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Използвани съкращения 

На български език: 
УЗ  ултразвук 
УЗЕ  ултразвукова еластография 
КТ  компютърна томография 
МРТ  магнитно-резонансна 

томография 
ДЕКТ  двойно-енергийна 

компютърна томография 
МРЕ  магнитно-резонансна 

еластография 
ПС  плътност на слезката 
ПЧД  плътност на черен дроб  
РЧД  размер на черен дроб 
РС  размер на слезка 
РВП  размер на вена порте 
СПК  скорост на порталния 

кръвоток 
РВЛ  размер на вена лиеналис 
СЛК  скорост на лиеналния 

кръвоток 
 
Мерни единици:  
kPa  килопаскал 
m/s  метра в секунда 
cm/s  сантиметра в секунда 
kg/m2  килограм/метър 

На латиница:  
HBV  вирусен хепатит В 
HCV  вирусен хепатит С 
HDV вирусен хепатит D 
HVPG  градиент на 

порталното венозно 
налягане 

AUC  area under curve  
AUROC  area under receiver 

operating characteristic 
ROI  region of interest 
HbsAg  хепатит В антиген 
antiHCV хепатит С антиген 
ARFI  acoustic radiation force 

imagine 
pSWE  point shear wave 

elastography 
SD  стандартно отклонение 
BMI  индекс на телесна маса 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
Ултразвуковата диагностика е най-често използваният образно-

диагностичен метод. Развитието на ултразвуковите приложения като 
цветен доплер, контрастноусилената ехография и еластографията, 
изместват постепенно останалите образни методи, поради високата си 
диагностична стойност и безопасността за пациентите.  

Чернодробната фиброза, като резултат от хронично чернодробно 
увреждане, е обратим процес. Късното диагностициране води до 
циротична трансформация и сериозни усложнения, а единственото 
дефинитивно лечение е чернодробната трансплантация. „Златен 
стандарт“ в диагностиката на фиброзата от десетилетия е 
чернодробната биопсия, въпреки че е свързана с риск от сериозни 
усложнения. През 2017 г. Европейската федерация на обществата по 
ултразвук в медицината и биологията утвърждава ултразвуковата 
еластография на черен дроб като алтернативен метод на чернодробната 
биопсия за диагностика на чернодробна фиброза. Това показва 
стремежът и успехът на неинвазивните методи като избор спрямо 
инвазивните. Търсенето на достоверни неинвазивни методи за 
диагностика и проследяване на пациентите с хронично чернодробно 
увреждане продължава. Самостоятелно или в различни комбинации се 
прилагат лабораторни, ултразвукови, компютър-томографски и 
мегнитно-резонансни техники.  

Черният дроб и слезката патофизиологично са тясно свързани 
помежду си и патологичните изменения в чернодробния паренхим, 
несъмнено водят и до изменения в слезката. В последните няколко 
години усилено се проучва промяната на плътността на слезката при 
хроничното чернодробно увреждане, най-вече при хроничните вирусни 
хепатити В и С и усложненията им – чернодробна фиброза, портална 
хипертония, варици на хранопровода. Плътността на слезката корелира 
с усложненията при чернодробната цироза. При пациентите с хроничен 
вирусен хепатит, плътността на слезката се увеличава преди да се 
установи промяна в плътността на черния дроб. Предварителни данни 
показват, че оценката на плътността на слезката като индиректен маркер 
за чернодробна фиброза се повлиява по-малко от чернодробното 
възпаление в сравнение с оценката на плътността на черния дроб.  

Образната диагностика играе важна роля в проследяване 
динамиката на заболяването, а промените, които се съпровождат, не 
зависят от различните образни методи. Образните находки се разделят 
на изменения от страна на черния дроб и такива в условията на вече 
развита цироза. Промените включват: уголемяване размерите на черния 
дроб, изглаждане чернодробните ръбове, нодуларна регенеративна 
трансформация на паренхима, лимфаденопатия в областта на порта 
хепатис и в хепатогастралното пространство. С течение на времето 
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размера на черния дроб се нормализира, поради отлагането на протеини. 
При цироза се наблюдава загуба на чернодробен обем, дифузна 
нодуларна транформация, дълбоки междусегментни фисури, 
спленомегалия, асцит, уголемен калибър на венозните съдови 
структури /капут медузе, интра и екстраезофагеални варици/, артерио-
портални и портовенозни шънтове, холелитиаза (фиг. 1 – а, б, в). 

 
Фигура 1. Чернодробна цироза, визуализирана с различните образни методи: 
а – ехографски образ на циротични трансформиран черен дроб и наличие на 
асцитна течност перихепатално; б – Компютър-томографски образ на пациент с 
компенсирана чернодробна цироза в късна артериална и портална фаза – 
намален чернодробен обем, нееднородна структура на паренхима и 
недостатъчно каптиране на контрастната материя от паренхима на черния дроб. 
Спленомегалия. Разширени вена порте и вена лиеналис; в – Магнитно-
резонансна томография в Т2 секвенция – нодуларна трансформация на 
паренхима, спленомегалия.  

Към настоящият момент референтният метод за диагностициране 
чернодробната фиброза е чернодробната биопсия. Тя е инвазивна 
процедура, показва малък сегмент от чернодробната тъкан и макар и 
рядко, е свързана с усложнения. Поради това, пациентите се 
съпротивляват на провеждането ѝ. Съществуват различни системи за 
хистологична класификация на чернодробната фиброза, като при 
хроничните вирусни заболявания най-често се използва тази по 
METAVIR като най-опростена – скала от 0 до 4 посредством визуална 
оценка на количеството и разпространението на фиброзната тъкан 
върху хистопатологичните срезове (табл. 1). След установяването на 
пациент с наличие на чернодробна фиброза, следва необходимостта от 
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периодично наблюдение и намаляване прогресията на заболяването във 
времето. Повторното извършване на биопсия за тази цел обаче би било 
нереалистично поради разходите и рисковете, свързани с тази 
процедура. 

Таблица 1. Сравнителна таблица на различните клацификации за хистологична 
оценка на чернодробната фиброза 

Сравнение на различните класификации за хистологична оценка 
Оценка IASL Batts-Ludwig METAVIR 

0 Няма фиброза Няма фиброза Няма фиброза 
1 Лека фиброза Фиброзна портална 

експанзия 
Перипортална 
фиброзна експанзия 

2 Средна фиброза Редки мостове и 
септирания 

Перипортални септи  
(> 1 септа ) 

3 Напреднала 
фиброза 

Множество мостове и 
септирания 

Порто-централни 
септи 

4 Цироза Цироза Цироза 

В последните години, в образната диагностика се предлагат 
техники, които имат потенциал за неинвазивна диагностика, стадиране 
и наблюдение на чернодробната фиброза. Това е възможно в условията 
на ултразвуково (УЗ), компютърно-томографско (КТ) и магнитно-
резонансно образно изследване (МРТ). Тези видове образно-
диагностични методи притежават техники за извършване оценка на 
измененията в морфологията, текстурата или перфузията на черния 
дроб, които промени възникват в резултат от динамиката в развитието 
на чернодробната фиброза. 

Еластографията е метод, който измерва измененията в механичните 
свойства (деформация, твърдост и високоеластичност), свързани с 
чернодробна фиброза. Тя се предлага в условията на изпълнение на УЗ 
и МРТ. Някои техники, които извършват оценка на напречната твърдост 
на черния дроб, са клинично възприети, докато други, които извършват 
оценка на деформация или вискоеластичност, остават на ниво 
проучване. Съществуват техники, които се предлагат единствено в 
условията на МРТ – време на релаксация на спин-решетка във 
въртящата се рамка (T1ρ), дифузия на водни молекули и 
хепатоцелуларна функция въз основа на поглъщането на специфично за 
черния дроб контрастно вещество. Тези техники при стадирането на 
чернодробна фиброза остават на ниво проучване и нямат клинично 
приложение. При КТ изследванията се използват перфузия, техника на 
частично екстрацелуларно пространство и двойно-енергийна 
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компютърна томография (Dual-Energy CT, ДЕКТ). Но докато при 
компютърната томография имаме висока радиационна доза и слабо 
разпространение на ДЕКТ, а магнитно-резонансната еластография 
изисква скъпоструващо оборудване и софтуер, то ултразвуковата 
еластография остава безвреден и леснодостъпен диагностичен метод. 

pSWE позволява количествена оценка на тъканната еластичност на 
основата на измерване на скоростта на напречната вълна и представлява 
техника на изобразяване, която се прилага в условията на стандартен 
ултразвуков апарат. Този метод използва фокусирани ултразвукови 
импулси за създаване на радиационна сила, която предизвиква 
изместване на тъканите в рамките на ROI. Тъканната дислокация 
генерира напречни вълни, които могат да бъдат измерени чрез 
ехографски методи. Поради бързото намаляване на радиационната сила 
извън ROI е възможно да се осъществи измерване на скоростта на 
разпространение (m/s) на нискочестотната напречна вълна вътре в ROI. 
Тази скорост се увеличава с увеличаване втвърдяването на 
чернодробния паренхим (повишаване плътността); следователно, 
възможно е по непряк път да се пресметне еластичността на тъканта. 
През 2017 г., Европейската федерация на обществата по ултразвук в 
медицината и биологията утвърждават количествените еластографски 
методи за оценка плътността на черния дроб като алтернативен метод 
на чернодробната биопсия при пациентите с хроничен вирусен хепатит. 
Това показва стремеж и успех на неинвазивните методи за диагностика 
като избор спрямо инвазивните. Търсенето на достоверни неинвазивни 
методи за диагностика и проследяване на пациентите с хронично 
чернодробно увреждане продължава.  

Ултразвуковата еластография на слезката не се прилага широко, но 
тя се оказва клинично полезна. Тя показва по-рано чернодробните 
промени спрямо оценката на плътността на черния дроб при пациентите 
с хроничен вирусен хепатит, поради което може да се използва като 
неинвазивна оценка на чернодробната фиброза. УЗЕ корелира с 
промените кръвния поток в порталната вена и служи като за 
откриването на усложненията от чернодробната фиброза като портална 
хипертония, варици на хранопровода и асцит. Хроничното чернодробно 
увреждане включва възпалителна компонента, която е доказано, че 
влияе двусмислено върху еластографията на черния дроб. 
Следователно, УЗЕ на слезката може да се окаже по-точен метод в 
диагностиката на чернодробната фиброза, именно защото е избегнато 
влиянието върху скоростта на ултразвуковата вълна. Това може да е 
ключово в междинните стадии на чернодробна фиброза, когато 
измененията са все още обратими.   



9 

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

Цел 
Да се оцени ролята на pSW-еластографията на слезка в 

диагностиката на чернодробната фиброза при пациенти с хроничен 
вирусен хепатит и чернодробна цироза с вирусна етиология. 

Задачи 

1. Да се изследва плътността на слезката и черния дроб при клинично 
здрави контроли, за да се изведат референтни граници, към които да 
бъдат съотнесени резултатите от останалите групи. 

2. Да се проучи плътността на слезката и черния дроб при пациенти с 
хроничен вирусен хепатит В, измерена чрез pSWЕ, и да се 
съпоставят резултатите с тези от чернодробната биопсия.  

3. Да се проучи плътността на слезката и черния дроб при пациенти с 
хроничен вирусен хепатит С, измерена чрез pSWЕ, и да се 
съпоставят резултатите тези от чернодробната биопсия.  

4. Да се проучи плътността на слезката и черния дроб при пациенти с 
чернодробна цироза с вирусна етиология, измерена чрез pSWЕ. 

5. Да се съпоставят изследваните параметри и тенденции от 
вътрешногруповите анализи при трите пациентски групи (вирусен 
хепатит B и С и чернодробна цироза с вирусна етиология). 

6. Да се установи връзката на плътността на слезката и черния дроб 
при сборната група пациенти с хистологичната оценка, размера на 
вена порте, скоростта на порталния кръвоток, размера на вена 
лиеналис, скоростта на лиеналния кръвоток, асцит и варици на 
хранопровода.  
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МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 
Изследваха се 90 пациенти с позитивни маркери за хроничен 

вирусен хепатит в периода 2018 – 2019 г., пролежали в Клиниката по 
гастроентерология на УМБАЛ „Каспела“ и насочени за образни 
изследвания в Отделението по образна диагностика. От тях 30 са с 
хроничен вирусен хепатит В, 30 с хроничен вирусен хепатит С и 
30 пациенти с чернодробна цироза с вирусна етиология.  

Критерии за включване в изследването: 
• Пациенти, диагностицирани с хроничен вирусен хепатит В или С, 

както и такива с чернодробна цироза с вирусна етиология – 
положителни серологични маркери за наличие на хронична вирусна 
инфекция: HbsAg или anti-HCV с давност поне 6 месеца. 

• Диагнозата чернодробна цироза се поставя от специалист 
гастроентеролог въз основа на амнестичните данни, ултразвуковите 
белези – едрозърнеста чернодробна структура, портална 
хипертония и специфичните биохимични показатели – 
тромбоцитопения, хипоалбуминемия, хипербилирубинемия, асцит. 

• Възраст над 18 г. 
• Информирано съгласие за извършване на чернодробна биопсия. 

Контролната група се състои от 35 здрави възрастни доброволци с 
нормални нива на чернодробните ензими, негативни вирусни маркери, 
без анамнестични данни за сърдечни, белодробни и неопластични 
заболявания, както и без завишен прием на алкохол.  

Основни диагностични процедури 

1. Стандартна абдоминална ехография 
Извърши се ехография в В-mode, в легнало по гръб положение на 

пациента, последователно за черен дроб и слезка, чрез конвексен 
трансдюсер C1-8IQ appleprobe 1 – 8 MHz на ултразвуков апарат Esaote 
MyLab™ 9 eXP. Изведоха се данни от следните измервания: 

• Вентро-дорзален размер в дясна медиоклавикуларна линия за черен 
дроб в мм; 

• Размер на вена порте в и скорост на порталния кръвоток в cm/s; 
• Размер на слезката (надлъжен) в mm; 
• Размер на вена лиеналис в mm и скорост на лиеналния кръвоток в 

cm/s; 
• Наличие на асцитна течност в абдоминалната кухина. 

2. Точкова напречновълнова еластография  
Плътността на черния дроб и на слезката се оцени последователно 

чрез point shear wave еластография (pSWE), която се активира чрез 
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софтуера QElaXto® към ултразвуков апарат Esaote MyLab™ 9 eXP. 
Използва се същият конвексен трансдюсер C1-8IQ appleprobe. 
Проведоха се 10 еластографски измервания на двата органа при 
критерий за валидиране осреднен интерквартилен диапазон (IQR/M) 
< 30. 

Плътността на черния дроб чрез pSWE се измери в десния 
чернодробен дял през интеркосталното пространство на пациент, 
лежащ в супинация с вдигната дясна ръка в максимална абдукция. По 
време на стандартна ехография В-mode се избира зона за оценка без 
наличие на големи кръвоносни съдове, на разстояние поне 1,5 cm от 
Глисоновата капсула и фиксирана от апарата големина на полето на 
интерес. Пациентът се инструктира да задържи въздух, докато се 
изчислят стойностите.  

Плътността на слезката чрез pSWE се измери при пациент, легнал 
по гръб, с максимално вдигната лява ръка над главата, в лявото 
интеркостално пространство. Пациентът задържа въздух, докато се 
визуализират паренхимни участъци без наличие на големи кръвоносни 
съдове. Полето на интерес е с фиксирана големина и еднакво с 
чернодробното.  

Измерванията на плътността и на двата органа се извършват чрез 
един и същи софтуер и се изчисляват в m/s. 

 
Фигура 2. Изображение от pSW(QElaXto®) на черен дроб (в ляво) и на слезка 
(в дясно) на апарата Esaote MyLab™ 9 eXP 

3. Чернодробна биопсия  
За извършването на чернодробната биопсия са използвани 

еднократни биопсични пистолети с игла Tru-cut 16Ga, 22 mm дължина 
на биоптата (марка TSK Laboratory, Japan). Биоптата съдържа до 11 
портални пространства. След дезинфекция и под обща анестезия, под 
ехографски контрол и предварителна оценка за безопасен достъп, се 
биопсира десния чернодробен лоб в междуребрията. За успешна се 
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счита биопсия с хистологични данни за наличие най-малко на 5 
портални пространства.  

Чернодробната биопсия се извършва при всички пациенти в 
Клиниката по гастроентерология на УМБАЛ „Каспела“ от екип с 
необходимите квалификационни изисквания и докторанта. 

Хистологична оценка се извършва в Отделението по патоанатомия 
на УМБАЛ „Каспела“. Парафиновите блокчета са оцветени по 
класическия метод за оценката на чернодробната фиброза в следната 
последователност: хематоксилин-еозин, ретикулин, PAS I ван Гизон. 
Хистологичното стадиране на степента на фиброза се определя по 
скалата на METAVIR: 

F0 – липсва фиброза 
F1 – звездовидно разширение на порталните зони без септи 
F2 – звездовидно разширение на порталните зони с няколко септи 
F3 – септална фиброза без цироза 
F4 – цироза 
Оценка на активността по системата METAVIR: 
Оценка на активността – комбинация от перипортална и лобуларна 

некроза, без портално възпаление: 
А0 – липсва активност 
А1 – умерена активност 
А2 – средна активност 
А3 – силно изразена активност  
Биопсия не се извърши на пациенти с чернодробна цироза, която 

отговаря на фиброза F4 по METAVIR.  

4. Допълнителни данни: 
• пол, възраст; 
• индекс на телесна маса (BMI = kg/m2); 
• данни за наличие на варици на хранопровода, асцит. 

Статистически анализ 
Следвайки указанията в статистическата литература (Kirk, 1995), 

изборът на статистически методи беше съобразен със следните основни 
фактори: 1) Целите на настоящото научно изследване; 2) Вида на 
данните (метрични, рангови, номинални, бинарни); 3) Разпределението 
на метричните величини (нормално – Гаусово или асиметрично- 
неГаусово). Метричните величини бяха проверени за симетричност и 
нормалност на дисперсиите чрез теста на Колмогоров-Смирнов 
(Kolmogorov-Smirnov). Нормално разпределение беше прието при 
p > 0.05 и асиметрично при стойности на p < 0.05 според теста на 
Колмогоров-Смирнов. Метричните данни с нормално разпределение са 
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представени като средно-аритметични стойности ± стандартното 
отклонение (SD) и обработени със следните параметрични 
статистически методи: 

• т-тест (independent-samples t-test); 
• Еднофакторен дисперсионен анализ (one-way ANOVA);  
• Тест на Туки (Tukey’s multiple comparison test);  
• Корелационен анализ на Пирсън (Pearson r correlation);  
• Единичен линеен регресионен анализ за установяване 

предиктивната роля на определена величина със следните 
статистики: коефициент на детерминация (R-square), коригиран 
коефициент на детерминация (R-square adj.) и прогностичното 
уравнение.  
Номиналните и ординални величини и тези с асиметрично 

разпределение бяха анализирани със следните непараметрични методи:  
• Ранговата корелация на Спирмaн (Spearman’s rank-order correlation)  
• Тест Хи-квадрат (Chi-square) и/или тест на Фишер (Fisher’s exact 

test)  
Анализите също включват следните специализирани медицински 

статистически методи: 
• Тест за установяване на референтни;  
• Анализ с ROC крива с площ под кривата (AUC); 
• Оптимална критерийнa стойност, чувствителност и специфичност; 
• Положителна предиктивна стойност (PPV) и отрицателна 

предиктивна стойност (NPV); 
• Съпоставка на две рок криви (разлика в AUC, p). 

Резултатите са обобщени в таблици и илюстрирани с подходящи 
графики, включващи: кръгови графики, графики на индивидуалните и 
средни стойности, диаграми, линейни графики, регресионни графики, 
ROC крива. 

Анализът на данните е извършен със статистическата програма IBM 
SPSS, версия 26 (2018), специализираната програма за медицински 
анализи MedCalc версия 19.4.1 (2020) и статистическата програмата 
Minitab версия 19 (2020). 
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РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
В настоящата глава са представени резултатите от статистическия 

анализ на данните, свързани с плътността на слезката и черния дроб при 
пациенти с хроничен вирусен хепатит B, хроничен вирусен хепатит С и 
чернодробна цироза с вирусна етиология, и група от 35 клинично здрави 
контроли. Главата е организирана в сектори, съответстващи на 
основните задачите на научното проучване.  

Задача 1: Плътност на слезката (ПС) и плътност на черния дроб (ПЧД) 
при клинично здрави контроли 

Характеристика на изследваната група от клинично здрави 
контроли 

В контролната група бяха включени 35 доброволци, от които 16 
мъже (45.7%) и 19 жени (54.3%), без значима разлика в относителния 
дял на двата пола, p = 0.633. Средната възраст на участниците възлиза 
на 46.20 ± 14.55 години с възрастов диапазон между 20 и 83 години. 
Между мъжете и жените не се установи значима възрастова разлика, p = 
0.841.  

Стойностите на плътността на слезката (ПС) и черния дроб (ПЧД) 
показаха нормално (Гаусово) разпределение при двата пола и бяха 
съпоставени чрез т-тест за независими извадки (independent-samples 
t-test). Установиха се сходни стойности при двата пола, без значима 
разлика (ПС p = 0.068; ПЧД p = 0.144). Сходната възраст и близки 
стойности на ПС и ПЧД при мъжете и жените даде основание да 
изведем общи референтни стойности, без разграничаване на половете 
(Таблица 2).  

Таблица 2. Характеристика на изследванат група здрави контроли 

Здрави 
контроли 

Брой 
(%) 

р Възраст Възраст ПЧД m/s 
𝑿𝑿 (± SD) p 𝑿𝑿 (± SD) p 𝑿𝑿 (± SD) p 

Общо 35 
(100%) 

 46.20 
(± 14.55) - 2.46 

(± 0.22) - 1.69 
(± 0.34) - 

Мъже 16 
(45.7%) 

0.633 46.75 
(± 12.88) 0.84

1 

2.38 
(± 0.17) 

0.068 1.6 
(± 0.22) 

0.144 
Жени 19 

(54.3%) 
 45.74 

(± 16.16) 
2.52 

(± 0.24) 
 1.77 

(± 0.41) 

𝑿𝑿� = средноаритметична стойност; ПС = плътност на слезката; ПЧД – плътност 
на черния дроб 
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Половото разпределение, индивидуалната и средна възраст при 
мъжете и жените в групата на здравите контроли са илюстрирани на 
Фигура 3. 

 
Фигура 3. Разпределение по пол, индивидуална и средна възраст при мъжете и 
жените в групата на здравите контроли 

Определяне на референтни граници на плътността на слезката 
и черния дроб 

Референтните граници на плътността на слезката и черния дроб бяха 
установени чрез програмата MedCalc, версия 19, 2019. Изчисленията са 
съобразени със следните статистически показатели: стойностите за 
асиметрия и ексцес, резултатите от теста на Reed за наличие на 
екстремни стойности и резултатите от теста на Колмогоров-Смирнов за 
установяване на нормално (Гаусово) разпределение. За да е изпълнено 
условието за нормално (Гаусово) разпределение, коефициентите на 
асиметричност и екцес, както и резултатите от теста на Колмогоров-
Смирнов трябва да не бъдат статистически значими, с p-стойности по-
високи от 0.05 (p > 0.05). От изнесените данни (Таблица 2) се вижда, че 
стойностите на плътността на слезката и плътността на черния дроб не 
отговарят на критерия за Гаусово (нормално) разпределение, тъй като 
тестът на Колмогоров-Смирнов показва значимо отклонение от 
нормалното разпределение: p = 0.014 за ПС и p = 0.021 за ПЧД.  

Изчислението на референтните граници на плътността на слезката 
и черния дроб е съобразено с резултатите от предварителния оглед на 
данните и направените по-горе заключения. С цел нормализиране на 
разпределението е използвана логаритмична трансформация, послед-
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вана от обратна трансформация. Референтните граници (Таблица 4) от-
разяват нормализираните данни и за двете таргетни величини. За плът-
ност на слезката, референтният интервал обхваща стойностите от 
2.06 m/s (долна граница) до 2.91 m/s (горна граница); за плътност на чер-
ния дроб 1.14 m/s (долна граница) до 2.42 m/s (горна граница).  

Таблица 3. Резултати от анализа за установяване на реферетни стойности на 
плътността на слезката и черния дроб при здравите контроли 

Резултати от предварителния оглед на данните 
Плътност 

слезка  
m/s 

Плътност 
черен дроб 

m/s 
o Най-ниска стойност 2.20 1.30 
o Най-висока стойност 2.90 2.80 
o Средноаритметична стойност 𝑿𝑿�  2.46 1.69 
o Медиана  2.40 1.60 
o Стандартно отклонение 0.22 0.34 
o Коефициент на асиметричност 0.477  

(p = 0.216) 
0.697 

(p = 0.079) 
o Коефициент на ексцес  -0.909  

(p = 0.111) 
-0.0298 

(p = 0.85) 
o Тест на Колмогоров-Смирнов 

за нормално разпределение 
D = 0.166 

p = 0.014* 
D = 0.161 

p = 0.021* 
o Анормални стойности (според Reed, 1971) Няма Няма 

Реферетни Граници 
(Метод базиран на нормално разпределение след логаритмична 

трансформация) 
o Референтна стойност долна граница (m/s) 2.06 1.14 
o 90% Доверителен Интервал (ДИ) на долна 

граница (m/s) 
1.97 до 

2.15 
1.04 до 

1.25 
o Референтна стойност горна граница (m/s) 2.91 2.42 
o 90% Доверителен Интервал (CI) горна граница 

(m/s) 
2.79 до 

3.04 
2.20 до 

2.66 
* – Статистическа значимост при p < 0.05 

Графична илюстрация на референтните интервали за горна и долна 
граница на плътност на слезката и черния дроб се предоставя на 
Фигура 4. Прекъснатата линия обозначава средноаритметичните 
стойности. 
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Фигура 4. Референтни интервали за плътността на слезката и черния дроб, 
установени на базата на здравите контроли 

Анализ на връзката между индекса на телесна маса (BMI) и 
плътността на слезката и черния дроб при здравите контроли  

Индексът на телесна маса при здравите контроли варира между 14 
и 36.30, със средна стойност 24.23 ± 4.29. Относителният дял на 
участниците с нормално тегло (18.5 до 24.99) възлиза на 57% (N = 20); 
с наднормено тегло (≥ 25) съставляват 37% (N = 13) и останалите 6% 
(N = 2) са с поднормено тегло (< 18). 

Потенциалната връзка на индекса на телесна маса с плътността на 
слезката и черния дроб при групата на здравите контроли, беше 
анализирана чрез ранговата корелация на Спирмън (Spearman rank-order 
correlation). Корелационните коефициенти са интерпретирани спрямо 
референтните стойности на Коен (Cohen, 1988) както следва: 

o много голяма/висока корелация: ± (0.70 – 1) 
o голяма/висока корелация: ± (0.50 – 0.69) 
o средна/умерена корелация: ± (0.30 – 0.49) 
o слаба/ниска корелация: ± (0.10 – 0.29) 

Резултатите от корелационния анализ (Таблица 4) показват липса на 
значима връзка между BMI и плътността на слезката (rs = 0.083, 
p = 0.637) и висока положителна асоциация между BMI и плътността на 
черния дроб (rs = 0.571, p = 0.011). 
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Таблица 4. Резултати от корелационния анализ за връзката между индекса на 
телесна маса пътността на слезката и черния дроб при здравите контроли 

* – Статистическа значимост при p < 0.05 

Фигура 5 илюстрира значимата положителна асоциация между 
индекса на телесна маса и плътността на черния дроб. Здравите 
контроли с по-висока телесна маса се асоциират с по-високи стойности 
на ПЧД. 

 
* – Статистическа значимост при p < 0.05 
Фигура 5. Значима положителна асоциация между индекса на телесна маса и 
плътност на черния дроб при здравите контроли 

На базата на изследваната група от 35 клинично здрави контроли 
установихме следните референтни интервали за плътността на слезката 
и черния дроб след нормализиране на данните, които първоначално 
показаха неГаусово разпределение. 

Слезка  Долна граница 2.06 m/s – Горна граница 2.91 m/s 
Черен дроб  Долна граница 1.14 m/s – Горна граница 1.42 m/s 
От двата показателя ПС и ПЧД, вторият показа значима 

зависимост от индекса на телесна маса, като по-високи стойности на 
BMI се асоциираха с по-голяма плътност на черния дроб. Плътността на 
слезката не показа значима връзка с BMI, което ни дава основание да 
приемем, че стойностите на ПС не се влияят от индекса на телесна 
маса. 

BMI Плътност слезка Плътност черен дроб 
Корелационен коефициент 
Спирмън 

0.083 0.571 

Значимост (p) 0.637 0.011* 
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Cassinotto et al. получават аналогични стойности при измерване на 
плътността на черния дроб чрез pSWE: 1.16 ± 0.60 m/s. Средната скорост 
на pSWE на слезката при възрастни, получена от Leung et al., е равна на 
2.46 ± 0.35 m/s. По отношение на влиянието на BMI върху плътностите 
на двата органа, резултатите на Bota et al. сочат, че затлъстяването, 
напредналата възраст и принадлежността към мъжки пол влияят 
неблагоприятно върху нивото на успешни изследвания и точността на 
pSWE.  

Задача 2: Плътност на слезката и черния дроб при пациенти с 
хроничен вирусен хепатит В, измерена чрез pSWЕ 

Характеристика на пациентите с хроничен вирусен хепатит B 
За осъществяване на задачите към Задача 2, в изследването бяха 

включени 30 пациенти с хроничен вирусен хепатит B, на възраст между 
25 и 71 години, средна възраст за групата 47.53 ± 11.63 години. От тях 
14 (46.7%) са мъже и 16 (53.3%) жени, без значима разлика в половото 
разпределение (p = 0.797) и възрастта при двата пола (мъже 47.50 ± 9.60 
години; жени 47.56 ± 13.48 години), p = 0.989. Половото разпределение, 
индивидуалната и средна възраст при мъжете и жените в групата с 
хроничен вирусен хепатит B са илюстрирани на Фигура 6. 

 
Фигура 6. Разпределение по пол, индивидуална и средна възраст при мъжете и 
жените в групата на пациентите с хроничен вирусен хепатит B 

На Таблица 5 са представени данни относно измеренията на индекса 
на телесна маса (BMI), размера на черния дроб (РЧД), размера на 
слезката (РС), размера на вена порте (РВП), скоростта на порталния 
кръвоток (СПК), размера на вена лиеналис (РВЛ), скоростта на 
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лиеналния кръвоток (СЛК), наличие на асцит и варици при пациентите 
с хроничен вирусен хепатит B. 

Средната стойност на BMI възлиза на 27.02 ± 5.26 kg/m2, която 
попада в диапазона за наднормено тегло (≥ 25 kg/m2). Категоризацията 
на пациентите спрямо BMI показва наднормено тегло при мнозинството 
от тях (63%; N = 19) и нормално при останалите 37% (N = 11).  

Размерът на черния дроб има средна стойност 149.07 ± 25.38 мм, 
като при 40% (N = 12) от пациентите с вирусен хепатит B се наблюдават 
стойности в нормата (< 140 мм) и над нормата (≥ 140 mm) при 
останалите 60% (= 18). Размерът на слезката показва средна стойност 
108.70 ± 11.81 mm, с диапазон между 92 mm и 131 mm. Средният размер 
на вена порте възлиза на 12.24 ± 3.27 mm, с диапазон между 7.30 и 
18.00 mm. Според РВП, при 80% (N = 24) от пациентите с хроничен 
вирусен хепатит B се наблюдава нормален размер (≤ 13 мм). При 
останалите 20% (N = 6) се установи портална хипертония със стойности 
по-високи от 13 mm. Средната стойност на порталния кръвоток възлиза 
на 11.00 ± 2.41 cm/s, с минимална скорост 5.20 cm/s и максимална 
14.60 cm/s.  

При вена лиеналис се установи среден размер 6.41 ± 1.67 mm, с 
минимална стойност 4.00 mm и максимална 9.60 mm, като при всички 
30 пациенти в тази група (100%) се наблюдават нормални стойности на 
РВЛ (≤ 10 mm). Средната скорост на лиеналния кръвоток възлиза на 
9.51 ± 3.67 cm/s, с диапазон между 4.68 cm/s и 22.30 cm/s. При никой от 
пациентите с хроничен вирусен хепатит B не се установи асцит (0%), а 
варици се наблюдава при 3-ма (10%). 

Таблица 5. Данни относно изследваната група пациенти с хроничен вирусен 
хепатит B  

Величини Статистики 
BMI (kg/m2) 

𝑿𝑿� (± SD) 27.02 ± 5.26 
Брой (%) 

o 18.5 до 24.99 (в норма) 
o ≥ 25 (наднормено) 
o < 18.5 (поднормено) 

 
11 (27%) 
19 (63%) 

0 (0%) 
Размер черен дроб (mm)  

𝑿𝑿� (± SD) 149.07 ± 25.38 
Минимална – Максимална  100.00 – 233.00 

Брой (%)  
o < 140 мм (норма) 12 (40%) 
o ≥ 140 мм (над норма) 18 (60%) 
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Величини Статистики 
Размер слезка (mm) 

𝑿𝑿� (± SD)  108.70 ± 11.81 
Минимална – Максимална 92.00 – 131.00 

Размер на вена порте (mm) 
𝑿𝑿� (± SD)  12.24 ± 3.27 

Минимална – Максимална 7.30 – 18 
Брой (%)  

o ≤ 13 мм (норма) 24 (80%) 
o > 13 мм (портална хипертония) 6 (20% 

Скорост на порталния кръвоток (cm/s) 
𝑿𝑿� (± SD)  11.00 ± 2.41 

Минимална – Максимална 5.20 – 14.60 
Размер на вена лиеналис (mm) 

𝑿𝑿� (± SD)  6.41 ± 1.67 
Минимална – Максимална 4.00 – 9.60 

Брой (%)  
o ≤ 10 мм (норма) 30 (100%) 
o > 10 мм (над норма) 0 (0%) 

Скорост на лиеналния кръвоток (cm/s) 
𝑿𝑿� (± SD)  9.51 ± 3.67 

Минимална – Максимална 4.68 – 22.30 
Асцит 

Брой (%) 
 

0 (0%) 
Варици 
Брой (%) 

 
3 (10%) 

𝑿𝑿� = средноаритметична стойност 

Плътност на слезката и черния дроб при пациентите с 
хроничен вирусен хепатит B  

И двата параметъра, плътност на слезката и плътност на черния 
дроб, показаха нормално разпределение при пациентите с хроничен 
вирусен хепатит B, според теста на Колмогоров-Смирнов: ПС, p = 0.063: 
ПЧД, p = 0.162 (Таблица 6). За цялата група се установи средна стойност 
на ПС 3.12 ± 0.36 m/s, с диапазон между 2.57 m/s и 3.86 m/s. Средна 
стойност на ПЧД възлиза на 2.36 ± 0.66 m/s, диапазон 1.33 m/s до 
3.80 m/s. 
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Таблица 6. Плътност на слезката и черния дроб при пациентите с хроничен 
вирусен хепатит B 

Величини ПС ПЧД 
Общо    
o 𝑿𝑿� (± SD) 3.12 ± 0.36 2.36 ± 0.66 
o Минимална – Максимална 2.57 – 3.86 1.33 – 3.80 
o Медиана  3.11 2.22 
o Интерквартилен диапазон (IQR) 0.49 1.19 
o Тест на Колмогоров-Смирнов за 

нормално разпределение (p) 
0.063 0.162 

Фигура 7 илюстрира разпределението и средната стойност на ПС 
при пациентите с хроничен вирусен хепатит B, съотнесени към 
разпределението, средната стойност и референтния интервал при 
здравите контроли (Задача 1). Вижда се, че средната стойност на ПС при 
пациентите с хроничен вирусен хепатит B (3.12 m/s) e значимо по-
висока от средната стойност при здравите контроли (2.46 m/s), p < 0.001. 
Съотнесена към референтния интервал 2.06 m/s до 2.91 m/s, средната 
стойност на ПС излиза извън референтния интервал и е значимо по-
висока от горната референтна граница (p = 0.003).  

 
** – Статистическа значимост при p < 0.01; *** – Статистическа значимост при 
p < 0.001 
Фигура 7. Разпределение и средна стойност на ПС при пациентите с хроничен 
вирусен хепатит B, съотнесени към разпределението, средната стойност и 
референтния интервал при здравите контроли 
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Разпределението и средната стойност на ПЧД при пациентите с 
вирусен хепатит B са съпоставени с тези при здравите контроли на 
Фигура 8. Установи се значимо по-висока средната стойност на ПЧД 
при пациентите (2.36 m/s) в сравнение със здравите контроли (1.69 m/s), 
p < 0.001. Съотнесена към референтния интервал, средната стойност 
попада в диапазона и е малко по-ниска от горната референтна граница 
(2.42 m/s). 

 
*** – Статистическа значимост при p < 0.001 
Фигура 8. Разпределение и средна стойност на ПЧД при пациентите с хроничен 
вирусен хепатит B, съотнесени към разпределението, средната стойност и 
референтния интервал при здравите контроли 

Плътност на слезката и черния дроб при пациентите с 
хроничен вирусен хепатит B спрямо хистологичната класификация 
METAVIR 

Плътността на слезката и черния дроб според хистологичната 
класификация на пациентите по METAVIR, която в конкретната група 
включва три нива F1, F2 и F3, беше проследена чрез еднофакторен 
дисперсионен анализ (one-way ANOVA) и теста на Туки (Tukey’s 
multiple comparison test) за постхок съпоставки по двойки, за да се 
установи кои хистологични категории се различават значимо относно 
стойностите на ПС и ПЧД.  

Резултатите от ANOVA анализа (Таблица 7) показаха статистически 
значима връзка между хистологичните нива и стойностите на ПС (p < 
0.001) и ПЧД (p < 0.001).  

Най-високи стойности бяха установени при пациентите в стадий на 
фиброза F3 и най-ниски при пациентите с F1. Чрез постхок 
съпоставките по двойки се установи, че между първите две категории 
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F1 и F2 разликата в плътността на слезката и черния дроб е минимална 
и не достига статистическа значимост. По-конкретно, при пациентите с 
F1 се установи средна плътност на слезката 2.81 ± 0.19 m/s, а при тези с 
F2 3.02 ± 0.24 m/s, с разлика 0.21 m/s, p = 0.252. Плътността на черния 
дроб при пациентите с F1 възлиза на 1.87 ± 0.25 m/s, а F2 1.96 ± 0.36 m/s, 
разлика 0.09 m/s, p = 0.858.  

Основните значими тенденции са свързани с пациентите с F3. При 
тях се установиха значимо по-високи стойности на ПС (3.41 ± 0.31 m/s) 
и ПЧД (3.02 ± 0.46 m/s) както следва: 

1) Значимо по-високи стойности на ПС от пациентите с F1 с разлика 
от 0.60 m/s, p < 0.001. 

2) Значимо по-високи стойности на ПС от пациентите с F2, с разлика 
от 0.21 m/s, p = 0.005. 

3) Значимо по-високи стойности на ПЧД от пациентите с F1, с разлика 
от 1.15 m/s, p < 0.001. 

4) Значимо по-високи стойности на ПЧД от пациентите с F2, с високо 
значима разлика от 1.06 m/s, p < 0.001. 

Таблица 7. Плътност на слезката и черния дроб при пациентите с хроничен 
вирусен хепатит B 

Величини Плътност  
слезка 

Плътност  
черен дроб 

Хистология (METAVIR)   
F1 (N = 8)   
o 𝑿𝑿� (± SD) 2.81 ± 0.19 1.87 ± 0.25 
o Минимална – Максимална 2.57 – 3.17 1.59 – 2.29 

F2 (N = 10)   
o 𝑿𝑿� (± SD) 3.02 ± 0.24 1.96 ± 0.36 
o Минимална – Максимална 2.78 – 3.46 1.33 – 2.49 

F3 (N = 12)   
o 𝑿𝑿� (± SD) 3.41 ± 0.31 3.02 ± 0.46 
o Минимална – Максимална 2.91 – 0 3.86 2.17 – 3.80 

ANOVA 
p 

 
0.000*** 

 
0.000*** 

Tukey (p) 
o F1 → F2 
o F1 → F3 
o F2 → F3 

 
0.252 

0.000*** 
0.005** 

 
0.858 

0.000*** 
0.000*** 

𝑿𝑿� = средноаритметична стойност; ANOVA – еднофакторен дисперсионен 
анализ; Tukey – тест на Туки за постхок съпоставка по двойки след значима 
ANOVA: ** – Статистическа значимост при p < 0.01; *** – Статистическа 
значимост при p < 0.001 
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Фигура 9 илюстрира средните и индивидуални стойности на ПС и 
ПЧД, спрямо хистологичната класификация. Предоставени са също 
референтните интервали, установени при здравите контроли. В 
случаите, когато средните стойности при отделните групи пациенти (F1, 
F2 и F3) надвишават горната референтна граница е използван т-тест за 
една извадка (one-sample t-test) за установяване значими отклонения от 
стойността на горната референтна граница.  

На панел А се очертават двете значими тенденции, описани по-
горе, а именно значимо по-високите стойности на ПС при пациентите 
със степен на фиброза F3 от останалите две групи. Освен това се вижда, 
че средната стойност на ПС при пациентите с F1 попада в рамките на 
референтния интервал (2.06 m/s до 2.91 m/s). При останалите две групи 
(F2 и F3) средните стойности са значимо по-високи от горната 
референтна граница: F2 (p = 0.018); F3 (p < 0.001).  

На панел Б е предоставена аналогична съпоставка на стойностите 
на ПЧД според хистологичната класификация и референтния интервал. 
Отново се очертават значимо по-високите стойности на ПЧД при 
пациентите с F3 от останалите две групи. Съотнесени към референтния 
интервал, първите две групи (F1 и F2) попадат в границите на 
референтния интервал (1.14 m/s до 2.42 m/s). Единствено пациентите с 
F3 показват средна стойност значимо по-висока от горната референтна 
граница (p < 0.001). 

 
* – Статистическа значимост при p < 0.05; ** – Статистическа значимост при 
p < 0.01; *** – Статистическа значимост при p < 0.001 
Фигура 9. Разпределение и средна стойност на ПС и ПЧД при пациентите с 
хроничен вирусен хепатит B спрямо хистологичната класификация и 
съотнесени към референтните интервали при здравите контрол 
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Плътност на слезката и черния дроб при пациентите с 
хроничен вирусен хепатит B спрямо пола и индекса на телесна маса 
(BMI) 

Средните стойности на ПС и ПЧД бяха съпоставени между мъжете 
и жените пациенти с вирусен хепатит B (Фигура 10) чрез т-тест за две 
независими извадки (independent-samples t-test). Резултатите показаха 
липса на значима разлика в стойността на ПС между двата пола (Панел 
А): мъже 3.17 ± 0.36 m/s, жени 3.08 ± 0.35 m/s, разлика 0.09 m/s, p = 
0.501. И при двата пола, стойностите са по-високи от горната 
референтна граница (2.91 m/s).  

Средната стойност на ПЧД възлиза на 2.52 ± 0.77 m/s при мъжете и 
на 2.22 ± 0.53 m/s при жените, с разлика от 0.30 m/s, която не достига 
статистическа значимост (p = 0.233), но трябва да отбележим, че при 
мъжете средната стойност на ПЧД надвишава горната референтна 
граница с 0.10 m/s, докато при жените средната стойност попада в 
рамките на референтния интервал (Панел Б). 

 
Фигура 10. Плътност на слезката и черния дроб при мъжете и жените пациенти 
хроничен вирусен хепатит B 

Спрямо индекса на телесна маса, пациентите с хроничен вирусен 
хепатит B бяха категоризирани в две групи, с нормално BMI (N = 11) и 
с наднормено BMI (N = 19). Двете групи пациенти бяха съпоставени 
относно стойностите на ПС и ПЧД чрез т-тест за независими извадки 
(Фигура 11).  

При пациентите с нормално BMI плътността на слезката показва 
средна стойност 3.06 ± 0.28 m/s, а при пациентите с наднормено BMI 
3.15 ± 0.40 m/s, с минимална разлика от 0.09 m/s, без статистическа 
значимост, p = 0.492 (Панел А). И двете стойности надвишават горната 
референтна граница (2.91 m/s). 



27 

Плътността на черния дроб има средна стойност 2.06 ± 0.53 m/s при 
пациентите с нормално BMI и 2.54 ± 0.58 m/s при тези с наднормено 
BMI. Разликата от 0.48 м/с е статистически значима, p = 0.043. Трябва 
също да отбележим, че при пациентите с нормално BMI средната 
стойност на ПЧД е в рамките на референтния интервал, докато при тези 
с наднормено BMI, средната стойност надвишава горната граница с 
0.12 m/s (Панел Б). 

 
* – Статистическа значимост при p < 0.05 
Фигура 11. Плътност на слезката и черния дроб при пациенти с хроничен 
вирусен хепатит B с нормално и наднормено BMI 

Значимата връзка между ПЧД и BMI при пациентите с хроничен 
вирусен хепатит B беше допълнително анализирана чрез теста на 
Пирсън (Pearson correlation r) и единичен линеен регресионен анализ с 
цел да се изведе прогностичен алгоритъм (regression equation) и 
коефициента на детерминация (R-square), който показва до каква степен 
една величина може да бъде прогнозирана на базата на друга величина. 
Фигура 12 илюстрира значимата линейна връзка между BIM и ПЧД. От 
стойността на корелационния коефициент r = 0.500 се вижда, че между 
двете величини съществува висока положителна асоциация. Според 
коефициента на детерминация R-square, като единична прогностична 
величина BMI може да обясни 25% от промяната в ПЧД за дадената 
група пациенти с вирусен хепатит B и 22.3% при други подобни 
извадки. 
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** – Статистическа значимост при p < 0.01 
Фигура 12. Значима положителна асоциация между плътността на черния дроб 
при и индекса на телесна маса при пациентите с хроничен вирусен хепатит B 

Анализ на потенциалната връзка на плътността на слезката 
и черния дроб с размера на слезката и черния дроб при пациентите 
с хроничен вирусен хепатит B 

Потенциалната връзка на плътността на слезката и черния дроб с 
размера на слезката и черния дроб при пациентите с хроничен вирусен 
хепатит B беше анализирана чрез корелационния тест на Пирсън 
(Pearson-r correlation). Плътността на слезката не показа значима 
асоциация с размера на слезката (r = 0.159, p = 0.403). От друга страна, 
между плътността на черния дроб и размера на черния дроб се установи 
висока положителна асоциация от средна величина, r = 0.410, p = 0.024 
(Фигура 13). По-високи стойности на ПЧД се асоциират с по-голям 
размер на черния дроб.  

 
* – Статистическа значимост при p < 0.05 
Фигура 13. Значима положителна асоциация между плътността на черния дроб 
и размера на черния дроб при пациенти с хроничен вирусен хепатит B 
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В сравнително проучване, извършено от Zhang et al, включващо 
180 пациента с хроничен вирусен хепатит В, установяват следните 
стойности на плътност на черния дроб: F0-1 1.24 m/s, F2 1.4 m/s (Se 0.59, 
Sp 0.88, AUROC 0.764), F3 1.93 m/s (Se 0.71, Sp 0.86, AUROC 0.852). 
Xiao-Ping Ye et al, установяват значима линейна зависимост между ПЧД 
(Spearman ρ = 0.87; P < .001) и ПС (Spearman ρ = 0.76; P < .001) при 
пациентите с хроничен вирусен хепатит В. С повишаване на стадия на 
фиброза се показват и стойностите на двата показателя. Тяхното 
проучване се основава на 204 пациента. Стойностите на ПДЧ, които 
установяват са както следва: здрави 1.13 ± 0.12 m/s (n = 60), 
F1 1.27 ± 0.21 (n = 17), F2 1.50 ± 0.28 (n = 23), F3 1.85 ± 0.34 (n = 23), 
F4 2.50 ± 0.5 (n = 141). По-високите стойности на ПДЧ, които ние 
получаваме се дължат от една страна на по-високия индекс на телесна 
маса при нашите пациенти, а от друга страна – на различният 
производител на pSWE. По отношение на слезката, стойностите, които 
те получават са: здрави 2.17 ± 0.22 m/s (n = 60), F1 2.27 ± 0.21 m/s (n = 
17), F2 2.38 ± 0.31 m/s (n = 23), F3 2,54 ± 0.46 m/s (n = 23), 
F4 3.24 ± 0.44 m/s (n = 141). При пациентите с варици на хранопровода 
стойностите на плътността на черния дроб са 2.65 ± 0.40 m/s, като тази 
стойност почти не се променя в зависимост от степента на вариците. За 
разлика от нея, стойността на ПС значително се променя спрямо 
степента на варици и е както следва: степен 1 – 3.15 ± 0.35 m/s, степен 
2 – 3.38 ± 0.29 m/s, степен 3 – 3.63 ± 0.37 m/s.  

Задача 3: Плътност на слезката и черния дроб при пациенти с 
хроничен вирусен хепатит С, измерена чрез pSWЕ 

Характеристика на пациентите с хроничен вирусен хепатит C 
В изпълнение на Цел 3 беше изследвана група от 30 пациенти с 

хроничен вирусен хепатит С, на възраст между 31 и 79 години, средна 
възраст 51.73 ± 13.80 години. Разпределението по пол показва 
16 (53.3%) мъже и 14 (46.7%) жени, без значима разлика в относителния 
дял на двата пола (p = 0.797). Средната възраст при жените и мъжете 
пациенти е сходна (мъже 51.68 ± 14.48 години; жени 51.78 ± 13.54 
години), без значима разлика (p = 0.985). Фигура 14 илюстрира половото 
разпределение, индивидуалната и средна възраст при мъжете и жените 
в групата с хроничен вирусен хепатит C. 
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Фигура 14. Разпределение по пол, индивидуална и средна възраст при мъжете 
и жените в групата на пациентите с хроничен вирусен хепатит C 

Данни относно измеренията на индекса на телесна маса (BMI), 
размера на черния дроб (РЧД), размера на слезката (РС), размера на вена 
порте (РВП), скоростта на порталния кръвоток (СПК), размера на вена 
лиеналис (РВЛ), скоростта на лиеналния кръвоток (СЛК), наличие на 
асцит и варици при пациентите с хроничен вирусен хепатит С са 
представени на Таблица 8. 

Средната стойност на BMI при пациентите с хроничен вирусен 
хепатит С възлиза на 24.60 ± 5.21 kg/m2, която като цяло попада в 
диапазона за нормално тегло (18 kg/m2 до 24.99 kg/m2). Категоризацията 
на пациентите спрямо BMI показва нормално тегло при мнозинството 
от тях (63%; N = 19), наднормено при останалите 34% (N = 10) и 
поднормено при един пациент (3%). 

Средната стойност на РЧД възлиза на 139.66 ± 12.38 mm, като 50% 
(N = 15) от пациентите с хроничен вирусен хепатит С имат стойности в 
нормата (< 140 mm) и другите 50% (N = 15) над нормата (≥ 140 mm). 
Средният размер на слезката има стойност 115.70 ± 17.94 mm, с 
диапазон между 84.40 mm и 152 mm. Средният размер на вена порте 
възлиза на 6.64 ± 2.07 mm, с диапазон между 3.80 и 12.80 mm. 
Индивидуалните стойности при всички пациенти (100%) в тази група с 
в нормата (≤ 13 mm). Средната стойност на порталния кръвоток възлиза 
на 10.87 ± 2.69 cm/s, с минимална скорост 6.60 cm/s и максимална 
17.2 cm/s. 

Средният размер на вена лиеналис възлиза на 6.64 ± 2.07 mm, с 
минимална стойност 3.80 mm и максимална 10.80 mm. При 93.3% 
(N = 28) от пациентите се наблюдават нормални стойности на РВЛ 
(≤ 10 mm) и само при 6.7% (N = 2) са установени стойности над нормата 
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(> 10 mm). Скоростта на лиеналния кръвоток има средна стойност 
10.46 ± 4.07 cm/s, с диапазон между 5.30 cm/s и 25.00 cm/s. В групата на 
пациентите с хроничен хепатит C не се наблюдава асцит (0%), а варици 
се установи при седем (23%). 

Таблица 8. Данни относно изследваната група пациенти с хроничен вирусен 
хепатит С  

Величини Статистики данни 
BMI kg/m2 

𝑿𝑿� (± SD) 24.60 ± 5.21 
Брой (%) 

o 18.5 до 24.99 (в норма) 
o ≥ 25 (наднормено) 
o < 18.5 (поднормено) 

 
19 (63%) 
10 (34%) 

1 (3%) 
Размер черен дроб (mm)  

𝑿𝑿� (± SD) 139.66 ± 12.38 
Минимална – Максимална  117.00 – 163.00 

Брой (%)  
o < 140 мм (норма) 15 (50%) 
o ≥ 140 мм (над норма) 15 (50%) 

Размер слезка (mm) 
𝑿𝑿� (± SD)  115 ± 17.94 

Минимална – Максимална 84.40 – 152.00 
Размер на вена порте (mm) 

𝑿𝑿� (± SD)  9.23 ± 1.83 
Минимална – Максимална 5.10 – 12.80 

Брой (%)  
o ≤ 13 мм (норма) 30 (100%) 
o > 13 мм (портална хипертония) 0 (0%) 

Скорост на кръвотока на вена порте (cm/s) 
𝑿𝑿� (± SD)  10.87 ± 2.69 

Минимална – Максимална 6.60 – 17.20 
Размер на вена лиеналис (mm) 

𝑿𝑿� (± SD)  6.64 ± 2.07 
Минимална – Максимална 3.80 – 10.80 

Брой (%)  
o ≤ 10 мм (норма) 28 (93.3%) 
o > 10 мм (над норма) 2 (6.7%) 

Скорост на кръвотока на вена лиеналис (cm/s) 
𝑿𝑿� (± SD)  10.46 ± 4.07 

Минимална – Максимална 5.30 – 25.00 
Асцит 

Брой (%) 
 

0 (0%) 
Варици 
Брой (%) 

 
7 (23%) 

 𝑿𝑿� = средноаритметична стойност 
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Плътност на слезката и черния дроб при пациентите с 
хроничен вирусен хепатит С  

Според теста на Колмогоров-Смирнов разпределението на ПС и 
ПЧД при пациентите с хроничен вирусен хепатит С е в рамките на 
нормалното: ПС, p = 0.200; ПЧД, p = 0.072 (Таблица 10). За цялата група 
се установи средна стойност на ПС 3.20 ± 0.37 m/s, с диапазон между 
2.38 m/s и 3.95 m/s. Средна стойност на ПЧД възлиза на 2.22 ± 0.54 m/s, 
диапазон 1.46 m/s до 3.27 m/s. 

Таблица 9. Плътност на слезката и черния дроб при пациентите с хроничен 
вирусен хепатит С 

Величини Плътност слезка Плътност черен дроб 
Общо    
o 𝑿𝑿� (± SD) 3.20 ± 0.37 2.22 ± 0.54 
o Минимална – Максимална 2.38 – 3.95 1.46 – 3.27 
o Медиана  3.18 2.14 
o Интерквартилен диапазон (IQR) 0.65 1.07 
o Тест на Колмогоров-Смирнов за 

нормално разпределние (p) 
0.200 0.072 

Фигура 15 илюстрира разпределението и средната стойност на ПС 
при пациентите с хроничен вирусен хепатит С, съотнесени към 
разпределението, средната стойност и референтния интервал при 
здравите контроли. Вижда се, че средната стойност на ПС при 
пациентите с хроничен вирусен хепатит С (3.20 m/s) e значимо по-
висока от средната стойност при здравите контроли (2.46 m/s), p < 0.001. 
Съотнесена към референтния интервал 2.06 m/s до 2.91 m/s, средната 
стойност на ПС излиза извън референтния интервал и е значимо по-
висока от горната референтна граница (p < 0.001).  

 
*** – Статистическа значимост при p < 0.001 
Фигура 15. Разпределение и средна стойност на ПС при пациентите с хроничен 
вирусен хепатит С, съотнесени към разпределението, средната стойност и 
референтния интервал при здравите контроли 
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Разпределението и средната стойност на ПЧД при пациентите с 
хроничен вирусен хепатит С са съпоставени с тези при здравите 
контроли на Фигура 16. Средната стойност на ПЧД при пациентите 
(2.22 m/s) е значимо по-висока от тази на здравите контроли (1.69 m/s), 
p < 0.001. Съотнесена към референтния интервал, средната стойност 
попада в диапазона и е по-ниска от горната референтна граница 
(2.42 m/s). 

 
*** – Статистическа значимост при p < 0.001 
Фигура 16. Разпределение и средна стойност на ПЧД при пациентите с 
хроничен вирусен хепатит С, съотнесени към разпределението, средната 
стойност и референтния интервал при здравите контроли 

Плътност на слезката и черния дроб при пациентите с 
хроничен вирусен хепатит С спрямо хистологичната класификация 
METAVIR 

Плътността на слезката и черния дроб бяха съпоставени според 
хистологичната класификация на пациентите по METAVIR чрез 
аналогични статистически методи, както при групата пациенти с 
хроничен хепатит B. На базата на ANOVA анализа (Таблица 10) се 
установи статистически значима връзка между хистологичните стадии 
и стойностите на ПС (p < 0.001) и ПЧД (p < 0.001). Най-високи 
стойности бяха установени при пациентите с F3 и най-ниски при 
пациентите с F1. Постхок съпоставките по двойки чрез теста на Туки 
показаха значимо покачване на ПС и ПЧД с всеки по-висок 
хистологичен стадий както следва:  

1) Установи се значимо по-висока средната стойност на ПС при 
пациентите с F2 3.22 ± 0.17 m/s в сравнение с пациентите с F1 
2.78 ± 0.15 m/s, с разлика 0.44 m/s, p < 0.001. 
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2) Пациентите с F3 показаха значимо по-висока стойност на ПС (3.59 ± 
0.16 m/s) от стойностите наблюдавани при пациентите в стадий F2 
и F1 със следните разлики: 
o  0.81 m/s в сравнение с пациентите с F1, p < 0.001; 
o  0.37 m/s в сравнение с пациентите с F2, p < 0.001. 

3) Установи се значимо по-висока средната стойност на ПЧД при 
пациентите с F2 2.05 ± 0.13 m/s в сравнение с пациентите с F1 1.68 ± 
0.12 m/s, с разлика 0.37 m/s, p < 0.001. 

4) Пациентите с F3 показаха значимо по-висока стойност на ПЧД 
(3.59 ± 0.16 m/s) от пациентите в стадий F2 и F1 със следните 
разлики: 
o 1.23 m/s в сравнение с пациентите с F1, p < 0.001; 
o 0.37 m/s в сравнение с пациентите с F2, p < 0.001. 

Таблица 10. Плътност на слезката и черния дроб при пациентите с хроничен 
вирусен хепатит С 

Величини Плътност слезка Плътност черен дроб 
Хистология (METAVIR)   
F1 (N = 10)   
o 𝑿𝑿� (± SD) 2.78 ± 0.15 1.68 ± 0.12 
o Минимална – Максимална 2.38 – 2.95 1.46 – 1.94 

F2 (N =10)   
o 𝑿𝑿� (± SD) 3.22 ± 0.17 2.05 ± 0.13 
o Минимална – Максимална 3.06 – 3.58 1.85 – 2.24 

F3 (N = 10)   
o 𝑿𝑿� (± SD) 3.59 ± 0.16 2.91 ± 0.21 
o Минимална – Максимална 3.39 – 3.95 2.49 – 3.27 

ANOVA 
p 

 
0.000*** 

 
0.000*** 

Tukey (p) 
o F1 → F2 
o F1 → F3 
o F2 → F3 

 
0.000*** 
0.000*** 
0.000*** 

 
0.000*** 
0.000*** 
0.000*** 

𝑿𝑿� = средноаритметична стойност; ANOVA – еднофакторен дисперсионен 
анализ; Tukey – тест на Туки за постхок съпоставка по двойки след значима 
ANOVA: *** – Статистическа значимост при p < 0.001 

Фигура 17 илюстрира средните и индивидуални стойности на ПС и 
ПЧД спрямо хистологичната класификация на пациентите и 
референтните интервали, установени при здравите контроли. В 
случаите, когато средните стойности при отделните групи пациенти (F1, 
F2 и F3) надвишават горната референтна граница, е използван т-тест за 
една извадка (one-sample t-test) за установяване значими отклонения от 
стойността на горната референтна граница.  
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На панел А се очертават значимите разлики между отделните 
хистологични стадии по отношение на ПС, с най-висока средна 
стойност при пациентите с F3 и най-ниска при пациентите с F1. 
Съотнесени към референтния интервал, при стадий F1 средната 
стойност попада в рамките на референтния интервал (2.06 m/s до 
2.91 m/s). При другите два стадия (F2 и F3) средните стойности са 
значимо по-високи от горната референтна граница (p < 0.001 за двете 
съпоставки).  

На панел Б е предоставена съпоставка на стойностите на ПЧД 
според хистологичната класификация и референтния интервал. 
Очертава се значимото повишаване на ПЧД с всеки по-висок 
хистологичен стадий. Спрямо референтния интервал, първите две групи 
(F1 и F2) попадат в границите на референтния интервал (1.14 m/s до 
2.42 m/s), докато пациентите с F3 показват средна стойност значимо 
по-висока от горната референтна граница (p < 0.001). 

 
*** – Статистическа значимост при p < 0.001 
Фигура 17. Разпределение и средна стойност на ПС и ПЧД при пациентите с 
хроничен вирусен хепатит C спрямо хистологичната класификация и 
съотнесени към референтните интервали при здравите контроли 

Плътност на слезката и черния дроб при пациентите с 
хроничен вирусен хепатит С спрямо пола и индекса на телесна маса 
(BMI) 

Съпоставката между мъжете и жените пациенти относно средните 
стойности на ПС и ПЧД показа липса на значима връзка между пола на 
пациентите с хроничен вирусен хепатит С и плътността на слезката и 
черния дроб. Фигура 18 илюстрира индивидуалните и средни стойности 
при двата пола. При мъжете пациенти, ПС има средна стойност 
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3.10 ± 0.35 m/s, а при жените 3.31 ± 0.37 m/s. Разликата от 0.21 m/s не е 
статистически значима, p = 0.123 (Панел А). Съотнесени към 
референтния интервал стойностите на ПС и при двата пола са по-високи 
от горната референтна граница (2.91 m/s).  

Средната стойност на ПЧД възлиза на 2.14 ± 0.55 m/s при мъжете и 
2.30 ± 0.54 m/s при жените. Разликата от 0.16 m/s не достига 
статистическа значимост (p = 0.440). И при двата пола стойностите на 
ПЧД попадат в рамките на референтния интервал (Панел Б). 

 
Фигура 18. Плътност на слезката и черния дроб при мъжете и жените пациенти 
с хроничен вирусен хепатит С 

Спрямо индекса на телесна маса, пациентите с хроничен вирусен 
хепатит С бяха категоризирани в три групи както следва: 19 пациенти с 
нормално BMI; 10 с наднормено BMI и един с поднормено тегло. 
Голямото различие в броя на пациентите при трите BMI категории, не 
позволи провеждане на съпоставителен анализ аналогично на групата 
пациенти с хроничен хепатит B. Връзка между индекса на телесна маса 
и плътността на слезката и черния дроб беше изследвана чрез 
корелационния тест на Пирсън (Pearson-r correlation), последван от 
единичен линеен регресионен анализ (single linear regression analysis). 
Резултатите показаха липса на значима връзка между ПС и BMI (r = 
0.222, p = 0.239) и наличие на значима положителна асоциация между 
ПЧД и BMI (r = 0.495, p = 0.005). Стойността на коефициента на 
детерминация R-square показва, че като единична величина, без да се 
вземат предвид други фактори, на базата на BMI можем да 
прогнозираме плътността на черния дроб до 19.4% в конкретната група 
и до 16.5% в други подобни пациентски групи (Фигура 19). 
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** – Статистическа значимост при p < 0.01 
Фигура 19. Значима положителна асоциация между плътността на черния дроб 
и индекса на телесна маса при пациентите с хроничен вирусен хепатит С 

Анализ на потенциалната връзка на плътността на слезката и 
черния дроб с размера на слезката и черния дроб при пациентите с 
хроничен вирусен хепатит С 

Връзката между плътността на слезката и черния дроб с размера на 
слезката и черния дроб беше изследвана чрез корелационния тест на 
Пирсън. Резултатите са обобщени на Таблица 11. При групата пациенти 
с хроничен вирусен хепатит С размерът на слезката не показа значима 
връзка с плътността на слезката (r = -0.074, p = 0.699). Не се наблюдава 
значима асоциация между размера на черния дроб и плътността на 
черния дроб (r = 0.116, p = 0.541) както и между плътността на черния 
дроб. На базата на тези резултати можем да обобщим, че при пациенти 
с хроничен хепатит С стойностите на ПС и ПЧД не се влияят от тези на 
размера на слезката и размера на черния дроб.  

Таблица 11. Резултати от корелационния анализ за връзката между пътността 
на слезката и черния дроб и размера на слезката и черния дроб при пациентите 
с хроничен хепатит С 

Величини Плътност слезка Плътност черен дроб 
Размер 
слезка  

Корелационен коефициент 
Пирсън (r) 
Значимост (p) 

 
- 0.074 
0.699 

 
- 
 

Размер 
черен 
дроб  

Корелационен коефициент 
Пирсън (r) 
Значимост (p) 

 
- 
 

 
0.116 
0.541 
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Аналогични и близки с резултатите при пациентите с хроничен 
вирусен хепатит В, се докладват и в тази група. Goertz et al дават 
следните стойности на ПДЧ при пациентите с хроничен вирусен 
хепатит С: F1 1.53 (n = 13), F2 1.5 m/s (n = 12), F3 3.79 m/s (n = 23), 
F4 2.38 m/s (n = 9). Мета анализ, извършен от Xiangdong et al, включващ 
2691 пациента от 21 проучвания, установяват че pSW-еластографията 
дава точна и прецизна диагностика на степента на фиброза при 
пациентите с хроничен вирусен хепатит, особено в напредналите стадии 
на фиброза (F3, 95% CI:1.67-2.06).  

Задача 4: Плътност на слезката и черния дроб при пациенти с 
чернодробна цироза с вирусна етиология, измерена чрез pSWЕ 

Характеристика на пациентите с чернодробна цироза с вирусна 
етиология 

В настоящия сектор са представени резултати свързани с 
плътността на слезката и черния дроб при 30 пациенти с чернодробна 
цироза с вирусна етиология. Средната възраст на пациентите възлиза на 
58.46 ± 9.68 години, с възрастов диапазон между 35 и 78 години. 
Двадесет и трима от пациентите са мъже (76.7%) и 7 жени (23.3%) (N = 
7), със значимо по-висок относителен дял на мъжете, p < 0.001. При 
мъжете средната възраст възлиза на 56.46 ± 8.77 години; при жените на 
65.00 ± 10.27 години, със значима възрастова разлика (p = 0.035). 
Половото разпределение, индивидуалната и средна възраст при мъжете 
и жените в групата с чернодробна цироза с вирусна етиология са 
илюстрирани на Фигура 20. 

 
* – Статистическа значимост при p < 0.05; *** – Статистическа значимост при 
p < 0.001 
Фигура 20. Разпределение по пол, индивидуална и средна възраст при мъжете 
и жените в групата на пациентите с чернодробна цироза с вирусна етиология 
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Таблица 12 представя информация относно индекса на телесна маса 
(BMI), размера на черния дроб (РЧД), размера на слезката (РС), размера 
на вена порте (РВП), скоростта на порталния кръвоток (СПК), размера 
на вена лиеналис (РВЛ), скоростта на лиеналния кръвоток (СЛК), 
наличие на асцит и варици при пациентите с чернодробна цироза с 
вирусна етиология. 

BMI при пациентите с чернодробна цироза има средна стойност 
25.61 ± 3.02 kg/m2, или като цяло групата попада в диапазона за 
наднормено тегло (≥ 25). Категоризацията на пациентите спрямо BMI 
показва нормално тегло при 43% (N = 13), наднормено при 54% (N = 16) 
и поднормено при 3% (N = 1). 

Средният размер на черния дроб има стойност 148.19 ± 18.2 mm, 
като при 23.3% (N = 7) от пациентите РЧД е в нормалните граници 
(< 140 мм), а при останалите 76.7% (N = 23) над нормата (≥ 140 mm). 
Средната стойност на РС възлиза на 127.40 ± 18.32 mm, с диапазон 
между 100.00 mm и 175.00 mm.  

Вена порте има среден размер 12.44 ± 3.08 mm, с диапазон между 
6.60 и 20.80 mm. Индивидуалните стойности при 19 пациенти (63.30%) 
са в нормата (≤ 13 mm) и над нормата (> 13 mm) при останалите 
11 пациенти (36.70%). Средната скорост на порталния кръвоток възлиза 
на 15.18 ± 3.92 cm/s, с диапазон между 8.00 cm/s и 23.10 cm/s. 

Вена лиеналис има среден размер 7.61 ± 1.49 mm, с минимална 
стойност 3.20 mm и максимална 11.00 mm. При 96.70% (N = 29) от 
пациентите се наблюдават нормални стойности на РВЛ (≤ 10 mm) и 
само при 3.7% (N = 1) е установена стойност над нормата (> 10 mm). 
Средната скорост на лиеналния кръвоток възлиза на 11.38 ± 3.05 cm/s, с 
диапазон между 7.20 cm/s и 18.40 cm/s. 

При 13 пациенти (43%) е установен асцит и варици при 18 (60%). 
Спрямо степента на варици, 3-ма от пациентите (10%) са 
диагностицирани със степен 1, 10 (33%) със степен 2 и 5 (17%) със 
степен 3. 

Таблица 12. Данни относно изследваната група пациенти с чернодробна 
цироза с вирусна етиология 

Величини Статистики данни 
BMI kg/m2 

𝑿𝑿� (± SD) 25.61 ± 3.02 
Брой (%) 

o 18.5 до 24.99 (в норма) 
o ≥ 25 (наднормено) 
o < 18.5 (поднормено) 

 
13 (43%) 
16 (54%) 
1 (3%) 
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Величини Статистики данни 
Размер черен дроб (mm) 

𝑿𝑿� (± SD) 148.19 ± 18.25 
Минимална – Максимална 110.00 – 183.00 

Брой (%)  
o < 140 mm (норма) 7 (23.3%) 
o ≥ 140 mm (над норма) 23 (76.7%) 

Размер слезка (mm) 
𝑿𝑿� (± SD) 127.40 ± 18.32 

Минимална – Максимална 100.00 – 175.00 
Размер на вена порте (mm) 

𝑿𝑿� (± SD) 12.44 ± 3.08 
Минимална – Максимална 6.60 – 20.90 

Брой (%)  
o ≤ 13 mm (норма) 19 (63.30%) 
o > 13 mm (портална хипертония) 11 (36.70%) 

Скорост на порталния кръвоток (cm/s) 
𝑿𝑿� (± SD) 15.18 ± 3.92 

Минимална – Максимална 8.00 – 23.10 
Размер на вена лиеналис (mm) 

𝑿𝑿� (± SD) 7.61 ± 1.49 
Минимална – Максимална 3.20 – 11.00 

Брой (%)  
o ≤ 10 мм (норма) 29 (96.70%) 
o > 10 мм (портална хипертония) 1 (3.3%) 

Скорост на лиеналния кръвоток (cm/s) 
𝑿𝑿� (± SD) 11.38 ± 3.05 

Минимална – Максимална 7.20 – 18.40 
Асцит 

Брой (%) 
 

13 (43%) 
Варици Брой (%) 

Общо 
Степен 1 
Степен 2 
Степен 3 

 
18 (60%) 
3 (10%) 
10 (33%) 
5 (17%) 

 𝑿𝑿� = средноаритметична стойност 

Плътност на слезката и черния дроб при пациентите 
чернодробна цироза с вирусна етиология 

Индивидуалните стойности на ПС и ПЧД при пациентите с 
чернодробна цироза отговарят на изискванията за нормално 
разпределение според теста на Колмогоров-Смирнов: ПС, p = 0.08; 
ПЧД, p = 0.200 (Таблица 13). Средната стойност на ПС възлиза на 
3.76 ± 0.36 m/s, с диапазон между 3.13 и 4.60 m/s. ПЧД има средна 
стойност 3.21 ± 0.45 m/s, диапазон 2.37 до 4.24 m/s. 
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Таблица 13. Плътност на слезката и черния дроб при пациентите с чернодробна 
цироза с вирусна етиология 

Величини Плътност слезка Плътност черен дроб 
Общо   
o 𝑿𝑿� (± SD) 3.76 ± 0.36 3.21 ± 0.45 
o Минимална – Максимална 3.13 – 4.60 2.37 – 4.24 
o Медиана 3.69 3.12 
o Интерквартилен диапазон (IQR) 0.28 068 
o Тест на Колмогоров-Смирнов за 

нормално разпределение (p) 
0.08 0.200 

На Фигура 21 се предоставя графична илюстрация на 
разпределението и средната стойност на ПС при пациентите с 
чернодробна цироза в съпоставка с разпределението, средната стойност 
и референтния интервал при здравите контроли. Вижда се, че средната 
стойност на ПС при пациентите с хроничен вирусен хепатит С (3.76 m/s) 
e значимо по-висока от средната стойност при здравите контроли 
(2.46 m/s), p < 0.001.  

Съотнесена към референтния интервал 2.06 m/s до 2.91 m/s, 
средната стойност на ПС излиза извън референтния интервал и е 
значимо по-висока от горната референтна граница (p < 0.001). Трябва да 
отбележим също, че всички индивидуални стойности на ПС са 
разположени над референтния интервал и най-ниската регистрирана 
стойност при групата пациенти с чернодробна цироза (3.13 m/s) 
надвишава горната референтна граница.  

 
*** – Статистическа значимост при p < 0.001 
Фигура 21. Разпределение и средна стойност на ПС при пациентите с 
чернодробна цироза с вирусна етиология, съотнесени към разпределението, 
средната стойност и референтния интервал при здравите контроли 
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Разпределението и средната стойност на ПЧД при пациентите с 
чернодробна цироза са съпоставени с тези при здравите контроли на 
Фигура 22. Средната стойност на ПЧД при пациентите (3.21 m/s) е 
значимо по-висока от тази на здравите контроли (1.69 m/s), p < 0.001. 
Съотнесена към референтния интервал, средната стойност излиза извън 
референтния интервал и е значимо по-висока от горната референтна 
граница (2.42 m/s), p < 0.001. С изключение на един пациент, с ПЧД 
2.37 m/s, всички останали индивидуални стойности са разположени над 
горната референтна граница.  

 
*** – Статистическа значимост при p < 0.001 
Фигура 22. Разпределение и средна стойност на ПЧД при пациентите с 
чернодробна цироза с вирусна етиология, съотнесени към разпределението, 
средната стойност и референтния интервал при здравите контроли 

Диагностична прецизност на плътността на слезката и черния 
дроб относно наличието на чернодробна цироза с вирусна етиология 
в сравнение със здравите контроли  

Резултатите относно диагностичният потенциал на плътността на 
слезката и черния дроб при наличие на чернодробна цироза с вирусна 
етиология са представени на  

Таблица 14. И двата показателя, ПС и ПЧД, показаха много висока 
надеждност в разграничаване на пациенти с чернодробна цироза с 
вирусна етиология от здрави контроли (p < 0.001 от двата анализа). При 
ПС се отчете диагностична прецизност от 100% (AUC = 1.000). При 
оптимална критерийна стойност на ПС > 2.90 m/s, чувствителността и 
специфичността на диагнозата достига 100%. Положителната и 
отрицателна предиктивна стойност също възлиза на 100%.  
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При ПЧД диагностичната прецизност е малко по-ниска 99.40% 
(AUC = 0.994), но разликата в AUC между двата показателя е минимална 
(0.006) и не достига статистическа значимост, p = 0.368. Оптималната 
критерийна стойност на ПЧД, разграничаваща пациенти с чернодробна 
цироза с вирусна етиология от здрави контроли възлиза на ПЧД 
> 2.30 m/s, със 100% чувствителност и 97.14% специфичност. 
Положителната предиктивна стойност показва 96.77%, а отрицателната 
на 100%. 

Таблица 14. Резултати за диагностичната прецизност на ПС и ПЧД относно 
наличие на чернодробна цироза с вирусна етиология 

Статистики  ПС ПЧД Разлика 
AUC 1.000 0.994 0.006 
95% CI 0.945 до 1.000 0.934 до 1.000 -0.0067 до 0.0182 
SE 0.000 0.0006 0.006 
p 0.000*** 0.000*** 0.368 
Оптимална критерийна 
стойност 
(95% CI) 

> 2.90 m/s 
(> 2.80 до 
> 2.90 m/s) 

> 2.30 m/s 
(> 2.20 до  
> 2.80 m/s) 

 

Чувствителност 100% 100.00%  
Специфичност 100% 97.14%  
PPV 100% 96.77%  
NPV 100% 100.00%  

AUC – Площ под кривата; SE – стандартна грешка; PPV – положителна 
предиктивна стойност; NPV – Отрицателна предиктивна стойност;  
*** – Статистическа значимост при p < 0.001  

Фигура 23 представя рок кривите за диагностичната прецизност на 
ПС и ПЧД относно разграничаване за пациенти с чернодробна цироза с 
вирусна етиология от здравите контроли. Вижда се пълното 100%-во 
припоктритие между наличие или липса на заболяване и стойностите на 
ПС и почти пълното (99.4%) съгласие между ПЧД и категоризацията на 
случаите в двете групи, включващи пациенти с чернодробна цироза с 
вирусна етиология или здрави контроли. 
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*** – Статистическа значимост при p < 0.001 
Фигура 23. Рок криви за диагностичната прецизност на ПС и ПЧД относно 
разграничаване за пациенти с чернодробна цироза с вирусна етиология от 
здравите контроли 

Плътност на слезката и черния дроб при пациентите с 
чернодробна цироза с вирусна етиология спрямо пола и индекса на 
телесна маса (BMI) 

Аналогично на предишните пациентски групи, при пациентите с 
чернодробна цироза с вирусна етиология беше изследвано влиянието на 
пола върху стойностите на ПС и ПЧД (Фигура 24). Трябва да 
отбележим, че в настоящата група жените съставляват само 23.3% и 
поради това резултатите трябва да бъдат тълкувани в рамките на това 
ограничение. При мъжете беше отчетена по-висока средната стойност 
на ПС (3.82 ± 0.38 m/s) в сравнение с жените (3.54 ± 0.18 m/s), с разлика 
от 0.28 m/s, но без статистическа значимост, p = 0.070 (Панел А). 
Съотнесени към референтния интервал стойностите на ПС и при двата 
пола надвишават горната референтна граница (2.91 m/s).  

Плътността на черния дроб има по-ниска средна стойност (3.18 ± 
0.46 m/s) при мъжете от тази при жените (3.30 ± 0.43 m/s), с разликата 
от 0.12 m/s, която не достига статистическа значимост (p = 0.535). Важно 
е да се отбележи, че и при двата пола средните стойности на ПЧД 
надвишават горната референтна граница от 2.42 m/s (Панел Б). 
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Фигура 24. Плътност на слезката и черния дроб при мъжете и жените пациенти 
с чернодробна цироза с вирусна етиология 

Спрямо индекса на телесна маса, пациентите с чернодробна цироза 
с вирусна етиология бяха категоризирани в три групи както следва: 13 
пациенти с нормално BMI; 16 с наднормено BMI и един с поднормено 
тегло. Неравностойният брой на пациенти в трите BMI категории, не 
позволи провеждане на съпоставителен анализ, поради което връзката 
беше изследвана чрез корелационния тест на Пирсън (Pearson-r 
correlation) и линеен регресионен анализ (single linear regression 
analysis). 

Подобно на предходните пациентски групи, при пациентите с 
чернодробна цироза ПС не показа значима връзка с BMI (r = 0.156, 
p = 0.142) и беше установена значима положителна асоциация между 
ПЧД и BMI (r = 0.576, p < 0.001). На базата на BMI, като единичен 
фактор, плътността на черния дроб може да бъде предвидена до 33.10% 
в конкретната група и до 30.80% в други подобни пациентски групи. 
(Фигура 25). 
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*** – Статистическа значимост при p < 0.001 
Фигура 25. Значима положителна асоциация между плътността на черния дроб 
и индекса на телесна маса при пациентите с чернодробна цироза с вирусна 
етиология 

Анализ на потенциалната връзка на плътността на слезката и 
черния дроб с размера на слезката и черния дроб при пациентите с 
чернодробна цироза с вирусна етиология 

Връзката между плътността на слезката и черния дроб с размера на 
слезката и черния дроб беше изследвана чрез корелационния тест на 
Пирсън. Резултатите са обобщени на Таблица 15. При пациентите с 
чернодробна цироза с вирусна eтиология беше установена значима 
положителна асоциация между размера на черния дроб и плътността на 
черния дроб (r = 0.413, p = 0.023*) и липса на значима зависимост между 
плътността на слезката и размера на слезката (r = -0.133, p = 0.482). 

Таблица 15. Резултати от корелационния анализ за връзката между пътността 
на слезката и черния дроб и размера на слезката и черния дроб при пациентите 
с чернодробна цироза с вирусна етиология  

Величини  ПС ПЧД 
Размер слезка  Кор. коеф. Пирсън (r) 

Значимост (p) 
- 0.133 
0.482 

-  

Размер черен 
дроб  

Кор. коеф. Пирсън (r) 
Значимост (p) 

- 0.413 
0.023* 

* – Статистическа значимост при p < 0.05 

Фигура 26 илюстрира значимата положителна зависимост между 
размера на черния дроб и ПЧД. По-висока плътност се асоциира с по-
голям размер на черния дроб.  
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* – Статистическа значимост при p < 0.05 
Фигура 26. Значима положителната асоциация между РЧД и ПЧД при 
пациентите с чернодробна цироза с вирусна етиология 

Задача 5: Съпоставка на изследваните параметри и тенденции от 
вътрешногруповите анализи при трите пациентски групи (вирусен 
хепатит B и С и чернодробна цироза с вирусна етиология) 

Междугрупова съпоставка на изследваните параметри  
Между отделните групи пациенти беше извършена съпоставка на 

стойностите на основните измерения, за да се установи дали вида на 
заболяването е свързано с определени значими тенденции. За 
съпоставка на средните стойности беше проведен еднофакторен 
дисперсионен анализ (one-way ANOVA) и постхок съпоставки по 
двойки чрез теста на Туки (Tukey’s multiple comparison test). 
Съпоставката на пропорции беше извършена чрез теста на Фишер 
(Fisher’s exact test). Резултатите са обобщени на Таблица 18. 

Както вече беше упоменато в предишните сектори, средната 
стойност на ПС при всички пациентски групи е значимо по-висока от 
тази на здравите контроли и значимо надвишава горната референтна 
граница (2.91 m/s). Трябва също да отбележим, че значимо най-висока 
плътност на слезката беше установена при групата пациенти с 
чернодробна цироза с вирусна етиология (p < 0.001) в сравнение с 
останалите две пациентски групи. 

Средните стойности на ПЧД също са значимо по-високи от средната 
стойност при здравите контроли, но само при пациентите с чернодробна 
цироза с вирусна етиология тази стойност надвишава горната 
референтна граница (2.42 m/s), докато при пациентите с вирусен 



48 

хепатит B и С средните стойности попадат в референтния интервал. На 
Таблица 16 се вижда, че средната стойност на ПЧД при пациентите с 
чернодробна цироза с вирусна етиология е значимо по-висока от 
останалите две пациентски групи (p < 0.001). 

Размерът на слезката е значимо по-голям при пациентите с 
чернодробна цироза с вирусна етиология в сравнение с пациентите с 
вирусен хепатит B (p < 0.001) и вирусен хепатит C (p = 0.020). Размерът 
на черния дроб има сходни стойности при трите пациентски групи без 
значима разлика (p = 0.123).  

Най-малък размер на вена порте се установи при пациентите с 
вирусен хепатит С, със значима разлика в сравнение с пациентите с 
вирусен хепатит B (p = 0.022) и чернодробна цироза (p < 0.001). 
Пациентите с чернодробна цироза имат най-висока средна стойност на 
РВП и трябва да отбележим, че в тази група беше установена портална 
хипертония при 36.70% от пациентите, докато при останалите две групи 
няма регистрирани случаи с портална хипертония.  

Скоростта на портaлния кръвоток е значимо по-висока при 
пациентите с чернодробна цироза в сравнение с групата с вирусен 
хепатит B (p = 0.003) и тази с вирусен хепатит С (p < 0.001).  

Вена лиеналис има най-голям среден размер при пациентите с 
чернодробна цироза и най-малък при тези с вирусен хепатит B със 
значима разлика между двете групи (p = 0.027). Останалите съпоставки 
не показват значима разлика. Скоростта на лиеналния кръвоток не 
показа значими разлики между отделните пациентски групи (p = 0.145).  

Асцитът се среща при пациентите с чернодробна цироза и не се 
наблюдава при останалите две групи (p < 0.001). Варици се установи 
при мнoзинството от пациентите с чернодробна цироза и при 
значително по-нисък процент в останалите две пациентски групи (p < 
0.001). 
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Таблица 16. Съпоставка на основните измерения при трите пациентски групи  

Вели- 
чини 

Пациентски групи 
p Хепатит B Хепатит С Чернодробна 

цироза 
ПС 
𝑿𝑿� (± SD) 3.12 ± 0.36 3.20 ± 0.37 3.75 ± 0.36 0.000*** 

ПЧД 
𝑿𝑿� (± SD) 2.36 ± 0.66 2.22 ± 0.54 3.21 ± 0.45 0.000*** 

РС 
𝑿𝑿� (± SD) 108.70 ± 11.81 115.88 ± 17.94 127.40 ± 18.32 0.000*** ХB→ЧЦ 

0.020* ХС→ЧЦ 
РЧД 
𝑿𝑿� (± SD) 149.07 ± 25.38 139.66 ± 12.38 148.19 ± 18.25 0.123 

РВП 
𝑿𝑿� (± SD) 11.00 ± 2.41 9.23 ± 1.83 12.44 ± 3.08 0.022* ХС→ХB 

0.000*** ХС→ЧЦ 
СПК 
𝑿𝑿� (± SD) 12.24 ± 3.27 10.87 ± 2.69 15.18 ± 3.92 0.003**  ХB→ЧЦ 

0.000*** ХС→ЧЦ 
РВЛ 
𝑿𝑿� (± SD) 6.41 ± 1.67 6.64 ± 2.07 7.61 ± 1.49 0.027* ХB→ЧЦ 

СЛК 
𝑿𝑿� (± SD) 9.51 ± 3.67 10.46 ± 4.07 11.38 ± 3.05 0.145 

Асцит 
Брой (%) 0 (0%) 0 (0%) 13 (43%) 0.000*** 

Варици  
Брой (%) 3 (10%) 7 (23.30%) 18 (60%) 0.000*** 

ХВ – хепатит B; ХС – хепатит С; ЧЦ – чернодробна цироза;  
* – Статистическа значимост при p < 0.05; ** – Статистическа значимост при 
p < 0.01; *** – Статистическа значимост при p < 0.001 

Съпоставка на резултатите относно диагностичната 
прецизност на ПС и ПЧД при трите пациентски групи 

В настоящия сектор са обобщени данните относно диагностичния 
потенциал на ПС и ПЧД в прогнозирането и мониторинга на пациенти 
със заболяване от вирусен хепатит B, С и чернодробна цироза. Таблица 
19 обобщава резултатите от анализите с рок криви, които бяха 
направени в отделните пациентски групи. Плътността на слезката 
показва най-висока степен на диагностична прецизност от 100% при 
диагностиката на чернодробна цироза.  

Обединяването на двете пациентски групи, хепатит В и С, позволи 
да се направи оценка на диагностичния потенциал на ПС и ПЧД за 
разграничаване на случаи с чернодробна цироза (F4) от останалите 
пациенти с вирусен хепатит B и С (F1-F3). Установихме сравнително 
висока диагностична прецизност от 87.20% с гранична стойност 
> 3.04 m/s.  
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Като цяло, плътността на черния дроб показа по-ниска степен на 
диагностична прецизност от тази на ПС. Отново най-висока прецизност 
се установи при диагностиката на чернодробна цироза (99.4%) и по-
ниска при хепатит B (81.8%) и хепатит С (80%). Граничната критерийна 
стойност е най-ниска при пациентите с вирусен хепатит С (> 1.90 m/s) и 
най-висока при групата с чернодробна цироза (> 2.30 m/s).  

Относно използването на ПЧД за разграничаване на случаи с 
чернодробна цироза от тези с вирусен хепатит B и С, установихме 
сравнително висока диагностична прецизност от 87.50% с гранична 
критерийна стойност > 3.45 m/s.  

Трябва да отбележим, че използването на ПС и ПЧД в клиничната 
практика като индикатори за наличие на определено заболяване трябва 
да бъде съобразено с нивото на чувствителност и специфичност в 
съчетание с положителната и отрицателна предиктивна стойност, които 
също са включени в Таблица 17. 

Таблица 17. Съпоставка на резулататите за диагностичната прецизност на ПС 
и ПЧД 

Плътност слезка 
 Хепатит B 

от здрави 
контроли 

Хепатит C 
от здрави 
контроли 

Чернодробна 
цироза от здрави 

контроли 

Чернодробна 
цироза от 

хепатит B и С 
критерийна 
стойност > 2.75 m/s > 2.80 m/s > 2.90 m/s > 3.04 m/s 

надеждност  95.20% 95.60% 100% 87.20% 
чувствителност 93.33% 86.67% 100% 67.66% 
специфичност 85.71% 94.29% 100% 86.67% 
PPV 84.84% 92.86% 100% 71.70% 
NPV 93.74% 89.19% 100% 84.29% 

Плътност черен дроб 
 Хепатит B 

от здрави 
контроли 

Хепатит C 
от здрави 
контроли 

Чернодробна 
цироза от здрави 

контроли 

Чернодробна 
цироза от 

хепатит B и С 
критерийна 
стойност > 2.10 m/s > 1.90/s > 2.30 m/s > 3.45 m/s 

надеждност  81.80% 80.00% 99.40% 87.50% 
чувствителност 60.00% 66.67% 100.00% 80.00% 
специфичност 88.57% 80.00% 97.14% 80.00% 
PPV 81.81% 74.00% 96.77% 66.63% 
NPV 72.10% 73.68% 100.00% 88.90% 
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Обобщение на резултатите относно наличие или липса на 
значими връзки между изследваните величини при трите 
пациентски групи  

Таблица 18. Съпоставка на основните измерения при трите пациентски групи  

Вели- 
чини 

Пациентски групи 
Хепатит B Хепатит С Чернодробна цироза 

Пол 
ПС Не се установи статистически значима връзка между пола на 

пациентите и плътността на слезката.  
ПЧД Не се установи статистически значима връзка между пола на 

пациентите и плътността на черния дроб. 
BMI 

ПС Не се установи статистически значима връзка между индекса на 
телесна маса и плътността на слезката.  

ПЧД Индексът на телесна маса показа статистически значима положителна 
връзка с плътността на черния дроб. 

METAVIR 
ПС Значимо по-високи стойности на ПС при 

пациенти F3 в сравнение с F1 и F2. 
NA 

 Липсва значима 
разлика между F1 и F2 

Значимо по-високии 
стойности на ПС 
при F2 в сравнение 
с F1 

ПЧД Значимо по-високи стойности на ПЧД при 
пациенти с F3 в сравнение с F1 и F2. 

NA 

 Липсва значима 
разлика между F1 и F2 

Значимо по-високи 
стойности на ПЧД 
при F2 в сравнение 
с F1 

Размер на слезката 
ПС Липсва статистически значима връзка между размера на слезката и 

плътността на слезката. 
Размер на черния дроб 

ПЧД Значима 
положителна връзка 

Липсва значима 
връзка 

Значима  
положителна връзка 

Съпоставка на стойностите на ПС и ПЧД спрямо хистологичната 
оценка беше направена при пациентите с вирусен хепатит B и С и липса 
при групата с цироза поради това, че всички пациенти в тази група са 
категоризирани в степен F4 (цироза). И при двете групи значимо по-
високи стойности на ПС и ПЧД бяха установени при пациентите с F3 в 
сравнение с F1 и F2. При групата с вирусен хепатит B липсваше значима 
разлика в стойностите на ПС и ПЧД между степен F1 и F2, докато при 
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групата с вирусен хепатит С значимо по-високи стойности на ПС и ПЧД 
бяха установени при F2 в сравнение с F1. 

Размерът на слезката не показа значима връзка с плътността на 
слезката, докато между размера на черния дроб и плътността на черния 
дроб се установи значима положителна връзка при две от групите, 
включващи пациентите с вирусен хепатит B и чернодробна цироза. 
Такава липсваше при пациентите с вирусен хепатит С.  

Много малко автори обединяват пациентите с хроничен вирусен 
хепатит, за да направят оценка на плътностите на слезката и черния дроб 
и корелацията им с хистологичната степен на фиброза. Целта е 
отдиференциране на по-ниските степени на фиброза от здравите 
контроли и от цироза. Едно от тези проучвания е на Pawlus et al, 
включващо 80 пациента с хроничен вирусен хепатит В и С в стадии 
F1-F3, показва, че няма статистически значима разлика между 
стойностите на плътността на слезката и черния дроб при отделните 
заболявания.  

Задача 6: Връзка между плътността на слезката и черния дроб при 
сборната група пациенти с хистологичната оценка, размера на вена 
порте (РВП), скоростта на порталния кръвоток (СПК), размера на вена 
лиеналис (РВЛ), скоростта на лиеналния кръвоток, асцит и варици 

Настоящият сектор обединява всички пациентски групи (вирусен 
хепатит B и С и чернодробна цироза с вирусна етиология) в една, за да 
осъществи определените задачи към Задача 5. Първата задача разглежда 
връзката между ПС и ПЧД с хистологичната оценка и цели да установи, 
кое от двете измерения показва по-висока степен на съгласуваност с 
хистологичните нива.  

Анализ на връзката между ПС и ПЧД с хистологичната оценка 
в обединената група пациенти 

Връзката на ПС и ПЧД с хистологичната оценка (METAVIR) беше 
изследвана чрез ранговия корелационен тест на Спирмън (Spearman-
rank order correlation) и анализ с ROC крива, целящ да определи 
стойности на ПС и ПЧД, които разграничават надеждно хистолигичните 
стадии F2 от F1; F3 от F2; F4 от F3. 

От първият анализ с корелационния тест на Спирмън се установиха 
високи положителни корелации между ПС и ПЧД и хистологичната 
оценка, но по-висока степен на съгласуваност се наблюдава между ПС 
и хистологичната оценка (rs = 0.838, 95% CI: 0.749 до 0.898, p < 0.001) в 
сравнение с тази между ПЧД и хистологичната оценка (rs = 0.769, 95% 
CI: 0.652 до 0.850, p < 0.001). Фигура 27 илюстрира степента на 
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съгласуваност между ПС и ПЧД и хистологичната оценка. Вижда се, че 
стойностите на ПС (Панел А) се повишават системно с увеличаване на 
хистологичния стадий от F1 до F4, докато при ПЧД (Панел Б) разликата 
между първите две нива (F1 до F2) и между последните две (F3 до F4) 
не е така ясно изразена. На базата на настоящите резултати можем да 
направим заключение, че индивидуалните стойности на ПС са по-
показателни за хистологичното ниво на заболяването в сравнение с тези 
на ПЧД. Трябва също да отбележим, че в предходните сектори се 
установи, че стойностите на ПЧД се повлияват значимо от BMI, което 
допълнително намалява тяхната надеждност относно хистологичната 
диагноза на пациента.  

 
*** – Статистическа значимост при p < 0.001 
Фигура 27. Степента на съгласуваност между ПС и ПЧД и хистологичната 
оценка 

За целта на втория анализ с ROC крива бяха създадени следните 
класификационни величини:  

1) За установяване на критерийна стойност, разграничаваща пациенти 
с F2 от F1 на базата на ПС и ПЧД, в анализа бяха включени само 
данните на пациентите от тези два стадия, като случаите със стадий 
F1 бяха кодирани с 0, a случаите със стадий F2 бяха обозначени с 
код 1;  

2) Аналогично, за разграничаване на пациенти с F3 от пациенти с F2 
бяха анализирани данните на пациентите от тези два стадия, 
кодирани F2 = 0 и F3 = 1;  

3) Последният анализ включва данните на пациенти с цироза (F4) и F3, 
кодирани F3 = 0 и F4 = 1. 
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Разграничаване на пациенти със стадий на фиброза F2 от F1 на 
базата на ПС и ПЧД  

И двете величини показаха значим диагностичен потенциал относно 
разграничаване на случаите с F2 от тези с F1 (p < 0.001 за двата 
показателя), като ПС се очерта като по-надежден показател с прецизност 
от 86.40% (AUC = 0.864) в сравнение с 78.60% прецизност на ПЧД 
(AUC = 0.786), но разликата в AUC = 0.078 не достигна статистическа 
значимост, p = 0.422. Оптималната критерийна стойност на ПС, 
разграничаваща хистологичен стадиий F2 от F1 възлиза на > 2.95 m/s, с 
чувствителност 70% и специфичност 94.44%, положителна предиктивна 
стойност 93.32% и отрицателната предиктивна стойност 73.94%. 
Оптималната критерийна стойност на ПЧД (> 1.86 м/с) се характеризира 
с чувствителност 80%, специфичност 83.33%, положителната 
предиктивна стойност 84.14% и отрицателна предиктивна стойност 
78.97% (Таблица 19). 

Таблица 19. Резултати за диагностичната прецизност на ПС и ПЧД относно 
разграничаване на хистологичен стадий F2 от F1 

Статистики ПС ПЧД Разлика 
AUC 0.864 0.786 0.078 
95% CI 0.714 до 0.953 0.623 до 0.902 -0.112 до 0.268 
SE 0.057 0.080 0.097 
p 0.000*** 0.000*** 0.422 
Оптимална критерийна 
стойност 
(95% CI) 

> 2.95 m/s 
(> 2.92 m/s до 

> 3.17 m/s) 

> 1.86 m/s 
(> 1.83 до 
> 1.94 m/s) 

 

Чувствителност 70.00% 80.00%  
Специфичност 94.44% 83.33%  
PPV 93.32% 84.19%  
NPV 73.94% 78.97%  

AUC – Площ под кривата; SE – стандартна грешка; PPV – положителна 
предиктивна стойност; NPV – Отрицателна предиктивна стойност;  
*** – Статистическа значимост при p < 0.001 

На Фигура 28 са представени рок кривите, илюстриращи 
диагностичната прецизност на ПС и ПЧД при разграничаване на 
хистологичен стадий F2 от F1. 
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*** – Статистическа значимост при p < 0.001 
Фигура 28. Рок криви за диагностичната надеждност на ПС и ПЧД при 
разграничаване на хистологичен стадий F2 от F1. 

Разграничаване на пациенти с F3 от пациенти с F2 стадий на 
фиброза на базата на ПС и ПЧД 

Анализът относно диагностичния потенциал на ПС и ПЧД при 
разграничаване на пациенти с F3 от тези с F2 показа сходни стойности 
на площта под кривата, като ПС се откроява с малко по-висока 
надеждност от 84.20% (AUC = 0.842, p < 0.001) в сравнение с 82.50% на 
ПЧД (AUC = 0.825, p < 0.001), с разлика в AUC = 0.017, без 
статистическа значимост (p = 0.204). Оптималната критерийна стойност 
на ПС, разграничаваща хистологичен стадиий F3 от F2 възлиза на 
> 3.27 m/s, с чувствителност 77.27% и специфичност 85%, положителна 
предиктивна стойност 85.02% и отрицателната предиктивна стойност 
77.26%. Оптималната критерийна стойност на ПЧД (> 2.49 m/s) се 
асоциира с 86.36% чувствителност, 75% специфичност, 79.15% 
положителна предиктивна стойност и 83.31% отрицателна предиктивна 
стойност.  
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Таблица 20. Резултати за диагностичната прецизност на ПС и ПЧД относно 
разграничаване на хистологичен стадий F3 от F2 

Статистики  ПС ПЧД Разлика 
AUC 0.842 0.825 0.017 
95% CI 0.697 до 0.936 0.677 до 0.925 -0.147 до 0.181 
SE 0.060 0.069 0.083 
p 0.000*** 0.000*** 0.204 
Оптимална 
критерийна стойност 
(95% CI) 

> 3.27 m/s 
(> 3.25 до  
> 3.58 m/s) 

> 2.49 m/s 
(> 2.26 до  
> 2.58 m/s) 

 

Чувствителност 77.27% 86.36%  
Специфичност 85.00% 75.00%  
PPV 85.02% 79.17%  
NPV 77.26% 83.31%  

AUC – Площ под кривата; SE – стандартна грешка; PPV – положителна 
предиктивна стойност; NPV – Отрицателна предиктивна стойност;  
*** – Статистическа значимост при p < 0.001 

Рок кривите на ПС и ПЧД (Фигура 29) се припокриват до голяма 
степен поради сходните стойности на площта под кривата, с малко по-
висока степен на надеждност на ПС при разграничаване на 
хистологичен стадий F3 от стадий F2. 

 
*** – Статистическа значимост при p < 0.001 
Фигура 29. Рок криви за диагностичната надеждност на ПС и ПЧД при 
разграничаване на хистологичен стадий F3 от F2 
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Разграничаване на пациенти с цироза (F4) от пациенти с F3 
стадий на фиброза на базата на ПС и ПЧД 

Резултатите от анализа с ROC крива показват 71.50% надеждност 
при разграничаване на пациенти с цироза (F4) от тези с F3 на базата на 
стойностите на ПС (AUC = 0.705, p < 0.001) и 65.30% надеждност на 
базата на ПЧД (AUC = 0.653, p = 0.046), с разлика в AUC = 0.052, без 
статистическа значимост (p = 0.610). При ПС се установи оптималната 
критерийна стойност > 3.45 m/s, с чувствителност 90%, специфичност 
50.91%, положителна предиктивна стойност 71.44% и отрицателната 
предиктивна стойност 78.86%. Оптимална критерийна стойност на ПЧД 
> 3.04 m/s се характеризира с 66.67% чувствителност, 63.64% 
специфичност, 71.43% положителна предиктивна стойност и 58.32% 
отрицателна предиктивна стойност (Таблица 21). 

Таблица 21. Резултати за диагностичната прецизност на ПС и ПЧД относно 
разграничаване на F4 от F3 

Статистики  ПС ПЧД Разлика 
AUC 0.705 0.653 0.052 
95% CI 0.563 до 0.824 0.508 до 0.780 -0.149 до 0.253 
SE 0.072 0.076 0.102 
p 0.000*** 0.046* 0.610 
Оптимална критерийна 
стойност 
(95% CI) 

> 3.45 m/s 
(> 3.12 до  
> 3.51 m/s) 

> 3.04 m/s 
(> 2.49 до  
> 3.51 m/s) 

 

Чувствителност 90.00% 66.67%  
Специфичност 50.91% 63.64%  
PPV 71.44% 71.43%  
NPV 78.86% 58.32%  

AUC – Площ под кривата; SE – стандартна грешка; PPV – положителна 
предиктивна стойност; NPV – Отрицателна предиктивна стойност;  
* – Статистическа значимост при p < 0.05; *** – Статистическа значимост при 
p < 0.001 

Рок кривите на ПС и ПЧД (Фигура 30) показват по-малка площ под 
кривата от тази на Фигурите 28 и 29 (за разграничаване на пациенти с 
по-нисък хистологичен стадий F2 от F1 и F3 от F2). По-ниският 
диагностичен потенциал на ПС и ПЧД при разграничаване на 
хистологичен стадий F4 от F3 може да бъде обяснен с близките 
стойности на ПС и ПЧД в горните два стадия. Ако се върнем на Фигура 
30, прави впечатление сходното разпределение на индивидуалните 
стойности на ПС и ПЧД при стадиите F3 и F4. Сходството е особено 
изявено при стойностите на ПЧД, което обяснява ниската диагностична 
надеждност от 65.30% на този показател при разграничаване на цироза 
(F4) от F3. 
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* – Статистическа значимост при p < 0.05; *** – Статистическа значимост при 
p < 0.001 
Фигура 30. Рок криви за диагностичната надеждност на ПС и ПЧД при 
разграничаване на цироза (F4) от F3 

Обобщение на диагностичната прецизност на ПС и ПЧД при 
разграничаване на хистологичните стадии (METAVIR) се предоставя на 
Фигура 35. 

 
Фигура 35. Обобщение на диагностичната прецизност на ПС и ПЧД при 
разграничаване на хистологичните стадии (METAVIR) 
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Анализ на връзката на плътността на слезката и черния дроб с 
размера на вена порте (РВП), скоростта на порталния кръвоток 
(СПК), размера на вена лиеналис (РВЛ) и скоростта на лиеналния 
кръвоток (СЛК) при сборната група пациенти 

Връзката между ПС и ПЧД и таргетните величини скорост на 
порталния кръвоток (СПК) и размер на вена лиеналис (РВЛ) беше 
анализирана чрез корелационния тест на Пирсън (Pearson coorelation r) 
поради наличие на нормално разпределение (СПК, p = 0.055; РВЛ, 
p = 0.200). Останалите две измерения показаха несиметричност в 
разпределението според теста на Колмогоров-Смирнов (РВП, p = 0.005; 
СЛК, p < 0.001) и при тях беше приложена ранговата корелация на 
Спирмън (Spearman rank-order correlation rs ). Резултатите са обобщени 
на Таблица 22.  

Плътността на слезката показа слаба положителна асоциация с 
размера на вена порте (rs = 0.256, p = 0.015), умерена положителна 
асоциация със скоростта на порталния кръвоток (r = 0.369, p < 0.001) и 
слаба положителна асоциация с размера на вена лиеналис (rs = 0.256, 
p = 0.008).  

При плътността на черния дроб се установи значима зависимост със 
същите три величини, както следва: умерена положителна връзка с раз-
мера на вена порте (rs = 0.364, p < 0.001), умерена положителна връзка 
със скоростта на порталния кръвоток (r = 0.471, p < 0.001) и умерена 
положителна връзка с размера на вена лиеналис (rs = 0.370, p < 0.001). 

Табица 22. Резултати от корелационния анализ за връзката между плътността 
на слезката и черния дроб с размера на вена порте, скоростта на порталния 
кръвоток, размера на вена лиеналис и скоростта на лиеналния кръвоток при 
обединената група пациенти 

Величини 
Размер 

вена  
порте 

rs 

Скорост 
портален 
кръвоток 

r 

Размер 
вена 

лиеналис 
r 

Скорост 
лиенален 
кръвоток 

rs 
ПС     
Корелационен коефициент 0.256 0.369 0.277 0.120 
95% CI (0.051 до 

0.441) 
(0.174 до 

0.536) 
(0.116 до 

0.435) 
(-0.046 до 

0.281) 
p 0.015* 0.000*** 0.008** 0.259 
ПЧД     
Корелационен коефициент 0.364 0.471 0.370 0.154 

95%CI (0.168 до 
0.532) 

(0.292 до 
0.619) 

(0.173 до 
0.533) 

(-0.055 до 
0.350) 

p 0.000*** 0.000*** 0.000*** 0.148 
* – Статистическа значимост при p < 0.05; ** – Статистическа значимост при 
p < 0.01; *** – Статистическа значимост при p < 0.001 
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Анализ на прогностичната роля на ПС и ПЧД в диагностиката 
и мониторинга на асцит и варици  

В настоящия сектор са представени резултатите относно 
стойностите на ПС и ПЧД относно развитието на асцит и варици при 
пациенти с хроничен вирусен хепатит B и С и чернодробна цироза с 
вирусна етиология. Анализът включва рок криви, площта под кривата 
(AUC); оптималните критерийни стойности, разграничаващи пациенти 
с и без асцит и варици (cut-off values), чувствителност, специфичност. В 
конкретното изследване, чувствителността показва до колко на базата 
на ПС и ПЧД могат правилно да бъдат диагностицирани пациенти с 
варици (True positive), докато специфичността се отнася до правилното 
идентифициране на липса на варици (True Negative). Положителната 
предиктивна стойност кореспондира на вероятността определени 
стойности на ПС и ПЧД да съвпадат с наличието на асцит и варици, а 
отрицателната предиктивна стойност означава вероятността 
определени стойности на ПС и ПЧД да съответстват на истински 
отрицателни случаи.  

На Таблица 23 са представени резултатите относно прогностичната 
способност на ПС и ПЧД в диагностиката и мониторинга на асцит при 
пациенти с вирусен хепатит B и С и чернодробна цироза с вирусна 
етиология. И двете величини, ПС и ПЧД показват значима надеждност 
в развитието на асцит (p < 0.001 от двата анализа), но ПС се очертава 
като по-надежден показател със значимо по-висока стойност на площта 
под кривата (AUC = 0.899) от тази на ПЧД (AUC = 0.771), с разлика в 
AUC = 0.128, p = 0.014. Оптималната критерийна стойност на ПС, която 
може да служи за граница между пациенти с асцит и без асцит възлиза 
на > 3.62 m/s и се асоциира с 85% чувствителност и 87.14% 
специфичност. Положителната предиктивна вероятност възлиза на 
65.38%, а отрицателната на 95.31% за развитието на асцит. Оптималната 
критерийна стойност на ПЧД, разграничаваща пациенти с асцит от тези 
без асцит възлиза на > 2.35 m/s, със 100% чувствителност и 54.29% 
специфичност. Положителната предиктивна вероятност възлиза на 
38.46%, а отрицателната на 100%. 
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Таблица 23. Резултати за диагностичната прецизност на ПС и ПЧД относно 
наличие на асцит 

Статистики  ПС ПЧД Разлика 
AUC 0.899 0.771 0.128 
95% CI 0.818 до 0.935 0.671 до 0.853 0.0257 до 0.230 
SE 0.036 0.051 0.05 
p 0.000*** 0.000*** 0.014* 
Оптимална 
критерийна стойност 
(95% CI) 

> 3.62 m/s 
(> 3.5 до 

> 3.75 m/s) 

> 2.35 m/s 
(> 2.29 до 
> 3.41 m/s) 

 

Чувствителност 85.00% 100.00%  
Специфичност 87.14% 54.29%  
PPV 65.38% 38.46%  
NPV 95.31% 100.00%  
AUC – Площ под кривата; SE – стандартна грешка; PPV – положителна 
предиктивна стойност; NPV – Отрицателна предиктивна стойност; 
* – Статистическа значимост при p < 0.05; *** – Статистическа значимост при 
p < 0.001 

Фигура 36 представя рок кривите за диагностичната прецизност на 
ПС и ПЧД относно наличие на асцит при пациенти с хроничен вирусен 
хепатит B и С и чернодробна цироза с вирусна етиология. Вижда се 
разликата в площта под кривата, която е със значимо по-висока 
стойност при ПС. 

 
*** – Статистическа значимост при p < 0.001 
Фигура 36. Рок криви за диагностичната прецизност на ПС и ПЧД относно 
развитието на асцит при пациенти с хроничен вирусен хепатит B и С и 
чернодробна цироза с вирусна етиология 
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Прогностичният потенциал на ПС и ПЧД в диагностиката на варици 
при пациенти с хроничен вирусен хепатит B и С и чернодробна цироза 
с вирусна етиология беше изследван с аналогични статистически 
методи както в предходните анализи относно асцит (Таблица 24). И 
двете величини, ПС и ПЧД показват значима надеждност в 
диагностиката на варици (p < 0.001 от двата анализа). 

При ПС се наблюдава по-висока стойност на площта под кривата 
(AUC = 0.772) от тази на ПЧД (AUC = 0.709), с разлика в AUC = 0.063, 
но разликата не е статистически значима (p = 0.223). Оптималната 
критерийна стойност на ПС, разграничаваща пациенти с варици от тези 
без варици възлиза на > 3.27 m/s, с 83.33% чувствителност и 66.67% 
специфичност. Положителната предиктивна стойност беше изчислена 
на 62.50%, а отрицателната на 85.71%. Оптималната критерийна 
стойност на ПЧД за разграничаване на пациенти с варици от тези без 
варици възлиза на > 2.29 m/s, с 86.11% чувствителност и 59.26% 
специфичност. Положителната предиктивна вероятност възлиза на 
58.49%, а отрицателната на 86.48%. 

Таблица 24. Резултати за диагностичната прецизност на ПС и ПЧД относно 
наличие на варици  

Статистики  ПС ПЧД Разлика 
AUC 0.772 0.709 0.063 
95% CI 0.671 до 0.854 0.604 до 0.800 -0.0382 до 0.163 
SE 0.049 0.054 0.051 
p 0.000*** 0.000*** 0.223 
Оптимална критерийна 
стойност 
(95% CI) 

> 3.27 m/s 
(> 3.2 до 

> 3.64 m/s) 

> 2.29 m/s 
(> 2.13 до  
> 3.1 m/s) 

 

Чувствителност 83.33% 86.11%  
Специфичност 66.67% 59.26%  
PPV 62.50% 54.49%  
NPV 85.71% 86.48%  
AUC – Площ под кривата; SE – стандартна грешка; PPV – положителна 
предиктивна стойност; NPV – Отрицателна предиктивна стойност; 
*** – Статистическа значимост при p < 0.001 
 

Рок кривите за диагностичната прецизност на ПС и ПЧД относно 
наличие на варици при пациенти с хроничен вирусен хепатит B и С и 
чернодробна цироза с вирусна етиология са представени на Фигура 37. 
Очертава се по-високата прецизност на ПЧД в диагностиката на варици 
в сравнение с тази на ПЧД, но както вече беше отбелязано разликата в 
площта под кривата не е значима.  
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*** – Статистическа значимост при p < 0.001 
Фигура 37. Рок криви за диагностичната прецизност на ПС и ПЧД относно 
наличие на варици при пациенти с хроничен вирусен хепатит B и С и 
чернодробна цироза с вирусна етиология 

Прогностичните възможности на pSWE на черния дроб и слезката 
относно развитието на асцит и варици на хранопровода, са предмет на 
сериозен интерес от множество изследователи. От една страна това е 
клинически важно, поради възможността, достигайки определена 
стойност да можем да очакваме декомпенсацията на чернодробната 
цироза. От друга страна, ултразвуково можем да определяме развитието 
на варици, което би помогнало да се избегне инвазивността на горната 
ендоскопия. В тези случаи, оценката на ПС се оказва полезна в 
сравнението между компенсираното и декомпенсираното заболяване, 
което от своя страна води до навременно и адекватно терапевтично 
поведение.  

Mori et al извършват проучване върху 33 пациенти с хроничен 
вирусен С хепатит и чернодробна цироза, в което се наблюдава 
сигнификатна връзка между ПЧД и ПС, като ПС в тясно свързана с 
наличието на асцит (р < 0.05), а при ПДЧ такава връзка не се наблюдава. 
Според тях обаче, няма връзка между ПС и езофагеалните варици при 
пациентите с хроничен вирусен хепатит С. Критерийната стойност на 
ПС при пациентите наличен асцит е 3,6 m/s, критерийната стойност на 
пациентите без асцит е 2,9 m/s. 

Takuma et al извършват проучване върху 340 циротични пациента, 
в което установяват критерийна стойност на ПС за варици на 
хранопровода 3,18 m/s с чувствителност 98% и специфичност 60%, като 
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при стойност 3,3 m/s имаме висок риск от кървене от вариците на 
хранопровода. В друго тяхно проучване, включващо 62 пациента, 
установяват клинически сигнификатна портална хипертония при 
стойност на ПС от 3,10 m/s (чувствителност 97%, специфичност 57%), 
тежка портална хипертония при стойност 3,15 m/s (чувствителност 82%, 
специфичност 61%) и варици на хранопровода при 3,36 m/s 
(чувствителност 95%, специфичност 77%). В същото това проучване 
стойноста на ПС при която се наблюдава висок риск от кървене на 
езофагеалните варици е 3,51m/s с чувствителност 95%, специфичност 
84%. Takuma et al считат, че профилактика на вариците на хранопровода 
трябва да се извършва при стойност на ПС от 3,51 m/s.  

Плътността на слезката показва много добра диагностична точност 
при пациентите с хроничен вирусен хепатит, чернодробна цироза с 
вирусна етиология и нейните усложнения. Разликата в стойностите на 
плътността на слезката и черния дроб в различните стадии на 
чернодробна фиброза при различните проучвания се дължи на разлики 
в технологията на производството на апаратите при различните 
производители. Въпреки, че се касае за един и същ метод за диагностика 
на базата на един и същ физичен принцип, разлики съществуват и това 
определя и различия в критерийните стойности на степените от F1-F3. 
Не изключваме и тези вариации да се дължат на генетични, расови или 
регионалния различия в изследваните популации. 
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ИЗВОДИ 
1. Установи се положителна асоциация между индекса на телесна 

маса и плътността на черния дроб, което води намаляване 
надеждността на получените резултати при стадиране на 
пациентите с хроничен вирусен хепатит в стадии на чернодробна 
фиброза от F1 до F3.  

2. Не се установи статистически значима положителна или 
отрицателна корелационна зависимост между плътността на 
слезката и индекса на телесна маса, поради което измерването на 
плътност на слезката в стадирането на чернодробната фиброза 
може да се използва при пациентите с наднормено тегло.  

3. Установи се по-висока положителна връзка между pSWE на 
слезката и хистологичната оценка за чернодробна фиброза спрямо 
pSWE на черния дроб при пациентите с хроничен вирусен хепатит, 
особено в междинните степени на фиброза F2 и F3. 

4. pSWE на слезка и черен дроб имат еднаква диагностична стойност 
при определяне на тежко изразена чернодробна фиброза F3 и 
цироза и в двете групи пациенти – хроничен вирусен хепатит В и 
С.  

5. Намери се прагово ниво на pSWE на слезката за определяне на 
чернодробна цироза 3,04 m/s с диагностична прецизност от 87.2%. 

6. Диагностичната прецизност на плътността на слезката е по-голяма 
в сравнение с плътността на черния дроб по отношение 
разграничаването на чернодробна цироза от F3 стадий на фиброза 
с критерийна стойност 3.45 m/s с чувствителност 90%, 
специфичност 50.61%, положителна предиктивна стойност 71.44% 
и отрицателна предиктивна стойност 78.86%. 

7. Плътността на слезката е по-надежден показател в мониторинга на 
асцит с критерийна стойност 3,62 m/s с чувствителност 85% и 
специфичност 87.14%. 

8. Плътността на слезката е по-надежден показател мониторинга на 
варици на хранопровода с критерийна стойност 3,27 m/s с 
чувствителност 83.33% и специфичност 66.67%  
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ПРИНОСИ 

Приноси с оригинален характер 

1. За пръв път в България се прави комплексно проучване за оценка 
плътността на слезката при хроничните вирусни хепатити и 
чернодробна цироза с вирусна етиология 

2. За пръв път в България се прави сравнение между плътността на 
слезката и плътността на черния дроб с хистологичната оценка при 
пациенти с хроничен вирусен хепатит и чернодробна цироза с 
вирусна етиология.  

3. Намерена е гранична стойност на плътността на слезката, при 
която бихме могли да очакваме декомпенсация на чернодробната 
цироза с появата на асцит и варици на хранопровода.  

Приноси с потвърдителен характер 

1. Доказана е ползата и надеждността на pSW-еластография в 
диагностиката проследяването на пациенти с хроничните вирусни 
хепатити с техните усложнения. 

2. Плътността на слезката, измерена с pSW-еластография може да 
бъде използвана като допълнителен показател в оценката на 
степента на увреждане на чернодробния паренхим при хроничните 
вирусни хепатити.  

3. Плътността на слезката, измерена с pSW-еластография може да 
бъде използвана като допълнителен показател в мониторинга на 
усложненията на чернодробна фиброза като варици на 
хранопровода и асцит.  
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1. Мястото на pSWE/ARFI еластографията на черния дроб и слезката 
при оценката на плътността на черния дроб при хроничните 
чернодробни заболявания; сп. Рентгенология и Радиология, януари 
2019 г., Катя Дойкова, Силвия Цветкова 

2. Образна диагноза при чернодробна фиброза; Медикъл Магазин 
12.2018; Даниел Дойков, Катя Дойкова 

3. Ултразвукова еластография при диагностиката на чернодробните 
заболявания; ТопМедика бр5/2016г; Даниел Дойков, Владимир 
Андонов, Катя Дойков 

4. Награда със спонсорство на Европейски конгрес по образна 
диагностика, Виена 

Invest in Youth, EPOS Scientific Poster Spleen-Liver-Stiffness 
Ratio as a Predictor of Presence and Severity of Chronic Liver 
Disease  

К. Дойкова, С. Цветкова, 2020 г. 
 

5. XVth Balkan Congress of Radiology, 2017 
ARFI elastography in the assessment of spleen stiffness as a 

prognostic value for liver fibrosis 
К. Дойкова, Д. Дойков, Вл. Андонов 

 
6. Участие в постерна сесия на Национален конгрес по 

гастроентерология:  
ARFI еластография на слезката за оценка на езофагеалните 

варици при чернодробна цироза 
К. Дойкова, Д. Дойков, Вл. Андонов – Постер Национален 

конгрес по гастроентерология, Пловдив 2017 г. 
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