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Използвани съкращения 

МРТ - магнитно-резонансна томография 

МС - множествена склероза 

ПРМС – пристъпно - ремитентна форма на множествена склероза 

ФМРТ - функционална магнитно-резонансна томография 

ЦНС - централна нервна система  

BDI - Beck Depression Inventory 

BOLD - Blood oxygen level dependent 

DIR - Double Inversion Recovery 

DTI - Diffusion Tensor Imaging 

EDSS – Expanded Disability Status Scale 

FLAIR - Fluid Attenuated Inversion Recovery 

FWE - Family Wise Error- statistical correction 

GM - Сиво мозъчно вещество 

MFIS - Modified Fatigue Impact Scale  

PASAT - Paced Auditory Serial Addition Test 

PVSAT - Paced Visual Serial Addition Test 

SDMT - Symbol Digit Modalities Test 

VBM - Voxel-Based Morphometry 

WM - Бяло мозъчно вещество  

SPM - Statistical Parametric Mapping - статистическо параметрично картографиране 

CAT 12- Computational Anatomy Toolbox 12 

LST - Lesion Segmentation Toolbox 

TBV - Total Brain Volume 

MNI - Monreal Neurological Institute 

TE - Echo Time 

TR- Relaxation Time  

n – брой единици на наблюдение 

Z - Mann-Whitney Z 

t - Критерий на Student 

p - Уровен на значимост 

SD - Стандартно отклонение 

95% CI - 95% Confidence Interval 

rxy - Корелационен коефициент на Pearson  
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ВЪВЕДЕНИЕ 

 Множествената склероза е хронично имуномедиирано заболяване на 

централната нервна система с многофакторна етиология, хетерогенна, вариабилна 

клинична симптоматика и лечение с ограничена ефективност. Заболяването се 

проявява най-често между 15 и 50 годишна възраст, с два пика на началните прояви – 

между 28-30 години и между 41-45 години. Засяга от 2 до 3 пъти по-често жените, 

подобно на редица други автоимунни заболявания. По данни на Световната Здравна 

Организация около 2,5 милиона души в света страдат от МС. Средната глобална 

болестност е 33/100 000 души население, но разпространението на заболяването не е 

равномерно. Най-често то е във връзка с географската ширина на определена 

територия на местообитание. Страните с висока честота на разпространение са с 

болестност над 30 на 100 000 души население. Последното епидемиологично 

проучване в България от 1999 г. регистрира болестност 44,5/100 000 – неоспоримо 

доказателство за социалната значимост на научния проблем МС в нашата страна. 

 Дебютът в млада възраст, болестната честота, дискусионните въпроси относно 

множество аспекти от етиологията и патогенезата на болестта, клиничното развитие 

на имунообусловения процес, инвалидизиращ пациентите в различна степен и за 

различен срок от време обуславя значимостта на социално-медицинския проблем МС 

в световен мащаб. 

 Множествената склероза се характеризира с имуномедиирана демиелинизация, 

аксонална дегенерация и олигоденропатия с изразени промени в имунологичните 

показатели, както в кръвта, така и в ликвора. Паралелно с имуномедиираната 

демиелинизация при МС се развива и невродегенерация. Не са известни точните 

механизми, отговорни за нейната поява. От една страна е установена корелация между 

активността на възпалителния процес и степента на аксонална дегенерация, а от друга 

– дегенеративният процес се развива независимо от наличието на пристъпи и става 

доминиращ в напредналите стадии на болестта, когато корелира с тежестта на 

трайния неврологичен дефицит.  

 Когнитивните нарушения при пациентите с множествена склероза са описани 

още от Charcot през 1868г. Двадесет и пет години преди това, Friedrich von Frerichs за 

първи път споменава за наличие на когнитивни промени при тези болни. 

Когнитивните нарушения са от съществено значение за затрудненото социално 
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функциониране и влошеното качество на живот на болните от МС. По данни на 

различни автори когнитивни дисфункции се откриват в 45% до 60% от заболелите и 

могат да бъдат идентифицирани дори в ранните фази на болестната еволюция.  

 Съвременните методи за образно изследване на централната нервна система 

променят класическото схващане, че когнитивните нарушения са функция единствено 

на броя и големината на демиелинизиращите лезии. Атрофичните процеси, както и 

установените в последните години дифузни промени в т. нар. „нормално 

изглеждащото“ бяло вещество и кортикалните лезии, имат основна роля в генезата на 

когнитивния дефицит. Доказателства за това предоставят новите техники за 

количествен и качествен анализ на патологичните процеси, който е възможен 

благодарение на развитието на информационните технологии и разработването на 

мощни специализирани програмни продукти. Стандартният метод за визуална оценка 

на образите не е достатъчно полезен в този аспект. 

  Нарушения на когнитивните функции не настъпват при всички пациенти, не се 

наблюдават при всеки отделен пристъп и/или в един и същ стадий на заболяването. Не 

се регистрира и строга корелация между продължителността на заболяването и 

тежестта на когнитивните дисфункции. Тези факти показват наличието на много 

неизяснени въпроси относно когнитивния резерв, невронната пластичност и 

компенсаторните механизми на мозъчната кора. Последните са обект на оценка чрез 

функционалната магнитно-резонансна томография, наложила се в сферата на 

невродегенеративните заболявания през последната декада. Изработването на 

специфични протоколи и софтуерни програми за анализ на ФМРТ данни отваря нови 

възможности в изследването на множествената склероза и невроналната пластичност 

в хода на това заболяване.  

 

ИЗВОДИ ОТ ЛИТЕРАТУРНИЯ ОБЗОР 

1. Множествената склероза е имуномедиирано заболяване с многофакторна 

етиология, засягащо предимно хора в млада възраст, което обуславя социалната му 

значимост.  

2. Засягането на когнитивните функции е доказано във всеки стадий на заболяването.  

3. Установено е успоредното и взаимно свързано увреждане на бяло и сиво мозъчно 

вещество със значителна разлика в патоморфологичния субстрат.  
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4. Разнопосочни са съвременните литературни данни относно главните структурни 

промени, водещи до МС обусловена когнитивна дисфункция.  

5. Разработването на съвременни количествени МРТ методики дава възможност за 

откриване на дискретни патологични промени в мозъчния паренхим и за оценка на 

степента на мозъчната атрофия.  

6. Функционалната МРТ е неинвазивна, безопасна методика, утвърдила се като 

незаменима част от съвременната невронаука. 

7.  Редица съвременни ФМРТ проучвания доказват наличието на кортикална 

реорганизация при пациенти с МС, спорен остава въпросът дали тази 

реорганизация е израз на адаптация или маладаптация.  

8. ФМРТ проучванията на когнитивните функции и кортикалната реорганизация при 

пациенти с ПРМС са малко. 

  



7 
 

 
ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ПРОУЧВАНЕТО 

 
Цел:  

 Да се изследва връзката между МС обусловени структурни промени в главния 

мозък, кортикалните активации и когнитивните функции при пациенти с ПРМС.  

Задачи:  

 1. Да се извърши регистриране на всеки участник в проучването по отношение 

на демографски данни, за всички пациенти да се определи клиничната степен на 

тежест на неврологичния дефицит чрез Expanded Disability Status Scale, фаза на 

протичане на болестта (пристъп или ремисия) и продължителност на заболяването.  

 2. Да се изследват когнитивните функции при пациентите с ПРМС и да се 

установи наличието на когнитивни нарушения чрез сравняване с контролна група 

от клинично здрави лица. 

 3. Да се измери общия обем на лезионния товар при пациентите с ПРМС. Да се 

изследват общ мозъчен обем, обем на сиво вещество, обем на бяло вещество при 

пациентите с ПРМС и да се съпоставят със същите показатели при контролна група 

от клинично здрави лица.  

 4. Да се изследват кортикалните активации по време на две когнитивни 

парадигми - PVSAT и Word Generation, при пациентите с ПРМС, и да се съпоставят 

с тези на контролна група от клинично здрави лица. 

 5. Да се определят статистическите зависимости между състоянието на 

когнитивните функции, общия лезионен товар, обема на мозъчното вещество и 

кортикалните активации по време на когнитивните парадигми. 

 

Работна хипотеза:  

 МС обусловените структурни промени в главния мозък имат определящо 

значение за развитието на когнитивни нарушения при заболелите, но ролята на 

лезионния обем и атрофичните промени в сивото и бялото мозъчно вещество не е 

еднаква. Допускаме, че това обуславя различен патерн на кортикална активация 

при ФМРТ, като израз на различна по тип и механизъм мозъчна реорганизация. 

 Проучването е одобрено от Комисията по Научна етика към МУ - Пловдив с 

протокол № Р-433/14.02.2017г. и е финансирано от МУ – Пловдив в рамките на 

редовна докторантска програма. 
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КЛИНИЧЕН КОНТИНГЕНТ И МЕТОДИ 

А. КЛИНИЧЕН КОНТИНГЕНТ 

Обект на наблюдение са когнитивните функции, обем на лезионния товар, 

мозъчната атрофия и кортикалната активация оценени чрез структурен и 

функционален МРТ по време на когнитивни задачи при пациенти с пристъпно-

ремитентна множествена склероза. 

Логическа единица на наблюдение: 

1. Пациенти с диагноза ПРМС, проследявани в Център за диагностика и лечение на 

МС на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, гр. Пловдив (случаи).  

2. Здрави лица, които са приети като база за сравнение (контроли).  

Техническа единица на наблюдение: Клиничното изследване на пациентите е 

проведено в Катедрата по Неврология на Медицински Университет - Пловдив. 

Функционалното и структурното магнитно-резонансно изследване са осъществени 

в Център по Транслационна Невронаука на Медицински университет - Пловдив.  

Органи на наблюдението: Първичната информация е събирана от автора на 

проучването в периода м. септември 2016 година - м. август 2018 година.  

Признаци на наблюдение: 

1. Анамнестични данни за начало на заболяването, общ брой пристъпи, дата на 

последен пристъп, вид и продължителност на провеждано болестмодифициращо 

лечение, субективна оценка на състоянието на когнитивните функции. 

2. Данни от клиничното изследване: неврологичен статус с оценка на тежестта на 

неврологичния дефицит по EDSS; невропсихологични тестове за оценка на 

когнитивния статус – PASAT `3, SDMT, Isaacs test; въпросници за откриване на 

депресия и синдром на умората при МС - BDI и MFIS.  

3. Данни от функционално МРТ изследване с когнитивни парадигми PVSAT и Word 

Generation.  

4. Данни от структурен МРТ протокол, включващ следните секвенции: Cube T1 

BRAVO; 3D T2 DIR ; 3D T2 FLAIR ; 3D DWI ; DTI 25 directions.  

 

Проведено е проучване тип „СЛУЧАЙ-КОНТРОЛА“ 

 Скринирани са 60 пациенти с ПРМС, трима от които отпадат в хода на 

проучването поради технически неизправности при провеждане на МРТ. 

Контролната група се състои от 45 клинично здрави лица. Сравняваните групи 

(случаи и контроли) са съпоставими по пол, възраст и образование.  
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 Доброволното участие на лицата за целите на проучването е удостоверено с 

писмено информирано съгласие.  

 Проучването е проведено при 57 пациенти с ПРМС, отговарящи на следните 

критерии:  

Включващи критерии:  

1. клинично дефинитивна множествена склероза по критериите на McDonald 

(2010/2017), потвърдена чрез МРТ; 

2.  пристъпно-ремитентно протичане; 

3. възраст от 18 до 55 години; 

4. провеждащи болестмодифициращо лечение с интерферон-бета или глатирамер 

ацетат в продължение на не по-малко от 6 месеца; 

5. фаза на ремисия* 

6. завършено основно образование; 

7. добро ниво на владеене на български език; 

8. пациентите да са дали предварително писмено информирано съгласие за участие в 

проучването. 

*Ремисия- период на подобрение или стабилно състояние над 30 дни след пореден 

пристъп.  

Изключващи критерии: 

1. първично хронично прогресивна и вторично-прогресивна МС;  

2. фаза на екзацербация; 

3. придружаващи хронични заболявания, остри или хронични инфекции; 

4. лечение с кортикостероиди преди по-малко от 3 месеца; 

5. психично заболяване - депресия, шизофрения, клаустрофобия; 

6. злоупотреба с алкохол, медикаменти и прием на наркотични и други токсични 

вещества;  

7. наличие на синдром на хроничната умора при МС; 

8. метални импланти, остеосинтези, протези, пейсмейкър и сходни контраиндикации 

за МРТ изследване;  

 Лицата, включени в контролната група са селектирани според следните 

критерии:  

Включващи критерии:  

1. възраст от 18 до 55 години; 

2. завършено основно образование с добро ниво на владеене на български език; 
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3. писмено декларирано информирано съгласие за участие в проучването; 

Изключващи критерии: 

1. анамнестични или обективни клинични данни за хронични заболявания, остри или 

хронични инфекции, анамнеза за психично заболяване, клаустрофобия, 

остеосинтези, метални импланти, пейсмейкър;  

2. злоупотреба с алкохол, медикаменти или прием на наркотични или други токсични 

вещества;  

3. ниско ниво на владеене на български език; 

Б. МЕТОДИ: 

1. КЛИНИЧЕН МЕТОД: 

Клиничното изследване включва: 

 анамнестични данни за начало и продължителност на заболяването, брой пристъпи 

до включване в проучването, дата на последен пристъп, вид и продължителност на 

провежданото болестмодифициращо лечение, съпътстващи заболявания, прием на 

други медикаменти, субективна оценка за наличие на нарушения в когнитивните 

функции; 

 диагностични критерии на McDonald 2010/2017; 

 неврологичен статус с оценка на тежестта на неврологичния дефицит по EDSS; 

 невропсихологични тестове за изследване на когнитивните функции: 

PASAT 3` 

 Тестът се основава върху серийно извършване на действие събиране. За 

провеждането му е използван патентован компактдиск, за да се контролира нивото 

и последователността на стимулите и форма, на която изследващият отбелязва 

резултата. На всеки три секунди във версията PASAT 3` се съобщава цифра от 1 до 

9 в случаен ред (общо 60 стимула). Изследваният трябва да събира всяка нова 

цифра с предходната и да съобщи сбора, който се записва от изследващия върху 

стандартната форма. Резултатът от теста представлява броя верни отговори при 

сборуванията (максимум 60). Преди основното изследване на лицето се предоставя 

тренировъчна серия от 10 стимула за разясняване на същността и начина на 

изпълнение на теста. Тестът оценява състоянието на работната памет, 

разпределяемостта и устойчивостта на вниманието и скоростта на обработка на 

информацията и изисква елементарни аритметични умения. 
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SDMT 

 Тестът се състои в определяне на правилната цифра, съответстваща на 

определен символ, съгласно зададен ключ (легенда). За изпълнението му е 

използвана стандартна патентована форма. В началото на бланката е представен 

ключ за работа, който показва на изследвания коя цифра отговаря на съответния 

символ. Първите 10 елемента са тренировъчни. Чрез тях изследваното лице се 

запознава в детайли с начина за изпълнение на теста, а изследващият проверява 

правилно ли са разбрани инструкциите и при необходимост внася допълнителни 

разяснения и корекции. Следват символите от основния тест, на които 

изследваният последователно определя съответстващата цифра за време от 90 

секунди. Резултатът от теста представлява броя на верните отговорите за 90 

секунди. Отговорите могат да се дават писмено или устно. В настоящото 

изследване е използвана устната версия, при която лекарят записва съобщаваните 

от изследвания цифри, с цел да се избегне влиянието на двигателен дефицит в 

горните крайници върху успеваемостта. Тестът оценява разпределяемостта на 

вниманието, зрително-пространствената перцепция и памет, и скоростта на 

обработка на информацията. 

 

Isaacs test 

 Тестът оценява спонтанната продукция на думи при ограничаващи търсенето 

условия. От изследвания се изисква да изброи 10 различни думи от категориите 

„цветове”, „градове”, „животни” и „плодове” за ограничено време. Времето за 

всяка категория е 15 секунди. Резултатът от теста е равен на броя верни, 

неповтарящи се думи от четирите категории (максимум 40). Тестът изследва 

вербалната флуидност като част от екзекутивните функции. 

Данните са отразени в Клинична карта на пациент. 

 

2. АНКЕТЕН МЕТОД: въпросници за откриване на депресия (Скала на Бек за 

депресия – BDI) и синдром на умората при МС (Модифицирана скала, определяща 

влиянието на умората – MFIS). 

 за установяване наличието на депресия е използван въпросникът BDI, който 

включва 21 въпроса. Общият брой точки варира от минимален 0 до максимален 63. 

 1-10 - норма 

 11-16 - леки нарушения в настроението 



12 
 

 17-20 - лека депресия 

 21-30 - умерена депресия 

 31-40 - тежка депресия 

 над 40 - много тежка депресия 

 за диагностициране на синдром на умората при МС е използвана MFIS. Скалата 

включва 21 въпроса, разпределени в три субскали – физическа, когнитивна, 

психосоциална. Общият брой точки варира от минимален 0 до максимален 84. 

Резултат от 38 и повече точки определя наличие на синдрома на умората при МС. 

 

3. НЕВРОИЗОБРАЗЯВАЩИ МЕТОДИ:  

 Магнитно-резонансно изследване на всички участници (случаи и контроли) е 

проведено на апарат General Electric Discovery 750w, с мощност 3 Тесла (3T). 

 При всички участници е проведен структурен МРТ протокол, включващ 

следните секвенции: Cube T1 BRAVO; 3D T2 DIR ; 3D T2 FLAIR ; 3D DWI ; DTI 25 

directions. 

 При всички участници е проведен функционален МРТ протокол, включващ две 

когнитивни парадигми, PVSAT и Word Generation Task. Двете когнитивни 

парадигми имат следните технически параметри: 2D Echo planar imaging (EPI), 

дебелина на всеки срез 3 мм, матрица 96 х 96, TR 3000 msec, TE 30 msec, flip angle 

90°. 

PVSAT  

 PVSAT е специално разработена задача за целите на ФМРТ като визуален 

аналог на PASAT. Участниците изпълняват тази когнитивна задача в МРТ апарата, 

като виждат командите, прожектирани на екран през специално изработени очила. 

Очилата се нагласят спрямо всеки индивид непосредствено преди изследването 

така, че да се елиминира въздействието на нарушения в зрителната острота - 

миопия, пресбиопия, астигматизъм и др.  

 Задачата включва две състояния - на активност “on” и на почивка “off” и е с 

обща продължителност 11 мин и 51 сек. По време на всяко активно състояние или 

т.нар. “on block” се прожектират 21 цифри от 1 до 9 на случаен принцип с интервал 

3 секунди. Преди всеки “on block” се прожектира една от следните команди: 

„Събирай!“ или „Повтаряй!“. При команда „Събирай!“ участниците са 

инструктирани да събират всяка прожектирана цифра с предходната и да казват 

сбора на ум. При команда „Повтаряй!“, участниците следва да повтарят пасивно, 
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наум всяка прожектирана цифра. Парадигмата се състои от 4 блока от всеки тип, 

редувайки „Събирай!“ и „Повтаряй!“. След всеки “on block” винаги следва един 

“off block” с продължителност 21 секунди по време на който на екрана се 

прожектира един централен кръст (fixation cross). Участниците са инструктирани да 

гледат в кръста, в покой, без да мислят за нещо особено. 

Word Generation Тask 

 Word Generation Task е когнитивна парадигма за ФМРТ, изследваща 

вербалната флуидност, аналогично на Isaacs test. Парадигмата представлява задача 

с две фази: активна (“on block”) и пасивна фаза (“off block”) с обща 

продължителност 6 мин и 15 сек. Участниците виждат указанията на екран през 

специално изработени очила, същите както при предходната когнитивна 

парадигма. Първите 15 секунди се прожектират инструкциите, след което се 

редуват “on block” и “off block”, всеки с продължителност 30 секунди. При всеки 

“on block” се прожектира една случайна буква на кирилица в продължение на 30 

секунди, а участниците са инструктирани да изброяват думи (без имена на хора), 

започващи с тази буква наум. След всяка активна фаза следва винаги пасивна фаза 

(“off block”), по време на която се прожектира централен кръст (fixation cross), а 

участниците са инструктирани да гледат кръста в покой. 

 

4. МЕТОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА СТРУКТУРНИ МРТ ДАННИ 

 В проучването са приложени няколко софтуерни методики за обработката на 

структурните МРТ данни. За всички пациенти е проведено автоматизирано 

измерване на общия лезионен товар, отчетен в милилитри (ml). За тази цел е 

приложен Lesion Growth Algorithm (LGA) на Lesion Segmentation Toolbox (LST) 

toolbox version 2.0.15 (www.statisticalmodelling.de/lst.html), приложение към 

програмата Statistical parametric mapping (SPM) 12 

(https://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/software/spm12/), работещо с MATLAB R2017a. 

Приложението LST използва структурните секвенции T1 и T2 FLAIR, за да 

детектира лезии на демиелинизация в бялото мозъчно вещество и генерира lesion 

probability maps. 

 Измерването на общ мозъчен обем, обем на бяло, сиво мозъчно вещество и 

количество на цереброспиналната течност е осъществен с програмата CAT12 за 

SPM12 и MATLAB R2017a. Този структурен анализ е проведен за всички 

http://www.statisticalmodelling.de/lst.html
https://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/software/spm12/
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участници. Автоматизирания метод сегментира различните тъканни типове, 

класифицира ги в определените категории и изчислява обема им в милилитри.  

 

5. МЕТОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ФУНКЦИОНАЛНИ МРТ ДАННИ 

 Извършено е конвертиране на всички DICOM файлове от функционалните 

МРТ парадигми във формат NIFTI с цел обработка и анализ чрез SPM12.  

 За всеки участник се генерира папка, съдържаща данните от функционалните 

парадигми, както и структурна подложка – Т1 секвенция.  

 За всеки участник се провежда предварителна обработка на образите чрез 

следните стъпки:  

1) преустройство на функционалните данни с цел корекция на движенията в 

апарата; 2) ко-регистрация между структурните образи с висока резолюция и 

функционалните образи;  

3) оценяване на пространствените параметри на базата на наличните анатомични 

образи, с цел трансформиране на подадените образи в стандартно пространство - 

MNI space. Трансформирането на анатомичните данни в това пространство е 

световен стандарт за структурна и функционална МРТ и дава възможност за 

използване на унифицирана координатна система за всяка анатомична област; 

4) изглаждане (smoothing) на образите с използване на 6 мм Гаусово ядро (Gaussian 

kernel). При финализирането на предварителната подготовка се прецизира анализ 

на първо ниво, определяне на t-контрасти за всички активни фази поотделно и 

заедно, както и за всички пасивни фази.  

 За PVSAT са определени 5 различни t-контраста; (събирай-повтаряй>off), 

(събирай>off), (повтаряй>off), (събирай>повтаряй) и (повтаряй>събирай). От 

значение за проучването са два t-контраста: (събирай- повтаряй>off) и 

(събирай>off).  

 Идентична е предварителната подготовка на данните генерирани от Word 

Generation парадигмата. При анализ на първо ниво са определени два t-контраста: 

(WG>off) и (off>WG). Клинична стойности има само първият t-контраст.  

 Анализ на второ ниво (second level analysis) е проведен за всички 

функционални данни. Извършени са междугрупов и регресионен анализ на 

функционалните МРТ данни.  
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Междугрупов анализ: 

 Анализ, проведен чрез SPM12, сравнява кортикалните активации- BOLD 

сигнали, на групово ниво: Пациенти>Контроли; Контроли>Пациенти.  

Регресионен анализ: 

 Анализът се осъществява с SPM12. Сравняват се образите от ФМРТ 

изследване, подбират се функционалните контрасти. Като вариабилна се въвежда 

вектор по избор, с цел да се оцени дали има корелация между съответния вектор и 

определена кортикална локализация на BOLD сигнала по време на въведения t-

контраст. 

 

6. СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ 

 Събраната първична информация е проверена, кодирана и въведена в 

компютърна база данни за по-нататъшната статистическа групировка и анализ. 

Данните са обработени с помощта на статистически софтуерен пакет SPSS версия 

19.0.  

 Изхождайки от основната цел и задачи на проучването, както и от обема и вида 

на данните при провеждане на изследването, са използвани следните статистически 

методи: 

 Параметрични методи 

а. Вариационен анализ  

 Приложени са описателни статистически методи за представяне на 

обобщаващи характеристики при количествени (метрирани) показатели, като 

резултатите са представени като средна аритметична ± стандартно отклонение 

(mean±SD). Представени са и характеристики на разпределението на извадката като 

брой изследвани единици (n), минимална стойност (Minimum), максимална 

стойност (Maximum). 

 Z-score 

 За стандартизиране на резултатите от отделните невропсихологични тестове и 

определяне на един общ показател (Z total), отразяващ успеваемостта от трите теста 

е приложен методът за изчисляване на Z score.  

Z score за отделния тест на всеки пациент е калкулиран по формулата: 

Z = (брой точки на съответния пациент – mean score за цялата група пациенти)/SD; 

Общият Z score от трите теста за конкретен пациент е изчислен по формулата: 

Ztotal = (ZPASAT + ZSDMT + ZIsaacs)/3 
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б. Алтернативен анализ  

 Приложени са описателни статистически методи при качествени (неметрирани) 

показатели, като са представени обобщаващите характеристики чрез абсолютните 

честоти и относителните дялове; 

в. Приложен е t- тест на Student (independent samples t-test) за оценка на 

статистически значимо различие между случаите и контролите при показатели с 

нормално разпределение ;  

г. Приложен е корелационен анализ за оценка на силата на връзката между 

изследваните показатели, успеваемостта при тестове SDMT, PASAT и Isaacs, 

волуметричните мозъчни стойности и общия лезионен обем с коефициент на 

корелация на Pearson при количествени показатели и коефициент на корелация на 

Spearman при качествени величини; 

 

 Непараметрични методи 

а. За проверка на нормалността на разпределението на анализираните количествени 

показатели е приложен тестът на Колмогоров-Смирнов. 

б. Приложен е тестът на Mann-Whitney за съпоставка на количествени величини 

при независими извадки с разпределение, различно от нормалното. 

За ниво на значимост на нулевата хипотеза е прието P<0,05.  

 

 Графични методи – за нагледно представяне на резултатите 

 Методи за определяне на необходимия брой единици на наблюдение 

 Изчисляването на необходимия брой единици на наблюдение във всяка група е 

извършено с помощта на следната формула, приложима при съпоставка на средни 

аритметични величини между две групи с различен брой единици на наблюдение: 
2 2

2
2 2 2

2 1
1 2

1

( )

t Sxn
t Sxx x

n





 

 
където: n1 и n2 – брой единици на наблюдение в двете групи.  

1Sx  и 2Sx - стандартно отклонение в двете групи; 1x  и 2x  – средна аритметична в 

двете групи.  
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ДИЗАЙН НА ПРОУЧВАНЕТО 

 Подборът на случаите съгласно предварително определените критерии на 

проучването е извършен сред пациентите, които се проследяват периодично в Център 

за диагностика и лечение на МС към УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, гр. Пловдив. Здрави 

контроли - доброволци са селектирани измежду клинично здрави лица, живеещи 

и/или работещи на територията на Пловдивска област.  

 На пациентите е снет стандартен неврологичен статус и е определена степента 

на инвалидизация според EDSS. Невропсихологични тестове са проведени при всички 

участници и при спазване на следните условия: предварително разясняване на 

когнитивните задачи, провеждане в оптимален часови диапазон (между 9 и 11 часа) с 

цел елиминиране влиянието на циркадните ритми, в тиха, светла стая. 

Функционалното МРТ изследване е извършено до 60 мин след невропсихологичните 

тестове. При всички участници първо е проведена кратка структурна МРТ серия за 

подложка, след което се пристъпва към функционалното МРТ изследване, включващо 

двете когнитивни парадигми. 

 Структурното магнитно-резонансно изследване по предварително определения 

протокол е извършено накрая, за да се избегне проявата на умора от страна на 

изследваните. 

 Събраната първична информация е проверена, въведена и кодирана в 

компютърна база данни и е подложена на статистическа обработка и анализ за 

проверка на работната хипотеза. 
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РЕЗУЛТАТИ 

1. РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛИНИЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОНТИНГЕНТА 

1.1  Описание на проучения контингент 

 Демографска характеристика 

 Проведено е проучване случай-контрола, в което са включени 57 пациенти с 

ПРМС на средна възраст 37,74 ± 7,98 години. Контролната група е съставена от 

общо 45 клинично здрави лица на средна възраст 37,16 ± 7,9 години. Двете групи са 

уеднаквени по възраст (p=0,11; t= 1,628)  

 Средният брой години образование при пациентите и здравите лица е показан в 

таблица 1. Съпоставката на двете клинични групи не показва статистически 

значима разлика по отношение на образованието.  

 

Таблица 1. Съпоставка на клиничните групи по възраст и образование. 

 

 Съотношението жени: мъже в групата на пациентите е 2:1, което съответства 

на характерното за заболяването преобладаващо засягане на женския пол. При 

здравите контроли съотношението жени:мъже е 2,21:1 и няма статистически значима 

разлика в разпределението по пол между двете групи (р>0,05. ) (фигура 1 и 2).  

 

 

Признаци Пациенти 

(n=57) 

Контроли 

(n=45) 

p t 

Възраст 37,74 ±7,98 37,16 ±7,9 0,11 1,628 

Образование 13,56 ±2,45 14,44 ±2,5 0,078 -1,780 
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Фигура 1. Полово разпределение на пациентите. 

 

 

 

 

Фигура 2. Полово разпределение на контролите. 
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1.2 Клинична характеристика на пациентите  

 Продължителността на заболяването до времето на регистрация в проучването 

е от 1 до 28 години, средно 10,86 ± 5,25 години.  

 Тежестта на неврологичния дефицит е оценена посредством EDSS. Средната 

тежест по EDSS за цялата група пациенти е 1,86 ±0,69, като минималната 

регистрирана степен e 1.0, а максималната 3.5.  

 Степента на хронична умора като придружаващ симптом при пациентите, 

оценена посредством MFIS е средно 12,28, SD12,69 точки, 95 % CI (8,91÷15,65), 

като варира от 0 до 25 точки.  

 Проведеният скрининг за наличието на депресия и промени в настроението при 

пациентите чрез BDI регистрира среден BDI-score 4,16; SD 5,67 точки, минимум 0 

максимум 12 точки; 95 % CI (2,65 ÷ 5,66).  

 

1.3  Сравнителна оценка на когнитивните функции при пациенти с ПРМС и 

здрави лица 

 Невропсихологичните тестове PASAT 3’, SDMT и Isaacs test са проведени при 

всички участници - 57 пациенти с ПРМС и 45 клинично здрави лица. На фигура 3 

са представени данните от извършените невропсихологични тестове при проучения 

контингент.  

 

Фигура 3. Резултати от невропсихологичните тестове при проученият контингент. 
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 Установяват се статистически значимо по-ниски резултати при пациентите в 

сравнение със здравите контроли и на трите невропсихологични теста (p=0,0001, 

Isaacs Z= - 4,518; SDMT Z= - 7,137; PASAT Z= - 4,913).  

 Пациентите, чийто осреднен резултат от трите теста (Z total) е в границите на 

mean ±2SD за здравите лица се приемат за когнитивно съхранени. Пациентите с 

резултат по-нисък от mean -2SD на здравите се определят като когнитивно 

увредени. На базата на тази методика се направи разделяне на пациентите на 

когнитивно съхранени и когнитивно увредени. (таблица 2). 

 

Таблица 2. Процентното съотношение между когнитивно съхранени и когнитивно 

увредени пациенти.  

 

От съпоставката между този подход за класифициране на пациентите и предложената 

от Parmenter и съавт. cut- off стойност от 55 точки при SDMT се установява 

съвпадение при 42 от 57 пациенти по отношение на категоризирането им като 

когнитивно съхранени или увредени, което отговаря на 74 % от случаите. Въз основа 

на това при по-нататъшните анализи е използвано разделението на база осреднен 

резултат от трите теста (Z total).  

  

Пациенти (n=57) Когнитивно съхранени Когнитивно увредени 

Брой (n) 30 27 

Процент (%) 52,6% 47,4% 
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2. СРАВНИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ОТ СТРУКТУРНАТА МРТ 

ПРИ ПАЦИЕНТИ С ПРМС И ЗДРАВИ ЛИЦА И ВРЪЗКАТА ИМ С 

КОГНИТИВНИТЕ ФУНКЦИИ  

 Съпоставката на общия мозъчен обем, обема на сивото и на бялото мозъчно 

вещество показва статистически значимо по-ниски стойности и от трите измерени 

показатели при МС пациентите в сравнение със здравите лица (p=0,0001; общ 

мозъчен обем Z= -4,734; обем сиво мозъчно вещество Z= -4,337; обем бяло мозъчно 

вещество Z= -4,908) (фигура 4). 

 

 

 

Фигура 4. Разлика в мозъчните обеми между групата на пациентите и здравите 

контроли. TBV= Общ мозъчен обем; GMV= Обем сиво вещество; WMV= Обем 

бяло вещество. 

 

 Когнитивно съхранените пациенти имат сигнификантно по-високи 

показатели и от трите обемни измервания спрямо болните с когнитивен дефицит 

(таблица3). 
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Tаблица 3. Волуметрични стойности при когнитивно съхранените пациенти в 

сравнение с когнитивно увредените. 

 

 

 

 Сравнени с контролната група, пациентите без клинично изявен когнитивен 

упадък имат значимо по-нисък общ мозъчен обем (p=0,002; Z= - 3,112), обем на 

сиво мозъчно вещество (p=0,006; Z= - 2,728) и обем на бяло мозъчно вещество 

(p=0,001; Z= -3,309) (таблица 4). 

  

Показател Група Mean ±SD Z p 

Общ мозъчен обем 
(ml) 

Когнитивно 

съхранени 
1039,9±95,91 

 

-2,312 

 

0,021 

Когнитивно 

увредени 
971,45±101,23 

Обем сиво мозъчно 
вещество 

(ml) 

Когнитивно 

съхранени 
584,74±50,76 

 

-2,081 

 

 

0,037 

Когнитивно 

увредени 
554,68±51,20 

Обем бяло мозъчно 
веществото 

(ml) 

Когнитивно 

съхранени 
455,16±50,74 

 

-2,312 

 

0,019 

Когнитивно 

увредени 
416,77±56,66 
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Таблица 4. Волуметрични стойности при когнитивно съхранените пациенти в 

сравнение със здравите контроли. 

 

 Средният обем на лезионния товар при пациентите е изчислен на 10,75; SD 

11,42 ml, 95 % CI (7,469 ÷14,030). Не се установява сигнификантна разлика между 

двете подгрупи болни по отношение на възраст (р=0,773), продължителността на 

заболяването (p=0,134) и общ лезионен товар (p=0,154), но когнитивно съхранените 

пациенти имат статистически значимо по-голям брой години образование (р=0,047) 

(таблица 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показател Група Mean ±SD Z p 

Общ мозъчен 
обем (ml) 

Когнитивно 
съхранени 
пациенти 

1039±95,91 

-3,112 0,002 

Здрави лица 1148,91±144,46 

Обем сиво 
мозъчно 

вещество (ml) 

Когнитивно 
съхранени 
пациенти 

584,74±50,76 
-2,728 0,006 

Здрави лица 630,86±66,53 

Обем бяло 
мозъчно 

вещество (ml) 

Когнитивно 
съхранени 
пациенти 

455,16±50,74 

-3,309 0,001 

Здрави лица 518,04±82,90 
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Таблица 5. Възраст, продължителност на заболяването, образование и общ 

лезионен товар при когнитивно съхранени и когнитивно увредени пациенти.  

 

Признаци 

Когнитивно 

съхранени 

пациенти 

Когнитивно 

увредени 

пациенти p Z 

mean SD mean SD 

Възраст (години) 39,30 8,991 40,22 6,818 0,773 -0,288 

Продължителност 

на заболяването 

(години) 

10,23 6,24 11,56 3,876 0,134 -1,5 

Образование 

(години) 
14,13 2,596 12,93 2,2 0,047 -1,991 

Общ лезионен 

товар (ml) 
8,582 9,162 13,408 13,445 0,154 -1,43 

 

 

 Корелационният анализ установява сигнификантна права връзка между 

резултатите от PASAT и общия мозъчен обем, обема на сивото и обема на бялото 

мозъчно вещество (съответно: rxy=0,406 p=0,004; rxy= 0,410 p= 0,003; rxy= 0,362 

p=0,011). Същата зависимост се регистрира и по отношение на изброените 

структурни параметри и броя точки от SDMT (съответно: rxy=0,378 p=0,007; 

rxy=0,428 p=0,002; rxy=0,293 p=0,041). Наред с това се доказва умерена по сила 

обратна връзка между резултата от SDMT и общия лезионен товар (rxy= -0,389; 

p=0,006). Успеваемостта при Isaacs теста не показва значима връзка с изброените 

структурни параметри (p>0,05).  
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3. СРАВНИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ФУНКЦИОНАЛНИ МРТ ДАННИ ПРИ 

ПАЦИЕНТИ С ПРМС И ЗДРАВИ ЛИЦА 

 

3.1  Резултати от междугруповия анализ  

 Проведе се междугрупов анализ на PVSAT, t-контраст (събирай>off) със 

сравняване на кортикални активации - BOLD сигнал, между пациентската и 

контролната група. Първоначално ниво на сигнификантност е зададено на p<0,05 

FWE. При този статистически праг не се регистрират различия в кортикалната 

активност между двете групи.  

 При статистически праг от p<0,001 се регистрират следните разлики в 

кортикалната активност по време на PVSAT: 

- Пациентите демонстрират завишени активации, локализирани в ляво 40-то поле 

по Бродман и в дясно 44-то поле по Бродман (таблица 6).  

 

Таблица 6. Локализация и големина на зоните с повишена активация при 

пациентите по време на PVSAT парадигма.  

Анатомична 

локализация 

Големина на клъстера 

(воксели) 
MNI-координати p 

Ляво 40-то поле 

по Бродман 
214 -30 -37 38 p<0,001 

Дясно 44-то 

поле по 

Бродман 

35 40 4 24 p<0,001 

 

- Здравите контроли демонстрират завишени активации в ляво, 22-ро поле по 

Бродман и в дясно, 7-мо поле по Бродман (таблица 7). 
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Таблица 7. Локализация на зоните с повишена активация при здравите контроли 

по време на PVSAT парадигма. 

Анатомична 

локализация 

Големина на 

клъстера  
MNI-координати p 

Ляво 22-ро поле по 

Бродман 
22 -64 -38 20 p<0,001 

Дясно 7-мо поле по 

Бродман 
46 4 -70 44 p<0,001 

 

 При сравнение на активациите между двете групи при t-контраст (събирай-

повтаряй>off) се установяват следните разлики в BOLD сигнала при p<0,001: 

- Пациентите демонстрират завишени активации в ляво 39-то поле по Бродман, 

големина на клъстера 44 воксела, MNI координати -58 -58 26; в дясно 10-то 

поле по Бродман, големина на клъстера 28 воксела, MNI координати 4 58 20 и 

дясно 8-мо поле по Бродман, големина на клъстера 22 воксела, MNI координати 

8 38 58. 

- Здравите контроли показват завишена активация, локализирана в лява 

хипокампална област, големина на клъстера 108 воксела, MNI координати -16 -

6 22. 

 Проведен е междугрупов анализ на резултатите от ФМРТ с Word Generation 

парадигмата при първоначално ниво на статистическа сигнификантност p< 0,05 

FWE. На фона на този статистически праг се установява, че групата на здравите 

контроли демонстрира по-висока BOLD активация, локализирана в областта на ляв 

putamen. Големината на клъстера е изчислена на 21 воксела, MNI координати -21 2 

6. Групата на пациентите не показва повишена кортикална активация при този 

статистически праг.  

 При p<0,001 пациентите също не демонстрират завишен BOLD сигнал спрямо 

контролите. В групата на здравите лица се регистрират активации със същата 

локализация, но с по-голям размер на клъстера, както и няколко допълнителни зони 

с повишена активация при този статистически праг, представени на фигури 5а и 5б.  
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Фигура 5а 
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Фигура 5б 

Фигура 5а в аксиален срез и 5б в коронарен срез. Завишени BOLD сигнали при 

групата на здравите контроли при Word Generation. k = 372 воксела, MNI 

координати -20 2 6, ляв putamen; k = 267 воксела, MNI координати -48 4 26, ляво 

44-то поле по Бродман, k= 136 воксела, MNI координати -30 -8 58, ляво 6-то поле 

по Бродман.  

 

 Междугрупов анализ, сравняващ кортикалната активация между когнитивно 

съхраненитe пациенти и здравите контроли при t-контраст (събирай>off) 



30 
 

демонстрира повишен BOLD сигнал при групата на пациентите при статистически 

праг p<0,05 FWE със следните характеристики: клъстер, локализиран в ляво 40-то 

поле по Бродман (gyrus supramarginalis) с големина к= 10 воксела, MNI координати 

-30 -38 38 (фигура 6).  

 

 

Фигура 6. Завишен BOLD сигнал при когнитивно съхранените пациенти, p<0,05 

FWE. 

 

 Аналогичен анализ е проведен за сравняване на кортикалната активация между 

когнитивно увредените пациенти и здравите контроли. 

 При p<0,05 FWE не са регистрирани надпрагови BOLD сигнали.  

 При p<0,001 се регистрират повишени BOLD сигнали само в групата на 

здравите контроли със следната локализация: дясно 8-мо поле по Бродман, дясно 7-

мо поле по Бродман, ляво 6-то поле по Бродман (таблица 8). 
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Таблица 8. Анатомична локализация на завишени BOLD сигнали при здравите 

контроли в сравнение с когнитивно увредените пациенти при t-контраст 

(събирай>off).  

 

 

 

 Приложението на същия анализ при t-контраст (събирай-повтаряй>off) 

разкрива следните различия между двете подгрупи пациенти и контролите:  

- Когнитивно съхранените пациенти демонстрират повишена кортикална 

активация спрямо здрави контроли при p<0,001 с локализация дясно 44-то поле 

по Бродман. (k=111, MNI 34 6 24). При здравите контроли не се регистрира 

повишена кортикална активация спрямо когнитивно съхранените пациенти на 

фона на този статистически праг.  

- Когнитивно увредените пациенти демонстрират повишена кортикална 

активация с локализация ляво 10-то поле по Бродман (k=78, MNI координати -4 

60 22) спрямо здравите контроли. От друга страна, сравнителния анализ между 

здравите контроли и групата на когнитивно увредените пациенти разкрива 

завишен BOLD сигнал в няколко зони, при здравите лица (таблица 9). 

  

Анатомична 

локализация 

Големина на 

клъстера (воксели) 
MNI координати p 

8-мо поле по 

Бродман в дясно 
28 18 20 46 p<0,001 

7-мо поле по 

Бродман в дясно 
67 6 -70 44 p<0,001 

6-то поле по 

Бродман в ляво 
28 -26 -14 56 p<0,001 
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Таблица 9. Анатомична локализация на завишени BOLD сигнали при здравите 

контроли в сравнение с когнитивно увредените пациенти при t-контраст (събирай-

повтаряй>off).  

 

 Следващият етап е сравняване на кортикалните активации при двете подгрупи 

пациенти - когнитивно увредени и когнитивно съхранени. При Word Generation 

парадигмата (WG>off) се установява повишена кортикална активация само при 

когнитивно съхранените пациенти, при p<0,001, локализирана в десен среден 

фронтален гирус (9-то поле по Бродман). Големината на клъстера е изчислена на 39 

воксела, MNI координати 30 32 36.  

 При PVSAT, t-контраст (събирай>off) също се регистрира завишена 

кортикална активация само при когнитивно съхранените пациенти при p<0,001 в 

следните зони: клъстeр с големина 129 воксела, локализиран на границата между 

дясно 8-мо поле по Бродман, MNI координати 26 26 38 и дясно 9-то поле по 

Бродман, MNI координати 32 32 32.  

3.2  Оценка на влиянието на структурните промени върху кортикалната 

активация по време на когнитивна задача PVSAT при пациенти с ПРМС 

 Изследва се влиянието на структурни промени върху кортикалните активации 

по време на PVSAT парадигмата. За тази цел е подбран t-контраста с най-висока 

клинична стойност (събирай>off).  

 При изследване влиянието на общия мозъчен обем върху BOLD сигнала по 

време на (събирай>off) със статистически праг p<0,05 FWE не се регистрират 

положителни или отрицателни корелации. При p<0,001 се регистрира връзка между 

Анатомична 

локализация 

Големина на 

клъстера (воксели) 
MNI- координати p 

Десен хипокамп 

 
370 22 -28 -8 p<0,001 

Лява каудална 

област, част от 

среден темпорален 

дял. 

164 -16 -8 23 p<0,001 
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по-ниски стойности на общия мозъчен обем и активация, локализирана в ляво 39 

поле по Бродман. Не се установява връзка между по-високи стойности на общия 

мозъчен обем и BOLD сигнал по време на (събирай>off) t-контраста при 

пациентите с ПРМС при статистически праг p<0,001.  

 Не се установява значима връзка между обема на сивото мозъчно вещество и 

кортикална активация при пациентите с ПРМС, при p<0,05 FWE и p<0,001 

(некоригиран).  

 Регистрира се сигнификантна връзка между по-висок лезионен товар и 

кортикална активация с локализация в ляво 39-то поле по Бродман при 

статистически праг p<0,05 FWE. Не се регистрира негативна корелация при 

статистически праг p<0,05 FWE и p<0,001.  

 Резултатите от анализа на влиянието на обема бяло мозъчно вещество върху 

BOLD сигнала демонстрират, че само по-ниски стойности на обем бяло мозъчно 

вещество корелират с повишена активност, локализирана в ляво, 39-то поле по 

Бродман. Данните са обобщени в таблица 10.  

 

Таблица 10. Зони с повишен BOLD сигнал в отговор на структурни промени, по 

време на когнитивна парадигма PVSAT.  

 

Структурни промени BOLD-сигнал 

локализация 

MNI- 

координати 

k p 

 

Общ мозъчен обем 

 

Ляво 39-то поле по 

Бродман 

-32 -82 34 16 p<0,001 

 

Обем бяло мозъчно 

вещество 

 

Ляво 39-то поле по 

Бродман 

-32 -82 34 27 p<0,05 

FWE 

 

Лезионен товар 

 

Ляво 39-то поле по 

Бродман 

-36 -68 40 35 p<0,05 

FWE 

 

к – големина на клъстера (воксели) 
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3.3  Оценка на влиянието на структурни промени върху кортикалната 

активация по време на когнитивна задача Word Generation при пациенти с 

ПРМС 

 По-високите стойности на общ мозъчен обем са свързани с повишена 

кортикална активация в ляво, 45-то поле по Бродман и ляво асоциативно зрително 

поле (18 поле по Бродман) при p<0,001. Не се установяват връзки между общия 

мозъчен обем и кортикалната активация по време на когнитивната задача при 

p<0,05 FWE.  

 Обемът на сивото мозъчно вещество демонстрира, както положителна, така и 

отрицателна връзка с BOLD активациите при когнитивната задача Word Generation. 

По-високи стойности на обема сиво вещество се свързват с повишена кортикална 

активация в ляво 44-то поле по Бродман при p<0,001. По-ниски стойности на обема 

сиво мозъчно вещество се асоциират с кортикална активация в дясно 40-то поле по 

Бродман, p<0,001 (таблица 11).  

 

Таблица 11. Зони с повишена активация, асоциирани с по-висока степен на 

структурна увреда по време на когнитивна парадигма Word Generation. 

 

 

к – големина на клъстера (воксели) 

 

Структурни 

промени 

Анатомична 

локализация 

MNI 

координати 
k p 

 

Обем сиво 

мозъчно 

веществото 

 

 

Дясно 40-то поле 

по Бродман 

40 -30 20 35 p<0,001 
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 По отношение влиянието на обема бяло мозъчно вещество върху кортикалната 

активация по време на когнитивната задача Word Generation се регистрира 

единствено положителна корелация. Само по-високи обеми на бяло мозъчно 

вещество са свързани със завишен BOLD сигнал в ляво асоциативно зрително поле 

(18 поле по Бродман) и ляво 39-то поле на Бродман, при p<0,001 (таблица12). 

Таблица 12. Зони с повишена активация в отговор на по-ниска степен на 

структурна увреда, по време на когнитивна задача Word Generation.  

 

 

к – големина на клъстера (воксели) 

 

 Лезионният товар демонстрира предимно отрицателна корелация с 

кортикалната активност. По-нисък общ лезионен товар се асоциира с повишен 

Структурни 

промени 

Анатомична 

локализация 

MNI-

координати 
k p 

 

Общ мозъчен 

обем 

ляво 45-то поле, 

ляво 18-то поле по 

Бродман 

-52 24 18 

 

-34 -94 -8 

63 

 

28 

p<0,001 

 

Обем сиво 

мозъчно 

вещество 

 

ляво 44-то поле по 

Бродман 
-52 22 18 124 p<0,001 

 

Обем бяло 

мозъчно 

вещество 

 

ляво 18-то поле по 

Бродман, ляво 39-то 

поле по Бродман 

-34 -94 -8 

 

-56 -46 22 

35 

 

24 

p<0,001 

Лезионен 

обем 

 

Дясна темпорална 

област 
24 -28 -10 155 p<0,001 
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BOLD сигнал, локализиран в медиална темпорална област - хипокамп и 

парахипокамп в дясно, клъстерите са с големина съответно 155 воксела, MNI 

координати 24 -28 -10 и 413 воксела MNI координати 10 -33 -8, при p<0,001 

(фигура 7).  

 По-високият лезионен товар не демонстрира връзка с BOLD сигнал в 

определена зона при p<0,001.  

 

 

Фигура 7. BOLD сигнали демонстрират активните зони свързани с по-нисък 

лезионен товар при Word Generation парадигма при p<0,001. 

 

3.4 Изследване на връзката между успеваемостта при невропсихологичните 

тестове и кортикалната активация по време на когнитивна задача при 

пациенти с ПРМС 

 Изследването на връзката между успеваемостта при PASAT и t-контрастите 

(събирай>off) и (събирай-повтаряй>off) по време на когнитивната парадигма 

PVSAT не установява положителна или отрицателна връзка и при двата прага на 

статистическа значимост p<0,05 FWE и p<0,001 (некоригиран).  

 Успеваемостта при SDMT също не демонстрира връзка с кортикалните 

активации по време на двата t-контраста (събирай>off) и (събирай-повтаряй>off) 

при PVSAT парадигмата.  
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 Изследването на връзката между успеваемостта на Isaacs и кортикалните 

активации по време на Word Generation парадигмата открива двупосочна връзка. 

По-висок резултат при Isaacs се свързва с повишена кортикална активация, 

локализирана в ляво 47-о поле по Бродман, големина на клъстера 39 воксела, MNI 

координати -40 30 -8.  

 По-ниска успеваемост на този тест се асоциира с повишен BOLD сигнал, 

локализиран в дясно 6- то поле по Бродман, големина на клъстера 139 воксела, MNI 

координати 34 -38 38, и двата резултата са при статистически праг на значимост 

p<0,001. Изследването на връзката между резултата от SDMT и кортикалната 

активация по време на Word Generation не установява връзка при двата 

статистически прага на сигнификантност p<0,05 FWE и p<0,001.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Множествената склероза е прогресиращо имуномедиирано заболяване, 

засягащо лица в млада възраст. Заболяването се характеризира с два успоредно 

протичащи патологични процеса - невроинфламаторен и невродегенеративен. 

Oбект на интензивни съвременни проучвания, множествената склероза отдавна 

вече не се счита за заболяване, засягащо единствено бялото мозъчно вещество. 

Въвличането на всички мозъчни структури, включително корово и подкорово сиво 

мозъчно вещество и ускорената мозъчна атрофия са в основата на МС обусловения 

когнитивен дефицит. Когнитивните нарушения засягат между 40 и 70% от 

пациентите и имат слаба връзка с продължителността на заболяването. 

Когнитивният дефицит е основен фактор, водещ до затруднена социална адаптация 

и влошено качеството на живот. Напредъкът в развитието на невроизобразяващата 

и компютърна техника в медицината през последните 20 години създаде 

възможност да се изследва мозъчната тъкан на микроструктурно ниво без 

приложението на вредни и инвазивни методи. В резултат на това се генерираха 

многобройни научни изследвания, потвърждаващи ролята на общомозъчната 

атрофия, атрофията на дълбоките сиви структури, лезионния товар и промени в 

нормално изглеждащото мозъчно вещество в генезата на когнитивния дефицит при 

МС. Въвеждането на функционалната МРТ отвори нова глава в съвременната 

невронаука, даваща възможност да се изследва мозъчната активация на фона на 
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тъканна увреда. Настоящото проучване е първото у нас, което изследва връзката 

между когнитивните функции, структурните МРТ промени и кортикалната 

активация, оценена чрез функционална МРТ при пациенти с пристъпно-ремитентна 

форма на МС. За постигане на валидни доказателства и заключения са обособени 

две съпоставими групи - пациенти и клинично здрави контроли. Резултатите от 

невропсихологичните тестове, данните от структурната и функционална МРТ на 

пациентите във фазата на клинична ремисия са сравнени с тези при контролната 

група. Нашето проучване потвърждава, че 47,4% от пациентите с ПРМС имат 

нарушения на когнитивните функции, което съвпада с данни от български и чужди 

автори. Пациентите се представят с по-ниски волуметрични структурни показатели 

в сравнение с контролите по отношение на общ мозъчен обем, обем бяло мозъчно 

вещество и обем сиво мозъчно вещество. Тези данни също съвпадат с 

публикуваните от български и чужди автори резултати. Когнитивно увредените 

пациенти демонстрират значимо по-ниски стойности във всички волуметрични 

показатели спрямо когнитивно съхранените пациенти, което потвърждава 

ключовата роля на загубата на мозъчен паренхим за изявата на когнитивен 

дефицит. От друга страна, не се установява сигнификантна разлика в 

продължителността на заболяването и в общия лезионен товар между когнитивно 

съхранените и когнитивно увредените пациенти. Този интересен факт потвърждава 

схващането, че лезионният товар не е водещ фактор във възникването на 

когнитивния дефицит при пациенти с МС и не зависи особено от 

продължителността на заболяването. В този контекст се допуска, че МС 

обусловения когнитивен упадък е резултат от сложно взаимодействие между 

тъканна увреда, тъканно възстановяване, функционална адаптация с последваща 

функционална реорганизация. Тези взаимно свързани патофизиологични фактори 

са в основата на тезата за кортикалната реорганизация като компенсаторен 

механизъм в хода на заболяването. За изучаването на тези адаптивни промени в 

мозъчната дейност е необходима функционална МРТ. Именно с въвеждането на 

тази техника, редица научни изследвания доказват наличието на различна по 

степен кортикална реорганизация при пациентите с МС. Настоящото проучване 

потвърждава тезата, че съхранената когнитивна функция при пациентите с МС, 

респективно успешното справяне с дадена когнитивна задача изисква активирането 

на допълнителни кортикални зони. Анализът на двете ФМРТ парадигми показва 

ясна реорганизация при когнитивно съхранените пациенти. При PVSAT 
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парадигмата когнитивно съхранените пациенти демонстрират завишена кортикална 

активация в ляво 40-то поле по Бродман и дясно 44-то поле по Бродман в сравнение 

с контролите. Сравнени с когнитивно увредените пациенти, когнитивно 

съхранените демонстрират завишена активация в дясна префронтална кора ( 8-мо и 

9-то поле по Бродман). При Word Generation парадигмата когнитивно съхранените 

болни имат завишена кортикална активация в дясно 9-то поле по Бродман в 

сравнение с когнитивно увредените. Допуска се, че редуцираната кортикална 

активация при когнитивно увредените пациенти е израз на изчерпана 

функционална адаптация. Вероятно тази декомпенсация настъпва при тежка 

дисконекция между невроналните мрежи, в резултат на което успоредно с 

когнитивния упадък се отчита и редукция на кортикалната активация.  

 Префронталният кортекс се явява като основна зона на компенсаторна 

активация при когнитивно съхранените пациенти и при двете когнитивни 

парадигми. Тези данни допълнително утвърждават префронталния кортекс като 

критична зона в поддържането на нормални когнитивни функции и ключовата ѝ 

роля в многобройни невронални мрежи в покой. 

  Настоящото проучване отговаря на редица въпроси, касаещи  когнитивния 

статус при пациенти с ПРМС и характера на структурните МРТ промени и доказва 

присъствието на компенсаторна кортикална активация при пациенти със съхранени 

когнитивни функции. Възникват обаче и не малко въпроси, обект на следващи 

научни изследвания: кога точно настъпва критичният праг на дисконекция, водещ 

до изчерпване на кортикалната реорганизация? Можем ли да отложим този процес 

във времето с приложение на различни терапевтични и рехабилитационни 

програми? Отговорите на тези въпроси не могат да се получат без използването на 

функционала МРТ като част от методологията. Нужно е надграждане на наличните 

в литературата данни с лонгитудинален дизайн, въвеждане на нови когнитивни 

парадигми и приложение на ФМРТ анализ в покой с цел изследване на 

невроналните мрежи и тяхната дисфункция. Генерирането на данни в тази насока 

може да даде отговор на изключително важния за болните от МС въпрос - можем 

ли да отложим този процес във времето, за да се даде възможност на повече 

пациенти да запазят работата си, социалните контакти и чрез това да се повиши 

качеството им на живот. 
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ИЗВОДИ 

 

1. Общият мозъчен обем и загубата на сиво и бяло мозъчно вещество са 

определящи за развитието на когнитивните нарушения при пациентите с ПРМС. 

2. Общият лезионен товар при пациентите с ПРМС е слаб предиктор за 

състоянието на когнитивните функции. 

3.  МС обусловеният патологичен процес в ЦНС се асоциира с функционална 

мозъчна реорганизация, проявяваща се с категорична разлика в зоните на 

кортикална активация при пациентите и здравите лица по време на изпълнение на 

когнитивната задача PVSAT.  

4.  Функционалната реорганизация при пациентите по време на PVSAT е 

свързана с повишена кортикална активация в ляв gyrus angularis, дясна 

префронтална кора, дясно поле на Брока и ляв gyrus supramarginalis.  

5. Компенсаторната кортикална активация с ангажиране на допълнителни зони-

дясна префронтална кора, има ключово значение за успеваемостта при 

невропсихологичните тестове на пациентите със съхранени когнитивни функции.  

6. По-високата степен на тъканна увреда, проявена с по-ниски волуметрични 

стойности на мозъчно вещество и по-висок общ лезионен обем се асоциира с 

повишена кортикална активация на ляв gyrus angularis по време на PVSAT като 

израз на функционална реорганизация. 
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ПРИНОСИ 

 

I. Научно - теоретични: 

  С оригинален характер 

1. За първи път в България се изследва връзката между когнитивните функции и 

кортикалната активация оценена чрез функционална МРТ при пациенти с ПРМС.  

2. За първи път в България се доказва наличието на компенсаторна кортикална 

активация при пациенти с ПРМС.  

3. За първи път у нас се изследва зависимостта между МС обусловените тъканни 

увреди в ЦНС и функционалната реорганизация на мозъчната кора. 

 

  С потвърдителен характер 

1. Потвърждава се ролята на мозъчната атрофия, загубата на бяло и сиво мозъчно 

вещество в генезата на МС обусловения когнитивен дефицит. 

2.  Потвърждава се значението на компенсаторната кортикална активация за 

съхраняването на когнитивните функции при пациенти с ПРМС.  

3.  Привеждат се доказателства за ролята на префронталния кортекс в 

поддържането на когнитивните функции и участието му във функционалната 

реорганизация при МС. 

 

II. Приложно - практически: 

1. Потвърждава се високата чувствителност на SDMТ в скринирането и 

категоризирането на МС пациентите по отношение на когнитивния им статус чрез 

приложение на cut-off стойността от 55 точки.   

2.  Установената функционална реорганизация с компенсаторна кортикална 

активация при пациентите с ПРМС предоставя научно доказателство, 

аргументиращо успешното прилагане на програми за когнитивна рехабилитация с 

цел подобряване качеството на живот на пациентите с МС. 
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