста-

тистическа значимост, p ≤ 0.01. Анализът на данните е извършен със след-

ните статистически софтуерни програми:  IBM SPSS, версия 25.0; Minitab 

версия 18.1 и MedCalc, версия 18.11.3.  
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Резултати 

1. Демографски и клинични данни за изследваната група пациенти. 

От таблица 1 се вижда, че изследваната група е разделена на две 

подгрупи, включващи: 1) 79 пациенти с нововъзникнал исхемичен мозъ-

чен инсулт, съставляващи 51.60% от всички участници и 2) 74 пациенти 

без исхемичен мозъчен инсулт (48.40%). Средната възраст в двете групи 

не се различава значимо (p = 0.386): с инсулт 65.81±11.38; без инсулт 

64.31±9.83. 

Таблица 1. Демографски и клинични данни за изследваната група пациенти. 

 

 

Величини 

 

 

Общо 

(N = 153) 

ГРУПА 

С исхемичен            Без исхемичен                   

     инсулт                         инсулт 

(N = 79)                 (N= 74)p 

Възраст (�̅�± SD) 

        (Диапазон) 

65.08±10.65 

(38-88) 

65.81±11.38 

(39-88) 

64.31±9.83 

(38-85) 

0.386a 

Пол 

(N;%) 

Мъже 82(53.6%) 46(58%) 36(48.6%)  

0.235b Жени 71(46.4%) 33(42%) 38(51.4%) 

Каротидни плаки 

(N;%) 

120 (78.4%) 64(81%) 56(75.7%) 0.439c 

Хипертония 

(N;%) 

129(84.3%) 70(88.6%) 59(79.7%) 0.182c 

Предсърдно  

мъждене(N;%) 

26(17%) 24(30.4%) 2(2.7%) 0.000**c 

Сърдечно съдово 

заболяване  (N;%) 

70(45.8%) 43(54.4%) 27(36.5% 0.035*c 

Диабет (N;%)                         49(32%) 20(25.3%) 29(39.2%) 0.083c 

Левкоцити 

(�̅�± SD) 

8.08±2.83 8.87±3.31 7.24±1.89           0.000** a 

Хематокрит  

(�̅�± SD) 

0.414±0.055 0.42±0.06 0.41±0.05 0.317 a 

Тромбоцити  

(�̅�± SD) 

236.53±75.81 240.74±55.28 232.70±91.12 0.479a 

�̅� - средноаритметична стойност; SD - стандартно отклонение; Диапазон – Мини-

мална-Максимална стойност; a- т-тест на Стюдънт за независими извадки;  b-тест 

Хи-квадрат;c- тест на Фишер; ** Статистически значима разлика приp≤ 0.01; 

*Статистически значима разлика при p < 0.05  

     

Половото разпределение в двете подгрупи е сходно, без значима 

разлика, p = 0.235 (Фигура 2). 
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Фигура 2. Полово разпределение на пациентите в изследваната група и двете 

подгрупи. 

 

Каротидни плаки са установени при 120 от пациентите (78.4%) и не 

се установяват при останалите 33 (21.6%). В групата с исхемичен инсулт 

64 (81%) от пациентите имат каротидни плаки, а в групата без инсулт ка-

ротидни плаки  се установиха при 56 (75.7%) пациенти. Между двете под-

групи не се установи значима разлика в процента на пациентите с каро-

тидни плаки (p = 0.439). Резултатите са илюстрирани на Фигура 3.  

 

Фигура 3. Наличие на каротидни плаки в изследваната група и двете подгрупи. 

            

Хипертония се установи при 129 от пациентите (84.3%) и не се уста-

нови при останалите 24 (15.7%). В групата с инсулт, 70 (88.6%) от пациен-

тите имат хипертония, а в групата без инсулт 59 (79.7%). Разликата в про-

центното наличие на хипертония не е значима, p = 0.182. Резултатите са 

илюстрирани на Фигура 4. 
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Фигура 4. Наличие на хипертония в изследваната група и двете подгрупи. 

С предсърдно мъждене са  диагностицирани 26 (17%) пациенти от 

цялата група; при останалите 127 (83%) не е установено. В подгрупите 

разпределението е както следва: 24 (30.4%) от пациентите с исхемичен ин-

султ са  диагностицирани с предсърдно мъждене, докато при групата без 

инсулт 2-ма (2.7%) от пациентите имат предсърдно мъждене. Според теста 

на Фишер, в групата с инсулт процентът на пациенти с предсърдно мъж-

дене е значимо по-висок от този при пациентите без инсулт, p < 0.001. Ре-

зултатите са илюстрирани на Фигура 5.  

 

Фигура 5. Наличие на предсърдно мъждене в изследваната група и двете подгрупи. 

Сърдечно съдови заболявания (исхемична болест на сърцето, исхе-

мична кардиомиопатия, сърдечна надостатъчност, различни видове клапни 

пороци и други) са установени при 70 (45.80%) пациенти от цялата група. 

От пациентите с исхемичен инсулт 43 (54.40%) имат сърдечно заболяване, 

докато при тези без инсулт със сърдечно заболяване са диагностицирани 

27 (36.5%). По-високият процент в групата с исхемичен инсулт е статис-

тически значим, p = 0.035 (Фигура 6). 
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Фигура 6. Наличие на сърдечни съдови заболявания в изследваната група и двете 

подгрупи. 

В цялата група, 49 (32%) пациенти са диагностицирани с диабет. В 

групата с исхемичен инсулт, 20 (25.30%) имат диабет, а в групата без ин-

султ 29 (39.20%) са диагностицирани с диабет. Процентът на диабет е 

малко по-висок при пациентите без инсулт, но разликата не е значима, p = 

0.083 (Фигура 7). 

 

Фигура 7. Наличие на диабет в изследваната група и двете подгрупи. 

На Фигура 8 са илюстрирани средните стойности на левкоцити, хе-

матокрит и тромбоцити при пациенти с и без инсулт. Установи се значимо 

по-високо ниво на левкоцити при пациенти с инсулт (8.87) в сравнение с 

тези без инсулт (7.24), p < 0.001. По отношение на хематокрит, двете групи 

показаха много сходни средни стойности, съответно 0.42 при пациенти с 

инсулт и 0.41 при пациенти без инсулт, p = 0.317. Нивото на тромбоцити 

също не показа значима разлика между групите, въпреки че при пациенти 

с инсулт се отчете малко по-високо ниво (240.74) в сравнение с пациенти 

без инсулт (232.70), p = 0.479.  
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Фигура 8. Средно ниво на левкоцити, хематокрит и тромбоцити при пациенти с и без 

исхемичен инсулт. 

2. Изследване на връзката между hs-CRP и каротидна атеросклероза. 

Връзката между hs-CRP и каротидна атеросклероза е анализирана 

детайлно и многопластово от няколко различни аспекта.  

Съпоставка на пациенти с и без каротидна атеросклероза относно 

нивото на hs-CRP 

Анализът на нивото на hs-CRP между пациенти с и без каротидна 

атеросклероза е направени чрез теста на Ман-Уитни Ю, а за съпоставка на 

процента на пациенти с рисково ниво на hs-CRP (hs-CRP> 3mg/l) е използ-

ван теста на Фишер. На Таблица 2 се вижда, че средното ниво на hs-CRP е 

значимо по-високо при пациенти с каротидна атеросклероза 

(16.66mg/l±40.88; медиана 3.93) в сравнение с пациенти без каротидна ате-

росклероза (5.22mg/l±9.95; медиана 1.57), p < 0.001. Процентът на пациен-

ти с рисково ниво на hs-CRP е също значимо по-висок (60%) при групата с 

каротидна атеросклероза от тази без каротидна атеросклероза (36.40%), p 

= 0.018. 

Таблица 2. Съпоставка на пациенти с и без каротидна атеросклероза относно нивото 

на hs-CRP. 

hs-CRP mg/l С каротидна  

атеросклероза 

N=120 

Без каротидна 

атеросклероза 

N= 33 

p 

�̅�±SD 16.66±40.88 5.22±9.95 
0.005**a 

Медиана (Диапазон) 3.93 (0.21 – 314.78) 1.57 (0.11-52.84) 

Брой (%) > 3mg/l 72(60%) 12(36.40%) 0.018*b 

�̅�- средноаритметична стойност; SD - стандартно отклонение; Диапазон – Мини-

мална-Максимална стойност; a-Ман-Уитни Ю; b- тест на Фишер; ** Статистически 

значима разлика при p ≤ 0.01; *Статистически значима разлика при p < 0.05   
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Анализ на нивата на hs-CRP според типа на атеросклеротична плака 

съгласно класификацията на Gray-Weale/Gerolacus 

За да изследваме връзката между типа атеросклеротична плака  спо-

ред ехографската класификация на Gray-Weale/Gerolacus проведохме два 

вида съпоставителен анализ. Първо анализирахме средното ниво на hs-

CRP при пациенти с различни степени плака чрез теста на Крускал-Уолис. 

След това проследихме асоциацията между процента на пациенти с риско-

ви нива на hs-CRP>3mg/l и степента на атеросклеротична плака чрез кръс-

тосана таблица и теста Хи-квадрат.  

Резултатите от първия анализ са обобщени на Таблица 3.  

Таблица 3. Средното ниво на hs-CRP спрямо степента на атеросклеротична плака на 

Gray-Weale/Gerolacus. 

Ехографска класификация 

на атеросклеротична плака 

(Gray-Weale/Gerolacus) 

Брой 

(N) 

120 

�̅�±SD Медиана 

(Диапазон) 

Kruskal-

Wallis 

H 

p 

Тип 

I 
Анехогенна с ехо-

генна фиброзна кап-

сула 

5 2.12±1.36 
2.15 

(0.79-4.29) 

7.689 0.104 

Тип 

II 
Предимно анехоген-

на с по-малко от 25% 

зони на ехогенност 

19 19.08±46.43 
4.60 

(0.22-203.46) 

Тип 

III 
Предимно хиперехо-

генна с по-малко от 

25% анехогенни зони 

48 19.50±53.19 
3.92 

(0.28-314.78) 

Тип 

IV 
Ехогенни плаки 32 15.38±22.69 

6.66 

(0.25-111.89) 

Тип 

V Некласифицирани 

плаки 
16 12.36±24.82 

2.05 

(0.21-75.13) 

�̅�- средноаритметична стойност; SD - стандартно отклонение; Диапазон – Мини-

мална-Максимална стойност 

 

Горе представения дескриптивен анализ очертава големи вариации в 

стойностите на hs-CRP, поради което  не може да се определи конкретна 

тенденция.  

Резултатите от следващия анализ са обобщени на Таблица 4. 
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Таблица 4. Процент пациенти  срисково ниво на hs-CRP > 3mg/l спрямо 

класификацията на атеросклеротична плака на Gray-Weale/Gerolacus 

Ехографска класификация на ате-

росклеротична плака 

(Gray-Weale/Gerolacus)  

Брой 

(N) 

120 

Брой (%) 

пациенти с 

hs-CRP> 

3mg/l 

χ2 p 

Тип 

I 

Анехогенна с ехогенна 

фиброзна капсула 
5 

1 

(20%) 

8.22 0.084 

Тип 

II 

Предимно анехогенна с по-

малко от 25% зони на ехо-

генност 

19 
12 

(63%) 

Тип 

III 

Предимно хиперехогенна с 

по-малко от 25% анехоген-

ни зони 

48 
28 

(58%) 

Тип 

IV 
Ехогенни плаки 32 

24 

(75%) 

Тип 

V 
Некласифицирани плаки 16 

7 

(44%) 

 

Подобно на предходната съпоставка относно средната стойност на 

hs-CRP, статистическите резултати не позволяват да приемем хипотезата, 

че между hs-CRP и типа на атеросклеротична плака съществува системна 

зависимост. 

 

Анализ на нивата на hs-CRP според модифицираната МР класифика-

ция на атеросклеротична плака на Американската Кардиологична 

Асоциация (American Heart Association) 

Анализът в настоящия сектор е аналогичен на предходния. Изслед-

вахме средното ниво на hs-CRP при пациенти с различни типове плаки по 

МР класификацията чрез теста на Крускал-Уолис и процента на пациенти 

с рискови нива на hs-CRP> 3mg/l чрез кръстосана таблица и теста Хи-

квадрат. Резултатите от първата съпоставка са обобщени на Таблица 5.  

Подобно на класификацията на Gray-Weale/Gerolacus, при вида пла-

ка определени по MP класификацията не се наблюдава статистически зна-

чима тенденция относно нивата на hs-CRP (p = 0.234), поради което хипо-

тезата, че между тях съществува значима връзка не може да бъде приета. 
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Таблица 5. Средното ниво на hs-CRP спрямо типа атеросклеротична плака по MP 

класификацията. 

МР класификация на атеросклеро-

тичната плака  

Брой 

(N) 

30 

�̅�±SD Медиана 

(Диапазон) 

Kruskal-

Wallis 

H 

p 

Тип 

I-II 

Почти нормална съдове де-

белина, комплексна плака 

без калцификати 

4 1.78±1.33 
1.61 

(0.47-3.43) 

6.81 0.234 

Тип 

III 

Дифузно изтъняване на ин-

тимата или малка ексцент-

рична плака без 

калцификати 

3 1.54±1.84 
1.97 

(0.28-3.66) 

Тип 

IV-V 

Плака с липидно или некро-

тично ядро, заобиколена от 

фиброзна тъкан и възможни 

калцификати 

10 8.03±15.42 
2.86 

(1.21-51.67) 

Тип 

VI 

Комплексна плака с въз-

можни дефекти на повърх-

ността, кръвоизливи и 

тромби 

4 9.33±12.19 
4.47 

(1.31-27.07) 

Тип 

VII 
Калцирана плака 6 2.52±3.48 

0.87 

(0.21-9.04) 

Тип 

VIII 

Фибротична плака без ли-

пидно ядро и възможни  

малки калцификати 

3 6.05±3.98 
4.60 

(3.0 –10.56) 

  

�̅�- средноаритметична стойност; SD - стандартно отклонение; Диапазон – Мини-

мална-Максимална стойност 

Резултатите относно процента на пациенти с рискови нива на hs-

CRP> 3mg/l според типа на атеросклеротична плака по MP класификация-

та на АНА са обобщени на Таблица 6. 

Таблица 6. Процент пациенти с рисково ниво на hs-CRP > 3mg/l спрямо типа 

атеросклеротична плака по MP класификацията. 

МР класификация на атеросклеротична плака  Брой 

(N) 

30 

Брой (%) 

пациенти с hs-

CRP> 3mg/l 

χ2 p 

Тип 

I-II 

Почти нормална съдове дебелина, комплексна 

плака без калцификати 
4 

1 

(25%) 

4.808 0.440 

Тип 

III 

Дифузно изтъняване на интимата или малка 

ексцентрична плака без калцификати 
3 

1 

(33.3%) 

Тип 

IV-

V 

Плака с липидно или некротично ядро, заоби-

колена от фиброзна тъкан и възможни калци-

фикати 

10 
4 

(40%) 

Тип 

VI 

Комплексна плака с възможни дефекти на 

повърхността, кръвоизливи и тромби 
4 

2 

(50%) 

Тип 

VII 

Калцирана плака 
6 

2 

(33.3%) 

Тип 

VIII 

Фибротична плака без липидно ядро и въз-

можни малки калцификати 
3 

3 

(100%) 
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Поради малкия брой пациенти не може да се отчете статистически 

значима асоциация между hs-CRP и типа на атеросклеротична плака (p = 

0.440), но трябва да отбележим, че всички пациенти с Тип VIII плака имат 

рисково ниво на hs-CRP> 3mg/l. 

Изследване на връзката между стеноза на каротидните съдове и hs-

CRP  

Връзката между процента стеноза на каротидните съдове и нивата на 

hs-CRP при отделните пациенти е изследвана чрез корелационния анализ 

на Пирсъни също чрез съпоставка на средния процент стеноза при пациен-

ти с рисково ниво на hs-CRP > 3 mg/l и пациенти с ниво на hs-CRP< 3mg/l.  

Резултатите от корелационния анализ (Таблица 7): 

Таблица 7. Резултати от корелационния анализ за връзката между процент стеноза 

и нивата на hs-CRP. 

Параметри 
Брой 

пациенти 

Корелационен 

Коефициент 

Значимост 

p 

hs-CRP 120 0.076 0.41 

 

Съпоставителният анализ чрез т-тест за две извадки потвърждава 

липсата на връзка между стеноза на каротидните съдове и hs-CRP. Паци-

ентите с рисково ниво на hs-CRP имат среден процент на стеноза 39.58%, а 

при пациенти с hs-CRP < 3mg/l средният процент на стеноза е 42.39%, без 

значима разлика, p = 0.593 (Фигура 9). 

 

Фигура 9. Среден процент стеноза при пациенти сниво на hs-CRP> 3 mg/l и пациенти 

с ниво hs-CRP< 3mg/l. 

 

3. Изследване на връзката на hs-CRP с исхемичен инсулт. 

Връзката на hs-CRP с исхемичен инсулт е анализирана детайлно и 

многопластово от няколко различни аспекта.  

hs-CRP< 3mg/l

hs-CRP>3mg/l

Г
р
уп
и

Процент стеноза

42.39%

39.58%

Процент стеноза при пациенти с ниво на hs-CRP > 3mg/l  и hs-CRP < 3mg/l

p = 0.593
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Съпоставка на пациенти с и без исхемичен инсулт относно нивото на 

hs-CRP 

При пациенти с исхемичен инсулт установихме значимо по-високо 

средно ниво на hs-CRP (22.98mg/l±48.59; медиана 6.55) в сравнение с па-

циенти без исхемичен инсулт (14.20mg/l±36.76; медиана 2.12), p < 0.001. 

Процентът на пациенти с ниво на hs-CRP> 3mg/l беше значимо по-висок в 

групата с исхемичен инсулт (71%) от този при пациенти без инсулт ( 38%), 

p < 0.001 (Таблица 8).  

Taблица 8. Съпоставка на пациенти с и без исхемичен инсулт относно нивото на  

hs-CRP. 

hs-CRP mg/l 

С исхемичен 

инсулт 

N=79 

Без исхемичен инсулт 

N= 74 
p 

�̅�±SD 22.98±48.59 4.82±10.89 

0.000**a 
Медиана  

(Диапазон) 
6.55 (0.23 – 314.78) 2.12 (0.11-75.13) 

Брой (%) > 3mg/l 56 (71%) 28 (38%) 0.000**b 

�̅�- средноаритметична стойност; SD - стандартно отклонение; Диапазон – Мини-

мална-Максимална стойност; a-Ман-Уитни Ю; b- тест на Фишер; ** Статистически 

значима разлика при p ≤ 0.01; *Статистически значима разлика при p < 0.05   

 

Фигура 10 предоставя визуална съпоставка на пациенти с и без ин-

султ относно средното ниво на hs-CRP и процента на пациенти с рисково 

ниво на hs-CRP > 3mg/l . 

 

Фигура 10. Съпоставка на пациенти с и без инсулт относно средното ниво на hs-CRP 

и процента на пациенти с ниво на hs-CRP > 3mg/l. 

Анализът на процентното разпределение на пациенти с рисково ниво 

на hs-CRP > 3mg/l спрямо подвидове исхемичен инсулт (TOAST класифи-

 с инсултбез инсулт
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Процент пациенти с hs-CRP > 3mg/l

22.98

4.82

38%

71%

Средна стойност и 95% доверителен интервал

p < 0.001** p < 0.001**
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кация) с кръстосана таблица и теста Хи-квадрат показа статистически зна-

чима асоциация между видовете инсулт и относителния дял на пациенти с 

рисково ниво на hs-CRP > 3mg/l (p = 0.01). Резултатите са обобщени на 

Таблица 9. 

Таблица 9. Процентно разпределение на пациенти с ниво на hs-CRP > 3mg/l спрямо 

вида на инсулта съгласно TOAST класификацията. 

Вид инсулт 

% пациенти 

χ2 p 

hs-CRP > 3mg/l hs-CRP < 3mg/l 

атеросклеротичен 23 

79.30% 

6 

20.70% 

13.004 0.011* 

кардиоемболичен 4 

44.40% 

5 

55.60% 

лакунарен 9 

60% 

6 

40% 

друг причинител 2 

33.30% 

4 

66.70% 

неопределен причинител 19 

90.50% 

2 

9.50% 

�̅�-средноаритметична стойност; SD - стандартно отклонение; Диапазон – Минимал-

на-Максимална стойност 
 

Най-висок относителен дял на пациенти с рисково ниво на hs-CRP > 

3mg/l се установи при инсулти с неопределен причинител (90.50%). След-

ват пациенти с атеросклеротичен инсулт (79.30%), с луканарен инсулт 

(60%), с кардиоемболичен инсулт (44.40%) и инсулт от друг определен 

причинител (33.30%). 

Проведохме анализ с ROC крива, за да оценим до каква степен на 

базата на hs-CRP може правилно да се диагностицират пациенти с исхеми-

чен инсулт от такива без инсулт. Резултатите показаха задоволителна ди-

агностична прецизност, AUC = 0.753, p < 0.001 

Фигура 11 илюстрира ROC кривата между hs-CRP и исхемичен ин-

султ. Стойност на hs-CRP = 3mg/l, която е общоприета за долен праг на 

увеличен съдов риск в настоящата извадка показа сензитивност 70.89% и 

специфичност 63.51%. От друга страна, според индекса на Youden, нашите 

данни показват стойност на hs-CRP > 4.29mg/l като оптимален критерий за 

разграничаване на пациенти с исхемичен инсулт от такива без инсулт, със 

сенситивност 62.03% (95% ДИ 50.40% - 72.70%) и специфичност 81.08% 

(95% ДИ70.30% - 89.30%). 



 
26 

 

Фигура 11. ROC крива между hs-CRP и исхемичен инсулт. 

На базата на критериалната стойност по индекса на Youden (hs-CRP 

> 4.29 mg/l) категоризирахме пациентите като hs-CRP положителни и hs-

CRP отрицателни и изчислихме съотношението на шанса (Odds Ratio или 

OR) относно вероятността за исхемичен инсулт и КT исхемични лезии при 

hs-CRP серопозитивност. Стойности на OR > 1 показват увеличена веро-

ятност за наличие на определено заболяване, като колкото по-висока е 

стойността на ОR, толкова по-голяма е вероятността/риска от конкретното 

заболяване. На Фигура 12 се вижда, че и при двете величини OR има стой-

ности > 1. По-конкретно, вероятността за исхемичен инсулт при hs-CRP 

серопозитивни пациенти е 6.78 пъти по-висока в сравнение с тази на hs-

CRP отрицателни пациенти (OR = 6.78; 95% ДИ 3.27-14.04; p < 0.001). 

Също hs-CRP положителни пациенти имат 6.04 пъти по-висок риск от ис-

хемични лезии (OR = 6.04; 95% ДИ 2.19-16.62; p < 0.001).      

 

Фигура 12. Съотношение на шанса завръзката между hs-CRP серопозитивност и 

наличие на исхемичен инсулт и исхемични лезии видими на КТ на главен мозък. 
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Анализ на връзката между hs-CRP, неврологичен дефицит, време на 

hs-CRP теста и клиничен развой при пациентите с исхемичен инсулт 

В настоящия сектор са представени резултати относно връзката 

между hs-CRP и следните параметри: неврологичен дефицит оценен по 

скалата NIHSS (National Institutes stroke scale);време на hs-CRP теста, 

измерено в часове след инсулта и клиничен развой при пациентите с исхе-

мичен инсулт със следните категории: с подобрение, без промяна, с вло-

шаване. Резултатите от проведения анализ (Таблица 10) показват значими 

корелации между нивата на hs-CRP и трите изследвани параметри, илюст-

рирани на Фигури 13 и 14. 

Таблица 10. Резултати от корелациония анализ за връзката между hs-CRP, 

неврологичен дефицит, време на hs-CRP теста и еволюция на пациентите с исхемичен 

инсулт. 

Параметри  Брой 

пациенти 

Корелационен 

Коефициент  

Значимост  

Неврологичен дефицит 

(NIHSS) 
79 0.322 0.004** а 

Време на hs-CRP теста 

(часове след инсулта) 
79 0.229 0.041* а 

Клиничен развой при па-

циентите с инсулт 
79 -.0344 0.002** b 

а- Корелация на Пирсън; b- Корелация на Спирман; ** Статистически значима коре-

лация при p ≤ 0.01; *Статистически значима корелация при p < 0.05   

Между hs-CRP и неврологичен дефицит установихме положителна 

линейна връзка (r = 0.322, p = 0.004), която според референтните стойнос-

ти на Коен (53) е от средна величина (Фигура 13).  

 

Фигура 13. Значима линейна връзка между hs-CRP и неврологичен дефицит. 

Между времето на провеждане на hs-CRP теста и нивата на hs-CRP 

също се наблюдава положителна линейна зависимост (r=0.229, p = 0.041). 

За да илюстрираме връзката между двете величини, създадохме графика 

на средните стойности на hs-CRP за следните периоди от време: 24ч.;> 
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24ч.-72ч.;> 72ч -120ч; и> 120ч- 240ч. От Фигура 14 се вижда, че в периода 

>120ч. – 240ч. се отчита най-високо средно ниво на hs-CRP (54.31mg/l). 

При останалите периоди, средните стойности са сходни, което обяснява 

като цяло ниската, но значима, величина на корелацията в този случай. 

 

Фигура 14. Средно ниво на hs-CRP спрямо периода на hs-CRP теста. 

Корелацията между hs-CRP и клиничен развой също показва значи-

ма линейна зависимост от средна величина (rs= -0.344, p = 0.002), но тряб-

ва да се отбележи, че коефициентът е с отрицателен знак. В случая се наб-

людава обратна (отрицателна) корелация, поради това, че с подобряване 

на състоянието на пациентите прекарали исхемичен инсулт, нивата на hs-

CRP намаляват. На Фигура 15 се вижда, че най-високо ниво на hs-CRP се 

наблюдава при пациенти, при които е настъпило влошаване на състояние-

то и най-ниското при пациенти, чийто състояние се е подобрило. 

 

Фигура 15. Средно ниво на hs-CRP спрямо клиничния развой при пациентите с инсулт. 

 

Прогностична роля на hs-CRP относно неврологичен дефицит 

В продължение на корелационния анализ, представен в предходния 

сектор, проведохме единичен линеен регресионен анализ, за да установим 

прогностичната роля на hs-CRP относно неврологичен дефицит определен, 

>120ч.-240ч.>72ч.-120ч.>24ч-72ч.24ч.

Периоди на провеждане на hs-CRP теста

h
s-

C
R

P
 m

g/
l

54.31

19.0218.6119.79

Средна стойност и 95% доверителен интервал на hs-CRP

r =0.229, p = 0.041*
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чрез скалата на National Intsitutes of Stroke (NIHSS). Регресионният модел 

показа статистическа значимост (p = 0.004) с коефициент на детерминация 

R-square = 10.40% и коригиран коефициент на детерминация R-square 

(adj.) = 9.20%. Константата (3.759) и B-коефициентът (0.023) са статисти-

чески значими (p< 0.001и p = 0.004). На тяхна основа съставихме следното 

прогностичното уравнение: NIHSS = 3.759 + 0.023 (hs-CRP). Например, 

ако hs-CRP = 10, NIHSS = 3.759 + 0.023 x 10 = 3.99. Или при стойност на 

hs-CRP =10 може да се прогнозира NIHSS = 3.99, но трябва да отбележим, 

че прогностичната прецизност е 10.40% за извадката и 9.20%, ако прогно-

зата се отнася за други извадки. 

Venn диаграмата на Фигура 16 илюстрира прогностичната роля на 

hs-CRP относно степента на неврологичен дефицит (NIHSS). Припокрива-

нето между двете величини е равно на коефициентът на детерминация 

(10.40%), който отговаря на прогностичната роля на hs-CRP. 

 

Фигура 16. Прогностичнароля на hs-CRP относно степента на неврологичен дефицит 

(NIHSS). 

4. Изследване на връзката между ICAM-1 и каротидна атеросклероза. 

ICAM-1 (Intercellular Adhesion Molecule 1) е друг серумен показател, 

свързан с атеросклероза и от интерес за настоящото изследване. 

Съпоставка на пациенти с и без каротидна атеросклероза относно 

нивото на ICAM-1 

За статистическа съпоставка на нивото на ICAM-1 между пациенти с 

и без каротидна атеросклероза е използван теста на Ман-Уитни Ю. От ре-

зултатите се вижда, че средното ниво при пациенти с каротидна атероск-

лероза е сходно (461.3ng/ml) с това при пациенти без каротидна атероск-

лероза (447.8ng/ml), a медианите имат една и съща стойност 438ng/ml, за-

това и тестът на Ман-Уитни показва липса на статистическа значима раз-

лика (p = 0.168). 
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Липсата на статистически значима разлика в средното ниво на 

ICAM-1 между пациенти с и без каротидна атеросклероза не дава основа-

ние да приемем хипотезата за връзка между двете величини. 

 

Анализ на нивата на ICAM-1 според типа на атеросклеротична плака 

по класификацията на Gray-Weale/Gerolacus 

В този сектор са представени резултати от съпоставката на средното 

ниво на ICAM-1 според типа плаки, определени чрез ехографската класи-

фикация на Gray-Weale/Gerolacus (Таблица 11). 

 
Таблица 11. Средното ниво на ICAM-1 спрямо степента на атеросклеротична пла-

ка на Gray-Weale/Gerolacus. 

Ехографска класификация на ате-

росклеротична плака 

(Gray-Weale/Gerolacus) 

Брой 

(N) 

120 

�̅�±SD Медиана 

(Диапазон) 

Kruskal-

Wallis 

H 

p 

Тип 

I Анехогенна с ехогенна фиб-

розна капсула 
5 407.0±193 

460 

(193-568) 

3.227 0.521 

Тип 

II 
Предимно анехогенна с по-

малко от 25% зони на ехо-

генност 

19 433.94±153 
420 

(164-686) 

Тип 

III 
Предимно хиперехогенна с 

по-малко от 25% анехогенни 

зони 

48 462.35±152 
470 

(186-751) 

Тип 

IV Ехогенни плаки 32 541.23±208 
505 

(190-981) 

Тип 

V Некласифицирани плаки 16 444.46±124 
408 

(281-666) 

�̅�- средноаритметична стойност; SD - стандартно отклонение; Диапазон – Мини-

мална-Максимална стойност 

 

Предвид всички тези фактори, не можем да приемем хипотезата, че 

между степента на атеросклеротична плака и средното ниво на ICAM-1 

съществува статистически значима връзка.  

 

Анализ на нивата на ICAM-1 според модифицираната МР класифика-

цията на АНА 

Резултатите са обобщени на Таблица 12. 
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Таблица 12. Средното ниво на ICAM-1спрямо типовете атеросклеротични плаки 

съгласно MP класификацията. 

МР класификация на атеросклеротичната 

плака  

Брой 

(N) 

30 

�̅�±SD Медиана 

(Диапазон) 

Kruskal-

Wallis 

H 

p 

Тип 

I-II 
Почти нормална съдове дебелина, 

комплексна плака без калцификати 
4 552.25±112 

524 

(460-701) 

8.83 0.116 

Тип 

III 
Дифузно изтъняване на интимата 

или малка ексцентрична плака без 

калцификати 

3 358.50±98 
385 

(289-428) 

Тип 

IV-V 
Плака с липидно или некротично 

ядро, заобиколена от фиброзна 

тъкан и възможни калцификати 

10 381.70±132 
421 

(164-535) 

Тип 

VI 

Комплексна плака с възможни 

дефекти на повърхността, кръво-

изливи и тромби 

4 520±226 
606 

(186-681) 

Тип 

VII 
Калцирана плака 6 356.83±84 

385 

(193-420) 

Тип 

VIII 

Фибротична плака без липидно 

ядро и възможни  малки калцифи-

кати 

3 362.33±61 
418 

(296 –418) 

  

�̅�- средноаритметична стойност; SD - стандартно отклонение; Диапазон – Минимална-

Максимална стойност 

Наблюдаваните вариации в стойностите на ICAM-1, без определена 

тенденция показват липса на статистически значими разлики (p = 0.116). 

Това ни дава основание да отхвърлим хипотезата за системна връзка меж-

ду типовете плаки по MP класификацията на АНА и вариациите в нивото 

на ICAM-1. 

Изследване на връзката между стеноза на каротидните съдове и 

ICAM-1 

Връзката между процента стеноза на каротидните съдове и нивата на 

ICAM-1 при отделните пациенти е изследвана чрез корелационния анализ 

на Пирсън. Установихме липса на линейна асоциация между процента 

стеноза и нивата на ICAM-1, r = -0.025, p = 0.820. 

5. Изследване на връзката на ICAM-1 с исхемичен инсулт. 

Съпоставка на пациенти с и без исхемичен инсулт относно нивото на 

ICAM-1 

Като цяло, нивата на двете групи са сходни и разликата не е статис-

тически значима, p = 0.714 (Таблица 13). На базата на получените резулта-

ти не можем да приемем хипотезата за връзка между ICAM-1 и исхемичен 

инсулт. 
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Taблица 13. Съпоставка на пациенти с и без исхемичен инсулт относно нивото на 

ICAM-1. 

ICAM-1 ng/ml 

С исхемичен 

инсулт 

N=79 

Без исхемичен 

инсулт 

N= 74 

p 

�̅�±SD 455±169 460±144 

0.714a 
Медиана (Диапазон) 

428 

(176 – 866) 

450 

(164-981) 

�̅�- средноаритметична стойност; SD - стандартно отклонение; Диапазон – Мини-

мална-Максимална стойност; a-Ман-Уитни Ю 

 

Анализ на нивата на ICAM-1 спрямо подвидове исхемичен инсулт 

(TOAST класификация) 

За да изследваме вариациите в нивата на ICAM-1 в зависимост от 

вида на инсулта съгласно TOAST класификация, проведохме съпоставите-

лен анализ чрез теста на Крускал-Уолис между видовете инсулт. Резулта-

тите показват липса на статистически значима зависимост между нивото 

на ICAM-1 и вида на инсулта, p = 0.801. 

Фигура 17 илюстрира вариациите в стойностите на ICAM-1 спрямо 

вида на исхемичен инсулт. 

 

Фигура 17. Ниво на ICAM-1 спрямо видовете инсулт.  

Анализ на връзката между ICAM-1, неврологичен дефицит, време на 

ICAM-1 теста и клиничен развой при пациентите с исхемичен инсулт 

За оценка на връзката между ICAM-1, неврологичен дефицит 

(NIHSS) и  времето на ICAM-1 теста (часове след инсулта) е използван 

корелационния анализ на Пирсън, а връзката с клиничен развой при паци-

ентите с исхемичен инсулт (подобрение, без промяна, влошаване) е ана-

лизирана чрез корелационния анализ на Спирман. Резултатите от проведе-

ния анализ показват липса на значими корелации между нивата на ICAM-1 

и трите изследвани параметри както следва: ICAM-1 →неврологичен де-



 
33 

фицит, r = 0.96, p = 0.507; ICAM-1 →време на ICAM-1теста; r = 0.251, p = 

0.079; ICAM-1 → клиничен развой при пациентите с исхемичен инсулт, rs 

= 0.088, p = 0.542. 

6. Изследване на връзката между VCAM-1 и каротидна атеросклероза 

VCAM-1 (vascular cell adhesion molecule 1) е третият серумен пока-

зател от интерес за настоящото изследване относно предполагаемата връз-

ка с каротидна атеросклероза. 

Съпоставка на пациенти с и без каротидна атеросклероза относно 

нивото на VCAM-1 

За статистическа съпоставка на нивото на VCAM-1 между пациенти 

с и без каротидна атеросклероза е използван теста на Ман-Уитни Ю. Ре-

зултатите показват по-висока средна стойност (1413.13ng/ml) на VCAM-1 

при пациенти с каротидна атеросклероза в сравнение с пациенти без каро-

тидна атеросклероза (1032ng/ml), но медианите имат много сходни стой-

ности, съответно 1032ng/ml и 1020ng/ml. И при двете групи разпределени-

ето е несиметрично, което прави медианата по-валидна мярка за средното 

ниво. Затова и тестът на Ман-Уитни показва липса на статистическа зна-

чима разлика (p = 0.319). 

Анализ на нивата на VCAM-1 според типа атеросклеротична плака 

съгласно класифиацията на Gray-Weale/Gerolacus 

Резултати от съпоставката на средното ниво на VCAM-1 според типа 

плаки, определени чрез ехографската класификация на Gray-Weale/ 

Gerolacus са обобщени на Таблица 14. 

Таблица 14. Средното ниво на VCAM-1спрямо типа атеросклеротична плака, 

съгласно ехографската скала на Gray-Weale/Gerolacus. 

Ехографска класификация на ате-

росклеротична плака 

(Gray-Weale/Gerolacus) 

Брой 

(N) 

120 

�̅�±SD Медиана 

(Диапазон) 

Kruskal-

Wallis 

H 

p 

Тип 

I 
Анехогенна с ехогенна фиброз-

на капсула 
5 1573.33±806 

1360 

(895-2465) 

4.234 0.375 

Тип 

II 
Предимно анехогенна с по-

малко от 25% зони на ехоген-

ност 

19 1437±784 
1615 

(425-2490) 

Тип 

III 
Предимно хиперехогенна с по-

малко от 25% анехогенни зони 
48 1670.73±257 

1340 

(395-7705) 
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Тип 

IV Ехогенни плаки 32 1130.11±1503 
845 

(480-2325) 

Тип 

V 
Некласифицирани плаки 16 1040.76±663 

755 

(435-2640) 

�̅�- средноаритметична стойност; SD - стандартно отклонение; Диапазон – Мини-

мална-Максимална стойност 

Разликите между отделните степени не достигат статистическа зна-

чимост, p = 0.375. Настоящите резултати не дават основание да приемем 

хипотезата, че между различните типове атеросклеротични плаки и нивото 

на VCAM-1 съществува статистически значима връзка.  

Анализ на нивата на VCAM-1 според типовете атеросклеротични 

плаки съгласно модифицираната  MP класификацията на АНА 

Аналогично на предходния сектор, проследихме нивото на VCAM-1 

при различните типове плаки съгласно модифицираната МР класификаци-

ята на АНА. Резултатите са обобщени на Таблица 15.  

Таблица 15. Средното ниво на VCAM-1 спрямо типа атеросклеротична плака 

съгласно модифицираната MP класификацията на АНА. 

МР класификация на атеросклеро-

тичната плака  

Брой 

(N) 

30 

�̅�±SD Медиана 

(Диапазон) 

Kruskal-

Wallis 

H 

p 

Тип 

I-II 

Почти нормална съдове дебе-

лина, комплексна плака без 

калцификати 

4 1273.75±381 1250 

(845-1750) 

2.89 0.716 

Тип 

III 

Дифузно изтъняване на инти-

мата или малка ексцентрична 

плака без калцификати 

3 1452.50±1007 1452 

(740-2165) 

Тип 

IV-V 

Плака с липидно или некро-

тично ядро, заобиколена от 

фиброзна тъкан и възможни 

калцификати 

10 1301.00±859 1022 

(425-2640) 

Тип 

VI 

Комплексна плака с възможни 

дефекти на повърхността, кръ-

воизливи и тромби 

4 2897.50±3314 1610 

(665-7705) 

Тип 

VII 

Калцирана плака 6 1885.00±736 2207 

(690-2475) 

Тип 

VIII 

Фибротична плака без липид-

но ядро и възможни малки 

калцификати 

3 1547.33±674 1650 

(827 –2165) 

  

�̅�- средноаритметична стойност; SD - стандартно отклонение; Диапазон – Минимална-Максимална 

стойност 

 

Наблюдаваните вариации в стойностите на VCAM-1 имат несисте-

мен характер и не позволяват да се формулира определена тенденция. 
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Изследване на връзката между стеноза на каротидните съдове и 

VCAM-1 

Връзката между процента стеноза на каротидните съдове и нивата на 

VCAM-1 при отделните пациенти е изследвана чрез корелационния анализ 

на Пирсън. Резултатите показват липса на линейна асоциация между про-

цента стеноза и  нивата на VCAM-1, r = -0.007, p = 0.950. 

7. Изследване на връзката на VCAM-1 с исхемичен инсулт. 

Съпоставка на пациенти с и без исхемичен инсулт относно нивото на 

VCAM-1 

При пациенти с инсхемичен инсулт средното ниво на VCAM-1 въз-

лиза на 1516.60ng/ml, с медиана 1547ng/ml, а при пациенти без инсулт 

средното ниво и медианата са съответно 1229.78ng/ml и 807ng/ml. По-

високото ниво на VCAM-1 при пациенти с инсулт е статистически значи-

мо, p = 0.019. Тези резултати ни дават основание да приемем хипотезата за 

връзка между VCAM-1 и исхемичен инсулт.  

Анализ на нивата на VCAM-1 спрямо видове исхемичен инсулт (TOAST 

класификация) 

Анализът на VCAM-1 спрямо подвидове исхемичен инсулт (TOAST 

класификация) показа вариации в нивата, но без значима разлика, p = 

0.276. Резултатите са обобщени на фигура 18 и описани по-долу. 

 

Фигура 18. Ниво наVCAM-1 спрямо видовете инсулт.  

Независимо от липсата на статистическа значимост, нивото на 

VCAM-1 показва определена връзка с видовете инсулт, като най-висока 

стойност се наблюдава при артеросклеротичен инсулт и най-ниска при 

инсулт от друг причинител. За да се провери валидността на тази тенден-

ция е необходимо да се включат по-големи групи от пациенти с различни 

видове инсулт. 
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Анализ връзката между VCAM-1 и ранните исхемични лезии от про-

ведената КТ на главен мозък в първите 24 часа от инцидента  

За да изследваме връзката между VCAM-1 и исхемични лезии про-

ведохме анализ с ROC крива. Резултатите показват слаба, но значима 

връзка между стойностите на VCAM-1 и наличието на исхемични лезии, 

AUC = 0.627, p = 0.019. 

ROC кривата между VCAM-1 и наличието на исхемични лезии е 

представена на Фигура 19. В настоящата извадка, индексът на Youden оп-

ределя критериално ниво на VCAM-1> 740ng/ml (95% ДИ: 670ng/ml – 

1140ng/ml) като граница между пациенти с наличие на исхемични лезии и 

без наличие на исхемични лезии. Нива на VCAM-1 по-високи от > 

740ng/ml се асоциират с наличие на исхемични лезии със сенситивност 

78% и специфичност 50%. 

 

Фигура 19. ROC крива между VCAM-1 и наличие на исхемични лезии. 

 

На базата на критериална стойност по индекса на Youden (VCAM-1> 

740ng/ml) категоризирахме пациентите в две групи, положителни (VCAM-

1> 740ng/ml) и отрицателни (VCAM-1 ≤ 740ng/ml) и изчислихме съотно-

шението на шанса (OR) относно КT исхемични лезии при VCAM-1 серо-

позитивност. Резултатите показаха 3.45 пъти по-висок риск за исхемични 

лезии при пациенти със стойности на VCAM-1> 740ng/ml(OR = 3.45; 95% 

ДИ 1.5-7.92; p = 0.003). Съотношението на шанса и 95% ДИ са илюстрира-

ни на Фигура 20. 



 
37 

 

Фигура 20. Повишен риск от КT исхемични лезии при VCAM-1> 740ng/ml. 

Анализ на връзката между VCAM-1, неврологичен дефицит, време на 

VCAM-1 теста и клиничен развой при пациентите с исхемичен ин-

султ 

Резултатите от проведния анализ относно връзката между VCAM-1 

и неврологичен дефицит (NIHSS) показват значима положителна линейна 

асоциация между двете величини, r = 0.535, p < 0.001. При останалите две 

величини не се установи значима връзка с нивата наVCAM-1: VCAM-

1→времето след инсулта, когато е направен 

VCAM- 1 теста (r = -0.040, p = 0.783); VCAM-1→ клиничен развой 

при пациентите с исхемичен инсулт (rs = -0.152, p = 0.291). 

Фигура 21 илюстрира положителната линейна връзка между VCAM-

1 и неврологичен дефицит. По-високи стойности на VCAM-1 се свързват с 

по-високи стойности на NIHSS и обратно. 

 

Фигура 21. Значима линейна връзка между VCAM-1 и неврологичен дефицит. 

 

Прогностична роля на VCAM-1 относно неврологичен дефицит 

За да уточним прогностичната  роля на VCAM-1 относно невроло-

гичен дефицит проведохме линеен регресионен анализ. Регресионният мо-

дел показа статистическа значимост (p < 0.001) с коефициент на детерми-

нация R-square = 28.6% и коригиран коефициент на детерминация R-square 



 
38 

(adj.) = 27.10%. Константата (0.774) и B-коефициентът (0.002) са статисти-

чески значими (p = 0.03 и p< 0.001). На тяхна основа съставихме следното 

прогностичното уравнение: NIHSS = 0.774 + 0.002 (VCAM-1). Например, 

ако VCAM-1 = 1000, NISS = 0.774 + 0.002 x 1000 = 2.77. Или при стойност 

на VCAM-1 =1000може да се прогнозира NIHSS = 2.7, но трябва да отбе-

лежим, че прогностичната прецизност е 28.6% за извадката и 27.10%, ако 

прогнозата се отнася до други извадки. 

Venn диаграмата на Фигура 22 илюстрира прогностичната роля на 

VCAM-1относно степента на неврологичен дефицит (NIHSS). Припокри-

ването между двете величини е равно на коефициентът на детерминация 

(28.60%) и отговаря на прогностичната роля на VCAM-1. 

 
Фигура 22. Прогностична роля на VCAM-1 относно степента на неврологичен де-

фицит (NIHSS). 

8. Изследване на връзката между фибриноген и каротидна атероскле-

роза. 

Аналогично на предходните серумни показатели, изследвахме връз-

ката между нивото на фибриноген и каротидна атеросклероза. Според из-

ползваните китове, нива на фибриноген между 2 и 4g/l се считат за нор-

мални. 

Съпоставка на пациенти с и без каротидна атеросклероза относно 

нивото на фиброноген 

При пациенти с и без каротидна атеросклероза се установи нормално 

разпределение на нивото на фиброноген и съпоставителния анализ е из-

вършен чрез т-тест за независими извадки. Резултатите показват значимо 

по-високо средно ниво при пациенти с каротидна атеросклероза 

(3.70g/l±1.06; медиана 3.56) в сравнение с пациенти без каротидна атерос-

клероза (3.11m/l±0.85; медиана 3.03), p = 0.012. Допълнително съпоста-

вихме процента на пациенти с ниво на фибриноген над горната граница 
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(>4g/l) чрез теста на Фишер. От пациентите с каротидна атеросклероза при 

38% (N = 46) установихме завишени стойности на фибриноген (>4g/l) и 

при 15% (N = 5) от пациентите без каротидна атеросклероза, със значима 

разлика от 23%, p = 0.013. 

Гореописаните резултати показват, че наличието на каротидна ате-

росклероза е свързано с повишени стойности на фибриноген и по-висок 

процент на пациенти с ниво над горната граница (>4g/l)(фиг.23).  

 

Фигура 23. Съпоставка на пациенти с и без каротидна атеросклероза относно 

средното ниво на фибриноген и процента на пациенти с ниво >4g/l. 

 

Анализ на нивата на фибриноген според типа атеросклеротична пла-

ка съгласно ултразвуковата класификацията на Gray-Weale/Gerolacus 

За да изследваме връзката между фибриноген и типа атеросклеро-

тична плака според ехографската класификация на Gray-Weale/Gerolacus 

проведохме съпоставителен анализ чрез теста на Крускал-Уолис и просле-

дихме асоциацията между процента на пациенти с повишено ниво на фиб-

риноген (>4g/l) и степента на атеросклеротична плака чрез кръстосана 

таблица и теста Хи-квадрат.  

Резултатите от първия анализ са обобщени на Таблица 16.  

Таблица 16. Средното ниво на фибриноген спрямо типа атеросклеротична плака, 

определен чрез ултразвуковата класификация на Gray-Weale/Gerolacus. 

Ехографска класификация на атероскле-

ротична плака 

(Gray-Weale/Gerolacus) 

Брой 

(N) 

120 

�̅�±SD Медиана 

(Диапазон) 

Kruskal-

Wallis 

H 

p 

Тип 

I 
Анехогенна с ехогенна фиброзна 

капсула 
5 2.99±0.22 

2.99 

(2.83-3.15) 

 

 

 

 

с КАбез КА

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

Група

Ф
и
бр
и
н
ог
ен

 g
/l

с КА

без КА

Г
ру
п
а

3.70

3.11

38%

15%

Средна стойност и 95%  доверителен интервал Процент пациенти с ниво на фибриноген >4g/l

p = 0.012*
p =0.013*
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Тип 

II Предимно анехогенна с по-малко 

от 25% зони на ехогенност 
19 3.83±1.0 

3.81 

(2.39-6.35) 

 

 

 

3.39 

 

 

 

0.494 
Тип 

III 
Предимно хиперехогенна с по-

малко от 25% анехогенни зони 
48 3.72±1.12 

3.61 

(1.63-7.32) 

Тип 

IV Ехогенни плаки 32 3.76±1.09 
3.62 

(1.97-7.32) 

Тип 

V 
Некласифицирани плаки 16 3.47±1.06 

3.32 

(2.39-7.32) 

�̅�- средноаритметична стойност; SD - стандартно отклонение; Диапазон – Мини-

мална-Максимална стойност 

 

Тези резултати не дават основание да приемем хипотезата, че между 

типа атеросклеротична плака и средното ниво на фибриноген съществува 

статистически значима връзка. 

Резултатите относно разпределението на пациенти с повишено ниво 

на фибриноген (>4 g/l) при отделните степени на атеросклеротична плака 

са обобщени на Таблица 17. 

Според теста Хи-квадрат разпределението на пациенти с ниво на 

фибриноген >4g/l спрямо типа атеросклеротични плаки не показва значи-

ма асоциация (p = 0.549). 

 

Таблица 17. Процент пациенти с ниво на фибриноген >4 g/l спрямо ултразвуковата 

класификацията на атеросклеротичната плака на Gray-Weale/Gerolacus. 

Ехографска класификация на атероскле-

ротична плака 

(Gray-Weale/Gerolacus) 

Брой 

(N) 

120 

Брой (%) 

пациенти с фибрино-

ген>4g/l 

χ2 p 

Тип 

I 
Анехогенна с ехогенна фиброзна 

капсула 
5 

0 

(0%) 

3.056 0.549 

Тип 

II Предимно анехогенна с по-малко от 

25% зони на ехогенност 
19 

7 

(39%) 

Тип 

III 
Предимно хиперехогенна с по-

малко от 25% анехогенни зони 
48 

18 

(38%) 

Тип 

IV Ехогенни плаки 32 
10 

(30%) 

Тип 

V 
Некласифицирани плаки 16 

4 

(25%) 
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Анализ на нивата на фибриноген спрямо типа  атеросклеротична 

плака съгласно модифицираната МР класификацията на Американс-

ката Кардиологична Асоциация   

Таблица 18. Средното ниво на фибриноген спрямо типа атеросклеротична плака 

съгласно модифицираната MP класификацията на АНА. 

МР класификация на атеросклеротичната 

плака 

Брой 

(N) 

30 
�̅�±SD 

Медиана 

(Диапазон) 

Kruskal-

Wallis 

H 

p 

Тип 

I-II 

Почти нормална съдове дебелина, 

комплексна плака без калцификати 
4 3.02±0.522 

2.93 

(2.54-3.71) 

1.90 0.862 

Тип 

III 

Дифузно изтъняване на интимата 

или малка ексцентрична плака без 

калцификати 

3 3.27±0.77 
3.27 

(2.72-3.82) 

Тип 

IV-

V 

Плака с липидно или некротично 

ядро, заобиколена от фиброзна тъ-

кан и възможни калцификати 

10 3.29±0.70 
3.15 

(2.48-4.79) 

Тип 

VI 

Комплексна плака с възможни де-

фекти на повърхността, кръвоизли-

ви и тромби 

4 3.47±1.08 
3.32 

(2.48-4.63) 

Тип 

VII 
Калцирана плака 6 3.66±0.93 

3.56 

(2.54-4.79) 

Тип 

VIII 

Фибротична плака без липидно 

ядро и възможни  малки калцифи-

кати 

3 3.56±0.79 
3.23 

(2.99-4.47) 
  

�̅�- средноаритметична стойност; SD - стандартно отклонение; Диапазон – Минимална-

Максимална стойност 

 

Подобно на класификацията на Gray-Weale/Gerolacus, при видовете 

плаки определени съгласно модифицираната MP класификацията на АНА 

не се установява значима връзка с нивото на фибриноген. 

Резултатите относно процента на пациенти с ниво на фибриноген >4 

g/l са обобщени на Таблица 19. 

Таблица 19. Процент пациенти с ниво на фибриноген >4g/l спрямо типа 

атеросклеротична плака съгласно модифицираната MP класификацията на АНА. 

МР класификация на  

атеросклеротична плака  

Брой 

(N) 

30 

Брой (%) 

пациенти с  

ниво >4g/l 

χ2 

 

p 

Тип 

I-II 

Почти нормална съдове 

дебелина,  комплексна 

плака без калцификати 

4 
0 

(0%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип 

III 

Дифузно изтъняване на 

интимата или малка ек-

сцентрична плака без 

калцификати 

3 
0 

(0%) 
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Тип 

IV-V 

Плака с липидно или 

некротично ядро, зао-

биколена от фиброзна 

тъкан и възможни кал-

цификати 

10 
2 

(20%) 

 

 

 

 

 

2.659 

 

 

 

 

 

0.752 
Тип 

VI 

Комплексна плака с 

възможни дефекти на 

повърхността, кръвоиз-

ливи и тромби 

4 
1 

(25%) 

Тип 

VII 

Калцирана плака 
6 

2 

(33.3%) 

Тип 

VIII 

Фибротична плака без 

липидно ядро и въз-

можни малки калцифи-

кати 

3 
1 

(33.3%) 

Според теста Хи-квадрат между типа плака и процента на пациенти 

с повишено ниво на фибриноген не се отчита значима асоциация (p = 

0.752). Въпреки това, трябва да отбележим увеличаване на процента с на-

растване на степента на атеросклеротичните плаки. 

Изследване на връзката между стеноза на каротидните съдове и фиб-

риноген 

Връзката между процента стеноза на каротидните съдове и нивата на 

фибриноген при отделните пациенти е изследвана чрез корелационния ана-

лиз на Пирсън и също чрез съпоставка на средния процент стеноза при паци-

енти с нормално ниво на фибриноген (2-4g/l) и тези с повишено ниво (>4g/l). 

Резултатите от корелационния анализ показват липса на линейна асоциация 

между процента стеноза и нивата на фибриноген, r = -0.009, p = 0.932. 

Съпоставителният анализ чрез т-тест за две извадки потвърждава 

липсата на връзка между стеноза на каротидните съдове и фибриноген. Па-

циентите с повишено ниво на фибриноген (>4g/l) имат среден процент на 

стеноза 43.59%±29%, а при пациенти с нормално ниво на фибриноген про-

центът възлиза на 41.80%±28%, без значима разлика, p = 0.772 (Фигура 24). 

 

Фигура 24. Среден процент стеноза при пациенти с ниво на фибриноген 2-4g/l и >4g/l. 
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43.59%

41.80%

43.59%

41.80%

Среден процент на стеноза при пациенти 

с нормално ниво на фибриноген (2-4g/l) и повишено ниво (>4g/l)

p = 0.772
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9. Изследване на връзката на фибриноген с исхемичен инсулт. 

Съпоставка на пациенти с и без исхемичен инсулт относно нивото на 

фибриноген 

При пациенти с исхемичен инсулт установихме значимо по-високо 

средно ниво на фибриноген (3.78g; медиана 3.23g/l) в сравнение с пациен-

ти без исхемичен инсулт (3.30g/l; медиана 1.34g/l), p =0.012. Процентът 

пациенти с повишено ниво на фибриноген (>4g/l) е значимо по-висок в 

групата с исхемичен инсулт (35%) от този при пациенти без инсулт (16%), 

p = 0.01. 

Анализ на нивата на фибриноген спрямо подвидовете исхемичен ин-

султ (TOAST класификация) 

Процентното разпределение на пациенти с повишено ниво на фиб-

риноген (>4g/l) спрямо подвидове исхемичен инсулт е представено на фи-

гура 25. Процентът варира между отделните видове от 11% до 47.6%, но 

тестът Хи-квадрат показва липса на значима асоциация между видовете 

инсулт и относителния дял на пациенти с повишено ниво на фибриноген 

>4g/l (p = 0.131). 

 

Фигура 25. Процент пациенти с повишено ниво на фибриноген (>4g/l) спрямо 

видовете инсулт (TOAST класификация). 

Въпреки липсата на значима асоциация между видовете инсулт и  

повишено ниво на фибриноген (>4g/l), трябва да отбележим, че отново се 

наблюдава тенденцията, която установихме при анализа на hs-CRP. По-

конкретно, най-висок относителен дял на пациенти с ниво на фибриноген 

>4g/l се установи при инсулти с неопределен причинител (47.60%). След-

ват пациенти с атеросклеротичен инсулт (37%), с луканарен ин-

султ(33.3%), с кардиоемболичен инсулт (22%) и с инсулт от друг опреде-

лен причинител (14%). 
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Анализ връзката между фибриноген и ранните исхемични лезии от 

проведената КТ на главен мозък в първите 24 часа от инцидента  

Потенциалната връзката между фибриноген и исхемични лезии беше 

проверена чрез анализ с ROC крива. Установи се слаба, но статистическа 

значима връзка, AUC = 0.635, p = 0.008. 

Фигура 26 илюстрира ROC кривата между фибриноген и наличието 

на исхемични лезии. Според индекса на Youden, стойности на фибриноген 

> 3.41g/l (95%ДИ >2.85g/l до >4.06g/l) се асоциират с пациентите, при ко-

ито са установени исхемични лезии със сенситивност 59% и специфичност 

69.60%.  

 

Фигура 26. ROC крива между фибриноген и наличие на исхемични лезии. 

Според установената критериална стойност по индекса на Youden 

(фибриноген > 3.41g/l) пациентите бяха категоризирани като фибриноген 

положителни (> 3.41g/l) и отрицателни ≤ 3.41g/l). Прекодираните данни са 

използвани за изчисляване на съотношението на шанса (OR) относно ис-

хемични лезии, изобразени чрез КТ при фибриноген положителни пациен-

ти. Установи се 3.29 пъти по-висок риск от наличие на исхемични лезии 

при пациенти със стойности на фибриноген > 3.41g/l (OR = 3.29; 95% ДИ 

1.53-7.08; p = 0.0023). Съотношението на шанса и 95% ДИ са илюстрирани 

на Фигура 27. 

 

Фигура 27. Повишен риск от исхемични лезии изобразени чрез КТ при стойности на 

фибриноген > 3.41g/l. 
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Анализ на връзката между фибриноген, неврологичен дефицит, време 

на теста и клиничен развой на пациентите с исхемичен инсулт 

В настоящия сектор са представени резултати относно връзката 

между фибриноген и следните параметри: неврологичен дефицит оценен 

по скалата (NIHSS);време на кръвното изследване и клиничен развой при 

пациентите с исхемичен инсулт (с подобрение, без промяна, с влошаване). 

Резултатите от проведения корелационен анализ показват липса на линей-

на връзка между фибриноген и неврологичен дефицит  (r = 0.165, p = 

0.153), значима положителна връзка между фибриноген и времето на теста 

(r=0.275, p = 0.015) и значима отрицателна връзка между фибриноген и 

клиничен развой на инсулта (rs= -0.341, p = 0.012). 

Значимата корелация между фибриноген и времето на теста е илюс-

трирана на Фигура 28, на която времето на теста е представено в следните 

периоди от време: 24ч.;> 24ч.-72ч.;> 72ч -120ч; и> 120ч- 240ч. От графика-

та става ясно, че най-високо ниво на фибриноген се наблюдава в периода 

>120ч. – 240ч. В този период стойността на фибриноген е по-висок 

(4.71g/l) от горната граница за нормални стойности (2-4g/l). При останали-

те периоди, средните стойности са сходни и са в нормалните граници.  

 

Фигура 28. Средно ниво на фибриноген спрямо периода на кръвния тест. 

Връзката между фибриногена и клиничния развой на инсулта е 

илюстрирана на Фигура 29. Корелацията е отрицателна – с подобряване на 

състоянието на пациентите прекарали исхемичен инсулт, нивата на фиб-

риноген намаляват. Най-високо ниво на фибриноген се наблюдава при па-

циенти, при които е настъпило влошаване на състоянието (4.67g/l). След-

ват пациенти без промяна в състоянието, при които средната стойност на 

фибриноген възлиза на 4.40g/l. Трябва да се отбележи, че и при двете гру-

> 120ч- 240ч> 72ч -120ч>24ч.-72ч.24ч.
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пи нивото на фибриноген е по-високо от горната граница (4g/l). Най-ниско 

ниво на фибриноген се наблюдава при пациенти с подобрение в състояни-

ето (3.53g/l), при които средното ниво е в границите на нормалното. 

 

 
Фигура 29. Средно ниво на фибриноген спрямо клиничния развой при пациентите с 

инсулт. 
 

10. Корелационен анализ. 

 

Анализ на връзката на hs-CRP с  ICAM-1, VCAM-1, фибриноген, левко-

цити, хематокрит и тромбоцити 

 

В центъра на първия корелационен анализ е острофазовият показа-

тел hs-CRP. Целта ни беше да проследим връзката с ICAM-1, VCAM-1, 

фибриноген, левкоцити, хематокрит и тромбоцити. От резултатите се 

очертават две значими корелации както следва: hs-CRP→Фибриноген, r = 

0.496, p<0.001 и  hs-CRP→Левкоцити, r = 0.372, p<0.001. И двете значими 

корелации са положителни и от средна величина според реферетните 

стойности на Коен. Останалите корелации (между hs-CRP  и ICAM-1, 

VCAM-1, хематокрит и тромбоцити) не показват значима линейна връз-

ка(p > 0.05 при всички корелации). 

На Фигура 29 са илюстрирани двете значими корелации, показващи 

положителна линейна връзка на индивидуалните нива на hs-CRP с инди-

видуалните нива на фибриноген и левкоцити. 
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Фигура 29. Значима линейна връзка на hs-CRP с фибриноген и левкоцити. 

 

Анализ на връзката на ICAM-1 с VCAM-1, фибриноген, левкоцити,  хе-

матокрит и тромбоцити 

Вторият корелационен анализ цели да изследва връзката на серум-

ното ниво на ICAM-1 с това на VCAM-1, фибриноген, левкоцити, хема-

токрит и тромбоцити. На основа на резултатите не се потвърди хипотезата 

за връзка между ICAM-1 и изследваните показатели. При всички пет коре-

лации, коефициентите са ниски и не достигат статистическа значимост (p 

> 0.05 при всички корелации). 

 

Анализ на връзката на VCAM-1 с фибриноген, левкоцити,  хематокрит 

и тромбоцити 

Аналогично, изследвахме потенциалната връзка на VCAM-1 с фиб-

риноген, левкоцити, хематокрит и тромбоцити. Подобно на ICAM-1, не се 

установиха значими линейни връзки между VCAM-1 и останалите показа-

тели. Корелационните коефициенти са с ниски стойности и не достигат 

статистическа значимост (p > 0.05 при всички корелации). Основавайки се 

на получените резултати, не се приема хипотезата завръзка между VCAM-

1, фибриноген, левкоцити, хематокрит и тромбоцити 

 

Анализ на връзката на фибриноген с левкоцити, хематокрит и тром-

боцити 

Последният анализ в настоящия сектор изследва потенциалната 

връзка между фибриноген, левкоцити, хематокрит и тромбоцити. Резулта-

тите показват две значими положителни корелации. Първата, между фиб-
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риноген и левкоцити, е с умерена стойност (r = 0.342, p<0.001). Втората 

също показва умерена корелация, между фибриноген и тромбоцити (r = 

0.390, p<0.001). Между фибриноген и хематокрит не се установи значима 

връзка, p = 0.115. В обобщение, резултатите потвърждават хипотезата за 

положителна линейна връзка на фибриноген с левкоцити и тромбоцити и 

липса на такава с хематокрит. 

Връзката на фибриноген с левкоцити и тромбоцити е илюстрирана 

на Фигура 30. 

 
Фигура 30. Значима линейна връзка на фибриноген с левкоцити и тромбоцити. 

 

11. Предиктори на исхемичен инсулт. 

За да установим величините, които имат значима роля в прогнозира-

нето на исхемичен инсулт проведохме бинарна логистична регресия със 

зависима величина наличие/липса на инсулт (1 = исхемичен инсулт и 0 = 

без исхемичен инсулт). Логистичната регресия е проведена по метода 

Enter (Въведи). Първоначално, в прогностичния модел включихме всички 

величини, които показаха значима разлика между пациенти с и без инсулт: 

1) hs-CRP (1= рисково ниво; 0 = под рисково ниво); 2) фибриноген (1= ни-

во над нормалните граници; 0 = в нормата); 3) VCAM-1; 4) левкоцити; 5) 

предсърдно мъждене (1 = наличие на предсърдно мъждене; 0 = липса на 

предсърдно мъждене)и 6) сърдечно съдово заболяване (1 = наличие на 

сърдечносъдово заболяване; 0 = липса на сърдечносъдово заболяване) 

Бинарната логистична регресия беше предшествана от тест за коли-

неарност (collinearity diagnostics), който показа че е изпълнено изискването 
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за липса на високи корелации между прогностичните величини. От резул-

татите се установи, че две от величините от предполагаемите шест пре-

диктори нямат значима прогностична роля, включително: левкоцити (p = 

0.104) и наличие на сърдечносъдово заболяване (p = 0.261). Следователно 

те бяха изключени от прогностичния анализ и съставен втори редуциран 

регресионен модел, включващ само величините със значима прогностична 

роля: 1) hs-CRP, 2) фибриноген, 3) предсърдно мъждене и 4) VCAM-1. 

Тестът Хи-квадрат показа, че регресионният модел е статистически 

значим, χ2 = 51.99, p< 0.001. От особена важност са регресионните коефи-

циенти (B) и експонентите на регресионните коефициенти Exp(B), които 

се свързват със съотношението на шанса (Odds ratio) при бинарни предик-

тори, каквито в случая са hs-CRP, фибриноген и предсърдно мъждене.  

Острофазовият биомаркер hs-CRP показва Exp(B) = 6.66, който се 

тълкува като 6.66 пъти по-висок риск от инсулт за пациенти с рисково ни-

во на hs-CRP в сравнение с пациенти, чийто нива са под рисковото (p = 

0.001). Тази информация не е нова, тъй като предиктивната роля на hs-

CRP относно исхемичен инсулт беше анализирана в един от предните сек-

тори. Друг острофазов маркер със значима прогностична стойност е фиб-

риноген, p = 0.012. Пациенти със стойности на фибриноген над нормална-

та граница (>4g/l) имат 4.83 пъти по-висок риск от инсулт в сравнение с 

тези пациенти, при които фибриногенът е в нормалните граници. Пред-

сърдното мъждене е друг значим предиктор на исхемичен инсулт (p = 

0.015), който се свързва с 8.88 пъти увеличен риск от инсулт. Единствени-

ят значим предиктор кодиран по продължителна скала е VCAM-1(p = 

0.019), поради това Exp(B) не може да се тълкува като съотношение на 

шанса, но също означава увеличение на риска от инсулт с увеличаване 

стойността на VCAM-1.  

На базата назначимите предиктори (hs-CRP, фибриноген, предсърд-

но мъждене и VCAM-1), 85% от пациентите с инсулт и 89% от тези без 

инсулт са правилно класифицирани, с обща прецизност на класификацията 

87% (Фигура 31) 

 

Фигура 31. Процент на правилно класифицирани пациенти с инсулт и без инсулт на 

базата на регресионния модел. 
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Прогностичната прецизност на модела е илюстрирана с ROC крива 

на Фигура 32. Референтните стойности за тълкуване на коефициента на 

площта под кривата са както следва: 90-1 = висока надеждност; 0.80-0.90 = 

добра надеждност; 0.70-0.80 = приемлива надежност;0.60-0.70 = слаба на-

деждност; 0.50-0.60 = липсва надеждност. В настоящият модел, площта 

под кривата AUC = 0.883 показва добра (почти висока) надеждност на 

прогностичния модел (p< 0.001) при идентифициране на истински поло-

жителни (с инсулт) и истински отрицателни (без инсулт) случаи. 

 

 

Фигура 32. ROC крива илюстрираща прецизността на прогнозата на исхемичен 

инсулт на базата на hs-CRP, фибриноген, предсърдно мъждене и VCAM-1. 
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Обобщение на резултатите 

На основата на проведените анализи относно връзката между hs-

CRP и кародитна атеросклеротична се очертават следните основни тен-

денции в настоящото изследване: 

1. Наличието на кародитна атеросклероза се свързва със значимо по-

високо ниво на hs-CRP и значимо по-висок процент на пациенти с рис-

ково ниво на hs-CRP > 3mg/l. 

2. Нашите резултати не показаха системни вариации в нивата на hs-CRP 

свързани със типа атеросклеротична плака, определена по класифиаци-

ята на Gray-Weale/Gerolacus и MP класификацията.  

3. Не установихме връзка между процент стеноза на каротидните съдове и 

нивото на hs- CRP. 

Основните тенденции от анализите за връзката между исхемичен 

инсулт и hs-CRP са както следва: 

1. Средното ниво на hs-CRP и процентът на пациенти с рисково ниво (hs-

CRP levels > 3mg/l) са значимо по-високи при пациенти с исхемичен 

инсулт. 

2. В изследваната група, най-висок процент на пациенти с hs-CRP > 3mg/l 

се установи при инсулти от неопределен причинител и най-ниско при 

инсулти причинен от друг определен причинител.  

3. Установи се, че на базата на hs-CRP могат, с добра прецизност, да се 

диагностицират пациенти с инсулт от тези без инсулт, при  оптимална 

критериална стойност на hs-CRP > 4.29 mg/l. 

4. Установихме повишен риск от ранни исхемични лезии, видими на KT 

лезии при пациенти с ниво на hs-CRP levels > 4.29 mg/l. 

5. Между нивата на hs-CRP и неврологичен дефицит (NIHSS) се наблюда-

ва положителна линейна връзка. Прогностичната роля на hs-CRP възли-

за на 10.40% по формулата: NIHSS = 3.759 + 0.023 (hs-CRP). 

6. Между нивата на hs-CRP и времето на кръвния тест се установи поло-

жителна линейна връзка. Най-високо средно ниво на hs-CRP се отчита в 

периода > 120ч- 240ч.  

7. Обратна (отрицателна) връзка се установи между еволюцията на паци-

енти с исхемичен инсулт и нивото на hs-CRP. Пациенти, при които е 

настъпило влошаване на състоянието показват най-високо средно ниво 

и обратно, пациенти с подобрение в състоянието имат най-ниско сред-

но ниво. 
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От проведените анализи относно връзката между ICAM-1 и каро-

дитна атеросклероза установихме, че нивата на ICAM-1 варират между 

отделни пациенти и величини, без да може да се определи статистически 

значима тенденция. По-конкретно, основните изводи са: 

1. Нивото на ICAM-1 не показва връзка с наличието на кародитна атерос-

клероза.  

2. Не установихме системни вариации в нивата на ICAM-1 свързани с ти-

па атеросклеротична плака, определена по класификацията на Gray-

Weale/Gerolacus и MP класификацията. На тази основа, хипотезата за 

връзка между степента атеросклеротична плака и нивото на ICAM-1 не 

беше потвърдена. 

3. Не се установи връзка между процент стеноза на каротидните съдове и 

нивото на ICAM-1. 

Относно връзката между ICAM-1 и исхемичен инсулт дават осно-

вание да направим следните изводи: 

1. Серумното ниво на ICAM-1 не показва връзка с исхемичен инсулт и не 

може да служи като биомаркер за диагностициране и прогнозиране на 

исхемичен инсулт.  

2. Не се установи връзка между ICAM-1 и видовете исхемичен инсулт. 

3. Нивата на ICAM-1 не показаха връзка с неврологичен дефицит, време 

на серумния тест и еволюцията на пациентите с исхемичен инсулт. 

Анализите относно връзката между VCAM-1 и кародитна атероск-

лероза показват несистемни вариации в нивото на VCAM-1 и липса на 

статистичеки значима тенденция. Основните изводи са както следва: 

1. Серумното ниво на VCAM-1 не показва връзка с наличието кародитна 

атеросклероза.  

2. Не се установи връзка между нивото на VCAM-1 и степента атероскле-

ротична плака, определена по класификацията на Gray-Weale/Gerolacus 

и MP класификацията.  

3. Не се установи връзка между процент стеноза на каротидните съдове и 

нивото на VCAM-1. 

Резултатите за връзката между VCAM-1 и исхемичен инсулт дават 

основание да направим следните изводи: 

1. Установи се значима връзка между VCAM-1 и исхемичен инсулт със 

значимо по-високо ниво при пациенти с инсулт. 

2. Не се установи връзка между нивото на VCAM-1 и видовете исхемичен 

инсулт. 
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3. Между VCAM-1 и неврологичен дефицит съществува значима линейна 

връзка. На базата на VCAM-1 можем да прогнозираме степента на нев-

рологичен дефицит с 28.60%/27.10% прецизност по формулата: NIHSS 

= 0.774 + 0.002 (VCAM-1). 

4. Нивата на VCAM-1 не показаха връзка с времето на серумния тест и 

еволюцията на пациентите с исхемичен инсулт. 

5. Установихме слаба, но значима връзка между стойностите на VCAM-1 

и наличието на исхемични лезии.  В настоящата извадка, пациенти с 

ниво на VCAM-1 > 740ng/ml показват 3.45 пъти повишен риск от исхе-

мични лезии. 

На основата на проведените анализи относно връзката между фиб-

риноген и кародитна атеросклеротична формулирахме следните основ-

ни тенденции: 

1. Наличието на кародитна атеросклероза се свързва със значимо по-

високо ниво на фибриноген и значимо по-висок процент на пациенти с 

ниво извън нормалните граници. 

2. Не се установи значима асоциация между нивата на фибриноген и сте-

пента атеросклеротична плака, определена по класификацията на Gray 

Weale/Gerolacus и MP класификацията. 

3. Не се установи значима връзка между процент стеноза на каротидните 

съдове и нивото на фибриноген. 

Основните тенденции от анализите за връзката между исхемичен 

инсулт и фибриноген са както следва: 

1. Средното ниво на фибриноген и процентът на пациенти с повишени 

ниво (> 4g/l) са значимо по-високи при пациентите с исхемичен инсулт. 

2. Не се установи значима връзка между вида на инсулта и процента на 

пациенти с повишено ниво на фибриноген. Независимо от липсата на 

значима връзка, трябва да споменем следната тенденция: Най-висок 

процент на пациенти с повишено ниво фибриноген (>4g) се установи 

при инсулти от неопределен причинител, следвани от пациенти с ате-

росклеротичен инсулт, луканарен инсулт,  кардиоемболичен инсулт  и 

инсулт от друг определен причинител . Тази тенденция е важна, поради 

това, че повтаря установеното относно hs-CRP.  

3. Между нивата на фибриноген и неврологичен дефицит (NIHSS) не се 

установи значима връзка. 
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4. Между фибриноген и часа на кръвния тест се установи положителна 

линейна връзка. Най-високо ниво на фибриноген, надвишаващо горната 

граница, се наблюдава в периода >120-240 часа.  

5. Обратна (отрицателна) връзка се установи между еволюцията на паци-

енти с исхемичен инсулт и нивото на фибриноген. Пациенти, при които 

е настъпило влошаване на състоянието показват най-високи нива, над-

вишаващи горната граница. Пациентите  с подобрение на състоянието, 

показват най-ниска средна стойност на фибриноген, в нормалните гра-

ници.  

6. Установихме слаба, но значима, връзка между нивото на фибриноген и 

наличието на исхемични лезии. В настоящата извадка, пациенти с ниво 

на Фибриноген > 3.41g/l показват 3.29 пъти повишен риск от исхемични 

лезии. 

Обобщение на резултатите – корелационен анализ 

1. Острофазовият маркер hs-CRP показва положителна линейна връзка с 

фибриноген и левкоцити и липса на такава с ICAM-1, VCAM-1, хема-

токрит и тромбоцити.  

2. Между серумните нива на ICAM-1 и VCAM-1, фибриноген, левкоцити, 

хематокрит и  тромбоцити не установи значима връзка.  

3. Между серумните нива на VCAM-1, фибриноген, левкоцити, хематок-

рит и тромбоцити не се установи значима връзка.  

4. Фибриноген показва значима връзка с левкоцити и тромбоцити и липса 

на връзка с хематокрит. 

Обобщение на резултатите – предиктори за инсулт 

В сектора относно hs-CRP, установихме че само на базата на  hs-CRP 

можем да прогнозираме исхемичен инсулт с прецизност от 63% и липса на 

инсулт с 81%. Прецизността на прогнозата се увеличава, когато се вземат 

предвид случаите с повишено ниво на фибриноген, наличие на предсърдно 

мъждене и завишени нива на VCAM-1. Когато всички четири прогностич-

ни величини се включат, прецизността се увеличава на 85% за истински 

позитивни находки, 89% за истински негативни и 87% като цяло. Резулта-

тите от линейната регресия могат да бъдат използвани в диагностиката, 

проследяване и прогногностиката на пациенти с риск от исхемичен ин-

султ. Повишени нива на hs-CRP, фибриноген и VCAM-1 и наличие на 

предсърдно мъждене са надеждни предиктори за реален риск от исхеми-

чен инсулт. 
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Изводи 

1. Нs-CRP и фибриноген представляват надеждни серумни маркери, чии-

то повишени серумни концентрации се асоциират с наличието на ате-

росклеротични плаки в каротидните артерии, независимо от вида на 

плаката и степента на артериална стеноза. 

2. Липсват зависимости между КАМ (ICAM-1 и VCAM-1) и каротидната 

атеросклероза. 

3. Между серумните стойности на Hs-CRP, ICAM-1, VCAM-1 и фибрино-

ген и различните типове атеросклеротични плаки, определени чрез улт-

развукови и магнитнорезонансни методи на диагностика, не се наблю-

дава зависимост. 

4. Нs-CRP, фибриноген и VCAM-1 представляват надеждни серумни мар-

кери, характеризиращи възпалителните процеси в острия стадии на ис-

хемичния мозъчен инсулт 

5. В острата фаза на мозъчните инфаркти, серумните концентрации на hs-

CRP, фибриноген и VCAM-1 имат по-високи стойности. 

6. Серумните стойности на hs-CRP и фибриноген показват сходна актив-

ност спрямо различните патогенетични механизми на исхемичните ин-

султи, определени чрез TOAST класификацията. 

7. В острия стадии на исхемичния инсулт между серумните стойности на 

hs-CRP и VCAM-1 и степента на неврологичния дефицит се наблюдава 

положителна корелация. 

8. Серумните нива на hs-CRP и фибриноген показват известна предиктив-

на функция по отношение краткосрочния клиничен развой при пациен-

тите с исхемичен инсулт. 

9. Наличието на предсърдно мъждене съвместно с повишените серумни 

нива на hs-CRP, фибриноген и VCAM-1 представляват сигурни предик-

тори за реален риск от исхемичен инсулт. 
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Приноси 

Научно-теоретични 

 

1. За първи път в България се определя значението на серумните маркери 

– фибриноген, hs-CRP, sICAM-1 и sVCAM-1 при каротидна атероскле-

роза. 

2. За първи път в България се използват едновременно различни диагнос-

тични подходи (лабораторни и образни) за характеристика на каро-

тидната атеросклероза. 

3. За първи път в България се определя значението на серумните маркери 

– фибриноген, hs-CRP, sICAM-1 и sVCAM-1 при исхемичен мозъчен 

инсулт. 

4. Извършен е анализ на значението на различни предиктори, свързани с 

реален риск за възникване на остър исхемичен инсулт. 

    

 

Научно-приложни 

 

1. Изработен от мултидисциплинарен екип специфичен протокол за 3 Т 

Магнитно-резонансно изобразяване на каротидната атеросклероза. 

2. Съпоставени са различни образни модалности (ехографски и магнитно-

резонансни) с цел неинвазивна морфологична характеристика на каро-

тидната атеросклеротична плака. 

3. Определени са конкретни серумни стойности на hs-CRP и фибриноген, 

които се асоциират с повишен риск за възникване на остър исхемичен 

инсулт. 

4. Определени са конкретни серумни стойности на hs-CRP, VCAM-1 и 

фибриноген, които се асоциират с повишен риск за развитие на ранни 

исхемични промени, обективизирани чрез КТ изображение, в острия 

стадий на инсулта. 
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