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ВЪВЕДЕНИЕ 

Мозъчният инсулт (МИ) е социално значимо заболяване, което засяга годишно 15 

милиона души в световен мащаб, като води до смърт при около една трета от пациентите 

и тежка инвалидизация при две трети от оцелелите. Приблизително 80% от всички 

инсулти са исхемични, от които 10% са пациенти на възраст под 50 години - т.нар. 

„инсулт при млади пациенти“. Възрастовите граници, определящи като млади пациентите 

с исхемичен инсулт, се различават, но в настоящето изследване ние възприехме 

възрастовата група- от 18 до 50 години, тъй като това е възрастовият диапазон, който 

обикновено се използва в големите изследвания за МИ. 

Рисковите фактори и мерките за превенция се отличават по целия свят в 

зависимост от генетичните различия, влиянието на околната среда, развитието и 

достъпността на здравните услуги. Според Световната здравна организация, МИ е втората 

водеща причина за смърт при хората над 60 годишна възраст и петата водеща причина при 

хора на възраст от 15 до 59 години. Установяването на рисковите фактори, имащи 

отношение за етиологията, патогенезата и протичането на исхемичния мозъчен инсулт, е 

свързано с провежданата профилактика. 

Ролята на тромбофилиите е доказана в етиологията на венозните тромбози. Все 

още не е добре определена обаче ролята им в етиологията на артериалния МИ, особено 

при наличието на комбинация от няколко фактора. Необходими са допълнителни 

клинични проучвания за определяне на най-често срещаните мутации като рискови 

фактори за артериални тромбози. Доказана е ролята, като най-често срещани 

тромбофилии, на фактор V Leiden, протромбиновата мутация, ниското ниво на 

антитромбин, протеин С и S при ДВТ. Взаимодействието на Фактор V Leiden с други 

сърдечно-съдови рискови фактори може да увеличи риска от исхемичен инсулт. Младите 

жени с фактор V Leiden, които използват перорални контрацептиви, имат от  9 до 13 пъти 

повишен риск от инсулт в сравнение с жени без рискови фактори. Комбинацията от алел 

на фактор V Leiden и един или повече традиционни сърдечно-съдови рискови фактори, се 

свързва с приблизително 11 пъти по-висок риск от ИМИ. Измерването на нивата на 

хомоцистеин вече не се изследва рутинно, тъй като намаляването на хомоцистеиновите 
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нива с терапия не намалява риска от повтаряща се венозна или артериална тромбоза. 

Липсва и клинична обосновка за ДНК тестването на полиморфизмите на MTHFR. 

Все още е спорна и неясна ролята на PAI мутацията в етиологията на ИМИ, като 

нейното изследване не е рутинно. 

Към настоящия момент, е спорно и неясно лечението на пациенти с исхемичен 

мозъчен инсулт, за които е установено, че имат наследствена тромбофилия. В достъпната 

ни литературане установихме наличието на рандомизирани проучвания относно 

ефикасността на антикоагулантната терапия за превенция на инсулт при наличието на 

наследствена тромбофилия. Общоприето е, че при повечето пациенти с исхемичен инсулт, 

не трябва да се прилагат хепарин или хепарини с ниско молекулно тегло в острата фаза на 

инсулта, поради възможността за хеморагична трансформация на инсулта. Пероралната 

антикоагулантна терапия не се препоръчва при асимптомните носители на факторите за 

тромбофилия. Ето защо, при инсулт, когато се мисли, че е симптом на наследствена 

тромбофилия, може да се обмисли прилагането на антикоагулантна терапия. 

Все още има малко проучвания за ползата от изследването на пациентите с ИМИ за 

тромбофилия, както и за тежестта на отделните генетични рискови фактори. Това показва 

необходимостта от допълнителни проучвания за рисковите и по-специално на генетичните 

фактори за ИМИ при млади пациенти. 
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МЕТОДИКА НА ПРОУЧВАНЕТО 

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

Целта на настоящия дисертационен труд е да се определи рисковият профил на 

пациентите с преживян исхемичен мозъчен инсулт на възраст до 50 год, като се анализира 

ролята на генетичните и придобитите рискови фактори за мозъчно съдови инциденти. 

За постигане на тази цел е необходимо да се изпълнят следните задачи: 

1. Сравнение и анализиране на придобитите рискови фактори за ИМИ в 

контролната група пациенти и при пациентите с ИМИ; 

2. Сравнение и анализиране на факторите за тромбофилия в контролната група 

пациенти и при пациентите с ИМИ; 

3. Сравнение между факторите за тромбофилия и придобитите рискови фактори в 

двете групи пациенти; 

4. Определяне честота на фактор V Leiden и взaимодействието му с други рискови 

фактори (генетични и придобити) в етиологията на исхемичния инсулт в 

изследвания контингент, както и с нивото на протеин S, C и антритромбин III; 

5. Определяне на честота на мутацията PAI-4G/5G и взaимодействието й с други 

рискови фактори в етиологията на исхемичния инсулт при изследваните лица; 

6. Определяне на честота на протромбиновата мутация G20210A  

взaимодействието й с други рискови фактори в етиологията на исхемичния 

инсулт при изследваните; 

7. Определяне на честота на  мутацията  MTHFR C677T, A1298C и 

взaимодействието и с други рискови фактори в етиологията на исхемичния 

инсулт при изследваните лица, както и с наличието на хиперхомоцистеинемия; 

8. Определяне на честота на хиперхомоцистеинемията и взaимодействието й с 

други рискови фактори в етиологията на исхемичния инсулт сред изследваните 

лица; 

9. Определяне на най-честите рискови фактори за исхемичен инсулт при пациенти 

под 50 години; 
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10. Анализиране на пациентите с  проведена интравенозна тромболиза и 

съпоставяне с групата на пациентите без проведена такава; 

11. Анализиране на зависимостта между тежестта на инсулта и факторите за 

тромбофилия (вродени и придобити). 

 

КЛИНИЧЕН КОНТИНГЕНТ 

Проведеното проспективно изследване се извърши върху стационарни пациенти 

преживяли ИМИ, хоспитализирани в Клиниката по Неврологияна „Аджибадем Сити 

Клиник МБАЛ Токуда” през периода 2010-2017 година. Всички включени в изследването 

пациенти са подписали информирано съгласие за осъществяване на проведените 

изследвания иизползване на получените данни. Включени са общо 101 пациенти с 

преживян ИМИ, на възраст от 18 до 50 години. Определена е възрастова граница до 50 

години, тъй като според Simonetti, Austin, Hausler, в повечето проучвания до момента се 

счита, че под тази възрастова граница има клинично значение изследването на 

наследствените рискови фактори. Пациентите са изследвани за придобити и генетични 

фактори за ИМИ. Направена е оценка на тежестта на МИ със съответните валидирани 

скали, както и на функционалната независимост. Включена е контролна група с 69 

пациенти, на възраст от 18-50 години, без преживян ИМИ, но с изследвани фактори за 

тромбофилия, с оглед сравнителен анализ на рисковите фактори за мозъчно-съдови 

инциденти. Пациентите в контролната група са избрани на рандомизиран принцип. Това 

са най-често пациенти с преживян тромбофлебит. Факторите за тромбофилия се изследват 

обикновено при млади пациенти с преживяна ДВТ или БТЕ. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА КОНТИНГЕНТА 

Изследвани са общо 101 пациента, от които 32 жени, 69 мъже (табл. 1, фиг.1). Пациентите 

са на възраст от 18 до 50 години, средна възраст 42,27 години (SD± 6,632). 
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Табл. 1 Възрастова структура на изследваните лица 

Пол Брой % 

Възраст 

Средна 
Стандартно 

отклонение 
Min Max 

Жени 32 31,7 41,66 7,196 19 50 

Мъже 69 68,3 42,55 6,388 18 50 

Общо 101 100 42,27 6,632 18 50 

 

 

 

Фиг. 1 Структура по пол в групата на пациентите  с МИ 

От тези пациенти 36 са с ИМИ във вертебробазиларната система, 65 в каротидната (38-

лява каротидна артерия, 27-дясна каротидна артерия) (фиг.2). 
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Фиг.2 Разпределение на пациентите според съдовия басейн на МИ 

Контролната група пациенти, без данни за преживян ИМИ, включва общо 69 пациента, от 

които  44 жени, на средна възраст 40,45 години (SD± 8,23). За двете групи пациенти 

средната възраст е 39,91 години (SD± 7,84). 

 

МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ 

 

 Анамнестични данни, клинико-лабораторни и образни изследвания 

За подбор на болните и включването им в изследването са използвани следните методи. 

1. Подробна неврологична анамнеза: 

1.1.1. Начало на заболяването; 

1.2. Подробно описание на фамилната анамнеза; 

1.3. Придружаващи заболявания; 

1.4. Употреба на орални контрацептиви и вредни навици- тютюнопушене, алкохолна 

злоупотреба, прием на наркотични вещества. 

ВБС
36%

ЛВСА
37%

ДВСА
27%

Съдов басейн на МИ
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2. Неврологичен статус. 

3. Соматичен статус. 

4. Клинични лабораторни тестове- ПКК, биохимия, електролити, липиден профил, 

хомоцистеин. 

5. Изследване за тромбофилия- PAI мутация 4G/5G, MTHFR (C677T, A198C), 

протромбин мутацията G20210A, фактор V Leiden, протеин S, протеин C, антитромбин III, 

антифосфолипидни антитела. 

6. Провеждане или оценка на проведени образни изследвания- компютърна 

томография или магнитнорезозонансна томография на главен мозък. 

7. Ултразвукови методи- доплерова сонография на съдове на глава и шия и/или 

цветно кодирана дуплекс сонография. 

8. Оценка на сърдечно-съдовата система - консултация с кардиолог, 

ехокардиография. 

9. Проведено лечение, вкл. интравенозна тромболиза. 

 

СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ 

1. Описателна статистика за таблично и графично представяне на резултатите: 

- Средни стойности; 

- Стандартно отклонение; 

- Честотни таблици (абсолютни и относителни честоти); 

- Стълбовидни диаграми. 

2. Проверка на статистически хипотези: 

- Хи-квадрат тест на Пирсън за изследване на зависимост между описателни 

данни (две независими извадки); 
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- Хи-квадрат тест на Фишер  за изследване на зависимост между описателни 

данни (две зависими извадки); 

- р < 0,05 – статистическа значимост; 

- Сравнителни анализи с контролната група; 

-  Бинарна логистична регресия; 

- Многофакторна регресия (стъпкова процедура). 

 

3. Програми за статистическа обработка на данните-SPSS, STATISTICA. 
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РЕЗУЛТАТИ 

1. Сравнение и анализиране на придобитите рискови фактори за ИМИ в 

контролната група и при пациентите с МИ 

 

В групата на пациентите с ИМИ и контролите се анализираха и сравниха 

придобитите рискови фактори по отношение на ролята им за мозъчно-съдови инциденти 

(фиг.3). Определиха се водещите рискови фактори (фактори за тромбофилия, 

дислипидемия, артериална хипертония, хиперхомоцистеинемия, захарен диабет, 

предсърдно мъжедене, обструктивна сънна апнея, тютюнопушене, алкохолна злоупотреба, 

орални контрацептиви) и се определи статистическата им значимост по отношение на МИ. 

В групата на пациентите с ИМИ е най-голям броят на тези с дислипидемия- 71,4% 

(65 пациенти), в контролната група- 8,7% (6 пациенти) . Разликата е статистически 

значима (р<0,001), т.е. този фактор е значим по отношение на ИМИ при млади пациенти.  

Другите рискови фактори, при които се получава статистически значима разлика 

(р<0,05), са съответно артериалната хипертония, хиперхомоцистеинемията, 

тютюнопушенето, обструктивната сънна апнея, захарния диабет.  

От пациентите, преживяли ИМИ, с артериална хипертония са 62,2% (61), с 

хиперхомоцистеинемия 22,2% (20), с тютюнопушене- 24,5% (24), с обструктивна сънна 

апнея- 12.4% (12), със захарен диабет 12,2% (12). При сравнението на честота им при 

контролите, съответно тютюнопушене-10,1% (7), артериална хипертония - при 4.3% (3), 

обструктивна сънна апнея - при двама, не се установяват захарен диабет и 

хиперхомоцистеинемия. 

В контролната група е най-голяма честота по отношение на преживян 

тромбофлебит- 34,8% (24), а в групата на пациентите с ИМИ тя е 5,2% (т.е. само пет 

пациенти). По отношение на този фактор се получава статистически значима разлика като 

р<0,001, но в полза на контролната група, а не по отношение на ИМИ. За останалите 

рискови фактори- предсърдно мъждене, мигрена, васкулит, орални контрацептиви, не се 

установявава такава статистически значима разлика (табл. 2). 
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Следва да се отбелжи, че пациентите в контролната група са избрани на случаен 

принцип. В клиничната практика факторите за тромбофилия се изследват най-често при 

пациенти в млада възраст с преживян тромбофлебит, и това е причината и за 

превалирането му в контролната група.  

От получените резултати е налице значимостта на взаимодействието ген- околна 

среда, защото въпреки наличието на данни за тромбофилия, при контролите има 

значително по-малък процент на придобитите рискови фактори за тромбоза.  

В изследваната популация, от направения анализ, се определиха следните водещи 

придобити рискови фактори за ИМИ при пациенти под 50год.:  

1. Дислипидемия; 

2. Артериална хипертония; 

3. Хиперхомоцистеинемия; 

4. Тютюнопушене; 

5. Обструктивна сънна апнея; 

6. Захарен диабет. 

Придобитите рискови фактори за ИМИ не се различават съществено от тези при 

възрастните (над 50 год.), но при младите пациенти те са най-често комбинирани с 

генетични. При осем от пациентите липсват придобити рискови фактори за артериален 

МИ, а се установява носителство на факторите за тромбофилия. Това показва 

необходимостта от още проучвания за рисковите фактори за артериален МИ. 
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Фиг. 3 Сравнение на придобитите рискови фактори в двете групи-с/без ИМИ 

 От графиката се виждат водещите от тях за ИМИ при пациенти в млада възраст. 
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Табл. 2 Анализ на придобитите рискови фактори за ИМИ 

Показател   
Контроли 

n(%) 

Пациенти 

n(%) 

Общо 

n(%) 
p 

Липиди 

В 

референтни 

граници 

63 (91,3) 26 (28,6) 89 (55,6) 
<0,001 

Повишен  6 (8,7) 65 (71,4) 71 (44,4) 

Хомоцистеин 

В 

референтни 

граници 

69 (100) 70 (77,8) 139 (87,4) 
<0,001 

Повишен  0 (0,0) 20 (22,2) 20 (12,6) 

Предсърдно мъждене 
Не 68 (98,6) 95 (96,9) 163 (97,6) 

0,643 
Да 1 (1,4) 3 (3,1) 4 (2,4) 

Артериална 

хипертония 

Не 66 (95,7) 37 (37,8) 103 (61,7) 
<0,001 

Да 3 (4,3) 61 (62,2) 64 (38,3) 

Тютюнопушене 
Не 62 (89,9) 74 (75,5) 136 (81,4) 

0,019 
Да 7 (10,1) 24 (24,5) 31 (18,6) 

Захарен диабет 
Не 69 (100) 86 (87,8) 155 (92,8) 

0,002 
Да 0 (0,0) 12 (12,2) 12 (7,2) 

Васкулит 
Не 69 (100) 93 (95,9) 162 (97,6) 

0,142 
Да 0 (0,0) 4 (4,1) 4 (2,4) 

Прекаран 

тромбофлебит 

Не 45 (65,2) 92 (94,8) 137 (82,5) 
<0,001 

Да 24 (34,8) 5 (5,2) 29 (17,5) 

Мигрена 
Не 68 (98,6) 95 (97,9) 163 (98,2) 

1,000 
Да 1 (1,4) 2 (2,1) 3 (1,8) 

Обструктивна сънна 

апнея 

Не 67 (97,1) 85 (87,6) 152 (91,6) 
0,030 

Да 2 (2,9) 12 (12,4) 14 (8,4) 

Прием на анаболи 
Не 69 (100) 96 (99) 165 (99,4) 

1,000 
Да 0 (0) 1 (1) 1 (0,6) 

Орални 

контрацептиви 

Не 68 (98,6) 91 (93,8) 159 (95,8) 
0,241 

Да 1 (1,4) 6 (6,2) 7 (4,2) 

Алкохолна 

злоупотреба 

Не 64 (92,8) 93 (95,9) 157 (94,6) 
0,492 

Да 5 (7,2) 4 (4,1) 9 (5,4) 

Фамилна 

обремененост 

Не 59 (85,5) 70 (72,9) 129 (78,2) 
0,053 

Да 10 (14,5) 26 (27,1) 36 (21,8) 
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2. Сравнение и анализиране на факторите за тромбофилия между контролите и 

групата на пациентите 

Анализирани са факторите за тромбофилия в двете групи пациенти, като е 

определена и тяхната роля по отношение на ИМИ (табл. 3). От пациентите с ИМИ е най- 

голям процентът на хетерозиготните носители на MTHFRC677T мутацията- 44,4%(28), 

както и хетерозиготното носителство на PAI мутацията-43% (27) и мутацията MTHFR 

A1298C-41,9% (26), това носителство няма статистическа значимост. 

Двойното хетерозиготно носителство на мутациите MTHFR A1298C и С677Т има 

клинична значимост по отношение на тромботичния процес. Среща се само при двама от 

пациентите в групата с ИМИ. Статистически значима разлика се установява за следния 

фактор за тромбофилия: хомозиготното носителство на PAI мутацията. В групата на 

пациентите с МИ, честотата на хомозоготното носителство на PAI мутацията е 19,4% (13) 

за алела 4G/5G и 13,4% (9) за алела 4G/4G (р=0,017).  

В групата на контролите честотата на тези фактори е следната: с хомозоготното 

носителство на PAI мутацията са 7,2% (5) за алела 4G/5G и само трима за алела 4G/4G. 

Според литературните данни фактор V Leiden е най-честата форма на наследствена 

тромбофилия, представляваща 40-50% от случаите. Честотата й варира в зависимост от 

генетично диференцираните популации. Хетерозиготното носителство се среща в 3-8% от 

общите популации в Европа. Само петима от пациентите с ИМИ са хетерозиготни 

носители на фактор V Leiden ( 7.7%). 

От получените резултати се установи, че клинична значимост за ИМИ има 

хомозиготното носителство на PAI мутацията (фиг.4). Лица, които са хомозиготи за 4G 

алела, имат увеличени плазмени PAI-1 концентрации в сравнение с тези с 5G алела. Този 

полиморфизъм е изследван широко и в някои проучвания е установено, че 

разпространението на 4G алела е по-голямо при заболявания на коронарните артерии, 

менингококов септичен шок, остеонекроза, тежка прееклампсия, диабетна нефропатия тип 

2, белодробен тромбоемболизъм (БТЕ) и артериална тромбоза. 

Статистически значима разлика е установена за още два рискови фактора за 

тромбофилия в двете групи пациенти. Това са протеин S и антифосфолипидните антитела.  
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Клинична значимост за ДВТ има ниското ниво на протеин S, неговата честота е по-

голяма в групата на контролите - 25,6% (10), с р<0,001, а в групата с ИМИ - само при 

двама от пациентите. Установена е статистически значима разлика (р<0,001) по 

отношение на този фактор, но не като фактор за МИ, а за ДВТ в контролната група, за 

която е и най-голяма честотата на преживян тромбофлебит.  

Наследствените дефекти или нарушения на естествения антикоагулант протеини С, 

протеин S и антитромбин са приблизително 10 пъти по-редки от фактор V Leiden, с 

комбинирано разпространение при 1% от населението. Дефектите в антикоагулантните 

протеини се намират в 1- 3% от пациентите с първа ВТЕ. 

За останалите фактори за тромбофилия (протромбиновата мутация, MTHFR 

мутациите,  фактор V Leiden, ниско ниво на протеин С и антитромбин) не се установява 

такава статистическа значима разлика за тези рискови фактори между двете групи 

пациенти по отношение на МИ. 

 

Фиг. 4 Разпределение на PAI мутацията в двете групи пациенти, като водещ рисков 

фактор за ИМИ, клинична значимост има хомозиготното носителство на мутацията, 

хетерозиготното носителство няма такава 
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Табл. 3 Анализ на факторите за тромбофилия в групата на пациентите с ИМИ и в групата 

на контролите 

Показател   
Контроли 

n(%) 

Пациенти 

n(%) 

Общо 

n(%) 
p 

PAI-1 

Нормален алел 18 (26,1) 18 (26,9) 36 (26,5) 

0,017 

хетерозиготи 43 (62,3) 27 (40,3) 70 (51,5) 

Хoмозиготи по 

мутантния алел 

4G/5G 

5 (7,2) 13 (19,4) 18 (13,2) 

Хoмозиготи по 

мутантния алел 

4G/4G 

3 (4,3) 9 (13,4) 12 (8,8) 

G20210A 

Нормален алел 60 (92,3) 54 (94,7) 114 (93,4) 

0,722 Хетерозиготипо 

мутантния алел 
5 (7,7) 3 (5,3) 8 (6,6) 

MTHFRC677T 

Нормален алел 22 (33,8) 24 (38,1) 46 (35,9) 

0,658 
Хетерозиготипо 

мутантния алел 
34 (52,3) 28 (44,4) 62 (48,4) 

Хомозиготипо 

мутантния алел 
9 (13,8) 11 (17,5) 20 (15,6) 

MTHFRA1298C 

Нормален алел 36 (55,4) 27 (43,5) 63 (49,6) 

0,121 
Хетерозиготипо 

мутантния алел 
26 (40,0) 26 (41,9) 52 (40,9) 

Хомозиготипо 

мутантния алел 
3 (4,6) 9 (14,5) 12 (9,4) 

Антифосфопидни 

антитела 

Граничен резултат 45 (88,2) 3 (6,7) 48 (50) 

<0,001 Липса 6 (11,8) 41 (91,1) 47 (49) 

Положителен титър 0 (0,0) 1 (2,2) 1 (1,0) 

Фактор V Leiden 

Нормален алел 56 (86,2) 60 (92,3) 116 (89,2) 

0,258 Хетерозиготипо 

мутантния алел 
9 (13,8) 5 (7,7) 14 (10,8) 

PrS 

В референтни 

граници 
29 (74,4) 62 (96,9) 91 (88,3) 

0,001 

Ниско ниво 10 (25,6) 2 (3,1) 12 (11,7) 

PrC 

В референтни 

граници 
38 (97,4) 62 (98,4) 100 (98,0) 

1,000 

Ниско ниво 1 (2,6) 1 (1,6) 2 (2,0) 

Antitrombin III 

В референтни 

граници 
41 (100) 56 (98,2) 97 (99,0) 

1,000 

Ниско ниво 0 (0,0) 1 (1,8) 1 (1,0) 
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3. Сравнение между факторите за тромбофилия и придобитите рискови 

фактори, в двете групи пациенти  

За сравнението между генетичните и придобитите рискови фактори за ИМИ е 

използвана бинарна логистична регресия. Целта на този анализ е да се оценят 

количествено предполагаемите рискови фактори и тяхното самостоятелно влияние (табл. 

4). 

При анализиране на резултатите се определиха водещите рискови фактори за ИМИ 

при млади пациенти. Данните в табл.10 показват, че нарастването на възрастта с една 

година увеличава шанса от инсулт с 1,11 пъти [OR=1.11; CI: (1.06-1.16); p<0.001]. При 

мъжете шансът за инсулт нараства с 3,79 пъти в сравнение с жените [OR=3,79; CI: (1,99-

7,24); p<0.001]. Дислипидемията увеличава шанса за МИ с 26,25 пъти, в сравнение с 

нормалните стойности на липидите [OR=26,25; CI: (10,12-68,07); p<0.001], докато 

артериалната хипертония, още повече увеличава този шанс с 36,27 пъти [OR=36,27; CI: 

(10,63-123,72); p<0.001]. Другите придобити рискови фактори, които увеличават значимо 

шансовете за ИМИ, са обструктивната сънна апнея, тютюнопушенето и състоянието след 

преживян тромбофлебит.  

Обструктивната сънна апнея увеличава този шанс с 1,00 път повече [OR=1,00; CI: 

(0,12-0,58); p<0.001], а фамилната обремененост с 25,26 пъти [OR=25,26; CI: (3,33-191,35); 

p<0.001].Тютюнопушенето увеличава шанса от инсулт с 2,87 пъти [OR=2,87; CI: (1,16-

7,12); p=0.023].При преживян тромбофлебит се увеличава шанса от МИ с 0,10 пъти 

[OR=0,10; CI: (0,04-0,29); p<0.001]. 

По отношение на факторите за тромбофилия се установи, че хомозиготното 

носителство на PAI мутацията, вариантът 4G/5G, увеличава шанса за инсулт 2,60 

пъти[OR=2,60; CI: (0,77-8,81)],а вариантът 4G/4G 3,00 пъти [OR=3,00; CI: (0,70-12,93)]. 

Парадоксалното е, че ниското ниво на PrS намалява шанса за инсулт с 91% в сравнение с 

нормалните нива [OR=0,09; CI: (0,02-0,45); p=0,003], но значимо повишава риска от ДВТ. 

Наследствената тромбофилия е полигенно разстройство с променлива експресивност. 
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Табл. 4 OR – отношение на шансовете, 95% доверителен интервал 

Фактор   OR 95% CI for OR p 

Възраст   1,11 1,06 1,16 <0,001 

Пол Жени 1,00       

  Мъже 3,79 1,99 7,24 <0,001 

PAI-1 мутация Нормален алел 1,00       

  Хетерозиготи 0,63 0,28 1,41 0,261 

  
Хомозиготи 

4G/5G 
2,60 0,77 8,81 0,125 

  
Хомозиготи 

4G/4G 
3,00 0,70 12,93 0,140 

Протеин S 
В референтните 

граници 
1,00       

  понижен 0,09 0,02 0,45 0,003 

Липиди 
В референтните 

граници 
1,00       

  Повишени 26,25 10,12 68,07 <0,001 

Артериална 

хипертония 
Не 1,00       

  Да 36,27 10,63 123,72 <0,001 

Тютюнопушене Не 1,00       

  Да 2,87 1,16 7,12 0,023 

Преживян 

тромбофлебит 
Не 1,00       

  Да 0,10 0,04 0,29 <0,001 

Обструктивна сънна 

апнея 
Не 1,00       

  Да 4,72 1,02 21,86 0,047 

Определиха следните значими фактори за ИМИ чрез е многофакторна регресия - 

дислипидемията и обструктивната сънна апнея (табл. 5). 

Табл. 5 Значими рискови фактори за ИМИ, определени чрез  многофакторна регресия 

Фактор   OR 95% CI for OR p 

Дислипдемия  Не 1,00       

  Да 16,00 1,48 173,47 0,023 

Обструктивна сънна 

апнея 
Не 0,06       

  Да 1,00 0,004 0,90 0,042 
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4. Определяне честота на фактор V Leiden и взаимодействието му с други 

рискови фактори (генетични и придобити) в етиологията на исхемичния 

инсулт сред изследваните лица, както и с нивото на протеин S, C и 

антритромбин III 

Клинична значимост за тромботични събития има хомозиготното носителство на 

факторV Leiden, но също така и  хетерозиготното носителство на тази мутация. Основната 

клинична проява на носителството на фактор V Leiden е дълбоката венозна тромбоза с или 

без белодробна емболия. Има множество клинични проучвания, доказващи фактор V 

Leiden като причина за дълбока венозна тромбоза (ДВТ), а поради тромбоза на 

плацентарните съдове, може да играе роля в някои случаи на необясними спонтанни 

аборти. Хетерозиготното носителство на фактор V Leiden е свързан с 4 пъти по-висок риск 

от необяснимо мъртво раждане и 11-пъти повишен риск от мъртво раждане, свързано с 

плацентарен инфаркт. 

От изследваните пациенти с преживян ИМИ, 7,7% (5) са хетерозиготни носители 

на фактор V Leiden, а останалите 92,3% са хомозиготи по нормалния алел, липсват 

хомозиготни носители на мутацията. Изследвани са общо 65 пациенти за този фактор 

(табл. 6, фиг.5). 

 

Табл. 6  Разпределение на факторV Leiden в групата  на пациентите с МИ 

Фактор V Leiden Брой % 

Нормален алел 60 92,3 

Хетерозиготи по мутацията 5 7,7 

Общо 65 100,0 
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Фиг. 5 Разпределение на фактор V Leiden в групата  на пациентите с МИ 

 

За да се анализира взаимодействието  на фактор V Leiden с другите рискови 

фактори (генетични и придобити) в етиологията на исхемичния инсулт се използва 

точният тест на Фишър. От получените резултати се вижда, че няма статистически 

значима зависимост между  фактор V Leiden и придобитите рискови фактори, в двете 

групи, от които е направена извадката.  

Например, няма статистическа зависимост между фактор V Leiden и 

дислипидемията, р=0,620 въпреки, че трима от хетерозиготните носители  на фактор V 

Leiden са с дислипидемия. От хомозиготите по нормалния алел, 72.2% (39) са с 

дислипидемия (табл. 7). 
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Табл. 7 Честота на фактор V Лайден и взаимодействието  му с дислипидемията 

Липиди Статистика 

Фактор V Leiden 

Общо p 
Хомозиготи 

по нормален 

алел 

Хетерозиготи 

по 

мутантния 

алел 

В референтните 

граници 

Брой 15 2 17 

0,620 
%-процент 27,8% 40,0% 28,8% 

дислипидемия 
Брой 39 3 42 

%-процент 72,2% 60,0% 71,2% 

С хиперхомоцистеинемия е един от хетерозиготните носитесители на фактор V 

Leiden, а без такава са 17,9%, като липсва статистическа значимост, ( р=1,000). Няма нито 

един от пациентит с предсърдно мъждене и ностителство на фактор V Leiden, а само 

трима от хомозиготите по нормалния алел го имат като придружаващо заболяване, 

р=1,000). С артериална хипертония са двама от хетерозиготните носители и 50,0% (29) от 

хомозиготните носители по нормалния алел (р=1,000). Пушач е един от хетерозиготите 

носители на мутацията и  25,9% (15) от хомозиготите по нормалния алел, общо 25,4% (16) 

от групата на пациентите с МИ. Захарен диабет като придружаващо заболяване, има един 

пациент от хетерозиготните носители на мутацията и четирима от хомозиготните 

носители на нормалния алел, общо 7,9% от пациентите, а 92,1% (58) са без това 

заболяване, р=0,348. Нито един от хетерозиготните носители на фактор V Leiden не е с 

преживяна ДВТ, а само двама от хомозиготите по нормалния алел, р=1,000. Същият е 

резултатът и за пациентите с васкулит. Мутацията фактор V Leiden е свързана с 6-кратно 

повишен риск от тромбоза на повърхностните вени. Рискът от венозна тромбоемболия се 

увеличава 3 до 8 пъти за хеторозиготните носители в фактор V Leiden. Тромботичният 

риск се увеличава от 10 до 80 пъти при хомозиготните носители. Въпреки, че липсва 

статистическа значимост поради малък брой пациенти носители на тази мутация се оказва, 

че тя е по-рискова за артериален ИМИ при изследваните.  

Нито един от хетерозиготните носители на фактор V не е с мигрена, а само двама 

от хомозиготите по нормалния алел., р=1,000. С обструктивна сънна апнея са двама от 
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хетерозиготите по фактор V Leiden и 10,5% (6) от хомозиготите по нормалния алел, 

общо12,9% (8), р=0,120 (табл. 8, фиг. 6). 

Табл. 8 Честота на фактор V Лайден и взаимодействието му с обструктивната сънна апнея 

Обструктивна 

сънна апнея 
Статистика 

Фактор V Leiden 

Общо p 

Хомозиготи 

по 

нормален 

алел 

Хетерозиготи 

по 

мутантния 

алел 

Не 
Брой 51 3 54 

0,120 
%-процент 89,5% 60,0% 87,1% 

Да 
Брой 6 2 8 

%-процент 10,5% 40,0% 12,9% 

 

 

Фиг. 6 Зависимост между фактор V Leiden и  придобитите рискови фактори за МИ 
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Отделно е разгледана зависимостта между фактор V Leiden и останалите фактори за 

томбофилия.  В тази група на взаимодействия по отношение на ИМИ, липсва 

статистическа значимост с останалите фактори за тромбофилия, вкл. с антитромбина, 

протеин С и протеин S (табл. 9, 10, 11). Само един от хетерозиготните носители на фактор 

V Лайден е с ниско ниво на протеин S и един е хомозигот по нормалния алел, р=0,164 

(липсва статистическа значимост). 

Табл. 9 Честота на фактор V Лайден и взаимодействието му с протеин S 

Протеин 

S 
Статистика 

Фактор V Leiden 

Общо p 
Хомозиготи 

по нормален 

алел 

Хетерозиготи 

по 

мутантния алел 

В норма 
Брой 53 4 57 

0,164 
%-процент 98,1% 80,0% 96,6% 

Намален  
Брой 1 1 2 

%-процент 1,9% 20,0% 3,4% 

Табл. 10 Честота на фактор V Лайден и взаимодействието му с протеин С 

Протеин 

C 
Статистика 

Фактор V Leiden 

Общо p 
Хомозиготи 

по нормален 

алел 

Хетерозиготи 

по 

мутантния алел 

В норма  
Брой 53 4 57 

1,000 
% 98,1% 100,0% 98,3% 

Намален 
Брой 1 0 1 

% 1,9% 0,0% 1,7% 

Табл.11 Честота на фактор V Лайден и взаимодействието му с аntitrombin III 

Antitrombin 

III 
Статистика 

Фактор V Leiden 

Общо p 
Хомозиготи 

по нормален 

алел 

Хетерозиготи 

по 

мутантния алел 

В норма 
Брой 47 5 52 

1,000 
% 97,9% 100,0% 98,1% 

Намален  
Брой 1 0 1 

% 2,1% 0,0% 1,9% 
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От хетерозиготните носители на фактор V Leiden, един е хомозиготен носител на PAI 

4G/5G мутацията, а трима са хомозиготи по нормалния алел, няма нито един 

хетерозиготен носител на мутацията, р=0,080 (табл.12). От хомозиготите по нормалния 

алел за фактор V Leiden, 18,6 % (11) са хомозиготи по мутантния алел на мутацията PAI 

4G/5G и 15,3% (9) по алела PAI 4G/4G. Хомозиготи по нормалния алел и за PAI, и за 

фактор V Leiden, са 23,7% (14) от пациентите.  

Табл.12 Честота на фактор V Лайден и взаимодействието му сPAI-1 мутацията 

PAI-1 Статистика 

Фактор V Leiden 

Общо p 
Хомозиготи 

по нормален 

алел 

Хетерозиготи по 

мутантния алел 

Нормален 

алел 

Брой 14 3 17 

0,080 

% 23,7% 75,0% 27,0% 

Хетероиготи 

по 

мутантния 

алел 

Брой 25 0 25 

% 42,4% 0,0% 39,7% 

Хомозиготи 

по 

мутантния 

алел 4G/5G 

Брой 11 1 12 

% 18,6% 25,0% 19,0% 

Хомозиготи 

по 

мутантния 

4G/4G 

Брой 9 0 9 

% 15,3% 0,0% 14,3% 

 

Нито един от изследваните пациенти не е с комбинирано носителство на фактор V Leiden 

и протромбиновата мутация. От хомозиотите по нормалния алел за фактор V Leiden, 

96,1% (49) са хомозиготи и по нормалния алел за протромбина, двама са хетерозиготни 

носители на протромбиновата мутация, р=1,000. 
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5. Определяне на честотата на мутацията PAI-4G/5G и взaимодействието й с 

други рискови фактори в етиологията на исхемичния инсулт при 

изследваните пациенти 

Клинична значимост за тромботични събития има хомозиготното носителство на PAI 

мутацията, особено за мутантния алел 4G/4G, като липсва такава за хетерозиготното 

носителство на мутацията. Повишeната плазмена активност на PAI-1 води до намалена 

фибринолитична активност и повишен риск от артериална и венозна тромбоза. Значим 

рисков фактор е за коронарно артериално заболяване, инфаркт на миокарда и повтарящ се 

спонтанен аборт. Освен нарушената фибринолитична способност, локалните тъканни 

ефекти не са напълно разбрани, но PAI-1 оказва влияние върху процесите на 

пролиферация на гладкомускулните клетки, както и върху атеротромбозата. 

От пациентите преживяли ИМИ, 40,3% (27) са хетерозиготни носители PAI4G/5G 

мутацията, хомозиготи по мутантния алел 4G/5G 19,4% (13). Хомозиготи по мутантния 

алел 4G/4G са 13,4% (9) от пациентите, а хомозиготи по нормални алел са 26,9% (18). 

Изследвани са общо 67 пациента за този фактор (табл. 12, фиг. 7). 

Табл. 12 Разпределение на PAI мутацията в групата на пациентите с ИМИ 

PAI-1 Брой  % 

Хомозиготи по нормален алел 18 26,9 

Хетерозиоти по мутантния алел 27 40,3 

Хомозиготи по мутантния алел 

4G/5G 
13 19,4 

Хомозиготи по мутантния алел 

4G/4G 
9 13,4 

Общо 67 100,0 
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Фиг.7 Разпределение на пациентите изследвани за PAI мутацията 

Анализира се взаимодействието на PAI мутацията с другите рискови фактори 

(генетични и придобити) в етиологията на исхемичния инсулт. В получените резултати не 

се установява статистически значима зависимост между PAI мутацията и придобитите 

рискови фактори, в групата на пациентите с ИМИ. Пациентите, които са хомозиготи по 

мутантния алел 4G/5G и с дислипидемия са 54,5% (6), а по мутантния алел 4G/4G са 88,9% 

(8). Хетерозиготите с дислипидемия са 62,5% (15), но липсва статистическа значима 

зависимост между двата фактора, р=0,355,според литературните данни. Връзката между 

4G / 5G полиморфизма на PAI-1 гена и исхемичния инсулт е все още неясна. В някои 

проучвания се съобщава, че 4G / 4G генотипът води до повишен риск от инсулт, но други 

изследователи съобщават, че същият генотип е неутрален или дори защитен. Високите 

нива на PAI-1 са свързани със синдрома на инсулинова резистентност, най-вече 

хипертриглицеридемията. Има много причини, поради които резултатите от проучванията 

при общи заболявания са трудни за възпроизвеждане. Възможно е да се дължат на избора 

на групите пациенти, неподходящи контроли или неправилно класифициране на 

резултата. 

Хомозиготи 
по нормален 
алел 26,90%

Хетерозиготи 
по мутантния 
алел 40,30%

Хомозиготи 
по мутантния 

алел 4G/5G
19,40%

Хомозиготи 
по мутантния 

алел 4G/4G
13,40%
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Със захарен диабет е един от хомозиготите по мутантния алел 4G/5G и двама от 

хетерозиготните носители. Няма пациенти хомозиготи по мутантния алел 4G/4G и с 

придружаващо заболяване захарен диабет. Липсва взаимодействие  тип ген околна среда, 

между PAI мутацията, дислипидемията и захарния диабет. Не се открива такава 

зависимост и с предсърдното мъждене (ПМ). Хомозигот по  мутантния алел 4G/5G и с 

предсърдно мъждене е един от пациентите, както и  по мутантния алел 4G/4G. Нито един 

от пациените с хомозиготно носителство на мутацията не е с мигрена и употреба на 

орални контрацептиви. С артериална хипертония са 58,3% (7) от хомозиготните носители 

на  мутантния алел 4G/5G и четирима от хомозиготите по мутантния алел 4G/4G, 42,3% 

(11) от хетерозиготните носители на мутацията. От пациентите без PAI мутация, 58,8% 

(10) са с артериална хипертония. Липсва статистическа зависимост между артериалната 

хипертония и PAI мутацията, р=0,681. Пушачи са двама от пациентите хомозиготи по 

мутантния алел 4G/4G и трима от хомозиготните носители на  мутантния алел 4G/5G, а 

23,1% (6) от хетерозиготните носители, р=1,000. С обструктивна сънна апнея (ОСА) са 

87,3% (55) от изследваните пациенти за PAI мутацията,  двама от хомозиготите по 

мутантния алел 4G/4G и един от хомозиготите по мутантния алел 4G/5G ( р=0,170, липсва 

статистическа значимост, табл. 13). 

Табл. 13 Обструктивна сънна апнея-PAI мутация 

ОСА Статистика 

PAI-1 

Общо p 
Хомозиготи 

по 

нормален 

алел 

Хетерозиоти 

по 

мутантния 

алел 

Хомозиготи 

по 

мутантния 

алел 4G/5G 

Хомозиготи 

по 

мутантния 

алел 4G/4G 

Не 
Брой 13 24 11 7 55 

0,170 
% 76,5% 96,0% 91,7% 77,8% 87,3% 

Да 
Брой 4 1 1 2 8 

% 23,5% 4,0% 8,3% 22,2% 12,7% 

 

Точният критерий на Фишер показва (Табл. 14), че има статистически значима зависимост 

между PAI мутацията и наличието на рецидив на МИ (Р=0,010) в групата, от която е 

направена извадката. Рецидивиращ ИМИ са имали трима от хомозиготи по мутантния 

алел 4G/4G  и трима от хетерозиготните носители на мутацията.  
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Табл. 14 PAI мутация-рецидивиращ ИМИ 

Рецидивиращ 

ИМИ 
Статистика 

PAI-1 

Общо p 
Хомозигот

и по 

нормален 

алел 

Хетерозиот

и по 

мутантния 

алел 

Хомозигот

и по 

мутантния 

алел 4G/5G 

Хомозигот

и по 

мутантния 

алел 4G/4G 

Не 

Брой 17 24 11 6 58 

0,035 
% 100,0% 88,9% 100,0% 66,7% 

90,6

% 

Да 
Брой 0 3 0 3 6 

% 0,0% 11,1% 0,0% 33,3% 9,4% 

Не се установява статистически значима зависимост между другите фактори за 

тромбофилия и PAI мутацията (Р>0,05). Хомозигот по мутантния алел 4G/5G и с ниско 

ниво на протеин S е един от пациентите, а от хетерозиготите- 4,3% (р=0,766), както и с 

ниско ниво на протеин С- 4,5% (р=1,000). Няма пациенти с ниско ниво на антитромбин, от 

хомозиготните и хетерозиготните носители на PAI мутацията.  

С хомозиготно носителство на PAI 4G/5G мутацията и с такова за мутацията MTHFR 

C677T, са трима от пациентите, за алела 4G/4G са двама. При това комбинирано 

носителство на факторите за тромбофилия не се установява статистическа зависимост по 

отношение на ИМИ, p=0,775 (табл. 15). Само двама от пациентите са хетерозозиготи по 

мутацията MTHFR C677T, A1298C и хомозиготи по PAI мутацията. 

Табл. 15 Зависимост PAI мутация- MTHFR мутация 

MTHFRC677T Статистика 

PAI-1 

Общо p 
Хомозиготи 

по 

нормален 

алел 

Хетерозиготи 

по мутантния 

алел 

Хомозиготи 

по мутантния 

алел 4G/5G 

Хомозиготи 

по 

мутантния 

алел 4G/4G 

Нормален 

алел 

Брой 8 10 4 2 24 

0,775 

% 44,4% 41,7% 33,3% 25,0% 38,7% 

Хетерозиготи 

по мутантния 

алел 

Брой 9 10 5 4 28 

% 50,0% 41,7% 41,7% 50,0% 45,2% 

Хомозиготи 

по мутантния 

алел 

Брой 1 4 3 2 10 

% 5,6% 16,7% 25,0% 25,0% 16,1% 
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С хиперхомоцистеинемия и хомозиготно носителство на мутантния алел 4G/5G, са 8,3% 

(10) и един  по мутантния алел 4G/5G (p=0,728, табл. 16). 

 Табл. 16 Взаимоотношения хомоцистеин-PAI мутация в етиологията на МИ 

хомоцистеин Статистика 

PAI-1 

Общо p 
Хомозиготи 

по 

нормален 

алел 

Хетерозиготи 

по мутантния 

алел 

Хомозиготи 

по 

мутантния 

алел 4G/5G 

Хомозиготи 

по 

мутантния 

алел 4G/4G 

В 

референтни 

граници 

Брой 12 21 11 8 52 

0,728 
% 75,0% 84,0% 91,7% 88,9% 83,9% 

Повишен  
Брой 4 4 1 1 10 

% 25,0% 16,0% 8,3% 11,1% 16,1% 

 

6. Определяне на честотата на протромбиновата мутация G20210A 

взаимодействието й с други рискови фактори в етиологията на исхемичния 

инсулт при изследваните българи 

Клинична значимост има не само хомозиготното носителство на протромбиновата 

мутация, но и хетерезиготно, повишавайки тромботичния риск. Свързана е с повишен 

риск от венозни тромбози, като все още не е напълно ясна ролята й, особено при млади 

пациенти с артериален исхемичен мозъчен инсулт. При носителство на едно копие от 

мутацията, рискът от тромбози е от 1 до 2.5 на 1000 души. Две копия от мутацията 

увеличават риска на 20 на 1000. Повечето проучвания показват слаба връзка на 

протромбинoвата мутация 20210 с артериалния тромбоемболизъм: рискът от артериална 

тромбоза е 1,32 пъти по-висок при носители на мутацията, отколкото при неносители. По-

силна е връзката между протромбиновата мутацията 20210 с инсулт и инфаркт на 

миокарда при по-млади пациенти, които нямат рискови фактори за артериосклероза, но са 

с преживяна артериална тромбоза преди 50-годишна възраст. При проучване със 72-ма 

пациента е установено, че хетерозиготното носителство е свързано с 3.8-кратно повишен 

риск от исхемичен мозъчен инсулт. Все още липсват достатъчно данни за да се прецени 

дали хомозиготното носителство на протромбиновата мутация е рисков фактор за 

артериални тромбози. 
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От пациентите преживяли ИМИ, трима са хетерозиготни носители на протромбиновата 

мутация. В изследваната популация няма хомозиготни носители на мутацията. 

Хомозиготи по нормалния алел са 94,7% (54) от пациентите (табл. 17, фиг.8). 

Табл. 17 Разпределение на носителството на протромбиновата мутация 

G20210A Брой % 

Хомозиготи по нормалния 

алел 
54 94,7 

Хетерозиготни носители на 

мутацията 
3 5,3 

Общо 57 100,0 

 

 

Фиг. 8 Разпределение на носителството на протромбиновата мутация 

От хетерозиготните носители на протромбиновата мутация, няма пациенти с ИМИ в 

басейна на ДВСА, един е с ИМИ в басейна на ЛВСА и  двама с ИМИ във ВБС (фиг.9). 



36 
 

 

Фиг. 9 Разпределение на пациентите изследвани за протромбиновата мутация според 

съдовия басейн на ИМИ 

От получените резултати се вижда, че няма статистически значима зависимост между 

протромбиновата мутация и придобитите рискови фактори, в популацията на преживялите 

ИМИ. Статистически   значима зависимост има между протромбновата мутация и един от 

факторите за тромбофилия- ниското ниво на протеин С (табл. 18), р=0,039. С  ниско ниво 

на протеин С е един от хетерозиготните носители на протромбиновата мутация. 

Табл. 18 Статистически значима зависимост между протромбиновата мутация и ниското 

ниво на протеин С  

Протеин C Статистика 

G20210A 

Общо p нормален 

алел 

Хетерозиготни 

носители на 

мутацията 

В 

референтни 

граници 

Брой 49 1 50 

0,039 
% 100,0% 50,0% 98,0% 

понижен 
Брой 0 1 1 

% 0,0% 50,0% 2,0% 
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Нито един от пациентите, хетерозиготни носители на протромбиновата мутация, не е с 

дислипидемия (р=0,094), хиперхомоцистеинемия (р=1,000), предсърдно мъждене 

(р=1,000), артериална хипертония (р=0,491), тютюнопушене (р=1,000), захарен диабет 

(р=1,000), васкулит (р=1,000), мигрена (р=1,000), обструктивна сънна апнея (р=1,000), 

прием на орални конотрацептиви, алкохолна злоупотреба и фамилна обремененост 

(р=1,000). С тромбофлебит и хетерозиготно носителство на протромбиновата мутация са 

50% от изследваните пациенти (р=0,075). С тромбоза на лява каротидна артерия е един от 

хетерозиготните носители на протромбиновата мутация (р=0,327). Няма статистическа 

зависимост по отношение на ИМИ между протромбиновата мутация и MTHFR C677T 

(един хетерозиготен носител и един хомозиготен носител на тази мутация). 

С рецидив на мозъчно съдов инцидент е един от хетерозиготните носители на 

протромбиновата мутация и четирима от хомозиготните носители по нормалния алел 

(табл. 19). 

табл. 19 Рецидив на ИМИ сред пациентите с носителство на протромбиновата мутация 

Рецедив 

на МИ 
Статистика 

G20210A 

Общо p Нормален 

алел 

Хеторизиготи по 

мутантния алел 

Не 
Брой 47 2 49 

0,257 
% 92,2% 66,7% 90,7% 

Да 
Брой 4 1 5 

% 7,8% 33,3% 9,3% 

 

7. Определяне на честотата на мутацията MTHFR C677T, A1298C и 

взаимодействието й с другите рискови фактори в етиологията на 

исхемичния инсулт при изследваните, както и с наличието на 

хиперхомоцистеинемия 

Клинична значимост има хомозиготното носителство на мутацията  MTHFR C677T, както 

и двойното хетерезиготно носителство по двата варианта на MTHFR C677T и A1298C 

мутацията по отношение на тромботичния процес.  

Около 10-15% от кавказката раса имат две копия от варианта C677T. Тази популация от 

хора, много често имат повишени нива на хомоцистеин и по-висок риск от ВТЕ, а жените 
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- по-висок риск от деца с дефекти на невралната тръба. От пациентите преживяли ИМИ, 

44,4% (28) са хетерозиготни носители на MTHFR мутацията, 17,5% (11) са хомозиготи по 

мутантния алел C677T. В изследваната популация хомозиготите по нормалния алел са 

38,1% (24). Изследвани са общо 63 пациента за този фактор (табл. 20, фиг.10). 

Табл. 20 Разпределение на мутацията MTHFR C677T 

MTHFRC677T Брой % 

Хомозиготи по нормалния алел 24 38,1 

Хетерозиготи по мутантния алел 28 44,4 

Хомозиготи по  мутантния алел 11 17,5 

Общо 63 100,0 

 

 

фиг. 10 Разпределение на мутацията MTHFR C677T 

В изследваната популация от хомозиготните носители по мутацията MTHFR C677Т няма 

пациенти с обструктивна сънна апнея и мигрена. С дислипидемия и хомозиготно 

носителство на мутацията са 66,7% (6), а от хетерозиготите- 76,0% (19), няма 

статистически значима зависимост между двата фактора по отошение на МИ, р=0,510. С 

дислипидемия и хомозиготно носителство на мутацията са 66,7% (6), а от хетерозиготите- 

76,0% (19), няма статически значима зависимост между двата фактора, р=0,510. С 

предсърдно мъждене е един от хомозиготите по мутацията и един от хетерозиготите, 

р=0,562. С артериална хипертония са 50,0% (5) от хомозиготните носители на мутацията и 
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65,4% (17) от хетерозиготите, р=0,062. Няма пациенти със захарен диабет и хомозиготно 

носителство на мутацията. С тютюнопушене са 50,0% (5) от хомозиготните носители и 

23,1% (6) от хетерозиготните носители на мутацията, р=0,226. С хиперхомоцистеинемия и 

хомозиготно носителство на MTHFR C677Т мутацията са трима, а от хетерозиготните 

носители-20,0% (5), р=0,308. С ниско ниво на анитромбин III и хомозиготно носителство 

на мутацията е един от пациентите, р=0,167. 

От пациентите преживяли ИМИ, 14,5% (9) са хетерозиготни носители на MTHFR А1298С 

мутацията, 17,5% (11) са хомозиготи по мутантния алел А1298С. Хомозиготите по 

нормалния алел са 43,5% (27). Изследвани са общо 62 пациента за този фактор (табл. 21, 

фиг.11).  

Табл. 21 Разпределение на мутацията MTHFR A1298C 

MTHFR A1298C N % 

Хомозиготи по нормалния алел 27 43,5 

Хетерозиготи по мутантния алел 26 41,9 

Хомозиготи по  мутантния алел 9 14,5 

Общо 62 100,0 

 

 

Фиг.11 Разпределение на мутацията MTHFR A1298C 
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С хиперхомоцистеинемия и хомозиготно носителство на MTHFR A1298C мутацията са 

двама от пациентите и един от хетерозиготните носители (р=0,045). 29.2% от 

хомозиготите по нормалния алел имат повишени плазмени нивана хомоцистеин.  

 

Фиг. 12 Разпределение на пациентите изследвани за мутацията MTHFR C677Т според 

съдовия басейн на ИМИ  

В получените резултати се вижда, че не се установява статистически значима зависимост 

между мутацията MTHFRA 1298C и придобитите рискови фактори за МИ, в популацията 

на преживялите ИМИ, с изключение на мигрената (табл. 22).  

Табл. 22 Статистически  значима зависимост MTHFR A1298C мутацията и мигрената 

Мигрена Статистика 

MTHFRA1298C 

Общо p 
Хомозиготи 

по 

нормалния 

алел 

Хетерозиготи 

по мутантния 

алел 

Хомозиготи 

по  

мутантния 

алел 

Не 
Брой 25 25 7 57 

0,021 
% 100,0% 100,0% 77,8% 96,6% 

Да 
Брой 0 0 2 2 

% 0,0% 0,0% 22,2% 3,4% 
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Статистически значима зависимост се установява единствено с мутацията MTHFR C677T 

от факторите за тромбофилия, р=0,015. Хетерозиготни носители на мутацията са 48,1% 

(13) от пациентите, а хомозигот и по двата алела на мутацията  е един от пациентите. 

Хомозиготи по нормалния алел са 25,0% (6), (табл. 23). 

Табл. 23 Статистически значима зависимост MTHFR  A1298C мутацията и MTHFR C677T 

MTHFRA1298C Статистика 

MTHFRC677T 

Общо p 
Хомозиготи 

по 

нормалния 

алел 

Хетерозиготи 

по мутантния 

алел 

Хомозиготи 

по  

мутантния 

алел 

Хомозиготи по 

нормалния алел 

Брой 6 12 9 27 

0,015 

% 25,0% 44,4% 81,8% 43,5% 

Хетерозиготи 

по мутантния 

алел 

Брой 12 13 1 26 

% 50,0% 48,1% 9,1% 41,9% 

Хомозиготи по  

мутантния алел 

Брой 6 2 1 9 

% 25,0% 7,4% 9,1% 14,5% 

 

8. Определяне на честотата на хиперхомоцистеинемията и взаимодействието й 

с други рискови фактори в етиологията на исхемичния инсулт при 

изследваните лица 

Клинична значимост има хиперхомоцистеинемията. Патофизиологичните механизми, чрез 

които хомоцистеинът  уврежда съдовата стена и причинява  ендотелна дисфункция и 

атеросклероза  са свързани с понижената  продукция  на  азотен окис (NO),  който 

намалява вазодилатацията и увеличава  вазоконстрикцията с активиране на атерогенното и 

митогенното  действие на ендотелин-1 и ангиотензин II. Умерената хиперхомоцистенемия 

е независим рисков фактор за атеросклеротично съдово заболяване и за рецидивиращ 

венозен тромбоемболизъм. От пациентите, преживяли ИМИ, 22,2% (20) са с 

хиперхомоцистеинемия, а с хомоцистеин в референтни граници са 77,8% (70). Изследвани 

са общо 90 пациента за този фактор (табл. 24, фиг.13). Измерването на нивата на 

хомоцистеин вече не е рутинно, тъй като намаляването на хомоцистеиновите нива с 

терапия не намалява риска от повтаряща се венозна или артериална тромбоза.  
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Табл. 24 Разпределение според стойностите на хомоцистеина 

Хомоцистеин Брой % 

В референтни граници 70 77,8 

Хиперхомоцистеинемия 20 22,2 

Общо 90 100,0 

 

 

Фиг. 13 Разпределение според стойностите на хомоцистеина  

За да се анализира взаимодействието на хиперхомоцистеинемията с другите рискови 

фактори (генетични и придобити), в етиологията на исхемичния инсулт, се приложи 

точният тест на Фишър. 

От получените резултати се вижда, че има статистически значима зависимост между 

хиперхомоцистеинемията и следните придобити рискови фактори: фамилна 

обремененост, употреба на орални контрацептиви, в популацията на преживялите ИМИ 

(табл. 25 и 26). Четирима от пациентите с хиперхомоцистеинемия употребяват орални 

контрацептиви, р=0,021. 
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Табл. 25 Зависимост между хиперхомоцистеинемия и орални контрацептиви 

Орални 

контрацептиви 
Статистика 

Хомоцистеин 

Общо p В 

референтни 

граници 

Хиперхомоцистеинемия 

Не 
Брой 67 16 83 

0,021 
% 97,1% 80,0% 93,3% 

Да 
Брой 2 4 6 

% 2,9% 20,0% 6,7% 

Един от пациентите е с хиперхомоцистеинемия и фамилна обремененост, а тези с 

хомоцистеин в референтни  граници са 33,3% (23), р=0,018. И в тази подгрупа резултатите 

показват увеличаване на риска от ИМИ при наличието на двата фактора. 

Табл. 26 Зависимост между хиперхомоцистеинемия и фамилната обремененост 

Фамилна 

обремененост 
Статистика 

Хомоцистеин 

Общо p В референтни 

граници 
Хиперхомоцистеинемия 

Не 
Брой 46 18 64 

0,018 
% 66,7% 94,7% 72,7% 

Да 
Брой 23 1 24 

% 33,3% 5,3% 27,3% 

 

От пациентите с хиперхомоцистеинемия, нито един не е с обструктивна сънна апнея, 

предсърдно мъждене, както и с ниско ниво на протеин С и S. От тези пациенти 72,2% (13) 

са с дислипидемия, 75,0% (15) са с артериална хипертония, 35,0% (7) са пушачи, двама са 

със захарен диабет, един с васкулит и мигрена, двама с алкохолна злоупотреба. За нито 

един от тези фактори не се достига р<0.05. Рецидивиращ ИМИ са имали трима от 

пациентите с хиперхомоцистеинемия, а от тези без такава- 9,1% (6). И в тази подгрупа 

резултатите показват тенденция за повишаване на риска от ИМИ при наличието на 

хиперхомоцистеинемия, но без да се достига статистическа достоверност (р=0,412). 

9. Определяне на най-честите, статистически значими рискови фактори за 

исхемичен инсулт при пациенти под 50 години 

В изследваната група пациенти се установи, че не всички придобити утвърдени 

рискови фактори имат статистически значима роля по отношение на ИМИ, както и само 
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някои от факторите за тромбофилия, при пациенти под 50 години. Като чести и 

статистически значими се определиха следните рискови фактори: дислипидемията, 

артерилната хипертония, тютюнопушенето, хомозиготното носителство на PAI мутацията, 

хиперхомоцистеиемията, обструктивната сънна апнея, захарният диабет. Установи се 

наличието на комбинация от контролируеми и генетични фактори за ИМИ. 

От пациентите с МИ, с дислипидемия са 71,4% (65), с артериална хипертония са 62,2% 

(61), пушачи са 24,5% (24), хомозиготните носители на PAI мутацията (21) - на 4G/5G 

алела са 19,4% (13), а на 4G/4G алела- 13,4% (9), с хиперхомоцистеинемия са 22,2% (20), с 

обструктивна сънна апнея са 12,4% (12), със захарен диабет са 12,2% (12), с положителен 

титър за антифосфолипидни антитела са 6,7% (3) и с граничен резултат един (фиг.14). 

 

фиг.14 Разпределение на най-честите статистически значими рискови фактори за ИМИ 
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10. Анализиране на пациентите с проведена интравенозна тромболиза и 

съпоставяне с групата на пациентите без проведена такава 

Съвременното лечение на исхемичните мозъчни инсулти направи много голяма крачка 

напред през последните 15-20 години. Тази терапия се провежда и в България, но 

процентът на лечение на мозъчните инсулти по този съвременен начин е все още нисък и е 

под 1% от всички исхемични инсулти. От друга страна се доказа, че при нелекуваните с 

тромболиза пациенти, всяка минута след началото на инсулта загиват около 2 милиона 

неврона в засегнатата зона. Проведена е интравенозна тромболиза при 12,4% (12) от 

пациентите с ИМИ (табл. 27, фиг.15). 

Табл. 27 Пациенти с проведена интравеноазна тромболиза 

Проведена интравенозна 

тромболиза 
Брой % 

Не 85 87,6 

Да 12 12,4 

Общо 97 100,0 

 

 

 

Фиг.15 Пациенти с проведена интравенозна тромболиза 

При анализиране на групите, при които е проведена интравенозна тромболиза и при 

пациентите, при които не е, липсва статистически значима зависимост по отношение на 
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придобитите рискови фактори за ИМИ, с изкл. на тютюнопушенето, според точният 

критерий на Фишър. Рисков фактор тютюнопушене имат 58,3% (7) от пациентите, при 

които е проведена интравенозна тромболиза. Пациентите, при които е проведена 

интравенозна тромболиза са с по-тежък неврологичен дефицит, а единадесет от тях са с 

патологични отклонения по данни на доплеровата сонография на интра и екстракраниални 

артерии (4 с тромбози). 

С дислипидемия са 63,6% (7) от пациентите и с проведено тромболитично лечение, а тези 

без 72,2% (57), р=0,723. Няма нито един пациент с предсърдно мъждене, мигрена, 

васкулит, прием на орални контрацептиви, наличие на антифосфолипидни антитела, ниско 

ниво на протеин С  и проведена тромболиза. С артериална хипертония и проведена 

тромболиза са 75,0% (9) от пациентите и 61,2% (52) от тези без проведена такава, р= 0,526 

(табл. 28), не се установява зависимост между двата фактора.  

Табл. 28 Зависимост артериална хипертония - интравенозна тромболиза 

Артериална 

хипертония 
Статистика 

Проведена тромболиза 
Общо p 

Не Да 

Не 
Брой 33 3 36 

0,526 
% 38,8% 25,0% 37,1% 

Да 
Брой 52 9 61 

% 61,2% 75,0% 62,9% 

 

Пациентите със захарен диабет, но без тромболиза са 12,9% (11) и един с 

проведено тромболитично лечение, р=1,000. С обструктивна сънна апнея са двама от 

пациентите с проведена тромболиза (р=0,641), един от тях е с алкохолна злоупотреба 

(р=0,416), четирима с данни за фамилна обремененост (р=0,729), един с 

хиперхомоцистеинемия (р=0,444) и един с ниско ниво на протеин S (р=0,247).  С 

рецидивиращ ИМИ е един от пациентите.   

Разпределението на пациентите според съдовия басейн на ИМИ е следното: 41,7% 

(5) във ВБС и 58,3% (7) в ЛВСА, няма пациенти с ИМИ в БДВСА (табл. 29).  
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Табл.  29  Разпределението на пациентите според съдовият басейн на ИМИ с проведена 

интравенозна тромболиза 

Съдов басейн Статистика 
Проведена тромболиза 

Общо p 
Не Да 

ДВСА 
Брой 25 0 25 

0,135 

% 29,4% 0,0% 25,8% 

ДВСА+ЛВСА 
Брой 1 0 1 

% 1,2% 0,0% 1,0% 

ДВСА+ВБС 
Брой 1 0 1 

% 1,2% 0,0% 1,0% 

ЛВСА 
Брой 30 7 37 

% 35,3% 58,3% 38,1% 

ВБС 
Брой 28 5 33 

% 32,9% 41,7% 34,0% 

 

11. Анализиране на зависимостта между тежестта на инсулта и факторите за 

тромбофилия (вродени и придобити) 

При изследваните, преживяли ИМИ, се направи сравнение и разпределение на пациентите 

според тежестта на МИ, чрез Глазгоу кома склата (GCS) и National Institutes of Health 

Stroke Scale (NIHSS). Направи се сравнение и разпределение на пациентите и според 

функционалната им независимост чрезмодифицираната Ранкин скала (mRS) и Бартел 

индекс (BI), на третия и шестия месец от дехоспитализацията им. Определиха се най-

важните рискови фактори по отделно, взависмост от разпределението на пациентите по 

групи според тези скали. За всяка скала, в зависимост от рисковия фактор, се определи 

средната аритметична стойност (Mean), медиана (Median), стандартно отклонение (SD), 

минимална стойност (Min), максимална стойност (Max).  

Средната стойност на NIHSS скалата за хомозиготните носители на PAI-4G/5G мутацията 

е 8,17, медиана- 5,50, стандартно отклонение- 4,86 (min-3,00, max-18,00),  за 

хомозиготните носители на PAI-4G/4G мутацията е 5,11, медиана- 4,00, стандартно 

отклонение- 3,59 (min-1,00, max-12,00) и за хетерозиготните носители на мутацията е 6,28, 
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медиана- 5,00, стандартно отклонение- 5,57 (min- 0, max- 24,00), без да се установи 

статистически значима зависимост (табл. 30). 

Табл. 30 NIHSS скалата – PAI мутация 

 

Скала PAI-1 Брой Mean  Median SD Min Max p 

NIHSS 

Нормален алел 17 6,06  5,00 3,491 2 14 

0,388 

хетерозиготи 25 6,28  5,00 5,57 0,00 24,00 

Хомозиготи по 

мутантния 

алел 4G/5G 

12 8,17 

 

5,50 4,86 3,00 18,00 

Хомозиготи по 

мутантния 

алел 4G/4G 

9 5,11 

 

4,00 3,59 1,00 12,00 

GCS 

Нормален алел 17 14,24  15,00 1,522 10 15 

0,483 

хетерозиготи 25 13,92  15,00 3,17 0,00 15,00 

Хомозиготи по 

мутантния 

алел 4G/5G 

12 14,08 

 

15,00 1,51 11,00 15,00 

Хомозиготи по 

мутантния 

алел 4G/4G 

9 14,89 

 

15,00 0,33 14,00 15,00 

 
По отношение на функционалната независимост за хомозиготните носители на 

PAI-4G/5G мутацията BI на 3-я мес. е средна аритметична стойност 72,50, медиана 90,00, 

стандартно отклонение- 35,36 (min-0, max-100),  за хомозиготните носители на PAI-4G/4G 

мутацията е 100, медиана- 100, стандартно отклонение- 0 и за хетерозиготните носители 

на мутацията е 83,67, медиана-100, стандартно отклонение- 27,42 (min-0, max-100), без да 

се установи статистически значима зависимост поради малък брой случаи в отделните 

групи. 

По отношение на функционалната независимост BI на 6-я мес. за хомозиготните носители 

на PAI-4G/5G мутацията е 96,00, медиана 100, стандартно отклонение- 15,81 (min- 90, 

max-100),  за хомозиготните носители на PAI-4G/4G мутацията е 100, медиана- 100, 

стандартно отклонение- 0 и за хетерозиготните носители на мутацията е 95,00, медиана- 

100, стандартно отклонение- 15,81 (min-50, max-100), без да се установи статистически 

значима зависимост поради малък брой случаи в отделните групи. 

Модифицираната Ранкин скала на 3-я месец за хомозиготните носители на PAI-4G/5G 

мутацията е 1,88, медиана 1,00, стандартно отклонение- 2,10 (min-0, max-6,00), за 
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хетерозиготните носители на мутацията е 1,19, медиана- 0,50, стандартно отклонение-

1,76 (min-0, max-6,00), без да се установи статистически значима зависимост поради 

малък брой случаи в отделните групи. Модифицираната Ранкин скала на 6 месец за 

хомозиготните носители на PAI-4G/5G мутацията е 0,40, стандартно отклонение- 0,89 

(min-0, max-2,00), за хетерозиготните носители на мутацията е 0,50, стандартно 

отклонение- 1,27 (min-0, max-4,00), без да се установи статистически значима зависимост 

поради малък брой случаи в отделните групи. 

 

Табл. 31 NIHSS скалата, GCS, mRSC, BI– фактор V Leiden 

 

Скала V Leiden Брой Mean Median SD Min Max p 

NIHSS 
Нормален алел 57 6,19 5,00 4,53 0,00 24,00 

0,048 
хетерозиготи 5 9,60 10,00 4,56 4,00 14,00 

GCS 
Нормален алел 57 14,26 15,00 2,24 0,00 15,00 

0,959 
хетерозиготи 5 14,00 15,00 2,24 10,00 15,00 

BI 3 
Нормален алел 31 85,26 90,00 25,67 0,00 100,00 

0,826 
хетерозиготи 5 76,00 90,00 42,78 0,00 100,00 

BI 6 

Нормален алел 23 95,65 100,00 11,21 50,00 100,00 няма 

резултат 

поради 

малък 

брой 

случаи в 

отделните 

групи 

 

хетерозиготи 3 96,67 100,00 5,77 90,00 100,00 

mRSC 

3 

Нормален алел 33 1,06 1,00 1,60 0,00 6,00 
0,727 

хетерозиготи 5 1,60 1,00 2,51 0,00 6,00 

mRSC 

6 

Нормален алел 23 0,43 0,00 0,95 0,00 4,00 няма 

резултат 

поради 

малък 

брой 

случаи в 

отделните 

групи 

 

хетерозиготи 3 0,33 0,00 0,58 0,00 1,00 

 

Средната стойност на NIHSS скалата за хомозиготните носители на MTHFR C677T 

мутацията е 6,20, медиана- 4,00, стандартно отклонение- 6,12 (min-1,00,  max-18,00, като 

не се установява статистически значима зависимост, р=0,496 (табл. 32). Средната стойност 

на GCS скалата за хомозиготните носители на MTHFR C677T е 14,20, медиана- 15,00, 
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стандартно отклонение- 1,69(min-11,00, max-15,00), като не се установи статистически 

значима зависимост, р=0,964 (табл. 32). 

Табл. 32 NIHSS скалата, GCS, mRSC, BI– MTHFR C677T мутация 

Скала MTHFRC677T Брой Mean Median SD Min Max p 

NIHSS 

normal 24 7,00 5,00 4,139 2 15 

0,496 het.m 25 6,20 5,00 4,88 0,00 24,00 

hom.m 10 6,20 4,00 6,12 1,00 18,00 

GCS 

normal 24 13,92 15,00 3,175 0 15 

0,964 het.m 25 14,40 15,00 1,41 9,00 15,00 

hom.m 10 14,20 15,00 1,69 11,00 15,00 

BI 3 

normal 14 79,50 90,00 27,069 0 100 

0,266 het.m 15 82,67 100,00 34,11 0,00 100,00 

hom.m 6 88,33 100,00 24,01 40,00 100,00 

BI 6 

normal 10 90,00 95,00 15,635 50 100 

0,087 het.m 11 99,09 100,00 3,02 90,00 100,00 

hom.m 5 98,00 100,00 4,47 90,00 100,00 

mRSC 

3 

normal 15 1,40 1,00 1,682 0 6 

0,500 het.m 15 1,27 0,00 2,09 0,00 6,00 

hom.m 7 0,86 0,00 1,46 0,00 4,00 

mRSC 

6 

normal 10 0,90 0,50 1,287 0 4 

0,103 het.m 11 0,09 0,00 0,30 0,00 1,00 

hom.m 5 0,40 0,00 0,55 0,00 1,00 

 

При следващите фактори се получават много малки групи и не могат да се извършат 

сравнения. 

Направи се обобщение на скалите за оценка на тежестта и изхода от ИМИ, като се 

определи за всяка скала средната стойност, медианата, стандартното отклонение и 

максималната стойност. Определиха се следните средни стойности : за NIHSS скалата-

6,35, max- 24, GCS- 14,38, max- 15,  BI на 3-я мес.- 85,94, на 6-я мес.- 95,79, mRSC на 3-я 

мес.- 1,04, на 6-я мес.- 0,42.  
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Табл. 33 Обобщаващи статистически характеристики на скалите за оценка 

Скала Mean Median SD Max 

NIHSS 6,35 5,00 4,42 24,00 

GCS 14,38 15,00 1,87 15,00 

BI 3 85,94 100,00 25,23 100,00 

BI 6 95,79 100,00 10,04 100,00 

mRSC 3 1,04 0,00 1,59 6,00 

mRSC 6 0,42 0,00 0,89 4,00 

 

Направи се и честотно разпределение за NIHSS, GCS, BI, mRSC по отделно (табл. 34- 39). 

Табл. 34 Честотно разпределение на Бартел индекса на 6-я мес. NIHSS скалата 

 

NIHSS Брой % 

0 1 1,0 

1 4 4,1 

2 12 12,4 

3 13 13,4 

4 15 15,5 

5 9 9,3 

6 7 7,2 

7 4 4,1 

8 6 6,2 

9 3 3,1 

10 2 2,1 

11 2 2,1 

12 12 12,4 

14 4 4,1 

15 1 1,0 

18 1 1,0 

24 1 1,0 

Общо 97 100,0 
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Табл. 35 Честотно разпределение на Глазгоу кома скалата 

 

GCS Брой % 

9 2 2,0 

10 1 1,0 

11 4 4,1 

13 3 3,1 

14 12 12,4 

15 75 77,3 

Общо 97 100,0 

 

Табл. 36 Честотно разпределение на Бартел индекса на 3-я мес. 

 

BI 3 Брой % 

0 3 5,9 

40 1 2,0 

50 1 2,0 

70 3 5,9 

78 1 2,0 

80 3 5,9 

85 1 2,0 

90 12 23,5 

100 26 51,0 

Общо 51 100,0 

 

Табл. 37 Честотно разпределение на Бартел индекса на 6-я мес. 

 

BI 6 Брой % 

50 1 2,6 

70 1 2,6 

80 1 2,6 

90 6 15,8 

100 29 76,3 

Общо 38 100,0 
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Табл. 38 Честотно разпределение на модифицираната Ранкин скала на 3-я мес. 

 

mRSC 3 Брой % 

0 27 50,9 

1 15 28,3 

2 4 7,5 

3 2 3,8 

4 2 3,8 

6 3 5,7 

Общо 53 100,0 

 

Табл. 39 Честотно разпределение на модифицираната Ранкин скала на 6-я мес. 

 

 

 

За проследяване на пациентите и за оценка на етиологията на ИМИ, с оглед 

вторичната му профилактика, е необходимо съставянето на карта с най-честите рискови 

фактори за МИ при пациенти под 50 години. Като такива и статистически значими се 

определиха следните рискови фактори: дислипидемията, артерилната хипертония, 

тютюнопушенето, хомозиготното носителство на PAI мутацията, хиперхомоцистеиемията, 

обструктивната сънна апнея, захарният диабет (табл. 40). 

 

 

 

 

 

 

 

mRSC 6 Брой % 

0 28 73,7 

1 7 18,4 

2 1 2,6 

3 1 2,6 

4 1 2,6 

Общо 38 100,0 
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Табл. 40 Карта за проследяване на пациенти с ИМИ 

Карта на млади пациенти с ИМИ- рискови фактори 

Дислипидемия контролируем 

Артерилна хипертония контролируем 

Тютюнопушене контролируем 

Хомозиготното носителство на PAI 

мутацията 

неконтролируем 

Хиперхомоцистеиемия контролируем 

Обструктивната сънна апнея контролируем 

Захарен диабет контролируем 

 

ОБСЪЖДАНЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ 

В проведеното от нас изследване са включени 101 пациента с преживян ИМИ, 

хоспитализирани в Клиниката по неврологияна „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда” 

през периода 2010-2017 година. За анализ на данните е включена и контролна група с 

пациенти без преживян ИМИ от 69 души, в същия възрастов диапазон- 18-50 години. 

Основната задача на изследването беше да се определи рисковият профил и 

особеностите в етиологията, патогенезата и протичането на исхемичния мозъчен инсулт 

при пациенти под 50 годишна възраст. Потърсихме зависимости между придобитите и 

генетичните фактори за МИ при млади пациенти. Беше анализирана честотата на 

статистически значимите рискови фактори за мозъчно-съдови инциденти. 

При исхемичния мозъчен инсулт има сложно взаимодействие между генетични 

фактори, начин на живот, социални и екологични фактори. Ето защо, генетичните фактори 

могат да имат различно въздействие в дадената популация, поради действието на 

негенетичните рискови фактори за инсулт, водещо до взаимното им потенциране и 

увеличен риск от тромбози. 

Има много причини, поради които резултатите от проучванията при общи 

заболявания са трудни за възпроизвеждане. Възможно е да се дължат на избора на групите 

пациенти, неподходящи контроли или неправилно класифициране на резултатите. 



55 
 

Недостатъчният брой пациенти може да доведе до фалшиво отрицателни резултати и 

различия между популациите (напр. алелна хетерогенност). 

Приблизително 30% от исхемичните мозъчни инсулти се считат за криптогенни, 

т.е. не може да бъде идентифицирана конкретна причина. По-чести са при млади  

пациенти под 50-години. 

В нашето проучване се установи, че най-голям е броят на пациентите с МИ с 

дислипидемия - 71,4% (68). За сравнение в контролната група броят на тези пациенти е 

8,7% (9). Разликата е статистически значима (р<0,001). Другите рискови фактори, при 

които се установи такава разлика (р<0,05), са съответно артериалната хипертония, 

хиперхомоцистеинемията, тютюнопушенето, обструктивната сънна апнея, захарния 

диабет. От пациентите преживяли ИМИ, с артериална хипертония са 62,2% (61), с 

хиперхомоцистеинемия 22,2% (20), с тютюнопушене-24,5% (24), с обструктивна сънна 

апнея- 12.4% (12), със захарен диабет 12,2% (12). При сравнението на честота им при 

контролите,  съответно тютюнопушене - 10,1% (7), артериална хипертония има при 4.3% 

(3), обсртуктивна сънна апнея- при двама, захарен диабет и хиперхомоцистеинемия при 

нито един. 

По литературни данни фактор V Leiden е най-честата форма на наследствена 

тромбофилия, представляваща 40-50% от случаите. Честотата й варира взависимост от 

населението. Хетерозиготното носителство се среща в 3-8% от общите популации в САЩ 

и Европа. Най-висока е честота на хетерозиготните носители в Европа. Протромбиновата 

тромбофилия е втората най-често срещана наследствена форма на такава, след фактор V 

Leiden.  Приблизително 1 на 50 души в бялата популация в САЩ и Европа имат 

протромбинова тромбофилия, като се среща в по-малко от 1% от афро-американските, 

индианските или азиатските популации. 

Хетерозиготните носители на фактор V Leiden с първи исхемичен инсулт имат 

значително по-вероятно атеросклеротично съдово засягане на бялото мозъчно вещество и 

лакунарни инфаркти, в сравнение с пациенти с инсулт без мутацията. Все още честотата 

на артериалните тромбози при хомозиготните носители е неизвестна, поради малкото 

включени пациенти в наличните проучвания. Индивидите, които са хетерозиготни или 

хомозиготни носители на Фактор V Leiden, трябва да бъдат изследвани и за други 



56 
 

тромбофилии, за да се оцени рискът от тромбоза. Фактор V Leiden често съществува 

съвместно с други унаследени и/или придобити нарушения. Оценката на високо рисковите 

индивиди (т.е. тези с анамнеза за рецидивиращи ВТЕ, особено в ранна възраст или 

фамилна анамнеза) трябва да включва и анализи на следното: активност на протеин С; 

антитромбинова активност; свободен протеин S антиген или протеин S активност. 

В нашето проучване като статистически значим фактор за ИМИ, от факторите за 

тромбофилия, се установи хомозиготното носителство на PAI мутацията. Честотата на 

този фактор, в групата на пациентите с МИ е следната: хомозиготното носителство на PAI 

мутацията е 19,4% (13) за алела 4G/5G и 13,4% (9) за алела 4G/4G (р=0,017). В групата на 

контролите, честотата на тези фактори е следната: хомозиготното носителство на PAI 

мутацията е 7,2% (5) за алела 4G/5G и 4,3% (3). От получените резултати се установи, че 

клинична значимост за ИМИ има хомозиготното носителство на PAI мутацията. Въпреки, 

че има зависимост между полиморфизма на PAI-1 гена и мозъчния инсулт, повечето 

изследвания не са потвърдили тази връзка. Недостатъчният брой пациенти може да доведе 

до фалшиво отрицателни резултати и различия между популациите (напр. алелна 

хетерогенност). При исхемичния инсулт има сложно взаимодействие между генетични 

фактори, начин на живот, социални и екологични фактори. Ето защо, генетичните фактори 

могат да имат различно въздействие в дадената популация, поради действието на 

негенетичните рискови фактори за инсулт. Две независими проучвания сравняващи 

зависимостта между PAI-1 4G/5G полиморфизма и риска от инсулт, са показали клинично 

значима връзка между генотипа на PAI-1 4G/5G и риска от бъдещ исхемичен инсулт. 4G 

алел, имащ по-висока транскрипционна активност от 5G алелa, свързанa с повишена 

плазмена PAI-1 активност.  Освен нарушената фибринолитична способност, дължаща се 

на високите нива на циркулиращия PAI-1, локалните тъканни ефекти не са напълно 

разбрани, но PAI-1 оказва влияние върху процесите на пролиферация на 

гладкомускулните клетки, както и на защита срещу атеротромбозата. 

Точният критерий на Фишер показа, че има статистически значима зависимост 

между PAI мутацията и наличието на рецидив на МИ (р=0,010) в популацията, от която е 

направена извадката. Като рецидивиращ ИМИ са имали трима от хомозиготи по 

мутантния алел 4G/4G и трима от хетерозиготните носители на мутацията.  
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Средната стойност на NIHSS скалата за хомозиготните носители на PAI-4G/5G 

мутацията е 8,17, медиана- 5,50, стандартно отклонение- 4,86 (min-3,00, max-18,00), за 

хомозиготните носители на PAI-4G/4G мутацията е 5,11, медиана- 4,00, стандартно 

отклонение- 3,59 (min-1,00, max-12,00) и за хетерозиготните носители на мутацията е 

6,28, медиана- 5,00, стандартно отклонение-5,57 (min-0, max-24,00), без да се установи 

статистически значима зависимост.  

По отношение на функционалната независимост за хомозиготните носители на 

PAI-4G/5G мутацията BI на 3-я мес. е със средна аритметична стойност 72,50, медиана 

90,00, стандартно отклонение- 35,36 (min-0, max-100), за хомозиготните носители на PAI-

4G/4G мутацията е 100, медиана- 100, стандартно отклонение- 0 и за хетерозиготните 

носители на мутацията е 83,67, медиана- 100, стандартно отклонение- 27,42 (min-0, max-

100), без да се установи статистически значима зависимост поради малък брой случаи в 

отделните групи. 

Модифицираната Ранкин скала на 3 мес. за хомозиготните носители на PAI-4G/5G 

мутацията е 1,88, медиана 1,00, стандартно отклонение- 2,10 (min-0, max-6,00), за 

хетерозиготните носители на мутацията е 1,19, медиана- 0,50, стандартно отклонение-

1,76 (min-0, max-6,00), без да се установи статистически значима зависимост поради 

малък брой случаи в отделните групи. 

От пациентите преживяли ИМИ, 44,4% (28) са хетерозиготни носители на MTHFR 

мутацията, 17,5% (11) са хомозиготи по мутантния алел C677T. Клинична значимост има 

хомозиготното носителство на мутацията  МTHFR C677T, както двойното хетерезиготно 

носителство по двата варианта на MTHFR C677T и A1298C мутацията по отношение на 

тромботичния процес. Не се установява статистически значима зависимост между 

мутацията MTHFRA 1298C и мигрената, в популацията на преживялите ИМИ. Такава се 

установи единствено за мутацията MTHFR C677T от факторите за тромбофилия, р=0,015. 

Около 10-15% от кавказката раса имат две копия от варианта C677T. Тази 

популация от хора, много често имат повишени нива на хомоцистеин и по-висок риск от 

ВТЕ, а жените - по-висок риск от деца с дефекти на невралната тръба. Само носителството 

на тези мутации е недостатъчно за хиперхомоцистеинемията. Пациентите трябва да бъдат 

изследвани за захарен диабет, заболявания на щитовидната жлеза, дислипидемия, фактори 
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свързани с начина на живот (обезитет, намалена физическа активност, тютюнопушене), 

които също оказват влияние върху нивата на хомоцистеина. 

Статистически значима разлика се получава за още два рискови фактора за 

тромбофилия при сравнението на двете изследвани групи. Това са протеин S и 

антифосфолипидните антитела.  

Клинична значимост за ДВТ има ниското ниво на протеин S, неговата честота е по-

голяма в групата на контролите- 25,6% (10), с р<0,001, а в групата с ИМИ- само при двама 

пациента. Получава се статистически значима разлика (р<0,001) по отношение на този 

фактор, но не като фактор за МИ, а за ДВТ в контролната група, за която е най-голяма 

честотата на преживян тромбофлебит. Това е потвърждение за значимостта на този фактор 

в етиологията на венозните тромбози.  

От пациентите преживяли ИМИ 22,2% (20) са с хиперхомоцистеинемия, а с 

хомоцистеин в референтни граници са 77,8% (70). Рецидив на ИМИ са имали трима от 

пациентите с хиперхомоцистеинемия, а от тези без такава- 9,1% (6) от пациентите. И в 

тази подгрупа резултатите показват тенденция за повишаване на риска от ИМИ при 

наличието на хиперхомоцистеинемия, (р=0,412) не се достига статистическа достоверност. 

Измерването на нивата на хомоцистеин вече не се изследва рутинно, тъй като 

намаляването на хомоцистеиновите нива с терапия не намалява риска от повтаряща се 

венозна или артериална тромбоза. 

С хиперхомоцистеинемия е един от хетерозиготните носитесители на фактор V 

Leiden, а без такава са 17,9%, липсва статистическа значимост, ( р=1,000). 

Хиперхомоцистеинемията може да възникне поради генетични дефекти в ензимите, 

участващи в метаболизма на хомоцистеина, дефицити на витамините кофактори или други 

фактори, лекарства. Някои лекарства, използвани при лечението на хиперхолестеролемия, 

като фибрати и никотинова киселина, могат да повишат хомоцистеиновите нива с около 

30%. Тютюнопушенето също може да повиши нивата на хомоцистеина, както и 

хроничната бъбречна недостатъчност поради намалена бъбречна екскреция и нарушен 

метаболизъм. 
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Няма нито един пациент  с предсърдно мъждене и ностителство на фактор V 

Leiden, а само трима  от хомозиготите по нормалния алел имат предсърдно мъждене, 

(р=1,000).  

С артериална хипертония са двама от хетерозиготните носители и 50,0% (29) от 

хомозиготните носители по нормалния алел (р=1,000). Пушач е един от хетерозиготите и  

25,9% (15) от хомозиготите по нормални алел, общо 25,4% (16) от групата на пациентите с 

МИ. 

За изследвания контингент се установи, че не всички придобити и генетични 

утвърдени рискови фактори имат статистически значима роля по отношение на ИМИ при 

пациенти под 50 години.  

Като чести и статистически значими са определени следните рискови фактори-  

дислипидемия, артерилна хипертония, тютюнопушене, хомозиготно носителство на PAI 

мутацията, хиперхомоцистеиемия, обструктивна сънна апнея, захарен диабет, 

антифосфолипидни антитела.  

Чрез бинарна логистична регресия се оцениха количествено предполагаемите 

рискови фактори за ИМИ и тяхното самостоятелно влияние. Установиха следните 

зависимости : с нарастването на възрастта с една година се увеличава шанса от инсулт с 

1,11 пъти [OR=1.11; CI: (1.06-1.16); p<0.001]. При мъжете шансът за инсулт нараства с 

3,79 пъти в сравнение с жените [OR=3,79; CI: (1,99-7,24); p<0.001].  Дислипидемията 

увеличава шанса за МИ с 26,25 пъти, в сравнение с нормалните стойности на липидите 

[OR=26,25; CI: (10,12-68,07); p<0.001], докато артериалната хипертония, още повече 

увеличава този шанс- с 36,27 пъти [OR=36,27; CI: (10,63-123,72); p<0.001].  

Другите придобити рискови фактори, които увеличават значимо шансовете за 

ИМИ, са обструктивната сънна апнея, тютюнопушенето, състоянието след преживян 

тромбофлебит. Обструктивната сънна апнея увеличава този шанс с 1,00 пъти повече 

[OR=1,00; CI: (0,12-0,58); p<0.001], а фамилната обремененост с 25,26 пъти [OR=25,26; CI: 

(3,33-191,35); p<0.001]. Тютюнопушенето увеличава шанса от инсулт с 2,87 пъти 

[OR=2,87; CI: (1,16-7,12); p=0.023]. При преживян тромбофлебит се увеличава шанса от 

МИ с 0,10 пъти [OR=0,10; CI: (0,04-0,29); p<0.001]. 
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От факторите за тромбофилия се установи, че хомозиготното носителство на PAI 

мутацията, вариантът 4G/5G, увеличава шанса за инсулт 2,60 пъти, а вариантът 4G/4G 3,00 

пъти.  Парадоксалното е, че ниското ниво на PrS не увеличава шанса за инсулт в 

сравнение с нормалните нива [OR=0,09; CI: (0,02-0,45); p=0,003], но значимо повишава 

риска от ДВТ. 

С многофакторна регресия се определиха следните значими фактори за ИМИ- 

дислипидемията и обструткивната сънна апнея. 

Анализира се и проведеното лечение при пациентите в острата фаза на МИ. 

Проведена е интравенозна тромболиза при 12,4% (12) от пациентите с ИМИ. При 

анализиране на групите, при които е проведена интравенозна тромболиза и при 

пациентите, при които не е, се установи, че липсва статистически значима зависмост по 

отношение на придобитите рискови фактори за ИМИ, с изкл. на тютюнопушенето. Рисков 

фактор тютюнопушене имат 58,3% (7) от пациентите, при които е проведена интравенозна 

тромболиза. Пациентите, при които е проведена интравенозна тромболиза са с по-тежък 

неврологичен дефицит, единадесет от тях са с патологични отклонения от доплеровата 

сонография на интра и екстракраниални артерии ( 4 с тромбози). 

В нашето проучване се определиха и средните стойности на скалите за оценка на 

тежестта на инсулта и функционалната незвисимост на пациентите: за NIHSS скалата- 

6,35, max- 24, GCS-14,38, max- 15, BI на 3-я мес.- 85,94, на 6-я мес.- 95,79, mRSC на 3-я 

мес.-1,04, на 6-я мес.- 0,42. 

Между експертите по мозъчносъдови заболявания има пълен консенсус, че 

профилактика на исхемичните инсулти е най-ефективното направление за намаляване на 

тежкото финансово бреме, което те създават на семейството и обществото. 

   Профилактиката на исхемичните инсулти е насочена към лечението на рисковите 

фактори за тяхното възникване и към асимптомните исхемични нарушения на мозъчното 

кръвообращение (4). 

За проследяване на пациентите и за оценка на етиологията на ИМИ, с оглед 

вторичната му профилактика, е необходимо съставянето на карта с най-честите рискови 
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фактори за МИ при пациенти под 50 години, която ние разработихме. Като чести и 

статистически значими се определиха следните рискови фактори - дислипидемия, 

артерилна хипертония, тютюнопушене, хомозиготно носителство на PAI мутацията, 

хиперхомоцистеиемия, обструктивна сънна апнея, захарен диабет. 

 

ИЗВОДИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1.     Най-честите придобити рискови фактори за ИМИ, установени от направеното 

проучване са: дислипидемия, артериалната хипертония, тютюнопушенето, обструктивната 

сънна апнея и захарния диабет. 

2. Най-честият генетичен рисков фактор за ИМИ, устновен чрез дисперсионен анализ 

в нашето проучване, е хомозиготното носителство на PAI мутацията. 

3.  Анализира се взаимодействието между придобитите рискови фактори и тези за 

тромбофилия в изследваната група пациенти по отношение на ИМИ, като се определи 

рискът от настъпването на такъв. 

4.  С многофакторна регресия се определиха следните значими фактори за ИМИ- 

дислипидемията и обструктивната сънна апнея. 

5.  Чрез бинарна логистична регресия и използването на контролна група пациенти са 

определени следните рискови фактори за ИМИ - възраст, пол, дислипидемия, артериална 

хипертония, тютюнопушене, обструктивна сънна апнея и състояние след тромбофлебит. 

6.  Доказа се нуждата от изследването на факторите за тромбофилия и по-специално 

изследването на PAI мутацията при пациенти с артериален инсулт под 50-год. възраст. 

7.  При анализиране на групите, при които е проведена интравенозна тромболиза и 

при пациентите, при които не е, се установи, че липсва статистически значима зависмост 

по отношение на придобитите рискови фактори за ИМИ, с изкл. на тютюнопушенето. 

8.  Определиха се средни стойности на скалите за оценка на тежестта (GCS, NIHSS) и 

функционалната независимост (BI, mRS) на пациентите в изследваната популация от 

млади с ИМИ. 

9.  Проведено е комплексно проучване на рисковия профил за артериалния МИ при 

млади пациенти под 50 години в България. За проследяване на пациентите и за оценка на 

етиологията на ИМИ, с оглед вторичната му профилактика се състави карта с най-честите 

статистически значими рискови фактори. 
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10. Сравниха се резултатите за най-честите генетични рискови фактори на 

изследваните пациенти спрямо най-честите според публикуваните литературни данни до 

момента. 

11. Установените факти, получени резултати и направени обсъждания, подчертават  

необходимостта от допълнителни проучвания за определяне на водещите рискови фактори 

за ИМИ при млади пациенти. 

12.  Предложи се съставянето на карта с най-честите статистически значими рискови 

фактори за МИ при пациенти под 50 години- дислипидемия, артерилна хипертония, 

тютюнопушене, хомозиготно носителство на PAI мутацията, хиперхомоцистеиемия, 

обструктивна сънна апнея, захарен диабет. 

 

ПРИНОСИ 

 

1. Представени са данни за водещите придобити рискови фактори за ИМИ при 

пациенти под 50 години. 

2. Представени са данни за водещите генетични рискови фактори за ИМИ при 

пациенти под 50 години в България. 

3. Проведена е директна съпоставка между придобитите и генетичните рискови 

фактори за ИМИ в зависимост от тежестта на инсулта и функционалната независимост на 

пациентите. 

4. Представени са данни и са направени препоръки за необходимостта от рутинно 

изследване на PAI мутацията при пациенти в млада възраст с ИМИ, като водещ генетичен 

фактор в етиологията му. 

5. Потвърдено е значението на комбинацията от фактори (генетични и придобити) за 

ИМИ при пациенти в млада възраст, като е определена отделната им тежест и 

възможностите за контролирането им. 

  



63 
 

СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ  

НА Д-Р МАРИЯ ЧОЛАКОВА 

I. ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНИ СПИСАНИЯ: 

1.Чолакова М., Рашева М., Михнев Н., Симеонова А., Огнянов С., Стайков, И. 

Тромбофилията в етиопатогенезата на исхемичния мозъчен инсулт при млади пациенти. 

Medical Magazine 2017; 40:94-96 

2. Чолакова М., Рискови фактори за тромбофилия в етиологиятана исхемичния мозъчен 

инсулт при млади хора. Списание на Българската лига по артериална хипертония, 2016, 4, 

49-53 

3.Чолакова М., Стайков И. Клиничен случай на пациент с болест на Фабри с неврологични 

симптоми. Топ медика, 2018, 2, 40-41 

4.Чолакова М., Стайков И. Исхемични мозъчни инсулти при млади хора - особеност в 

етиологията, патофизиологията, диагностика и протичане. Учебник по фармакология, 

2018, предстои издаване 

II. УЧАСТИЯ В КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ, КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Симеонова А., Тончева В., Стоянов И., Савов Г., Михнев Н., Вутова В., Чолакова М., 

Дачева П., Нейков Н., Димитрова Е., Стайков И. Оценка на тежестта и терапевтичния 

отговор при 70 пациента с идиопатична и симптоматична форма на синдром на 

неспокойните крака. ХIII Национален конгрес по неврология с международно участие, 

Златни пясъци, Българска неврология 2013, 2, 109 

2. Чолакова М., Янчева Д., Нейков Н., Димитрова Е., Симеонова А., Тончева В., Стоянов 

Ив., Михнев Н., Вутова В., Савов Г., Михов М., Дачева П., Станева М., Стайков И. 

Исхемичен мозъчен инсулт при пациенти под 50 годишна възраст - рисков профил. 

Национална конференция по неврология с международно участие, Българска 

неврология 2014, 1,101 

3. Янчева Д., Стоянов Ив., Симеонова А., Тончева В., Михнев Н., Вутова В., Савов Г., 

Михов М., Петрова A., Колева Н., Богданова П., Нейков Н., Димитрова Е., Чолакова 

М., Дачева П., Стайков И. Тромболитично лечение в острия стадий на исхемичен 



64 
 

мозъчен инсулт в “Токуда Болница- София”. Национална конференция по неврология 

с международно участие, Българска неврология 2014, 1,105 

4. Чолакова М, Янчева Д, Михнев Н, Нейков Н, Станева М, Стайков Ив. Рисков профил 

при пациенти с исхемичен мозъчен инсулт под 50 годишна възраст. ХV Национален 

конгрес по неврология с международно участие, Златни пясъци, Българска неврология 

2016, 1, 78 

5. Симеонова А, Петрова Т, Янчева Д, Стоянов Ив., Савов Г, Михнев Н, Тончева В, 

Михов М, Чолакова М, Нейков Н, Пенев Б, Стайков Ив. Представяне на случай на 

исхемичен мозъчен инсулт като част от паранеопластичен синдром при пациент с 

новоткрит тумор ва медиастинума и белия дроб. ХV Национален конгрес по 

неврология с международно участие, Златни пясъци, Българска неврология 2016, 1, 81 

6. Чолакова М., Стайков Ив. Рискови фактори за стенози на мозъчни съдове при млади 

пациенти с исхемичен мозъчен инсулт. ХVI Национален конгрес по неврология с 

международно участие, Златни пясъци, Българска неврология 2017, 1, 68-69 

7. Чолакова М., Стайков Ив. Миелополирадикулоневропатия при пациент с Лаймска 

болест – диагностични трудности. ХVI Национален конгрес по неврология с 

международно участие, Златни пясъци, Българска неврология 2017, 1, 8  

8. Cholakova M., Staikov I., Abstract number 1095, titled "Risk factors for brain vessels's 

stenosis in young patients with ischemic stroke" to the 3rd EAN Congress in Amsterdam, 

June 24-27, 2017, European Journal of Neurology, 24, 139 

9. Cholakova M., Staikov I., Abstract #1396 Risk profile in patients with ischemic stroke aged 

under 50,  poster session “Cerebrovascular diseases” 2nd EAN Congress in Copenhagen, 

Denmark, 2016, European Journal of Neurology, 23, 129 

10. Cholakova M., Staikov I., Abstract number 1306, titled "Risk profile in patients with 

ischemic stroke in a 50 years old-age", 1 st EAN Congress in Berlin, Germany, June 2015, 

European Journal of Neurology, 22, 829 

11. Cholakova M., Staikov I., Staneva M., Tsvetanov T., Antova P., PB496, Risk Factors for 

Brain Vessels's Stenosis  in Young Patients with Ischemic Stroke. International Society on 

Thrombosis and Haemostasis, 64th Annual Scientific and Standardization Committee (SSC) 

meeting in Dublin, Ireland, 2018,07,18-21 

 

http://www.isth.org/
http://www.isth.org/


65 
 

SUMMARY 

Ischemic stroke is a serious, socially significant disease with a high degree of disability. More 

than 10% -15% of stroke patients are under the age of 55. Thrombotic events at young age are a 

source of mortality and morbidity. In most cases, strokes are cryptogenic.  Not only the acquired 

risk factors are significant in vascular incidens, but also the genetic.  

The predisposition to thrombosis may be a result of genetic factors, acquired changes in the 

clotting mechanism or interaction between them. The role of thrombophilia has been proven in 

the etiology of venous thrombosis. But its role in the etiology of ischemic stroke is still 

controversial and not well defined, especially when there is a combination of several factors. 

Factor V Leiden is proven as the most common thrombophilia.  

The aim of our study was to determine the risk profile of patients with ischemic stroke 

experienced up to 50 years by analyzing the role of the genetic and acquired factors. 

Material and methods: 101stroke patients, aged 18 to 50 years, were included in our study, 32 

women and 69 men. We included also a control group of 69 patients without stroke, 44 women 

and 25 men. All patients were examined for acquired risk factors for stroke and for genetic 

factors, especially thrombophilia. 

All risk factors were compared into the two groups and the statistically significant ones were 

defined. The following leading acquired risk factors for ischemic stroke were determined in the 

study population: dyslipidemia, arterial hypertension, hyperhomocysteinemia, smoking, 

obstructive sleep apnea, diabetes mellitus. In the stroke group patients, the highest number of 

patients were with dyslipidemia -71.4% (65), in the control group -8.7% (6) . The difference is 

statistically significant (p <0.001). The other risk factors with significant difference (p <0.05) are 

arterial hypertension, hyperhomocysteinaemia, smoking, obstructive sleep apnea, diabetes 

mellitus. In the stroke group with dyslipidemia were 71.4% (65) of the patients, arterial 

hypertension - 62.2% (61), hyperhomocysteinemia - 22.2% (20), smoking- 24.5% (24), 

obstructive sleep apnea - 12.4% (12), diabetes mellitus 12.2% (12).  

A statistically significant difference was obtained for the following factor for thrombophilia: the 

homozygous carring of the PAI mutation. The incidence in the stroke group of the homozygous 

carrier of the PAI mutation was 19.4% (13) for the 4G / 5G allele and 13.4% (9) for the 4G/ 4G 

allele (p = 0.017). In the control group, the incidence of these factors were as follows: the 

homozygous carrier of the PAI mutation was 7.2% (5) for the 4G / 5G allele and 4.3% (3). We  
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found that homozygous carrier of the PAI mutation is clinically significant for ischemic stroke. 

We defined that increasing the age by one year increased the chance of stroke by 1.11 times [OR 

= 1.11; CI: (1.06-1.16); p <0.001]. In men, the chance of stroke increases by 3.79 times 

compared to women [OR = 3.79; CI: (1.99-7.24); p <0.001]. Dyslipidemia increases the chance 

of stroke by 26.25 times, [OR = 26.25; CI: (10.12-68.07); p <0.001], whereas arterial 

hypertension further increased this chance by 36.27 times [OR = 36.27; CI: (10.63-123.72); p 

<0.001]. Obstructive sleep apnea increases this chance by 1.00 times more [OR = 1.00; CI: 

(0.12-0.58); p <0.001], and the family history for thrombotic events by 25.26 times [OR = 25.26; 

CI: (3.33-191.35); p <0.001]. Smoking increased the chance of stroke by 2.87 times [OR = 2.87; 

CI: (1.16-7.12); p = 0.023]. If the patient is homozygous carrier of the PAI mutation, the chance 

for  stroke is 2.60 times higher for variant 4G / 5G [OR=2,60; CI: (0,77-8,81)] and 3.00 times 

higher for variant 4G / 4G [OR=3,00; CI: (0,70-12,93)]. 

These results confirmed the need for further studies to determine the leading factors for ischemic 

stroke. Our study proves the necessity of testing young people with stroke for thrombophilia. We 

defined PAI mutation as a risk factor for early arterial stroke. 

 

              


