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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

БДСМА – басейн на дясна средномозъчна артерия 

БЛСМА – басейн на лява средномозъчна артерия 

ВБС – вертебро-базиларна система 

ГТР – Генерализирано тревожно разстройство 

ЕПР – Електрон Парамагнитен Резонанс  

MAO-B – Моноаминооксидаза-Б 

МКБ-10 – Международна класификация на болестите – 10 ревизия 

ОС – Оксидативен Стрес 

8-OHdG – 8-хидрокси, 2-деоксигуанидин 

CAT – Каталаза 

DSM-IV – Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition 

(Диагностичен и статистически наръчник на психичните заболявания, четвърто 

издание). 

GAD – General Anxiety Disorder 

GSH-Px – Глутатион Пероксидаза 

GST – Глутатион-S-трансфераза 

H2O2 – Водороден Пероксид 

НАМ-D-17 –  Hamilton Depression Rating Scale (Скала на Hamilton за оценка на 

депресия) 

MDA – Малондиалдехид 

MPTP – 1-метил,4-фенил, 1,2,3,6-тетрахидропиридин 

NO – Азотен Оксид 

∙OH –Хидроксилен Радикал 

PCC – Протеинкарбонилно съдържание 

PHQ – Patient Health Questionnaire RNS – Реактивни азотни видове 

ROS – Реактивни кислородни видове 

SOD – Супероксид дисмутаза 

SSRI – Селективни серотонинови реъптейк инхибитори 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Проблемът за лечението и рехабилитацията на болните с церебрален 

инсулт и досега е един от най-актуалните и трудните в съвременната клинична 

практика. Психичната патология не само често излиза на преден план, но може 

да бъде определяща във възстановяването на двигателните и речевите функции 

на болните и на тяхната социална адаптация, както и да влияе върху показателя 

на смъртността (A. Berg et al. 2003). 

Депресията е често срещана последица на инсулта. Приблизително една 

трета от оцелелите след инсулт изпитват значителни симптоми на депресия 

(Hackett et al. 2005). Слединсултната депресия се асоциира с влошено качество 

на живот (Carod-Artal et al. 2000, Ones et al. 2005, Pan et al. 2008), висока 

инвалидност и лоши рехабилитационни последици (Paolucci et al. 2001, 

Chemerinski et al. 2001, Pohjasvaara et al. 2001a, Brodaty et al. 2007), по-висока 

употреба на здравеопазване (Jia et al. 2006), смъртност (House et al. 2001, Williams 

et al. 2004, Townend et al. 2007c) и суицидни идеи (Kishi et al. 2001, Pohjasvaara et 

al. 2001b). Все още не е постигнат консенсус по отношение на етиологията на 

слединсултната депресия. Слединсултната депресия може да има многофакторна 

етиология, включваща органични и реактивни компоненти.  

Оценяването на слединсултната депресия често е усложнена от няколко 

физикални и когнитивни увреждания, от които инсултните пациенти обикновено 

страдат. Вегетативните симптоми като умора, психомоторна ретардация или 

инсомния, могат да бъдат директни физически последици от инсулта. Но те също 

конституират някои от симптомите на депресията. Изследванията на 

биохимичните промени при депресията все още не са систематизирани и все още 

имат недостиг в качествено и количествено отношение.  

Оксидативният стрес е въвлечен в патогенезата на разнообразни болестни 

състояния и може да е често срещан патогенетичен механизъм, лежащ в основата 

на много психични заболявания, тъй като мозъкът е сравнително по-уязвим към 

оксидативни увреждания. В последните няколко години оксидативният стрес е 

разглеждан като един от допринасящите фактори в патогенезата на депресията. 

Напоследък той е обсъждан и като съпътстващ фактор в много хронични 

невродегенеративни патологии, както и остри цереброваскуларни разстройства 

като инсулта. 
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2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цел 

Да се изследва ролята на оксидативния стрес в етиопатогенезата на 

депресивните и тревожни разстройства при пациенти след прекаран мозъчен 

инсулт, с цел оптимизиране на диагностично-терапевтичните и медико-

социалните подходи.  

2.2. Задачи 

1. Да се представи влиянието на основните социо-демографски 

характеристики (пол, възраст, образование и семейно положение) и 

личностовата тревожност върху развитието на афективни разстройства на 

пациентите след мозъчен инсулт. 

2. Да се анализира зависимостта на възникването на слединсултни 

афективни разстройства от локализацията на огнището на поражение на главния 

мозък, тежестта на инсулта. 

3. Да се представи психопатологичната характеристика и да се определи 

тежестта на депресивното разстройство в острата фаза след прекаран мозъчен 

инсулт. 

4. Да се изследва наличието на корелация между депресивно разстройство 

и генерализирано тревожно разстройство при слединсултни пациенти. 

5. Да се установи дали е налице връзка между наличието на депресия и 

наличието на паническо разстройство при слединсултни пациенти. 

6. Да се проучи нивото на генериране на реактивни кислородни видове 

(ROS) и на азотен оксид (NO) при слединсултни пациенти в зависимост от 

наличието на депресивно разстройство и неговата тежест.  

7. Да се определи нивото на малондиалдехид (MDA), като маркер на 

оксидативно увреждане на липидите, протеинкарбонил (PC), маркер за 

оксидативно увреждане на протеините, и 8-OHdG, маркер за оксидативно 

увреждане на ДНК, при слединсултни пациенти в зависимост от наличието на 

депресивно разстройство и неговата тежест.  

8. Да се изследва нивото на ензимните антиоксиданти супероксид 

дисмутаза (SOD) и каталаза (CAT), както и на неензимните антиоксиданти 

(аскорбатни радикали) при слединсултни пациенти в зависимост от наличието на 

депресивно разстройство и неговата тежест. 
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3. КОНТИНГЕНТ И МЕТОДИКИ 

3.1. Контингент на изследването 

Контингент на изследването са 93 пациенти, преболедували от мозъчен 

инсулт, от които 59 мъже (39-83 г.) и  34 жени (56-87 г.), на средна възраст 66,8 

г. Обхванати са пациенти, лекувани в Неврологична клиника към УМБАЛ 

„Проф. д-р Стоян Киркович“ гр. Стара Загора за периода 2015 – 2016 г., 

отговарящи на определени от протокола критерии, като пациентите са запознати 

предварително с целите, задачите и методите на изследването и са предоставили 

писмено съгласие за участие.  При всички пациенти бяха изследвани подбрани 

показатели на оксидативния стрес в лабораториите по „Оксидативен стрес“ и 

„ЕПР спектроскопия“ в катедрата „Химия и Биохимия“ на МФ на Тракийски 

университет, гр. Стара Загора. За сравнение бе създадена и контролна група от 

32 здрави лица (14 мъже и 18 жени) от същия пол и възраст. 

1. Включващи критерии: 

1.1. Уточнена диагноза „Мозъчен инсулт“, съгласно критериите на МКБ 

10, в първите три дни след първоначалното регистриране на диагнозата чрез 

медицинска документация за заболяването и невроизобразяващо изследване (КТ 

или ЯМР). 

1.2. Възраст от 39г. до 87г. включително, с възможност за разбиране на 

смисъла на проучването и предоставено лично информирано съгласие за участие. 

2. Изключващи критерии: 

2.1. Наличие на патологични структурни промени на мозъка (вкл. тумори, 

със или без оперативна интервенция), установени чрез невроизобразяващите 

методи. 

2.2. Наличие на деменция – изключване на болни с тежки когнитивни 

нарушения (бал по скалата MMSE по-малко от 20). 

2.3. Придружаващи тежки хронични соматични или други неврологични 

заболявания, както и психични заболявания, извън рамките на афективните 

разстройства.  

2.4. Затруднен речеви контакт –афазии, глухота. 

 

3.2. Методики на изследването 

Послужихме си със следния методичен подход: 
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1. Клиничен метод : клинично изследване, което включваше: 

1.1. Събиране на пълни анамнестични сведения от пациентите, при 

възможност и/или от близки, и наличната медицинска документация за 

основното заболяване и съпътстващите заболявания с акцент върху 

придружаваща психиатрична анамнеза. 

1.2. Снемане на цялостен психичен статус, с акцент върху афективната 

сфера. 

1.3. Снемане на кратък соматичен и неврологичен статус. 

1.4. Прилагане на оценъчни скали: 

1.4.1. Клинико-оценъчни: 

1.4.1.1. Hamilton Depression Rating Scale (HAM-D-17; Hamilton, 1960) – за 

oценка на тежестта на депресивно разстройство по критериите на МКБ10.  

Широко използвана скала за оценка на тежестта на депресивните 

симптоми. Изследването се провежда под форма на интервю с пациента. Девет 

от симптомите (депресивно настроение, чувство за вина, суицид, забавеност, 

активност и трудова дейност, ажитираност, психична тревожност, соматична 

тревожност, хипохондричност) се оценяват от 0 до 4 точки. Други осем симптома 

(разстройства при заспиване, разстройства в непрекъснатостта на съня, ранно 

събуждане, гастроинтестинални соматични симптоми, генитални симптоми, 

общи соматични симптоми, загуба на тегло, съзнание за болест) се оценяват от 0 

до 2 точки. Общият сбор по скалата варира от 0 до 54 точки, като от 0 до 7 точки 

се обективизира липса на депресия, от 8 до 13 точки се обективизира лека 

депресия, от 14 до 18 точки – средна депресия, от 19 до 22 – средно-тежка 

депресия и от 23 до 54 точки – тежка депресия. 

1.4.1.2. MMSE  

Кратка скала за оценка на психичния статус (MMSE, Mini Mental State 

Examination) или тест Folstein е въпросник от 30 точки, който широко се използва 

в клинични и изследователски проучвания за измерване на когнитивно 

увреждане. Прилагането на теста отнема между 5-10 минути и изследва функции, 

включително регистрация, внимание и калкулация, спомняне, език, способност 

за следване на прости команди и ориентация. Всеки резултат по-голям или равен 

на 24 точки (от 30) показва нормален интелект. Стойности под тези показват 

тежко (≤ 9 точки), умерено (10-18 точки) или леко (19-23 точки) когнитивно 

увреждане.  

1.4.1.3. NIHSS  
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NIHSS (National Institutes of Health Stroke scale) е скала за оценка тежестта 

на състоянието на болния и изразеността на огнищния неврологичен дефицит. 

Скалата се състои от 11 елемента, всеки от които оценя специфична способност 

между 0 и 4. Резултатът може да варира от 0 до 42 точки. При резултат 0 точки 

няма симптоми на инсулт, при 1-4 – лек инсулт, 5-15 – среден, 16-20 – средно 

тежък и 21-42 – тежък инсулт.  

1.4.2. Самооценъчни: 

1.4.2.1. State-Trait Anxiety Inventory for Adults (Charles D. Spielberger) 

Тестът е самооценъчен и се състои от две суб-скали, една (X-1), измерваща 

ситуативната тревожност и една (Х-2) измерваща тревожността, като черта на 

характера. Ситуативната тревожност се проявява само във връзка с конкретни 

събития (например изпит, медицински преглед или операция, интервю за работа 

и т.н.). За разлика от нея личностната тревожност отразява специфичния начин, 

по който един индивид възприема събитията от външния свят – предимно като 

предизвикателства и възможности за развитие или предимно като заплахи. Всяка 

суб-скала съдържа 20 твърдения, които субектът оценява, избирайки един от 

четири предварително категоризирани отговора. Резултатите са отчетени според 

методическото пособие за работа с българската форма на въпросника за оценка 

на тревожността на Чарлз Спилбъргър - Щетински Д., Паспаланов И. БАН, 

Институт по психология София 1989 г. 

1.4.2.2. PHQ 

Patient Health Questionnaire (PHQ) е самооценъчна скала на Pfizer Inc за 

наблюдение и диагностика на депресия, тревожност, алкохолни, хранителни и 

соматоформни разстройства. Тя е самооценъчна версия на Primary Care 

Evaluation of Mental Disorders (PRIME-MD), диагностичен инструмент, създаден 

през 1990-те от Pfizer Inc. Използваме адаптиран вариант на български от проф. 

д-р Петър Маринов (2013). 

1.4.2.2.1. PHQ-9 

 PHQ-9, специфичен инструмент за депресия, изследва всяка от 9-те DSM-

IV критерии, базирани на модула за настроение от оригиналния PRIME-MD. 

Този инструмент се използва в най-различни ситуации, включително клинични 

условия в Съединените щати, както и научните изследвания. Наличните 9 скали 

включват анхедония, дистимия, разстройства в съня, астения, намален апетит, 

вина, хипопросексия, ретардация и суицидни мисли. Всяка от скалите се оценява 

от 0 до 3 точки, като общият резултат варира между 0 до 27 точки. Оценките са 

както следва: от 0-4 точки – липса на депресия, 5-9 – лека, 10-14 – средна, 15-19 

– средно-тежка, 20-27 – тежка депресия.  
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1.4.2.2.2. PHQ-15 

 PHQ-15 оценява наличието на панически симптоми съгласно критериите 

на DSM-IV. Отговорите са само “да“  и „не“, като от първия (А) се съди за 

наличието на панически пристъп. Въпроси Б до Г са свързани с внезапността, 

повторяемостта и страхът от появата на нов пристъп. Въпроси а-к уточняват 

симптомите на последно получения пристъп. При отговор „не“ на първия въпрос 

липсват панически симптоми. При отговор „да“ на въпрос А, отговор „да“ на 

някои от Б-Г, както и отговор „да“ на три от въпросите а-к са налице средни 

панически симптоми. При отговор „да“ на всички въпроси от А до Г, както и 

отговор „да“ на поне 4 от въпросите от а-к, са налице високи панически 

симптоми.  

1.4.2.2.3. GAD-7 

 GAD-7 е скала за оценка на генерализирано тревожно разстройство 

съгласно критериите на DSM-IV. Има седем въпроса, всеки от които се изчислява 

от 0 до 3 точки, като общият резултат е от 0 до 21 точки. При резултат 0-4 не е 

налице тревожно разстройство, при 5-9 – леко, 10-14 – умерено и 15-21 – тежко 

тревожно разстройство.  

2. Анкетен метод - индивидуална анкета, разработена специално за целите 

на протокола, включваща социодемографски показатели. 

3. Статистически метод -статистическите анализи бяха осъществени, 

използвайки пакета от статистически програми за Windows 7, STATISTICA 

версия 10 (StatSoft, Inc.). Дескриптивните статистически величини на 

вариационните променливи: средна аритметична стойност и стандартно 

отклонение (SD) бяха изчислявани съобразно стандартните методи. Корелацията 

между количествените променливи бе анализирана използвайки Корелационния 

анализ. При всички анализи, разликите с ниво на значимост р<0.05 са считани за 

статистически значими. 

4. Лабораторни и инструментални изследвания 

4.1. Химикали и реактиви 

Използваните реактиви ca: Xanthine Oxidase from bovine milk (XO), 

NitroBlue Tetrazolium (NBT), Hypoxanthine (HX) (6-Hydroxypurine), 2-

Thiobarbituric acid (TBA) (4,6-Dihydroxypyrimidine-2-thio), 2,4-

Dinitrophenylhydrazine (DNPH), Dimethyl sulfoxide (DMSO), N-tert-butyl-alpha-

phenylnitrone (PBN) от Sigma-Aldrich, USA. Използваните тестове за определяне 

на общ белтък и хемоглобин са производство на Human (Germany). Кръвта се 

доставяше в 3,5 ml контейнери с антикоагулант EDTA (Ethylenediaminetetraacetic 

acid) – за отделяне на плазма и еритроцити и 3,5 ml контейнери без антикоагулант 
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за отделяне на серум – използван за ЕПР спектроскопските изследвания - 

аскорбатни радикали и ROS продукти. 

4.2. Инструментални методи 

Всички изследвания бяха извършени в лабораториите по “Оксидативен 

стрес” и “ЕПР спектроскопия” в Катедра „Химия и Биохимия“. 

Спектрофотометричните измервания бяха извършени със спектрофотометър 

Thermo Science. EPR изследванията бяха извършени при стайна температура на 

EPR спектрометър X-band EMXmicro Bruker, Germany оборудван със стандартен 

резонатор. За изследване на пробите, като епруветки бяха използвани кварцови 

капилярки, които след затвaряне се поставят в стандартни EPR кварцови 

тръбички. 

4.3. Биохимични методи 

4.3.1. Обработка на периферна кръв 

Венозна кръв в обем 5ml се вземаше в деня на извършване на изследването 

с антикоагулант Комплексон III (двунатриева сол на етилендиаминотетраоцетна 

киселина ЕDTA-2Na). Кръвта се центрофугираше при 3000g за 15 min за 

отделяне на плазмата. От плазмата се отделяха протеините по следния начин: 

към 2.5ml плазма се прибавяха 2.5ml физиологичен разтвор и 2.5 ml 25% 

трихлороцетна киселина (ТХО). Сместта се разбъркваше 5min и 

центрофугираше 15 min на 2000g. Така получената депротеинизирана плазма се 

използваше за определяне продуктите на липидно перокисление. 

4.3.2. Обработка на еритроцити 

Еритроцитите се промиваха трикратно с физиологичен разтвор (1:3/v:v) и 

се лизираха при следните условия: към 0.5 ml клетъчна суспенсия се прибавяше 

2 ml студена дeстилирана вода и се разбъркваше 30 min на ледена баня по метода 

на Ivanov и Gadjeva, 2000. За отделяне на хемоглобина към 0.2 ml еритроцитен 

лизат се прибавяха 1.8 ml дeстилирана вода и 1 ml смес етанол/хлороформ 

(3:5/v:v). Сместа престояваше 5 min, през което време се разбъркваше 

многократно, след това се центрофугираше 20 min при 2500g и преципитираният 

хемоглобин се седиментираше. За определяне на ензимните активности се 

използваше супернатанта. 

4.4. Спектрофотометрични методи 

4.4.1. Определяне на липидно перокисление в плазма 

Общото количество на продуктите на прекисно окисление се определяше 

в плазма чрез метода на тиобарбитуровата киселина (ТВА), който се основава на 

спектрофотометрично измерване (λ = 532 nm) на малондиалдехидните реактивни 
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продукти (MDA) (Plaser et al., 1966) мoдифициран от Gadjeva, et al.,2005; 2007. 

Накратко: 1 ml обезбелтъчена плазма се смесваше с 0.25 ml прясно приготвен 1% 

разтвор на тиобарбитурова киселина (TBA). Сместа се нагряваше 1 час при 95оС. 

След охлаждане се измерваше на спектрофометър при дължина на вълната λ= 

532 nm. Количеството MDA в изследваната проба се определяше по следното 

уравнение: 

1𝜇𝑚𝑜𝑙

𝑙
𝑀𝐷𝐴 =

𝑂𝐷532 𝑥 1.75

0.156
 

където: OD532 – оптическа плътност при λ= 532 nm и ε =1.55 x 105𝑀−1𝑐𝑚−1; 

0.156–абсорбционен коефицент на 1mM разтвор на MDA. 

4.4.2. Oпределяне на супероксиддисмутазна активност (SOD) в 

еритроцитен лизат 

Супероксид дисмутазната активност (CuZn-SOD) се определяше в 

еритроцитен лизат по метода на Sun et al. (1988) и модифициран от Gadjevaet.al., 

2005; 2008. Системата от хипоксантин/ксантин оксидаза се използваше за 

генериране на супероксиден анион. Към всяка изследвана проба от 0.1 ml 

еритроцитен лизат се прибавяха 0.2 ml хипоксантин, 0.02 ml ЕDТА, 0.4 ml 

NBT,0.88 ml PBS - буфер, 0.4 ml разтвор на ХO в PBS буфер. Получените проби 

се инкубираха 20 min при температура 370С и охлаждаха нa лeдeна баня за 

стопиране на реакцията. Супероксидният анион редуцира 

нитроблутетразол(NBT) до разтворим формазан, който се 

спектрофотометрираше при λ = 560 nm. Наличната супероксид дисмутаза в 

изследваната проба улавя супероксидния анион и инхибира редукцията на NBT. 

Една единица супероксид дисмутазна активност се дефинира като количеството 

ензим, предизвикващо 50% инхибиране редукцията на NBT до формазан. 

Резултатите се представят като единици ензимна активност за g хемоглобин 

U/gHb. 

4.4.3. Определяне на каталазна активност (CАТ) в еритроцитен лизат 

Каталазната активност в еритроцитен лизат беше определена по метода на 

Beers and Sizer, 1952; Aeby, 1984, модифициран от Gadjeva et.al., 2005а; 2008, 

използвайки водороден пероксид като субстрат. Към всяка изследвана проба от 

0.1ml супернатант се прибавят 1.9 ml 0.05М фосфатен буфер (рН=7.0) и 

1ml0.03М H2O2. Намалението на концентрацията на H2O2 при 25°C се определя 

спектрофотометрично при λ = 240 nm, като оптичната плътност се отчита точно 

1 min след прибавянето на Н2О2. Една единица каталазна активност се дефинира 

като количеството ензим, предизвикващо разграждане на 1μM H2O2 за 1 минута. 

Резултатите се представят като единици ензимна активност за g хемоглобин 

U/gHb. 
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4.4.4. Определяне на хемоглобин 

Концентрацията на хемоглобина в изследваните лизати се определяше по 

цианметхемоглобиновия метод (Mahoney et al., 1993). 

4.5. ЕПР методи 

4.5.1. Exvivo ЕПР метод за изследване нивото на аскорбатни радикали като 

маркери за оксидативен стрес в серум 

За изследването на аскорбатни радикали се използваше метода на Baileyet 

al. 2004 с модификации направени от Желева през 2012, като към 100μL серум 

се прибавиха 900μL DMSO и се ценрофугираха на 4000 rpm за 10 min на4ºС. От 

всяка проба се заснемаха по 3 спектъра при съответните ЕПР условия: Center field 

– 3505.00G, Microwave power – 20.00mW, Modulation amplitude - 1G,Sweep width 

– 15G, Receiver gain -1 x105, Time constant – 40.96 ms, Sweep time –60.42 sec, 10 

scans per sample Нивата на Аsc• радикали са измерени в безразмерни единици. 

4.5.2. Определяне нивото на ROS продукти в серум чрез Ex vivo ЕПР спин 

улавяща техника 

За доказване на ”real time” протичаща липидна пероксидация бяха 

определяни нивата на ROS продукти в серум чрез еx vivo ЕПР спин улавяща 

техника по метод на Shi et al., 2005 и модифициран от Zheleva et al., 2011. Към 

100μL серум се прибавяха 900μL 50mM PBN, разтворен в DMSO, ценрофугираха 

се на 4000 rpm за 10 min на 4ºС. От всяка проба се заснемаха по 3 спектъра при 

съответните ЕПР условия: Center field – 3503.73 G, Microwave power – 20.00mW, 

Modulation amplitude - 5G, Sweep width – 50 G, Receiver gain -1 x 105, Timeconstant 

– 81.92 ms, Sweep time – 125.95 sec. Scans per sample -5 scans. Нивата на Аsc• 

радикали са измерени в безразмерни единици. 

4.5.3. Определяне нивото на •NO pадикали в плазма чрез еx vivo EPR спин 

улавяща техника  

На базата  на методи, публикувани от Yoshioka et al., 1996 и  Yokoyama et 

al., 2004, разработихме и адаптирахме EPR метод за определяне нивото на  •NO 

pадикали в серум и тъканен хомогенат. За целта се приготвя 50µM разтвор на 

Carboxy.PTIO в смес, съдържаща Tris буфер (50 mM, рН 7.5) и DMSO в 

съотношение 9:1. 100µL серум или 100mg тъканен хомогенат се хомогенизират 

в 1000 µL смес от Tris  буфер в DMSO (9:1) и се ценрофугират на 4000 rpm за 10 

min на 4ºС. За заснемане на EPR спектъра на спин адукта, формиран между спин 

уловителя Carboxy.PTIO и генерираните NO радикали, се смесват 100 µL от 

пробата с 100 µL 50 mM разтвор на Carboxy.PTIO. 

Всека плазмена проба се изследва 3 отделни  пъти, като EPR спектрите бяха 

записвани при следните условия:  Center field –3505G, Microwave power –
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6.42mW, Modulation amplitude–5G, Sweep width –75G, Receiver gain -2.5x102, 

Time constant – 40.96ms, Sweep time –60.42s, 1 scan per sample. 

4.5.4. Обработване на получените ЕПР спектри и изчисления 

Всички ЕПР спектри бяха обработвани със специалните програми 

Simphonia и WINEPR, разработени от фирмата Bruker, производител на 

ЕПРсистемата EMXmicro, използвана за провеждане на ЕПР експериментите. За 

идентифициране на регистрираната радикалова структура бяха измервани 

характеристичните ЕПР константи в гауси (G), а именно g факторът, както и 

хиперфинните характеристични константи aN и aH. Количествена оценка на 

показателите на оксидативен стрес е в безразмерни единици (arb. units) се 

правеше чрез двойно интегриране на площта под ЕПРспектрите. 

4.6. Имуно-ензимни методи 

4.6.1. Определяне на протеин карбонилно съдържание (РСС)  

Използва се OxiSelectTM Protein Carbonyl ELISA Kit. Предварително се 

определя количеството на протеина в изследваната проба с Total Protein Kit на 

Human, и за получаване на 10 µg/mL протеин -  плазмените проби ce разреждат с 

PBS, pH =7.4. BSA стандарта (редуциран/окислен) и изследваните проби 

(10µg/mL) се адсорбират върху плака с 96 гнезда за 2 часа при 37ºС. Протеин 

карбонилът, намиращ се в пробите и стандарта, реагират с DNPH  до образуване 

на DNP hydrazone, обработва  се с anti-DNP antibody и HRP conjugated secondary 

antibody. Протеин карбонилното съдържание в пробите се определя по 

стандартна крива, която се приготвя от абсорбциите, получени на база 

окислен/редуциран BSA стандарт и се пресмята протеин карбонилното 

съдържание в пробите в nmol/mg. 

4.6.2. Количествено определяне на 8-ОНdG  

Китът за ДНК увреждане се  използва за количествено определяне на 8-

ОНdG. Високите нива на 8-ОНdG  в пробите водят до ниски нива на свързване с 

антитялото в плаката (Patel et al., 2007) и се налага плазмените проби да се 

разреждат с разтворителя в кита. Разредените 20 пъти проби и приготвените 

стандарти в концентрационен диапазон от 0 ng/mL до  100 ng/mL се поставят в 

предварително обработената с 8-ОНdG  конюгат плака. След кратко инкубиране 

се прибавя anti-8-OHdG monoclonal antibody, последвано от  HRP conjugated 

secondary antibody. Съдържанието на 8-ОНdGng/mL се определя по 

предварително построената стандартна крива на база различните концентрации 

на 8-OHdG стандарт. 
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4. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

4.1. Влияние на социо-демографските фактори и личностовата тревожност 

върху наличието и тежестта на слединсултната депресия 

4.1.1. Демографска и социална характеристика на изследваните пациенти 

 Демографската и социална характеристика на изследваните пациенти е 

представена  в таблици 1-5.  

Табл. 1. Пол на изследваните пациенти 

Пол Брой пациенти 

Мъже 59 (63,4%) 

Жени 34 (36,6%) 

Табл. 2. Възраст на изследваните пациенти 

Възраст Брой пациенти 

Средна възраст – 66,8 г. 

39-50 2 (2,2%) 

51-70 63 (67,7%) 

71-87 28 (30,1%) 

Табл. 3. Образование на изследваните пациенти 

Образование Брой пациенти 

Без 4 (4,3%) 

Начално 2 (2,2%) 

Основно 39 (41,9%) 

Средно 40 (43%) 

Висше 8 (8,6%) 

Табл. 4. Семеен статус на изследваните пациенти 

Семеен статус Брой пациенти 

 Мъже Жени Общо 

Несемеен 1 (1,1%) 1 (1,1%) 2 (2,2%) 

Семеен 44 (47,3%) 15 (16,1%) 59 (63,4%) 

Разведен 9 (9,8%) 5 (5,2%) 14 (15,1%) 

Вдовец 5 (5,2%) 13 (14%) 18 (19,3%) 

Табл. 5. Социален статус на изследваните пациенти 

Социален статус Брой пациенти 

Без жилище 1 (1,1%) 



 

 
16 

Живее при родители 1 (1,1%) 

Собствено жилище 91 (97,8%) 

4.1.2. Влияние на пола върху наличието на депресия и тревожни 

разстройства след прекаран мозъчен инсулт 

От всички 93 изследвани от нас пациенти без депресия са 9 (26.5%) жени и 

24 (40.7%) мъже, а с депресивни симптоми са 25 (73.5%) жени и 35 (59.3%) мъже. 

От жените с депресия 7 (20.6%) са с лека степен, 7 (20.6%) са със средна степен, 

2 (5.9%) са със средно-тежка и 9 (26.5%) са с тежка степен на депресия. От 

мъжете с депресия 15 (25.4%) са с лека степен, 11 (18.6%) са със средна степен, 

8 (13.6%) са със средно-тежка и 1 (1.7%) е с тежка степен на депресия (фиг. 1). 
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Фиг. 1. Разпределение на пола според наличието на депресия 

Съществува статистически значима разлика в степента на депресия между 

мъже и жени. При жените е по-силно изразена (1.85±0.26) отколкото при мъжете 

(1.1±0.14), (p<0.01), (фиг. 2). Тези резултати са потвърдени от проучванията на 

Al-Busaidi et al. 2016, Salinas et al. 2016, Hirata et al. 2016, Carod-Artal et al. 2009. 
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Фиг. 2. Влияние на пола върху наличието на депресия 

При изследване на пола към наличието на генерализирано тревожно 

разстройство 6 (17.65%) от жените и 17 (28.8%) от мъжете не страдат от ГТР, а 

28 (82.35%) от жените и 42 (71.2%) от мъжете имат изявена симптоматика. От 

всички жени с ГТР 9 (26.5%) са с лека степен, 10 (29.4%) са със средна и 9 (26.5%) 

са с тежка степен. От всички мъже с ГТР 17 (28.8%) са с лека степен, 19 (32.2%) 

са със средна и 6 (10.2%) са с тежка степен (фиг. 3). 
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Фиг. 3. Разпределение на пола според тежестта на ГТР 
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          За разлика от депресията при ГТР не се наблюдава статистически значима 

разлика между половете, (p>0.05). За жените средната тежест на ГТР е 1.64±0.18, 

а за мъже е 1.23±0.12 (фиг. 4). Въпреки отсъствието на статистическа значимост 

се оформя тенденция за превалиране на симптомите на ГТР при жени, която 

може да се потвърди, или отхвърли при разширяване на контингента изследвани 

лица. В литературата проучванията на Feng et al. 2016, Al-Busaidi et al. 2016 и 

Carod-Artal et al. 2009 откриват увеличен риск за ГТР при слединсултни пациенти 

от женски пол. 
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Фиг. 4. Влияние на пола върху наличието на ГТР 

4.1.3. Проучване ролята на възрастта върху развитието на депресивни и 

тревожни разстройства след прекаран мозъчен инсулт 

          При изследване влиянието на възрастта на слединсултните пациенти върху 

развитието на депресивно разстройство установихме, че депресия е налична при 

най-голям брой пациенти във възрастта от 60 до 70 години (29 пациенти). Във 

възрастта от 50 до 60 години пациентите с депресия са 12, а от 70 до 80 – 15 (фиг. 

5). 
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Фиг. 5. Разпределение на болните от депресия по възраст 

          В нашето изследване не установихме взаимовръзка между възрастта на 

слединсултните пациенти и наличието на депресия, (p>0.05) (фиг. 6). В 

литературата са получени противоречиви резултати. Изследване на Salinas et al. 

2016 обаче разкрива статистически значима положителна корелация между 

напредналата възраст и слединсултната депресия. От друга страна проучване 

върху голяма кохорта от пациенти (546 преживели инсулт) на Hirata et al. 2016 

показва, че напредналата възраст се свързва с по-малък риск от развитие на 

слединсултна депресия.  
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Фиг. 6. Зависимост между възрастта и наличието на депресия 
  

           В получените от нас резултати не се наблюдава взаимовръзка между 

възрастта на слединсултните пациенти и наличието на ГТР, (p>0.05), (фиг. 8). В 

литературата тези резултати се потвърждават от Menlove et al. 2015. От друга 
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страна проучване на Broomfield et al. 2015 открива повишен риск от ГТР при по-

младите слединсултни пациенти. 

0 1

ГТР - Наличност:

0 - без ГТР

1 - с ГТР

62

64

66

68

70

72

74

В
ъ

зр
а

с
т

 Средна възраст

 

Фиг. 8. Зависимост между възрастта и наличието на ГТР 

          В нашето проучване не наблюдавахме статистически значими зависимости 

в степента на ГТР и депресивно разстройство спрямо образованието, (p>0.05), 

(фиг. 9, 10). В литературата изследванията на Hirata et al. 2016 и Carod-Artal et al. 

2009 откриват статистически значима положителна корелационна връзка между 

ниската степен на образование и наличието на слединсултна депресия. 

Проучването на Carod-Artal et al. 2009 също така открива подобна връзка между 

степента на образование и наличието на ГТР. 
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Фиг. 9. Зависимост между степента на образование и степента на ГТР 
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Фиг. 10. Зависимост между степента на образование и степента на депресия 

          Най- голяма част от всички семейни са със средна степен на ГТР, 20 

пациенти (33.9%), 13 (22%) са с тежка, 15 (25.4%) са с лека и 11 (18.6%) са без. 

От несемейните най-голяма част са без ГТР, 12 пациенти (35.3%), 11 (32.35%) са 

с лека степен, 9 (26.5%) са със средна и 2 (5.9%) са с тежка. (фиг. 11) 
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Фиг. 11. Разпределение на пациенти с различно семейно положение спрямо 

степента на ГТР 

          Не открихме влияние на семейното положение върху степента на депресия, 

(p>0.05), (фиг. 12). От друга страна в рамките на получените от нас резултати 
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съществува статистически значима разлика между степента на ГТР при самотни 

пациенти (разведени, несемейни, вдовци) и семейни, (p<0.05). При семейните се 

наблюдава по-висока степен на ГТР в сравнение с несемейните хора, (фиг. 13). В 

литературата мащабно проучване на Hirata et al. 2016 открива статистически 

значима положителна корелационна връзка между самотата и наличието на 

слединсултна депресия. 
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Фиг. 12. Зависимост между семейното положение и степента на депресия 
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Фиг. 13. Зависимост между семейното положение и степента на ГТР 
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4.1.4. Влияние на тревожността като черта на характера за отключване на 

слединсултна депресия и ГТР 

Ролята на индивидуалните особености, включващи преморбидната 

личност за развитието на слединсултна депресия е получила сравнително малко 

внимание.  

При сравняване на резултатите от теста Хамилтън с теста за ситуативна 

тревожност се открива силна зависимост, тоест има силна връзка между степента 

на депресия и наличието на личностова тревожност, (p<0.001), (фиг. 14). С 

нарасване на ситуативната тревожност нараства и степента на депресия. 
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Фиг. 14. Връзка между ситуативна тревожност и степен на депресия 

          Статистически значима връзка има и между наличието на личностова 

тревожност и степен на депресия, (p<0.001). С нарастване степента на 

личностова тревожност нараства и степента на депресия, (фиг. 15). Нашите 

резултати се потвърждават от Савина М. А. (2016), която посочва, че по-голямата 

част от слединсултните депресии възникват при лица с определени личностови 

особености, а именно по-често предразположени към депресивни реакции. Storor 

DL и Byrne GJ (2006) доказват, че преморбидния невротизъм и миналата история 

на психични заболявания са важни предиктори за слединсултна депресия. 
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Фиг. 15. Връзка между личностова тревожност и степен на депресия 

          Съществува много силна връзка между наличието на ситуативна 

тревожност и степента на генерализирано тревожно разстройство, (p<0.001). С 

наличието на ситуативна тревожност нараства и степента на ГТР, (фиг. 16). 
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Фиг. 16. Връзка между ситуативна тревожност и степен на ГТР 
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          Установихме и силна зависимост между наличието на личностова 

тревожност и степен на ГТР, (p<0.001). При наличие на личностова тревожност 

степента на ГТР се увеличава, (фиг. 17). 
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Фиг. 17. Връзка между личностова тревожност и ГТР 

4.2. Зависимост на възникването на слединсултни афективни разстройства 

от локализацията на огнището на поражение на главния мозък и тежестта 

на инсулта 

4.2.1. Изследване на зависимостта между локализацията на огнището на 

поражение на главния мозък и тежестта на депресивно разстройство 

От всички 93 изследвани пациенти 31 са с локализация на огнището в 

БЛСМА (басейн на лява средномозъчна артерия), 37 във ВБС (вертебро-

базиларната система) и 25 в БДСМА (басейн на дясна средномозъчна артерия. 

Нашите резултати не показват зависимост между локализацията на 

поражението в главния мозък при пациенти с прекаран мозъчен инсулт и 

тежестта на депресивно разстройство (p>0.05), (фиг. 18, табл. 6, 7. Storor DL и 

Byrne GJ (2006) също не откриват сигнификантна връзка между локализацията 

на лезията и слединсултната депресия. От друга страна, според Mеtoki N. et. al. 

(2016), инфарктите локализирани във фронталния и темпоралните лобове са 

рисков фактор за ранни депресивни симптоми през острата фаза на инсулта. 
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Фиг. 18. Корелация между локализация на инсулта и тежест на депресията 
 

Табл. 6. Статистическа значимост на корелацията между локализация на 

инсулта и тежест на депресията 

 БЛСМА ВБС БДСМА 

БЛСМА  p =0.47 p = 0.60 

ВБС p = 0.47  p = 0.99 

БДСМА p = 0.60 p = 0.99  

Табл. 7. Разпределение на брой пациенти спрямо локализацията на инсулта и 

тежестта на депресията  

 

 

Пациент

и без 

депреси
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Лека 

степен 

Средна 

степен 

Средно-

тежка 

степен 

Тежка 

степен 

Общ 

брой 

пациент

и 

БЛСМА 13 6 9 1 2 31 

БДСМА 9 6 3 3 4 25 
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ВБС 11 10 6 6 4 37 

Общо 33 22 18 10 10 93 

4.2.2. Изследване на зависимостта на тежестта на инсулта с тежестта на 

депресивното разстройство 

От всички 93 изследвани пациенти 73 (78,5%) са с лека и 20 (21,5%) със 

средно- тежка и тежка форма на мозъчен инсулт. 

Нашите резултати не показват статистически значима зависимост между 

тежестта на инсулта и тежестта на депресивното разстройство (p>0.05), (фиг. 19, 

табл. 8, 9). Според Chen YK et. al. (2016) по време на острия стадий на инсулт, 

женския пол, резултатите от NIHSS и прединсултната инсомния са значими 

предвестници на слединсултната депресия. Azra Alajbegovic et. al. (2014) 

заключава, че слединсултната депресия е по-честа при млади и пациенти от 

женски пол, такива с локализация на инсулта в медиалната лява хемисфера и 

такива с високи точки инвалидност по теста NIHSS. 
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Фиг. 19. Корелация между тежест на инсулта и тежест на депресията 
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Табл. 8. Статистическа значимост на корелацията между тежест на 

инсулта и тежест на депресиятa 

 

Тежест на инсулта лека степен тежка степен 

лека степен  p = 0.51 

тежка степен p = 0.51  

Табл. 9. Разпределение на брой пациенти спрямо тежестта на инсулта и 
тежестта на депресията  

 

N=93 - 

Тежест 

Средна 

степен 

Средно-

тежка 

степен 

Пациенти 

без депресия 

Тежка 

степен 

Лека 

степен 

Общ брой 

пациенти 

Тежка 

степен на 

инсулт 

5 3 9 3 0 20 

Лека степен 

на инсулт 
13 7 24 7 22 73 

Лека + тежка 

степен 
18 10 33 10 22 93 

4.2.3. Изследване на зависимостта на локализацията на инсулта с тежестта 

на генерализирано тревожно разстройство 

От всички 93 изследвани пациенти 70 (75.25%) са с ГТР, 23 (24.7%) са без 

симптоми на ГТР, 26 (27.95%) са с лека степен, 29 (31.2%) са със средна и 15 

(16.1%) са с тежка. Нашите резултати не показват зависимост между 

локализацията на инсулта и тежестта на ГТР (p>0.05). Според проучване на 

Castillo CS et, al. (1993), тревожното разстройство (независимо от депресията) не 

се свързва с фоновите характеристики или с тежестта на увредата, но се повлиява 

отчасти от наранените мозъчни структури. Те са установили ГТР при 26.9% от 

изследваните слединсултни пациенти. Според тях тревожност плюс депресия 
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биват асоциирани с леви кортикални лезии, докато тревожността самостоятелно 

се асоциира с лезии на дясна хемисфера. 

 

4.3. Клинична характеристика на коморбидното депресивно разстройство 

при пациенти с мозъчен инсулт 

4.3.1. Фамилна обремененост и минали заболявания на пациентите 

При анализиране на фамилната обремененост с депресивни и тревожни 

разстройства и мозъчно-съдови заболявания се установява, че от изследваните 

пациенти 44 са без фамилна обремененост, 2 са фамилно обременени само с 

депресия, 1 – само с тревожни разстройства, 2 – само със зависимости 

(злоупотреба с алкохол, психоактивни вещества, медикаменти), 37 – само със 

сърдечно-съдови или мозъчно-съдови инциденти, 1 – с тревожност и съдови 

инциденти, 5 – със зависимости и съдови инциденти и 1 – с депресия и 

тревожност (фиг. 20). В метаанализ, изследващ ролята на фамилната 

обремененост, се установява че съществуването на позитивна фамилна история 

за психиатрично заболяване съставлява рисков фактор за развитието на 

слединсултна депресия. Ролята на фамилната обремененост, обаче, е по-ниска 

отколкото при по-възрастни депресивни пациенти без доказателства за съдови 

инциденти, (Veselin T. Tenev et. al. 2009). 
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Фиг. 20. Фамилна обремененост на изследваните пациенти 

Коморбидното депресивно разстройство при изследваните от нас пациенти 

сме диагностицирали съобразно критериите на МКБ-10 за депресивно 
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разстройство: в рамките на един болестен депресивен епизод (F 32) или на 

рекурентен депресивен епизод (F 33).  

Само при 1 (3%) от пациентите без депресивно разстройство се установяват 

анамнезни данни за преболедувана в миналото депресия. При 10 (16,6%) от 

изследваните пациенти с депресия, депресивният епизод е в рамките на 

рекурентно депресивно разстройство, спрямо 50 (83,4%), при които 

депресивната симптоматика е новодиагностицирана. Липсват анамнезни данни 

за депресивно разстройство като част от биполярно афективно разстройство. 

Трима (5%) от депресивните пациенти приемат антидепресивно лечение (SSRI 

антидепресант). 

 При анализиране на миналите заболявания се установява, че от 

изследваните пациенти 45 не съобщават за минали заболявания, 5 споделят за  

депресия, 4 – за тревожни разстройства, 2 – са имали зависимости, 28 сърдечно-

съдови или мозъчно-съдови инциденти, 3 – с депресия, тревожност и съдови 

инциденти, 2 – с депресия и тревожност, 3 – с тревожност и съдови инциденти и 

1 – с депресия и съдови инциденти (фиг. 21).  
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Фиг. 21. Минали заболявания на изследваните пациенти 

 

4.3.2. Честота и характеристика на коморбидното депресивно разстройство. 

Симптоми по HAM-D-17 

От всички изследвани от нас постинстултни пациенти 60 (64,5%) са със 

депресивно разстройство. На фиг. 22 е представено разпределението на 
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изследваните пациенти според наличието на коморбидно депресивно 

разстройство.  

Наличност на депресия:
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Фиг. 22. Честота на разпределение на коморбидно депресивно разстройство 

Тежестта на диагностицираните депресивни състояния сме 

обективизирали чрез оценяването им по HAM-D-17, както следва: от 8 до 13т. – 

лека степен, от 14 до 18т. - средна степен, от 19 до 22т. – средно-тежка степен и 

от 23 до 54т. – тежка степен. 

Доминират пациентите с лек депресивен епизод 22 (36,6%) и умерен 

депресивен епизод 18 (30%) . По-малко са пациентите със средно-тежък 

депресивен епизод 10 (16,6%) и тежък депресивен епизод 10 (16,6%). Не сме 

наблюдавали психотична симптоматика в рамките на депресивното разстройство 

(фиг. 23). 
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Фиг. 23. Разпределение на пациентите спрямо тежестта на депресията 
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Понижено настроение (тъга, отчаяние, безпомощност, безполезност), като 

основен симптом на депресивното разстройство, установихме при 92 (87% ) от 

депресивните пациенти. В голямата си част, 19 (31.7%) от  пациентите спонтанно 

вербализираха, 13 (21.7%) само при запитване, 12 (20%) изразяваха спонтанна 

вербална и невербална експресия и само при 8 (13.3%) от пациентите се 

наблюдаваше невербално поведение (лицеизраз, поза, глас) (фиг. 24).  

Gainotti et al. 1999 внушават, че пациенти със слединсултна депресия са по-

склонни да проявят катастрофични реакции, ажитация и денонощни промени в 

настроението отколкото пациенти с идиопатична депресия, въпреки че тези 

открития не са потвърдени от други изследвания. 
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Фиг. 24. Промяна в настроението при пациенти с депресия 

Депресивни мисли със свръхценен характер при депресивен синдром, се 

наблюдаваха в различните им разновидности. Свръхценни мисли за 

непълноценност имаше при 6 (10%) от депресивните пациенти, свръхценни 

мисли за вина при 14 (23.3%)  (фиг. 25).  
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Фиг. 25. Чувство на вина при болни с депресия 
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Свръхценни мисли за безперспективност съобщиха само 4 (6.7%) от 

депресивните пациенти, свръхценни мисли за безнадеждност споделиха 2 (3.3%)  

При един (1.7%) от депресивните пациенти имаше суицидни идеи и един (1.7%) 

беше правил опит за самоубийство, (фиг. 26). По-висок суициден риск съобщават 

Tang et al. 2015 - 6.2% от слединсултните пациенти. Kishi et al. 1996 съобщават, 

че суицидният риск нараства с течение на времето, прекарано след инсулт. 

Според това проучване наличието на апатия е предиктор за появата на 

самоубийствени идеи. Мащабно изследване на Eriksson et al. 2015 докладва, че 

пациенти с ниско образование или приходи, живеещи сами, от мъжки пол, на 

млада възраст, с тежък инсулт и наличие на слединсултна депресия са по-

склонни към самоубийства. Garden et al. 1990, оценяйки суицидния риск след 

инсулт, посочват, че суицидни рискови фактори са наличието на депресия, тежка 

инсомния, хронично заболяване и органичен мозъчен синдром. 
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Фиг. 26. Самоубийствени мисли при пациенти с депресия 

Енергетичният потенциал е показател, на който се отделя специално 

внимание при пациентите с мозъчен инсулт. Повишената уморяемост може да 

бъде израз на неврозоподобна симптоматика в рамките на психоорганичния 

синдром при инсулт. Спадът на активността и продуктивността, чувството на 

умора и слабост са характерни симптоми при депресивно разстройство като при 

слединсултните депресивни пациенти те са важна част от клиничната 

характеристика на депресивното разстройство. 

Само 5 (8%) от пациентите с коморбидно депресивно разстройство не 

съобщават за намаление на енергетичния си потенциал. За наличие на повишена 

уморяемост съобщават 22 (36.7%)  от пациентите, за загуба на интереси 21 (35%) 

. При 10 (16.7%) се наблюдава намаление на времето, отделяно за работа или 
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други активни занимания , а при двама (3.3%) – пълно спиране на работата (фиг. 

27). 

От пациентите без депресия при 19 (57.6%) няма промяна в 

работоспособността, при 14 (42.4%) се наблюдава повишена уморяемост и нито 

един не страда от по-сериозни степени на умора. 
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Фиг. 27. Работоспособност при болни с депресия 

Психомоторната забавеност е показател, чиято оценка включва редица 

когнитивни симптоми (концентрация, активно внимание, оперативна памет, 

изпълнителски функции). Тя също може да се срещне, както в рамките на 

психоорганичния  синдром, така и при депресивния синдром. Коморбидността 

между двете състояния би могла да увеличи честотата и тежестта на 

психомоторната забавеност. При 28 (46,7%) от пациентите с инсулти и 

депресивно разстройство се отчита наличието на психомоторна забавеност, като 

при 22 (36.7%) от тях е леко изразена, при 5 (8.3%) - забележимо изразена, а при 

1 (1.7%)  интервюто е било  затруднено (фиг. 28). Lipsey et al. 1984 намират, че 

наличието на забавеност – психомоторна ретардация при пациенти със 

слединсултна депресия е един от диференциращите симптоми от идиопатично 

депресирани пациенти, които се оплакват от повече анхедония и затруднена 

концентрация. 

От пациентите без депресия 28 (84.85%) не страдат от психомоторна 

забавеност, 5 (15.15%) страдат от лека забавеност по време на интервюто и нито 

един не страда от по-сериозно степени на психомоторна забавеност. 
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Фиг. 28. Психомоторна забавеност при пациенти с депресия 

Тревожността е често срещана в рамките на депресивното разстройство, а 

от друга страна, коморбидното депресивно разстройство засилва наличната 

повишена тревожност, която при инсулти има многофакторна генеза. 

Повишена психична тревожност в рамките на депресивния синдром, 

намираме при 52 (86,6%) от слединсултните пациенти  с коморбидно депресивно 

разстройство (фиг. 29). При 8 (13.3%)  от пациентите тя се изразява в повишено 

вътрешно напрежение и раздразнителност, при 39 (65%)  в повишена 

загриженост за маловажни неща. При 5 (8.3%) повишената тревожност се 

изразява спонтанно чрез лицеизраза или речта. 
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Фиг. 29. Психична тревожност при пациенти с депресия 
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Соматична тревожност, изразяваща се в породени от тревожността 

гастроинтестинални, кардиоваскуларни или респираторни симптоми се намира 

при 47 (78.4%) от депресивните пациенти с инсулти, като най-често соматичната 

тревожност е умерено изразена 28 (46.7%). Слаба изразеност се наблюдаваше 

при 10 (16.7%), а силна изразеност при 9 (15%) (фиг. 30). Прояви на различна по 

степен ажитираност по време на изследването сме наблюдавали при 14 (23.3%) 

от пациентите.  

От пациентите без депресия 24 (72.7%) не страдат от соматична 

тревожност, 5 (15.15%) имат слабо изразена соматична тревожност, 4 (12.1%) са 

със умерено изразени симптоми и нито един с силно изразена и екстремни 

степени. От пациентите без депресия 29 (87.9%) нямат стомашно-чревни 

оплаквания, 3 (9.1%) изпитват загуба на апетит, но се хранят без поощряване от 

персонала и изпитват тежка чувствителност в коремната област и само 1 (3%) 

изпитва затруднение да се храни без подтик от персонала, иска или се нуждае от 

разслабителни или лекарства за червата или срещу стомашно-чревни симптоми. 

От соматичните депресивни симптоми най-изразени са нарушенията в 

съня.  Проблеми със заспиването съобщават 31(51.7%) от пациентите с инсулти 

и коморбидно депресивно разстройство, като при 22 (36.7%) заспиването е 

затруднено всяка нощ. При 40 (66.6%) от слединсултните депресивни пациенти  

има нарушения в непрекъснатостта на съня, а при 42 (70%)  е налице ранно 

събуждане. 

От пациентите без депресия при 27 (81.8%) пациенти ранна инсомния 

липсва, 2 (6.1%) имат случайни проблеми при заспиването и 4 (12.1%) имат 

затруднения всяка нощ. От пациентите без депресия при 30 (90.9%) средна 

инсомния липсва, 1 (3 %) страда от безспокойство и разтревоженост през нощта 

и 2 (6.1%) се събуждат през нощта. От пациентите без депресия при 28 (84.85%) 

късна инсомния липсва, 3 (9.1%) се оплакват от ставане от леглото, но 

последващо връщане към сън и 2 (6.1%) страдат от невъзможност от повторно 

заспиване. 

Намаление/загуба на апетит съобщават  25 (41,6%) от пациентите,  като 

само  19 (31,6%)  отчитат редукция на телесното тегло, а т.н. генитални симптоми  

(нарушено либидо, нарушения в менструацията) отсъстват или не са 

констатирани при нашите пациенти, само при 10 (16.7%) са слабо изразени, а  

при един (1.7%) са сериозен проблем. 

От общи соматични симптоми (тежест в крайниците, гърба или главата, 

болки в гърба, главата или мускулите, загуба на енергия и лесна уморяемост) 

страдат повечето пациенти 52 (86,7%) със слединсултна депресия. Докато 

вегетативните симптоми (например промени в съня, апетита и сексуалния 

порив), както и умората са често срещани симптоми на депресивни и (остри или 

хронични) неврологични разстройства, включително инсулт, наличието на 
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слединсултна депресия може да подсили тежестта на вегетативните симптоми. 

Нашите резултати са споделени от проучване на Fedoroff et al. 1991, в което 

вегетативните симптоми, включващи разстройства на сън, либидо и ниво на 

енергия, са били значително по-често срещани сред депресирани отколкото сред 

недепресирани пациенти с инсулт. От пациентите без депресия 19 (57.6%) нямат 

общи соматични оплаквания, 12 (36.4%) споделят за тежест в крайниците, гърба 

или главата, болки в гърба, главата или мускулите, загуба на енергия и лесна 

уморяемост и 2 (6.1%) от пациентите с депресия споделят за ясно очертани 

симптоми. 
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Фиг. 30. Соматична тревожност при пациенти с депресия 

Свръхценни хипохондрични мисли се наблюдават при 47 (78,3%) от 

пациентите с депресия. При 9 (15%) е налично телесно самовглъбяване, при 27 

(45%) има прекомерна загриженост за здравето и при 11 (18.3%) се наблюдават 

чести оплаквания, призиви за помощ и т.н. Не се отчита тенденция към 

развитието на хипохондрични налудности, симптом, характерен за 

инволутивната депресия (фиг. 31). 
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Фиг. 31. Хипохондрия при пациенти с депресия 
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          По-голямата част от нашите пациенти имат инсайт (себеусещане за болест) 

- 35 (58.3%). 

4.3.3. Симптоми по PHQ-9 тест 

Според теста за наличност на депресия PHQ-9 33 (35.4%) пациенти са без 

депресия и 60 (64.5%) са със депресивно разстройство (фиг. 32). Според de Man-

van Ginkel et al. 2012 ефективен метод за откриване на слединсултна депресия е 

последователното прилагане на PHQ-9 и PHQ-2 тест. 
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Фиг. 32. Честота на разпределение на коморбидното депресивно 

разстройство. 

Всички въпроси в теста PHQ-9 се отнасят за честотата на изявеност на 

симптомите през последните две седмици и всеки има четири възможни 

отговора: 0 - изобщо не съм бил, 1 - няколко дена, 2 - повече от половината дни, 

3 - почти всеки ден. 

 Анхедонията като намален интерес или удоволствие при извършване на 

всекидневните дейности установихме при 44 (73,3%) пациенти с депресия. При 

16 (26.7%) от пациентите с депресия този симптом не е бил изявен изобщо през 

изминалите две седмици, при 5 (8,3%) симптомът е бил проявен няколко дена, 

при 7 (11,7%) се е случвало повече от половината дни, а при 32 (53,3%) почти 

всеки ден (фиг. 33). 
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Фиг. 33. Честота на изявеност на симптом анхедония 

За промяна в настроението с чувство на потиснатост, мъка, безнадежност 

съобщават 49 (81,6%) пациенти със слединсултна депресия. 11 (18.3%) от 

пациентите с депресия не споделят наличието на дистимия, 2 (3.3%) са се 

чувствали потиснати няколко дена, 9 (15%) – повече от половината дни и най-

голямата част, 38 (63,3%), почти всеки ден (фиг. 34). 
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Фиг. 34. Честота на изявеност на симптом дистимия 

От проблеми със съня се оплакват голяма част от страдащите от депресия 

53 (88,4%). Само при 7 (11.7%) от депресивните пациенти този симптом не е бил 

изявен изобщо, при 7 (11.7%) проблемите със съня са персистирали няколко 

дена, при 6 (10%) повече от половината дни и отново при най-голяма част от 
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депресивно болните, 40 (66.7%), симптомът е бил изявен почти всеки ден (фиг. 

35). 
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Фиг. 35. Честота на изявеност на симптом инсомния 

Астенна симптоматика , изразяваща се в чувство на умора или липса на 

енергия споделят почти всички пациенти със слединсултна депресия 59 (98,3%). 

Само при 1 (1.7%) симптомът не е бил изявен изобщо, при 5 (8.3%) – няколко 

дена, при 11 (18.3%) – повече от половината дни и при 43 (71.7%) – почти всеки 

ден (фиг. 36). 
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Фиг. 36. Честота на изявеност на симптом астения 
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Промяна в апетита, под формата на усилване или отслабване, се наблюдава 

при половината от депресивно болните 29 (48,3%). При 31 (51.7%) промяна в 

апетита не се наблюдава, при 7 (11.7%) – няколко дена, при 3 (5%) – повече от 

половината дни и при 19 (31,7%) – почти всеки ден (фиг. 37). 
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Фиг. 37. Честота на изявеност на симптома промяна в апетита 

Свръхценни мисли за вина, изразяващи се в лошо чувство към себе си или 

преживяване, че е неудачник споделят повече от половината пациенти със 

слединсултна депресия 35 (58,3%). При 25 (41.7%) пациенти с депресия липсва 

чувство на вина или провал, при 6 (10%) чувството е продължило няколко дена, 

при 11 (18.3%) – повече от половината дни и при 18 (30%) – почти всеки ден 

(фиг. 38). 
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Фиг. 38. Честота на изявеност на симптом вина 



 

 
42 

От затруднено концентриране върху задачите се оплакват по-голямата част 

от изследваните пациенти със слединсултна депресия 46 (76,7%) . При 14 (23.3%) 

от пациентите с депресия този симптом не е бил изявен изобщо, при 3 (5%) е бил 

на лице няколко дена, при 7 (11.7%) – повече от половината дни и при 36 (60%) 

– почти всеки ден (фиг. 39). 
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Фиг. 39. Честота на изявеност на симптом хипопросексия 

Брадипсихията, изразяваща се в забавени движения или говор, е по-рядко 

наблюдаван симптом в нашето проучване – 22 (36,7%). От всички 60 пациенти с 

депресия при 38 (63.3%) симптомът не се е изявил изобщо, при 7 (11.7%) – 

няколко дена, при 4 (6.7%) – повече от половината дни и при 11 (18.3%) – почти 

всеки ден (фиг. 40). 
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Фиг. 40. Честота на изявеност на симптом ретардация 
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Последният от симптомите, изследвани от теста PHQ-9, е наличието на 

суицидни мисли. Само 7 (11,7%) споделят свръхценни мисли за самоубийство. 

При мнозинството пациенти с депресия, 53 (88.3%), суицидни мисли липсват, 

при 3 (5%) – няколко дена, при един (1.7%) – повече от половината дни и само 

при трима (5%) пациенти суицидните мисли са били налице почти всеки ден 

(фиг. 41). 
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Фиг. 41. Честота на изявеност на симптом суицидни мисли 

4.3.4. Сравняване на резултатите от тест Hamilton и PHQ-9 тест 

В нашето проучване използвахме два различни теста за оценка степента на 

депресия – тест на Hamilton и PHQ-9 тест, и сравнихме резултатите. 

 От всички изследвани пациенти 33 са без депресия и според двата теста. 

Според теста на Hamilton 22 пациенти са със лека степен на депресия, а според 

PHQ-9 са 15. Пациентите със средна степен са 18 според теста на Hamilton и са с 

1 повече отколкото според PHQ-9. Според PHQ-9 пациентите със средно-тежка 

степен са 16, а според Hamilton – 10, а тези с тежка са 10 според Hamilton и 12 

според PHQ-9. 

 От изложените данни прави впечатление относителната атипичност на 

коморбидното депресивно разстройство след прекаран мозъчен инсулт. 

Депресията е психично разстройство, характеризиращо се с трайно и изразено 

снижение на настроението в съчетание с когнитивни и двигателни симптоми. 

Класическата триада на депресията включва изменение в емоционалната 

(потиснатост, мъка, тъга, отсъствие на чувства на удоволствие от живота), 

когнитивната (негативна оценка за самия себе си, и обкръжаващия свят) и 

двигателна (забавеност, затормозеност) сфери. Към тези сфери се добавят и 

соматичните симптоми. 



 

 
44 

4.4. Изследване на зависимостта между тежестта на депресия и тежестта на 

генерализирано тревожно разстройство 

От всички 93 изследвани пациенти 33 са без депресия, 22 са с лека, 18 са със 

средна, 10 със средно-тежка и 10 с тежка степени на депресивно разстройство. 

Наблюдава се статистически значимо повишаване на нивото на ГТР при 

пациенти с тежка степен на депресия (2.4±0.22 степен на ГТР) спрямо пациенти 

със лека степен (1.45±0.18 степен на ГТР), (p<0.01), и спрямо пациенти без 

депресия (0.45±0.10 степен на ГТР), (p<0.001). Статистически значима е и 

разликата в степента на ГТР между пациенти със средно-тежка депресия (2.2±0.2 

степен на ГТР), пациенти със средна степен на депресия (2±0.18 степен на ГТР) 

и пациенти с лека степен на депресия (1.45±0.18 степен на ГТР) спрямо пациенти 

без депресия (p<0.001). От всички 10 пациенти, страдащи от тежка степен на 

депресия, 5 са с тежка степен на ГТР, 4 със средна и 1 с лека. От всички 33 

пациенти без депресивен синдром 20 са без ГТР, 11 са с лека степен на ГТР, 2 – 

със средна и  нито един с тежка. С повишаване на тежестта на депресивното 

разстройство нараства и тежестта на генерализираното тревожно разстройство 

(фиг. 42, табл. 10, 11). Нашите резултати се потвърждават от проучването на 

Савина М. А. (2016), която посочва като фактор, определящ възникването на 

слединсултното ГТР, наличието на депресия в острия период на инсулта, а 

затегнатото му протичане се определя от социални фактори – наличие на работа 

и наличие на социални връзки към момента на инсулта. Според проучване на P 

W Burvill et. al. (1995) една трета от мъжете и половината от жените със 

слединсултни тревожни разстройства показаха доказателства за депресия или 

тревожни разстройства по време на удара. След дванадесет месечно изследване 

на 49 пациента с агорафобия 51% се възстановили и равни пропорции от 

останалите или са починали, или все още са имали агорафобия. Единствената 

голяма разлика в изхода между тези с единствено тревожни разстройства и тези 

с коморбидна депресия, била по-голямата смъртност при последните. 
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Фиг. 42. Корелация между тежест на депресията и тежест на 

генерализираното тревожно разстройство 
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Табл. 10. Статистическа значимост на корелацията между тежест на 

депресията и тежест на генерализираното тревожно разстройство 

Тежест на депр. Без депресия Лека Средна 
Средно-

тежка 
Тежка 

Без депресия  
p = 

0.0001 

p = 

0.0001 
p = 0.0001 

p = 

0.0001 

Лека p = 0.0001  p = 0.12 p = 0.059 p = 0.007 

Средна p = 0.0001 p = 0.12  p = 0.95 p = 0.62 

Средно-тежка p = 0.0001 p = 0.059 p = 0.95  p = 0.97 

Тежка p = 0.0001 p = 0.007 p = 0.62 p = 0.97  

Табл. 11. Разпределение на брой пациенти спрямо тежестта на депресията и 

тежестта на генерализираното тревожно разстройство 

Брой пациенти 
без 

ГТР 

ГТР 

- 

лека 

ГТР - 

средна 

ГТР - 

тежка 

ГТР – общ 

брой 

пациенти 

средна 0 5 8 5 18 

средно-тежка 0 1 6 3 10 

без депресия 20 11 2 0 33 

тежка 0 1 4 5 10 

лека 3 8 9 2 22 

депресия = 

общ брой 

пациенти 

23 26 29 15 93 

4.5. Слединсултни пациенти с паническо разстройство 

От всички 93 изследвани пациенти паническо разстройство се наблюдава 

при 11. От тях един пациент е с лека степен, четири са със средна степен и шест 

са с тежка степен. Коморбидност с депресия и паническо разстройство се 
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наблюдава при 10 пациенти, а само при един пациент с паническо разстройство 

липсва депресивен синдром. Пациентите с депресия, но без паническо 

разстройство, са 50, докато пациенти без депресия и без паническо разстройство 

са 32. При изследване на корелацията между наличността на депресия и 

наличността на паническо разстройство при слединсултни пациенти не се 

наблюдава статистически значима разлика (p>0.05). 

4.6. Изследване на свободни радикали 

 Свободните радикали се състоят от реактивни кислородни видове (ROS) и 

реактивни азотни видове (RNS).  

4.6.1. Изследване на нивата на реактивните кислородни видове (ROS) при 

слединсултни пациенти с и без депресия 

Статистически значимо повишаване се наблюдава при слединсултни 

пациенти с депресия (3.17±0.2 arb. units) спрямо слединсултни пациенти без 

депресия (2.44±0.2 arb. units), (p<0.05). Отчита се и статистически значима 

разлика в покачването на ROS при слединсултни пациенти с депресия спрямо 

контролните пациенти (0.62±0.11 arb. units), (p<0.05). Също така слединсултните 

пациенти без депресивно разстройство имат статистически значимо повишение 

в нивата на ROS спрямо контролната група (p<0.05), (фиг. 43). Проучване на Wei 

et al. 2015 съобщава за увеличаване на нивата на ROS при голям депресивен 

епизод, с което се причинява имунна дисрегулация чрез потискане на Т-

клетъчните отговори. 

 

Фиг. 43. Нива на реактивните кислородни видове при пациенти с мозъчен 

инсулт 
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4.6.2. Изследване на нивата на реактивните кислородни видове (ROS) 

спрямо слединсултни пациенти с различна степен на депресия 

Наблюдава се статистически значимо повишаване на стойностите на ROS 

при слединсултни пациенти с тежка степен на депресия (3.75±0.19 arb. units) 

спрямо контролната група (0,62±0.11 arb. units), слединсултни пациенти без 

депресия (2.44±0.2 arb. units) и със средна тежест на депресията (2.56±0.2 arb. 

units), (p<0.05), (фиг. 44). Статистически значимо повишаване има и при 

пациенти със среднa степен на депресия (3.19±0.2 arb. units) спрямо контролната 

група, слединсултни пациенти без депресия и с лека степен на депресия (p<0.05). 

 

Фиг. 44. Нива на реактивните кислородни видове при пациенти с мозъчен 

инсулт 

4.6.3. Сравнение на нивата на азотен оксид (NO) при слединсултни 

пациенти с и без депресия 

При изследване на нивата на азотен оксид, който се съдържа в реактивните 

азотни видове (RNS) се наблюдава статистически  значимо повишаване  при 

слединсултни пациенти с депресивно разстройство (5.62±0.48 arb. units) спрямо 

пациенти без депресия (3.64±0.5 arb. units), (p<0.05). Освен това статистически 

значимо е и повишаването на нивата на азотен оксид при слединсултни пациенти 

с депресия и спрямо контролната група (2.37±0.9 arb. units), (p<0.05). 

Статистически значимо е и повишението при слединсултни пациенти без 

депресия спрямо контролната група, (p<0.05), (фиг. 45). Проучванията на 

Ghodake et al. 2012, Talarowska et al. 2012 и Akpinar et al. 2013 получават подобни 

резултати при депресивни пациенти. Akpinar et al. 2013 подчертава ролята на 

азотния оксид по отношение на психомоторната ретардация като симптом на 

голямото депресивно разстройство. Според проучване на Selley 2004 нивата на 

плазмената концентрация на NO намаляват при пациенти с голяма депресия. 
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Фиг. 45. Нива на азотен оксид при пациенти с мозъчен инсулт 

4.6.4. Изследване на нивата на азотен оксид (NO) при пациенти с различна 

степен на депресивно разстройство 

Резултатите показват статистически значимо повишаване на нивата на 

азотен оксид (NO) при пациенти със средна степен на депресия (6.35±0.6 arb. 

units) спрямо контролната група пациенти (2.37±0.9 arb. units), слединсултни 

пациенти без депресия (3.64±0.5 arb. units) и пациенти с лека тежест на 

депресията (4.58±0.48 arb. units), (p<0.05), (фиг. 46). Статистически значимо 

повишаване има и при пациенти с тежка степен на депресия (5.95±0.5 arb. units) 

спрямо контролната група и пациенти с лека степен на депресия (p<0.05). Според 

проучване на Kudlow et al. 2016 ниски концентрации на азотен оксид са 

невропротективни и медиират физиологично стимулиране, докато високи 

концентрации медиират невроинфламаторни реакции и са невротоксични. Също 

така продължават с това, че повишените концентрации на азотен оксид 

увеличават синтезирането на реактивни азотни видове (RNS) и реактивни 

кислородни видове (ROS). 

 

Фиг. 46. Нива на азотен оксид при пациенти с мозъчен инсулт 
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4.7. Изследване нивата на маркерите на оксидативно увреждане на 

липидите, протеините и ДНК 

4.7.1. Изследване нивата на продуктите на липидно перокисление при 

слединсултни пациенти с и без депресия 

MDA /малондиалдехид/ е междинно съединение и основен индикатор на 

процеса на липидна пероксидация. Резултатите при изследваните от нас 

пациенти с мозъчен инсулт, показват, че нивата на плазмената MDA са 

значително по-високи, отколкото при контролите и потвърждават тези от други 

наблюдения. 

Статистически значимо е покачването при слединсултни пациенти с 

депресия (4.04±0.2 μmol/ml) спрямо слединсултни пациенти без депресия 

(2.9±0.2 μmol/ml), (p<0.05), както и спрямо контролната група (1.76±0.1 μmol/ml), 

(p<0.05), (фиг. 47). Проучване на Ozcan et al. 2004 съобщава за увеличени нива 

на MDA при пациенти с афективни разстройства. Khanzode et al. 2003 съобщават, 

че голямото депресивно разстройство се свързва с повишени нива на MDA. 

 

Фиг. 47. Нива на MDA при пациенти с мозъчен инсулт 

4.7.2. Изследване нивата на продуктите на липидно перокисление при 

слединсултни пациенти с различна степен на депресия 

Наблюдава се статистически значимо повишение на стойностите на MDA 

при коморбидни пациенти с тежка степен на депресия (5.74±0.11 μmol/ml), в 

сравнение с контролната група (1.76±0.1 μmol/ml) и слединсултни пациенти без 

депресия (2.9±0.2 μmol/ml), с лека (3.01±0.1 μmol/ml) и средна степени на 

депресия (3.38±0.9 μmol/ml) (p=0.05), (фиг. 48). 
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Фиг. 48. Нива на MDA при пациенти с мозъчен инсулт 

4.7.3. Изследване нивата на протеин карбонилно съдържание при 

слединсултни пациенти с и без депресия 

Протеин карбонилът /PC/ е маркер за оксидативно увреждане на 

протеините. 

  Съществува статистически значимо повишение на нивата на PC при 

слединсултни пациенти с депресия (8.18±0.04 nmol/ml) спрямо контролната 

група пациенти (3.76±0.02 nmol/ml), (p<0.05), и слединсултни пациенти без 

депресия (6.22±0.04 nmol/ml) спрямо контролната група пациенти (p<0.05), (фиг. 

49). Нашите резултати се потвърждават от проучване на Cichon et al. 2015, които 

показват положителна корелация между концентрацията на карбонилните групи 

и резултатите от Гериатричната депресивна скала. Проучване на Tsai et al. 2016 

установява значително по-ниски нива на протеинкарбонила в острата фаза на 

голям депресивен епизод в сравнение със здрави субекти. 

 
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

P
C

C
 n

m
o
l/

m
l

controls

non depressed

post-sroke

depressed post-

stroke

*

*

*



 

 
51 

Фиг. 49. Нива на протеин карбонилното съдържание при пациенти с мозъчен 

инсулт 

4.7.4. Изследване нивата на протеин карбонилно съдържание при 

слединсултни пациенти с различна степен на депресия 

При изследване на PC се наблюдава статистически значимо повишаване 

при пациенти с тежка (8.96±0.05nmol/ml), средна (8.24±0.09nmol/ml), лека степен 

на депресия (7.31±0.04nmol/ml) и слединсултни пациенти без депресия 

(6.22±0.04nmol/ml) спрямо контролната група пациенти (3.76±0.02nmol/ml), 

(p<0.05), (фиг. 50). С увеличаване на тежестта на депресията протеин 

карбонилното съдържание нараства. 

 

Фиг. 50. Нива на протеин карбонилното съдържание при пациенти с мозъчен 

инсулт  

4.7.5. Изследване на 8-OHdG маркер при слединсултни пациенти с и без 

депресия 

8-OHdG /8-хидрокси-2-деоксигуанидин / е маркер за оксидативно 

увреждане на ДНК. 

Съществува статистически значимо повишение на нивата на 8-OHdG 

маркера при слединсултни пациенти с  депресия (2.88 ng/ml) спрямо пациенти 

без депресия (1.92 ng/ml), (p<0.05) и  спрямо контролната група пациенти (0.81 

ng/ml), (p<0.05), (фиг. 51). Освен това разликата е статистически значима и  

между слединсултни пациенти без депресия и контролната група, (p<0.05). 

Редица автори потвърждават високите нива на 8-OHdG при депресивни пациенти 

(Black et. al., 2015; Hirose et al., 2016, Iida et al., 2015). 
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Фиг. 51. Нива на маркера 8-OHdG при пациенти с мозъчен инсулт 

 

4.7.6. Изследване на 8-OHdG маркер при слединсултни пациенти с 

различна степен на депресия 

Установява се статистически значимо нарастване при слединсултни 

пациенти с тежка степен на депресия (3.33 ng/ml) спрямо контролната група 

(0.81), слединсултни пациенти без депресия (1.92 ng/ml) и пациенти с лека степен 

на депресия (2.23 ng/ml), (p<0.05), (фиг. 52). Статистически значимо е и 

повишаването при пациенти със средна степен на депресия (3.01 ng/ml) спрямо 

контролната група, пациенти без депресия и пациенти с лека степен на депресия 

(p<0.05). С увеличаване на тежестта на депресията нивата на 8-OHdG маркера 

нарастват. 

 

Фиг. 52. Нива на маркера 8-OHdG при пациенти с мозъчен инсулт 
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4.8. Изследване нивата на ензимните и неензимните антиоксиданти 

4.8.1. Определяне активността на антиоксидантния ензим 

супероксиддисмутаза (SOD) при слединсултни пациенти с и без депресия 

Получените резултати относно активността на еритроцитната SOD 

показват статистически значимото ѝ понижаване при слединсултни пациенти с 

депресивно разстройство (920.33±128 U/gHb) спрямо контролната група 

(1559±125.84 U/gHb), (p<0.05), както и при слединсултни пациенти без депресия 

(1001.2±151 U/gHb) спрямо контролната група (p<0.05), (фиг. 53). Повишеното 

генериране на ROS изчерпва  антиоксидантния ензим SOD , който първи се 

включва в антиоксидантната защитна система. Поради това супероксидните 

аниони образуват високи количества водороден пероксид (H2O2), които се 

катализират от ензима каталаза (CAT). Khanzode et al. 2003 и Tsai et al. 2016 

съобщават, че голямото депресивно разстройство се свързва с повишени нива на 

SOD.  

 

Фиг. 53. Нива на SOD при пациенти с мозъчен инсулт 

4.8.2. Определяне активността на антиоксидантния ензим 

супероксиддисмутаза (SOD) при слединсултни пациенти с различна степен 

на депресия 

При изследване на SOD се наблюдава статистически значимо понижаване 

при слединсултни пациенти с тежка (985±199 U/gHb), средна (789±208U/gHb), 

лека степени на депресия (987±128U/gHb) и пациенти без депресия (1001.2±151 

U/gHb) спрямо контролната група (1559±125.84U/gHb), (p<0.05), (фиг. 54). Най-

ниски стойности се забелязват при пациенти със средна степен на депресия. 
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Фиг. 54. Нива на SOD при пациенти с мозъчен инсулт 

4.8.3. Определяне активността на антиоксидантния ензим каталаза при 

слединсултни пациенти с и без депресия 

Нашите резултати показват, че има статистически значимо повишаване на 

каталазната активност в еритроцитен лизат при слединсултни пациенти с 

депресия (16972±465 U/gHb) спрямо слединсултни пациенти без депресия 

(11064±219 U/gHb), (p<0.05), както и спрямо контролната група (1272±73 

U/gHb), (p<0.01), (фиг. 55). Освен това повишаването е статистически значимо и 

при слединсултни пациенти без депресия спрямо контролната група пациенти 

(p<0.05). Високата активност на CAT се обуславя от високите нива на водороден 

пероксид (H2O2), който се образува от супероксидния анионов радикал (О2-). 

Ензимът каталаза значително предотвратява образуването на хидроксилни 

радикали (OH), които са най-токсични за организма от реактивните кислородни 

видове. Проучване на голямото депресивно разстройство от Tsai et al., 2016, 

потвърждава увеличените нива на CAT в острата фаза на депресия. Проучване 

на слединсултна депресия от Cichon et al., 2015, съобщава за намалени нива на 

каталазна активност в еритроцитите при пациенти със слединсултна депресия. 

 

Фиг. 55. Нива на CAT при пациенти с мозъчен инсулт 

0

5000

10000

15000

20000

C
A

T
 U

/g
H

b

controls

non depressed

post-sroke

depressed

post-stroke

*

*†



 

 
55 

4.8.4. Определяне активността на антиоксидантния ензим каталаза /CAT/ 

при слединсултни пациенти с различна степен на депресия 

Наблюдава се статистически значимо повишаване на нивата на 

еритроцитната CAT при слединсултни пациенти с тежка степен на депресия 

(25147±352 U/gHb) спрямо контролната група (1272±73 U/gHb), (p<0.05), както 

и спрямо пациенти с лека (12048±365 U/gHb), средна степени (13588±341 U/gHb) 

и слединсултни пациенти без депресия (11064±219 U/gHb), (p<0.05), (фиг 56). 

Също така е статистически значимо повишението на САТ при слединсултни 

пациенти без депресия, с лека и средна степени, спрямо контролната група 

(p<0.05). Това се обуславя от увеличаването на нивата на H2O2 при по-тежките 

степени на депресивното разстройство. 

 

Фиг. 56. Нива на CAT при пациенти с мозъчен инсулт 

4.8.5. Изследване на аскорбатни радикали при пациенти с и без депресия 

Аскорбатните радикали са неензимни антиоксиданти, които понижават 

нивата на оксидативен стрес. При изследване на аскорбатни радикали се 

наблюдава статистически значимо повишаване при слединсултни пациенти без 

депресия (0.44±0.09 arb. units) спрямо контролната група (0.31±0.04 arb. units), 

(p<0.05). Статистически значимо е понижението при слединсултни пациенти с 

депресия (0.29±0.2 arb. units) спрямо слединсултни пациенти без депресия, 

(p<0.05), (фиг. 57). Khanzode et al. 2003 съобщават, че голямото депресивно 

разстройство се свързва с намалени нива на аскорбатни радикали. Това е 

потвърдено от изследване на концентрацията на витамин C и симптомите на 

депресия при възрастни пациенти (над 65 години), проведено от Gariballa 2014. 
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Фиг. 57. Нива на аскорбатни радикали при пациенти с мозъчен инсулт 

4.8.6. Изследване на аскорбатни радикали при пациенти с различна степен 

на депресия 

Наблюдава се статистически значимо повишаване на стойностите при 

пациенти без депресия (0.44±0.09 arb. units) и пациенти с лека степен на депресия 

(0.46±0.2 arb. units) спрямо контролната група (0.31±0.04 arb. units), (p<0.05), 

(фиг. 58). От друга страна с увеличаването на тежестта на депресията нивата на 

аскорбатните радикали спадат. Статистически значимо понижаване спрямо 

контролната група, пациенти без депресия и пациенти с лека степен, се 

наблюдава при пациенти с тежка степен на депресия (0.21±0.09 arb. units), 

(p<0.05). При пациенти със средна степен (0.28±0.05 arb. Units) има 

статистически значимо понижаване спрямо пациенти без депресия и с лека 

степен на депресия (p<0.05). 

 

Фиг. 58. Нива на аскорбатни радикали при пациенти с мозъчен инсулт 
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5. ОБОБЩЕНИЕ 

Развитието на слединсултната депресия е често разстройство на 

настроението, което засяга около една трета от пациентите с инсулт. В нашето 

проучване депресивното разстройство бе отчетено в две трети от 

преболедувалите мозъчен инсулт. Вероятно, както психосоциалните, така и 

биологичните фактори са важни за развитието на слединсултна депресия (Whyte 

et al. 2002). Предишни изследвания са установили връзки между слединсултната 

депресия и тежкото функционално увреждане (Kauhanen et al. 1999, Narushima et 

al. 2003). Слединсултната депресия също се свързва с възпаление (Tiemeier et al. 

2003). Актуалността на изследването на слединсултната депресия е свързана с 

високата й разпространеност и отрицателното й влияние върху процеса на 

рехабилитация. Изследването й е много важно за решаването на цял ред 

практически задачи, такива като въпросите за диагностиката на слединсултната 

депресия, избора на оптимални методи на терапия в зависимост от клиничната 

картина и наличието на съпътстващи психични разстройства, а също и 

възможността за провеждане на профилактика на слединсултната депресия. 

Angelelli et al. 2004 намират, че най-често срещаните невропсихиатрични 

симптоми при пациентите след инсулт са слединсултна депресия, дразнимост, 

разстройства в храненето, ажитация, апатия и тревожност. 

В получените от нас резултати депресивното разстройство е съпътстващо 

при 60 (64,5%) от изследваните пациенти с инсулт, като то е рекурентно при 10 

(16,6%) от слединсултните пациенти. При 3 (5%) от изследваните има данни за 

наследствена обремененост с афективни разстройства, при 1 (1,7%) има 

предходен суициден опит. От депресивните пациенти само 3 (5%) приемат 

антидепресивно лечение. 

При анализиране влиянието на социо-демографските фактори за отключване на 

слединсултна депресия  отчитаме, че женския пол е свързан със статистически 

значим (p<0.01)  по-висок риск от развитие на по-тежка слединсултна депресия. 

Също така се очертава тенденция, че въпреки липсата на статистически значима 

разлика в нашето проучване, женският пол е рисков фактор за наличие на ГТР. 

Не открихме влияние на самотата върху разгръщането на слединсултната 

депресия, докато при ГТР се наблюдава отрицателна корелационна връзка. 

Специфичните черти на личността като високо ниво на личностова тревожност 

са също висок рисков фактор за слединсултна депресия. Високата степен на 

личностова тревожност корелира и с висока степен на генерализирано тревожно 

разстройство. Петрова Елизавета Алексеевна (2015) е изследвала афективните 

разстройства при 198 болни с първичен церебрален инсулт, като е установила, че 

при 71,2% от болните има наличие на депресия, ГТР и фобии. Проведеното 

изследване е показало, че слединсулните тревожни разстройства се различават 

по рисковите фактори и особеностите си на развитие. Тревожните разстройства 

се съчетават с младата възраст, а фобиите са свързани с женския пол и 

наследствената предразположеност. 
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В преобладаващата си част коморбидното депресивно разстройство при 

изследваните от нас пациенти е леко и умерено-тежко. На фона на понижено 

настроение (81,6%) и безрадостност (73,3%), повишена психична (86,6%) и 

соматична (78,4%) тревожност, наличие на безсъние, преобладаващо с ранно 

сутришно събуждане, прави впечатление ниската степен на изразеност на 

характерните за ендогенната депресия свръхценни мисли за малоценност, за 

вина, за безперспективност и безнадежност. Суицидни мисли споделиха 1,7% от 

депресивните пациенти, като само един е извършвал суициден опит в миналото. 

Повечето пациенти, 52 (86,7%), със слединсултна депресия са ангажирани със 

соматични оплаквания (тежест в крайниците, гърба или главата, болки в гърба, 

главата или мускулите, загуба на енергия и лесна уморяемост) и с изводимите от 

тях свръхценни хипохондрични мисли (78,3%). С помощта на факторен анализ 

Савина М. А. (2016) очертава границите на депресивния синдром след мозъчен 

инсулт, който има мозаична структура и включва следните депресивни 

симптоми: мъка (87,3%), анхедония (55,1%), депресивна апатия (25,4%), 

безнадеждност (25,4%) и дисфория (50,8%), а също и наличие на вегетативни 

разстройства. Описаният от нея синдром не напълно съответства на критериите 

на международните класификации: в него нерядко влиза дисфорията, а също и 

астеноподобните разстройства, като слабост и уморяемост, които повече 

натежават към разстройствата от органичния спектър. 

Изявена загриженост за собственото телесно здраве обсъжда Арнаудова М. 

2015 при депресиите в късна възраст с честото й „маскиране“ зад соматични 

симптоми, което затруднява своевременната диагностика и лечение на тези 

състояния. Обаче няма съмнение, че соматичните симптоми в напреднала 

възраст могат и да не бъдат свързани с депресии, което би довело до подценяване 

на налични реални соматични проблеми. Депресиите при възрастните хора в 

значителна степен са “соматизирани”, тоест соматичните симптоми превалират 

над останалите. Според Rabi-Zikic et al. 2009 неспецифичните соматични 

симптоми не пречат за диагностицирането на слединсултната депресия и могат 

да бъдат много важни за оценяването на слединсултната депресия, обратно на 

общото мнение. Доколкото клиничните прояви на депресивното разстройство на 

инсулт имат преимуществено соматизиран характер с преобладаване на 

тревожните нарушения (Старчина и съавт. 2005) е необходимо да се вземе под 

внимание високата чувствителност на пациентите даже към незначително 

задълбочаване на телесния дискомфорт при слединсултните депресии. 

Социокултурните традиции на българския народ също способствуват за това, че 

пациентите по-често и охотно съобщават на лекуващите лекари оплаквания от 

соматичен характер, считайки емоционалния дискомфорт за маловажен и 

незаслужаващ обсъждане. В проучване на da Rocha e Silva et al. 2013 общия 

резултат на симптомите на пациентите, диагностицирани с голяма депресия без 

клинична коморбидност, е значително по-висок от този на пациентите със 

слединсултна депресия (р<0.05). Пациентите със слединсултна депресия 

показват леки типични депресивни симптоми като по-малко депресивно 

настроение, анхедония, незаинтересованост, вина, негативни мисли, 
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амортизация, суицидни мисли и тревожност. Освен това, соматичните симптоми 

на депресия не водят до увеличаване диагностицирането на депресия при 

пациенти с мозъчен инсулт. Техните резултати показват, че клиничната картина 

на слединсултната депресия се състои, като цяло, в симптоми с лека или умерена 

интензивност, особено тези, считани като стълбове за диагностициране на 

депресия: потиснато настроение, загуба на удоволствие и липса на интерес. Като 

се има предвид неточността на границите, които разделят клиничните форми на 

депресия от субклинични и непатологични форми, те ситуират слединсултната 

депресия в контекста на биопсихосоциалния модел, в който по-доброто 

разбиране на психопатологичния профил може да осигури своевременна 

диагностика и терапевтични алтернативи най-подходящи за трудната реалност 

за пациентите с инсулт (da Rocha e Silva et al. 2013). 

Мозъкът със своята висока консумация на кислород и богата на липиди 

среда се счита за силно податлив на оксидативен стрес или редокс дисбаланси. 

Ето защо е много вероятно оксидативният стрес да участва в няколко психични 

разстройства, включително депресия. Оксидативният стрес представлява 

дисбаланс между биохимичните процеси, генериращи ROS, и способността на 

дадена биологична система да ги неутрализира. Като резултат ROS се образуват 

по-бързо, отколкото клетъчните защитни системи могат да ги отстранят 

(Гаджева 2007). Въпреки че някои проучвания са установили връзка между 

оксидативния стрес и психични разстройства, причинната връзка между тях не е 

напълно определена. Предложени са няколко механизма, включително 

генетично предразположение, нарушения в традиционните пътища на сигнална 

трансдукция и теорията оксидативният стрес да участва в патогенезата на 

депресия (Ng et al. 2008, Halliwell et al. 2006, Belmaker et al. 2008). Доказано е, че 

депресията в соматично здрави пациенти се свързва с повишени концентрации 

на кръвни цитокини (Dowlati et al. 2010), повишени нива на ROS и RNS (Maes et 

al. 2011a, Maes 2011b, Suzuki et al. 2001, Dhir et al. 2011). Освен това са 

докладвани значително по-ниски плазмени концентрации на няколко ключови 

антиоксиданти като витамин Е, цинк и коензим Q10, и антиоксидантно намалена 

ензимна активност, както и намалено ниво на мозъчния глутатион (GSH), при 

голям депресивен епизод (Maes et al. 2011, Gawryluk et al. 2011). Свободните 

радикали са резултат от окислително-редукционните реакции, протичащи в 

организма. Те са парамагнитни частици, молекули, атоми или йони, които могат 

да приемат или отдават електрони и да създават верижна реакция, която може да 

предизвика значителни биологични щети (Гаджева 2007а, 2007б, 2007в). 

Съществуването на възможна връзка между депресията и възпалението на 

централната нервна система се предлага в няколко скорошни статии по 

невроимунология на инсулта (Vogelgesang et al. 2011, Pachner et al. 2012). 

Механизмите, свързани със слединсултната депресия, могат да включват 

дисбаланс между провъзпалителна и противовъзпалителна активност, който 

отговаря за увеличаване на оксидативния стрес и от своя страна може да отслаби 

когнитивната чувствителност. Последните проучвания показват, че 

оксидативният и нитративният стрес могат да допринесат за патогенезата на 
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депресия чрез участие в неврогенезата, невропластичността, нервното 

възпаление и процеса на обратното захващане на моноамин (Pae et al. 2004, Pae 

et al. 2008). Последната тенденция е, че антидепресантите оказват терапевтичен 

ефект, като потискат производството на възпалителни цитокини, ROS и RNS или 

въобще увеличават антиоксидантната защита (Lee et al. 2013). Съответно, тези 

изследвания поставят особено ударение върху разглеждането на биохимичните 

параметри, които могат да окажат пряко влияние върху подобряването на 

функционалността на пациентите в зависимост от тежестта на своята депресия. 

В нашето изследване се наблюдава статистически значимо повишаване на 

стойностите на ROS при пациенти с тежка степен на депресия спрямо 

контролната група, пациенти без депресия и със средна тежест на депресията  

(p<0.05) (фиг. 44). 

Мозъчната исхемия отключва сложна каскада от метаболитни събития, 

като повечето от тях включват образуването на азотни и кислородни свободни 

радикали. Оксидативният стрес, свързан с възпаление или постисхемична 

реперфузия, може да доведе до оксидативни нитративни модификации на 

протеиновата структура, което води до промени в техните функционални 

свойства. Той може да доведе и до натрупване на модифицирани протеинови 

продукти, които са били наблюдавани при различни условия, като например 

стареене , клетъчна диференциация и апоптоза (Stadtman et al. 2003). 

Оксидативният стрес по време на инсулт оказва значително влияние върху 

необратимо увреждане на невроните (Safwen et al. 2014, Chen et al. 2014, Abd-

Elsameea et al. 2014, Lee et al. 2014). След исхемия-реперфузия ROS може да се 

генерира от много източници, включително повишена оксидация на 

катехоламини и хемоглобин, свързани с масивнo освобождаване на железни 

йони. В резултат на хипоксията се изчерпват кислородът и глюкозата в 

мозъчната тъкан, които са основни продукти за синтеза на АТФ. По този начин 

се инхибира активността на натриево-калиевата помпа и повишава притока на 

калциеви йони в клетката. Повишената концентрация на Са2+ в клетката води до 

активиране на ензими, зависими от Ca2+, включително протеази и нуклеази, 

които са отговорни за процесите на деградация на неврони (Broughton et al. 2009). 

Въз основа на горните факти, настоящото изследване е проектирано, за да 

проучи възможната връзка между нивото на типичните маркери на 

окислителните и нитративните протеинови модификации (протеинкарбонилни 

групи, CAT) и степента на слединсултна депресия. Окисляването на 

аминокиселинни остатъци води до формиране на относително стабилни 

протеинкарбонилни групи, които могат да бъдат качествени и количествени 

маркери, позволяващи оценката на окислително увреждане на протеини (Dalle-

Donne et al. 2003a, Dalle-Donne et al. 2003b). В нашето изследване окислително 

увреждане на протеини е документирано като повишена концентрация на 

протеинкарбонилни групи в плазмените протеини при пациенти след исхемичен 

инсулт. Освен това се наблюдава значителна положителна корелация между 

нивото на карбонилация и тежестта на депресията. Ние показахме повече от 
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двукратно увеличение на протеинкарбонилните групи в слединсултни пациенти 

в сравнение със здрави индивиди. Нашите резултати са в съответствие с 

предишни доклади (Cichon et al. 2015). Получените резултати показват за първи 

път у нас значителна корелация между степента на окисление на 

аминокиселинните остатъци в плазмените протеини и тежестта на депресия при 

пациенти след инсулт. 

В нашето проучване отчетохме повишаване нивата на NO при пациенти 

със слединсултна депресия, като най-високи са нивата при среднотежките и 

тежки депресивни разстройства. Въпреки че клиничната полза от 

полиформизмите на NO-синтазата все още не е определена, Kudlow et al. 2016 

подчертават възможността за лечение на голямо депресивно разстройство с 

фармакологични средства чрез намаляване нивата на NO. Доказателствата сочат, 

че много текущи антидепресанти, първоначално смятани, че основно действат 

върху невротрансмитерите, всъщност може да бъдат медиирани чрез 

нормализиране нивата на NO, като засягат няколко свързани помежду си пътища 

(например микроглиалната аквтивност (Liu et al. 2011, Lu et al. 2013, Tynan et al. 

2012) или фосфодиестеразна ензимна активност (Reierson et al. 2011). Може би, 

подходът, допълващ се в три направления, чрез който традиционните 

антидепресанти се използват в комбинация с фармакологични агенти, насочени 

към нормализиране на NO и възпалителните сигнални пътища, ще се окаже най-

подходящ. Трябва да се подчертае, че въпреки полиморфизмите в ензима NO-

синтаза може да идентифицират значителна субпопулация, тези варианти са 

малко вероятни да бъдат достатъчно или необходимо условие за 

предизвикването на голямо депресивно разстройство. По-скоро, някои 

полиморфизми в NO-синтазните ензими могат да бъдат включени в по-голям 

модел уязвимост. Уязвимостта вероятно включва множество фактори (например 

генетични, епигенетични, фактори на околната среда), които допринасят за 

всеобхватен пато-етиологичен модел, обясняващ защо някои хора са по-

податливи, а други - по-малко податливи на депресивна симптоматика (Kudlow 

et al. 2013). 

Производството на радикали в мозъка се дължи на катехоламиновия 

метаболизъм, като допамин и норепинефрин, и се увеличава от присъствието на 

преходни метали и от недостига на антиоксиданти. Поради високата токсичност 

на свободни радикали, организмът е разработил редица специализирани и 

ефективни методи за дезактивирането им. Ензимът супероксид дисмутаза (SOD) 

катализира дисмутация на супероксидния радикал във водороден пероксид 

(H2O2) и кислород (O2). След това водородният пероксид се редуцира до вода и 

молекулярен кислород чрез ензимите пероксидаза глутатион и каталаза 

(Venarucci et al. 1999). Каталазата не участва пряко в елиминирането на ROS, но 

не позволява реакция на Фентън, в която водородният пероксид да се превръща 

в силно токсични хидроксилни радикали. Според литературата при инсулт 

стойността на SOD не се променя в първите 24 часа след лезията, докато нивата 

на CAT намаляват (Venarucci et al. 1999). Намалена активност на каталаза при 
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пациенти с мозъчен инсулт намалява ефективността на деактивиране на Н2О2 

(Miller et al. 2011), кaто повишава оксидативния стрес. В нашето изследване 

забелязахме, че каталазната активност в еритроцитите на пациентите с инсулт е 

около пет пъти по-висока в сравнение с контролна група от здрави, като тази 

зависимост е почти двойно по-висока при пациенти с тежка слединсултна 

депресия. Ензимът супероксид дисмутаза (SOD) се инхибира от ROS при 

депресивни слединсултни пациенти. Не е налице сигнификантна разлика в 

нивата на SOD при различните степени на депресия. От значение за спада на SOD 

е наличието на депресивно разстройство след инсулт. В нашето проучване при 

депресивни слединсултни пациенти са високи нивата на CAT, който разгражда 

водородния пероксид като второ ниво на защита срещу оксидативен стрес, като 

потенциалните възможности за справяне с оксидативния стрес на организма са 

все още високи в първите дни след инсулта. Тежката степен на депресивното 

разстройство корелира статистически значимо с високите нива на CAT. При 

слединсултни пациенти с депресивни разстройства бързо се изчерпват 

неензимните аскорбатни радикали като биомаркер на оксидативния стрес. 

Наблюдавахме, че при по-тежките степени на депресия е най-ниско нивото на 

аскорбатните радикали спрямо по-леките степени на депресия, следователно е 

най-ниска възможността за компенсация на оксидативния стрес. Поради тази 

причина в комплексната терапия на депресиите е препоръчителен приема на 

витамин C. С помощта на Електрон Парамагнитен Резонанс (ЕПР) са били 

проучени аскорбатните и липидните радикали при пациенти с исхемичен инсулт 

(Желева 2012, 2012а). 

Използването на витамин C като субституираща терапия е било проучвано 

от множество автори. Резултатите са противоречиви. Sahraian et al. 2015 в двойно 

сляпо проучване установяват, че добавянето на витамин C към циталопрам не 

увеличава ефективността на циталопрама при голям депресивен епизод. 

Обратно, изследване на Amr et al. 2013 показва положителни резултати от 

добавянето на витамин C към флуоксетин при голям депресивен епизод в детска 

възраст. 

Необходими са по-обширни проучвания, за да се разширят доказателствата 

за оксидативния стрес при слединсултни депресии и да се установи 

потенциалният терапевтичен подход. 
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6. ИЗВОДИ 

  1. Ролята на социо-демографските фактори върху развитието на афективни 

разстройства на пациентите след прекаран мозъчен инсулт е относително слаба. 

  1.1. Самостоятелно значение за развитието на депресия има единствено 

пола. При самотни пациенти ГТР се среща в по-ниска степен, отколкото при 

семейни. Останалите изследвани от нас социо-демографски фактори (възраст и 

образование) не оказват влияние за възникването на афективни разстройства. 

  1.2. Специфичните черти на личността като високо ниво на личностова 

тревожност са също висок рисков фактор за слединсултна депресия и 

генерализирано тревожно разстройство. 

2. Не се наблюдава статистически значима зависимост на възникването на 

слединсултни афективни разстройства от локализацията на огнището на 

поражение на главния мозък и тежестта на инсулта при слединсултни пациенти. 

Не е налице статистически значима корелация между тежестта на депресията и 

локализацията и тежестта на инсулта. 

3. Депресивно разстройство в острата фаза след прекаран мозъчен инсулт 

бе установено при приблизително 2/3 (64,5%) от пациентите с мозъчен инсулт, 

като преобладават леките и средно-тежки депресивни разстройства с понижено 

настроение, безрадостност, повишена психична и соматична тревожност, 

безсъние, соматични оплаквания, с изводими от тях свръхценни хипохондрични 

мисли.  

4. Генерализирано тревожно разстройство при слединсултни болни се 

установява при 70 (75.25%). Статистически значима позитивна корелация има 

между депресивните разстройства и генерализираните тревожни разстройства - 

с повишаване на тежестта на депресивното разстройство нараства и тежестта на 

генерализираното тревожно разстройство. 

5. Не се наблюдава статистически значима връзка между наличността на 

депресия и наличността на паническо разстройство при слединсултни пациенти. 

6. Нивата на генериране на реактивни кислородни видове (ROS) и на азотен 

оксид (NO) при слединсултни пациенти проявяват зависимост от наличието на 

депресивно разстройство и неговата тежест. 

6.1. При слединсултни пациенти с депресия има повишено 

генериране на реактивни кислородни видове (ROS). Най-високи са нивата на 

ROS при тежката спрямо по-ниските степени на депресия.  
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6.2. Азотният оксид (NO) сигнификантно се повишава при пациенти 

със слединсултна депресия. По-тежките степени на депресия корелират 

статистически значимо с по-високи нива на азотен оксид. 

7. Малондиалдехидът (MDA), продукт на липидното перокисление при 

оксидативен стрес, протеинкарбонилът (PC), като маркер за оксидативно 

увреждане на протеините и нивото на 8-OHdG, маркер за оксидативно увреждане 

на ДНК, се увеличават при депресивни слединсултни пациенти. Най-тежките 

степени на депресии корелират статистически значимо с най-високи нива и на 

трите маркера. 

8. Ензимът супероксид дисмутаза (SOD), спада при наличието на 

депресивно разстройство след прекаран мозъчен инсулт, но не е налице 

сигнификантна разлика в нивата на SOD при различните степени на депресия. 

При депресивни слединсултни пациенти са високи нивата на ензима каталаза 

(CAT), като тежката степен на депресивното разстройство корелира 

статистически значимо с по-високите нива на CAT. Най-малката възможност за 

справяне с оксидативния стрес се установява при по-тежките степени на 

депресия, поради ниските нива на аскорбатни радикали. Поради тези резултати 

е уместно към комплексното лечение на депресия с антидепресанти да бъдат 

включени и антиоксиданти като витамин C, коензим Q, oмега 3 и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
65 

7. ПРИНОСИ 

 

1. Проведено е клинично проучване за установяване на ролята на 

оксидативния стрес в развитието на депресивни и тревожни разстройства при 

слединсултни пациенти. 

2. Депресивно разстройство в острата фаза след прекаран мозъчен инсулт 

бе установено при приблизително 2/3 (64,5%) от пациентите с мозъчен инсулт, 

като преобладават леките и средно-тежки депресивни разстройства с понижено 

настроение, безрадостност, повишена психична и соматична тревожност, 

безсъние, соматични оплаквания, с изводими от тях свръхценни хипохондрични 

мисли. 

3. Установява се позитивна връзка на депресивните и генерализираните 

тревожни разстройства при слединсултни пациенти. С повишаване на тежестта 

на депресивното разстройство нараства и тежестта на генерализираното 

тревожно разстройство. 

4. С помощта на съвременни инструментални методи (Електрон 

Парамагнитен резонанс) за пръв път у нас са изследвани нивата на продуктите 

на оксидативен стрес - ROS, на нитративен стрес – NO и на свободните 

аскорбатни радикали, свързани с неензимната защита срещу оксидативен стрес, 

при слединсултни депресивни и тревожни пациенти.  

5. Чрез спектрофотометрични методи са изследвани нивата на липидно 

перокисление при оксидативен стрес (MDA) и нивата на ензимната защита срещу 

оксидативен стрес (SOD и CAT) при депресивни и тревожни разстройства след 

прекаран мозъчен инсулт.  

6. С помощта на имуно-ензимни методи за пръв път у нас са определени 

нивата на увреждането на протеините при оксидативен стрес (PCC) и на ДНК (8-

OHdG) при слединсултни пациенти с депресивни и тревожни разстройства. 
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РЕЗЮМЕ 

 

 

 

 

Проучени са 93 пациенти, преболедували от мозъчен инсулт на възраст 39-

87 г. На всички бяха изследвани основни клинични симптоми, а състоянието им 

беше оценявано със специализирани скали (HAM-D-17, MMSE, NIHSS, STAI, 

PHQ-9, PHQ-15, GAD-7). 

При всички пациенти бяха изследвани подбрани показатели на 

оксидативния стрес с помощта на спектрофотометрия и Електрон Парамагнитен 

Резонанс (ЕПР). Резултатите бяха обработени със съвременни статистически 

методи.   

Като резултати от изследването беше установено депресивно разстройство 

при приблизително 2/3 (64,5%) от пациентите с мозъчен инсулт, като от 

клиничните симптоми водещи са понижено настроение, безрадостност, 

повишена психична и соматична тревожност, безсъние, соматични оплаквания, 

с изводими от тях хипохондрични мисли. Генерализирано тревожно 

разстройство се установи при 70 (75.25%) пациенти. Отчете се висока 

коморбидност между депресивните и генерализираните тревожни разстройства.  

Налице е повишен оксидативен стрес при болните с мозъчен инсулт и 

депресивни и тревожни разстройства, което проличава от повишени нива на 

ROS, NO, MDA, PC, 8-OHdG, CAT. От друга страна нивата на SOD и аскорбатни 

радикали се понижават.  

Поради тези резултати е уместно към комплексното лечение на депресия с 

антидепресанти да бъдат включени и антиоксиданти като витамин C, коензим Q, 

oмега 3 и др. 
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SUMMARY 

 

 

Ninety-three patients, diagnosed with stroke and aged 39-87 years, have been 

studied. All major clinical symptoms were examined, and their status was assessed by 

specialized scales (HAM-D-17, MMSE, NIHSS, STAI, PHQ-9, PHQ -15, GAD-7). 

In all patients, selected indicators of oxidative stress were examined by 

spectrophotometry and Electron Paramagnetic Resonance (EPR). The results were 

processed using modern statistical methods. 

As a result of the study, depressive disorder was found in approximately 2/3 

(64.5%) of the patients with stroke, with major clinical symptoms like dysthymia, 

anhedonia, increased mental and somatic anxiety, insomnia, somatic complaints, wиth 

derived hypochondriac thoughts. Generalized anxiety disorder was found in 70 

(75.25%) patients. High consistency between depressive and generalized anxiety 

disorders has been reported. 

There is increased oxidative stress in patients with stroke and depressive and 

anxiety disorders, as evidenced by elevated levels of ROS, NO, MDA, PC, 8-OHdG, 

CAT. On the other hand, levels of SOD and ascorbate radicals decrease. 

Because of these results, antioxidants such as vitamin C, coenzyme Q, omega 3 

and others are also appropriate for the complex treatment of depression along with 

antidepressants. 

 


