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II. Методологична част. 

 

1. Въведение. Световната Здравна Организация определя 

мозъчно-съдовите заболявания като социално-значими. Това се 

дължи на нарастващия брой на пациенти, попадащи в тази група 

и разходите, които се влагат в тяхното спасяване, възстановяване 

и интегриране обратно в обществото. Голям принос в този 

процес прави и глобалната организация Angels Initiative, чиято 

цел е да намали инвалидизацията. 

Трудностите в областта на превенцията в развиващите се 

страни води до влошаване на здравословното състояние на 

общността, а от там и задълбочаване на проблема. 

Затвърждаването на този порочен кръг води до насочване на 

силите в областта на лечението на острата фаза на инсултите, 

като превенцията, късните му последици и рехабилитацията на 

инвалидизацията на болния остават на заден план. Качеството на 

живот е трайно увредено и невъзможността за интеграция 

обратно в обществото изисква влагане на допълнителни 

средства.  

 

2. Обосновка и формулиране на темата. Установените 

трудности в регистрирането и превенцията на ранните 

усложнения в острия стадии на инсулта, са причината за избора 
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на темата ,,Епилепсия и мозъчно-съдови заболявания“. 

Необходимо е да се намери трайно решение на проблема с 

практическа значимост за минимализиране на инвалидизацията 

чрез превенция и контрол над усложненията във всеки от етапите-

етиология, диагностика, клиника, лечение и проследяване. 

 

3. Обектът на проучването са ранните симптоматични 

епилептични припадъци в хода инсулт. Относителният дял на тези 

болни е изключително малък, което прави проблема 

непривлекателен за учените и е слабо дефиниран. Рискът е под 

10%. Ако приемем, че около 15 милиона души/годишно по света 

страдат от инсулт, според World Stroke Organisation, това 

означава, че около милион и половина от пациентите имат 

припадъци по време или след инсулт (Feigin et al.Lancet, 2014). 

Това е значителен брой от пациенти, което го прави много важна 

тема за проучване, въпреки малкото публикувани данни.  

 

4. Постановка. Диагностичният проблем довежда до 

неефективно лечение, поради труден подбор на пациенти, които 

подлежат на превенция с антиепилептични медикаменти. От 

една страна - превенция на припадъци сред пациенти, които 

никога не проявяват такива и излагането им на риск от 

нежеланите странични ефекти на антиепилептичните 

медикаменти, а от друга страна - липса на превенция на 

припадъци сред пациенти, които са рискови и проявяват това 

усложнение в бъдеще.  

 

III. Методическа част  

 

1. Контингент и променлива. За постигане на целта на 

изследването са обхванати пациенти с инсулт в остра фаза, 

разделени в две групи – ретроспективни и проспективни. 

Ретроспективните са всички болни с инсулт, преминали през 

Неврологична клиника към УМБАЛ ,,Проф. Стоян Киркович,, АД – 

гр. Стара Загора за периода Март 2017 година - Февруари 2018 

година, възлизащи на 656. Проспективното изследване обхваща 

50 селектирани случая на болни с мозъчно-съдови заболявания и 
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30 здрави контроли. Те от своя страна, са класифицирани в 

няколко групи според пациентския модел и са подложени на 

инструментално изследване чрез електроенцефалография за 

оценка на променливата ,,припадъци“. 

 

2. Показатели и критерии. Всеки пациент е оценен по 

биологични, клинични и лабораторни показатели (Таблица 2), 

които са систематизирани в база данни и подложени на 

статистическа обработка по метода на класификационно и 

регресивно дърво. Данните са придобити чрез електронния 

документален архив в системата Gamma Code Master. 

Обработката и съхранението им са в съответствие с 

изискванията, заложени в Етичния кодекс на МФ, ТрУ в частта 10.3 

,,Поверителност и управление на данните,, (ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА 

НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, 2002). Амбиспективните пациенти са 

селектирани, чрез включващите и изключващите критерии и дали 

своето информирано съгласие за участие (Таблица 1) с 

допълнителна оценка на ЕЕГ параметрите им (Таблица 3). 

 
Включващи критерии Изключващи критерии

Болен с белези на пирамидна увреда Болен без клинични белези на инсулт

Болен в острата фаза на инсулта Болен извън острата фаза на инсулта

Болен, способен да разбере писмена и 

словесна информация и да подпише 

информирано съгласие или такова да бъде 

дадено от неговите близки

Болен, неспособен да разбере писмена и 

говорима реч и неспособен да даде 

информирано съгласие или да липсва такова от 

неговите близки

Болен, способен да съдейства при 

регистрацията на записа на изследването

Болен, неспособен да съдейства при 

провеждането на изследването

Да бъдат спазени принципите на 

доброволност и информираност с цел 

превенция и промоция на здравето.

Изразено несъгласие за участие

Без анамнестични данни за заболяване Наличие на анамнестични данни за заболяване

За клинично здравите контроли 

За болните

 
Таблица 1. Включващи и изключващи критерии 
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Променлива Скала Кодиране / Измерване

Номер Рангова Пореден номер

ЛистИсторияНаЗабо

ляването
Рангова Номер на Лист история на заболяването - ИЗ

Дата Рангова Календарна дата на заболяване

Пол Номинална 1-Мъж; 2-Жена

Възраст Числова Години

ТипЛокализацияМо

зъчноСъдовоЗаболя

ване

Номинална

1-ИМИ в БЛСМА; 2-ИМИ в БДСМА; 3-ИМИ във ВБС; 4-ХМИ в 

ЛГМХ; 5-ХМИ в ДГМХ; 6-ХМИ в ММХ; 7-САК в СПМА; 8-САК в 

ССМА

Припадъци Номинална 1-Проявени; 2-Непроявени

АртериалнаХиперто

ния
Номинална 1-Проявена; 2-Непроявена

Предсърдно 

Мъждене
Номинална 1-Проявено; 2-Непроявено

Сърдечна 

Недостатъчност
Номинална 1-Проявена; 2-Непроявена

РитъмноПроводниН

арушения
Номинална 1-Проявени; 2-Непроявени

ЗахаренДиабет Номинална 1-Проявен; 2-Непроявен

БронхиалнаАстма Номинална 1-Проявена; 2-Непроявена

БъбречнаНедостатъ

чност
Номинална 1-Проявена; 2-Непроявена

Дислипидемия Номинална 1-Проявена; 2-Непроявена

Анемия Номинална 1-Проявена; 2-Непроявена

Епилепсия Номинална 1-Проявена; 2-Непроявена

СистолноКръвноНа

лягане
Числова mmHg

ДиастолноКръвноН

алягане
Числова mmHg

СредноАртериално

Налягане
Рангова 1 - ˂60 mmHg; 2 - 60-160 mmHg; 3 - >160 mmHg

Левкоцити Рангова 1 - ˂ 3,5 x10~9/L; 2 - 3,5 - 10,5 x10~9/L; 3 - > 10,5 x10~9/L

Хемоглобин Рангова 1 - ˂ 120 g/l; 2 - 120 - 160 g/l; 3 - > 160 g/l

Хематокрит Рангова 1 - ˂ 0,370 l/l; 2 - 0,370 - 0,470 l/l; 3 - > 0,470 l/l

Еритроцити Рангова 1 - ˂ 3,8 x10~12/L; 2 - 3,8 - 5,4 x10~12/L; 3 - > 5,4 x10~12/L

Тромбоцити Рангова 1 - ˂ 140 x10~9/L; 2 - 140 - 440 x10~9/L; 3 - > 440 x10~9/L

Глюкоза Рангова 1 - ˂ 2,8 mmol/L; 2 - 2,8 - 5,6 mmol/L; 3 - > 5,6 mmol/L

Урея Рангова 1 - ˂ 1,7 mmol/L; 2 - 1,7 - 8,3 mmol/L; 3 - > 8,3 mmol/L

Креатинин Рангова 1 - ˂ 58 μmol/L; 2 - 58-97 μmol/L; 3 - > 97 μmol/L

Калий Рангова 1 - ˂ 3,5 mmol/L; 2 - 3,5 - 5,6 mmol/L; 3 - > 5,6 mmol/L

Натрий Рангова 1 - ˂ 135 mmol/L; 2 - 135 - 155 mmol/L; 3 - > 155 mmol/L

Холестерол Рангова 1 - ˂ 3,4 mmol/L; 2 - 3,4 - 5,2 mmol/L; 3 - > 5,2 mmol/L

INR Рангова 1 - ˂ 0,9 INR; 2 - 0,9 - 1,3 INR; 3 - > 1,3 INR

Изход Номинална 0-Дехоспитализиран; 1-Починал  
Таблица 2. Оценени биологични, клинични и лабораторни 

показатели 
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ЕЕГ параметър

Средна амплитуда на алфа ритъма в лявата хемисфера в µV

Средна амплитуда на алфа ритъма в дясната хемисфера в µV

Междухемисферна асиметрия на алфа ритъма в %

Доминантна честота на алфа ритъма в Hz

Средна амплитуда на нискочестотния бета ритъм в µV

Средна амплитуда на високочестотния бета ритъм в µV

Средна амплитуда на делта ритъма в µV

Доминантна честота на делта ритъма в Hz

Средна амплитуда на тета ритъма в µV

Доминантна честота на тета ритъма в Hz

Понижаване на индекса на алфа ритъма при ОО в %

Понижаване на индекса на алфа ритъма при ХВ в %
 

Таблица 3. Оценени количествени ЕЕГ показатели 

 

3. Методи. Класификационно и регресионно дърво.  

 

3.1. Същност. Методът на класификационните и 

регресионни дървета (Classification and regression trees – CART), е 

предложен за първи път през 1984 г. (Breiman L., 1984). От тогава 

са разработени и предложени различни варианти (Steinberg D., 

2007), (Kass, 1980), (Biggs D., 1991), (Wilhelm A., 2004), както и 

хибридни методи (Steinberg, 1998а) (Steinberg, 1998b). CART е 

построен хибриден модел на базата на логистична регресия 

(Steinberg, 1998b). Нова методология за регресия е предложения 

хибриден CART-MARS метод на базата на комбиниране на 

методите CART и MARS. (Войникова, 2013). Този метод е в 
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състояние да класифицира и предскаже стойности за дадена 

зависима променлива чрез идентифициране на основните 

въздействащи и най-силно независими променливи (Steinberg, 

1995). Обработката на данните е непараметрична и не прави 

предположение за разпределението на зависимата 

променлива. Създаденото дърво може да се разглежда като вид 

многоизмерно разпределение на данните (Breiman L., 1984). Той 

е успешен в случаи на липсващи данни за важни предиктори. 

Друго негово предимство е, че работи добре както с малки, така 

и с големи масиви от данни, а получените резултати са лесни за 

тълкуване от всеки. Методът CART е определен като рекурсивно-

разделяща регресия, при която данните се разделят в крайни 

възли, относително хомогенни, с цел получаване на прогнозна 

стойност, която е средна наблюдавана стойност за всеки краен 

възел (Breiman, 2001). Хомогенността се изразява в ниско 

стандартно отклонение или минимална обща грешка по метода 

на най-малките квадрати.  

3.2. Грешка. Грешката на предсказване от дървото има 

минимална стойност и може да се разглежда и като p-мерна 

хистограма на данните, където p е броят на входните 

променливи (Izenman, 2008).  

3.3. Задачи. Задачите, които могат да бъдат решени чрез 

приложение на CART методите са: намаляване на размерността 

на задачата – брой променливи и/или случаи;  избор на 

съществени предиктори за модела; осигуряване на стабилни 

модели при малки извадки; класификация в степенувани групи. 

3.4. Aлгоритъм. Двоичното дърво се изгражда от коренен 

възел – родител, който съдържа всички наблюдения на 

обучителната извадка (Breiman L., 1984). На всяка стъпка от 

построяването на дървото на решенията или за всеки текущ 

възел се прилага правилото за деление на множеството от 

наблюдения във възела на две подмножества, съгласно 

условиeто за минимизиране на грешката за текущото 

подмножество наблюдения относно някой от предикторите. 

Групата на наблюденията в левия наследствен възел включва 

наблюденията, които са по-малки или равни на праговата 

стойност. А в десния възел преминават наблюденията, за които 
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това не е изпълнено. Така разделянето по възли се повтаря 

многократно до достигане на краен възел Rt. При генерирането 

на дървото се поставят и допълнителни условия като минимален 

брой наблюдения в краен възел, дълбочина и др. Резултатът от 

този процес е т. нар. максимално дърво Tmax.  

Крайното решение се получава след редуциране на 

максималното дърво според допълнителен критерий и чрез 

крос-валидация с помощта на независима тестова извадка. 

Крос-валидацията с задава разделяне по случаен принцип на 

цялата извадка на почти равни непресичащи се подизвадки, 

групират се последователно и образуват обучителна извадка 

при построяване и редуциране на дърво за предсказване на 

наблюденията. Оставащата една подизвадка се използва като 

независима тестова извадка. Извадките са без връщане. За 

малки по обем извадки се препоръчва т.н. 10-разделна 

кросвалидация (10-fold CV).  

3.5. Регресионно дърво с повече от един предиктор. При 

наличие на два или повече предиктора при всеки възел за всяка 

от независимите променливи се определя праговата стойност с 

критерий минимална грешка. Избира се променливата с най-

малката минимална грешка и наблюденията на текущият възел 

се разделят с нейната прагова стойност. Контролните 

параметри на алгоритъма предпазват от получаване на много 

малки подизвадки и оптимизират дървото. Такъв е, например, 

предварително зададения минимален брой наблюдения в 

родителския и крайния възел.  

Примерно регресионно дърво с 1 зависима и 2 независими 

променливи X1 и X2 е показано на Фиг. 1 и 2 по (Izenman, 2008). 

Правоъгълните области включват стойностите на X1 и X2, които са 

≤ или > от техните прагови стойности на отделните възли на 

дървото (фиг. 2). Например, за правоъгълна област R2 е 

изпълнено Х2≤01 и Х1>02 и  тя съответства на възел τ2.  

Полученият модел е приложим за оценка и за предсказване 

на бъдещи наблюдения, които според установените правила ще 

попаднат в точно един краен възел на дървото и ще получат като 

предсказана стойност на зависимата променлива средната 

стойност на този краен възел.  
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Фигура 1. Примерно 

регресионно дърво с 1 

зависима и 2 независими 

променливи X1 и X2 

(предиктори) и 5 крайни 

възела (Izenman, 2008) 

 
Фигура 2. Области на 

независимите променливи X1 

и X2 (Izenman, 2008) 

 

 

4. Инструментариум. Електроенцефалографията /ЕЕГ/ е 

способ за графично записване на електрическите потенциали 

на мозъка. Извършва се със специален апарат – 

електроенцефалограф. Той притежава способността да долавя, 

усилва и регистрира отклоненията на сумарните електрически 

потенциали, които се генерират в процеса на функционирането 

на нервните клетки на мозъчната кора. Ритмичните отклонения на 

сумарните потенциали достигат като съвсем слаб сигнал до 

повърхността на главата, където се долавят от електроди. 

Сигналите се провеждат от електродите посредством кабели 

към електроенцефалографския апарат, усилват се 

многократно и се филтрират от шумове. Основните параметри 

на ЕЕГ са свързани със съотношенията между отделните честотни 

компоненти, тяхната амплитуда и характерните вълнови форми. 

Честотната композиция на ЕЕГ сигнала включва четири вида вълни 

или ритми: делта /0,5-3,5Hz/, тета /4-7,5Hz/, алфа /8-12Hz/ и бета 

/13-30Hz/. Амплитудата на ЕЕГ при физиологични условия се 



 14 

движи от 15 микроволта /нискоамплитудна/ до 150 микроволта 

/високоамплитудна/. Средните граници са между 30-80 

микроволта. Доминиращата активност в ЕЕГ записа се означава 

като фонова /основна активност/ и зависи от функционалното 

състояние на бодърстване, сън и др. Алфа и бета ритмите са 

израз на нормалната дейност на мозъчната кора като по време 

на сън изчезват и се явяват бавните тета и делта вълни. Когато не 

се отвеждат по време на сън, те са израз на мозъчно 

заболяване, освен в ранната детска възраст, когато са нормален 

преобладаващ ритъм (Хаджиев, 1998). 

4.1. Технически спецификации. Кабинетът по 

електроенцефалография на МФ при ТрУ е оборудван с 

Многофункционален 31-канален цифров ЕЕГ/ЕП апарат, със 

следните минимални и задължителни характеристики: Канали за 

ЕЕГ и дълголатентни ЕП: 25; Биполярни полиграфии канали (ЕЕГ, 

ЕКГ, ЕОГ, ЕМГ, ЕП): 6; Вграден канален импедансметър с 

индикация на предния панел на апарата за състоянието на 

електродите в процеса на регистрация; АЦП: 24 бит; Честотен 

диапазон за канали ЕЕГ: 0 Hz - 600 Hz; Чувствителност за ЕЕГ 

канали: 0,01 - 10000000 jaV/mm; Възможност за каскадно 

надграждане на каналите с допълнителен усилвател от същия 

тип. Честота на дискретизация: 1000 Hz. 

4.2. Изследването се извършва в електрофизиологична 

лаборатория (Медицински стандарт „Нервни болести“, 2014). 

Необходима е следната подготовка и провеждане: 

3.2.2.1. Подбиране на пациента според показанията и 

противопоказанията; назначаване и планиране на изследването. 

4.2.2. Уведомяване на пациента за предстоящото изследване и 

психическа подготовка; предоставяне на приложение с 

информация за пациента и формуляр за информирано 

съгласие (Европейска харта за правата на пациента). 

4.2.3. Осигурява се спокоен сън на пациента, освен в случаите, 

когато е необходима сънна депривация. 

4.2.4. В деня на изследването - измита коса със сапун с цел 

намаляване на съпротивлението на контактната повърхност. 

4.2.5. Настаняване на пациента на кушетката или на стола и 

успокояване с цел да се отпусне; обясняване, че няма да боли; 
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запознаване с каската и техниката; инструктираме го за 

съдействие по време на цялото изследване и провокационните 

проби / ОО, ЗО, ХВ и ФС/. 

4.2.6. Поставяне на каската – добре притегната, за да не се 

разместят електродите по време на записа. 

4.2.7. Разчистване на косата и поставяне на електродите, 

предварително напоени във физиологичен разтвор на 

стандартни места по международната система 10/20. 

4.2.8. Свързване на електродите с кабелите от ЕЕГ апарата. 

4.2.9. Задаване на паспортната част в системата и записване в 

лабораторния журнал. 

4.2.10. Измерване на електродния импеданс и уверяване, че е в 

границите на допустимото.  

4.2.11. По време на изследването пациентът е в звукоизолирано, 

затъмнено помещение със затворени очи.  

4.2.12. Най-напред се регистрира спонтанна или фонова 

активност.  

4.2.13. За активиране на промените в мозъчните биотокове се 

прилагат следните методи: хипервентилация, фотостимулация, 

отваряне и затваряне на очите, запис при лишаване от сън, запис 

по време на естествен сън, смятане на ум; продължителност на 

записа поне 20 минути при свободни от артефакти епохи със 

скорост 15 или 30мм/сек.  

4.2.14. По време на записа, пациента се наблюдава активно, 

следи се и качеството на записа и ако има проблеми, записът 

се прекъсва до отстраняването им, след което се продължава. 

При провокиран епилептичен припадък се осигуряват проходими 

дихателни пътища и се предпазва болния от получаване на 

наранявания; прави се АЕМ по назначение.  

4.2.15. Фактори, променящи качеството на ЕЕГ записа и най-

често допускани грешки: прекъснати или оплетени кабели; 

недобър контакт на електродите със скалпа; замърсена коса 

или мазен скалп; недобро отпускане на пациента, мигане с очи, 

стискане на зъби, поклащане на главата; широко размазване на 

контактния гел или на физиологичния разтвор, което превръща 

електродите в един електрод (Йонко Белоев, 1992). 
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5. Модел за анализ. Референтни стойности на 

изследваните променливи 

 

ЕЕГ параметър
Референтни 

стойности

Средна амплитуда на алфа ритъма в лявата хемисфера в µV от 8 до 12

Средна амплитуда на алфа ритъма в дясната хемисфера в µV от 9 до 13

Междухемисферна асиметрия на алфа ритъма в % до 45

Доминантна честота на алфа ритъма в Hz от 8 до 13

Средна амплитуда на нискочестотния бета ритъм в µV от 4 до 10

Средна амплитуда на високочестотния бета ритъм в µV от 4 до 10

Средна амплитуда на делта ритъма в µV от 1 до 9

Доминантна честота на делта ритъма в Hz под 3,5

Средна амплитуда на тета ритъма в µV от 1 до 9

Доминантна честота на тета ритъма в Hz от 4 до 7

Понижаване на индекса на алфа ритъма при ОО в % над 30

Понижаване на индекса на алфа ритъма при ХВ в % под 30
 

Таблица 4. Референтни стойности на ЕЕГ параметрите 

 

 
Таблица 5. Локални референтли стойности на лабораторните 

показатели 
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6. Цел и задачи 

 

 6.1. Цел. Да се проведе клинико-инструментално проучване 

за регистриране на ранните епилептични пристъпи в острата 

фаза на инсулт и да се изведат принципи за скрининг, 

диагностика и поведение. 

 

 6.2. Задачи: 

6.2.1.  Преглед и анализ на литературни източници за 

разкриване същността на теории, принципи, системи, 

технологии, понятия и др., свързани с темата на изследването и 

установяване състоянието на проблема в теорията и практиката. 

6.2.2. Регистриране и разпределение на болните с мозъчно-

съдови заболявания ретроспективно с цел създаване на база 

данни.  

6.2.3. Статистическа обработка с цел установяване на най-

честите рискови фактори за епилептични пристъпи. 

6.2.4.  Извеждане на пациентски профил, който е рисков за 

развитие на симптоматична епилепсия и способен да 

класифицира бъдещи болни в няколко категории. 

6.2.5. Предлагане на алгоритъм за скрининг. 

6.2.6. Регистриране на патологичните отклонения в ЕЕГ в 

проучената група болни, анализ на получените резултати и 

търсене на връзка със степента на риск, определена по 

пациентския модел за съответната категория. 

6.2.7. Доказване на липса на самостоятелно въздействие на 

отделните променливи над проявата на пристъп.  

6.2.8. Изготвяне на насоки за рисковите пациенти с цел 

скриниране и подлагане на инструментална диагностика за 

превенция на бъдещи случаи. 

 

IV. Собствени резултати 

 

1. Ретроспективни данни 

 

Ретроспективните данни са събрани от всички болни с 

мозъчно-съдови заболявания, преминали през Неврологична 
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клиника към УМБАЛ ,,Проф. Стоян Киркович,, АД – гр. Стара 

Загора за периода Март 2017 година - Февруари 2018 година, 

възлизащи на 656 (Фигура 5).  
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Фигура 5. Разпределение на мозъчно-съдовите заболявания по 

месеци за период от една година. 

 

Колебанията в броя на исхемичните инциденти са със 

значително по-ниска амплитуда, в сравнение с тази при 

хеморагичните, което проличава при разглеждането им по 

отделно (Фигура 6). 
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Фигура 6. Крива на честотата на мозъчния инфаркт 
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Вътремозъчните кръвоизливи бележат пик в честотата си 

сред мозъчно-съдовите заболявания през зимно-пролетния и 

лятно-есенния сезон (Фигура 7), докато субарахноидните 

кръвоизливи достигат своя максимум през лятото (Фигура 8). 
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Фигура 7. Крива на честотата на мозъчната хеморагия 
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Фигура 8. Крива на честотата на субарахноидната хеморагия. 

 

Всеки пациент е оценен по биологични, клинични и 

лабораторни показатели, които са систематизирани в база 

данни и подложени на дескриптивен и корелационен анализ 
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като всеки един от проучените показатели е съотнесен към 

променливата ,,припадък“.  Статистическата обработка има за 

цел установяване на най-честите рискови фактори за 

епилептични пристъпи. В таблици 7.1 и 7.2 е представена 

описателната статистика на базата данни и анализираните 

променливи. 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Припадъци * Пол 656 100,0% 0 0,0% 656 100,0% 

Припадъци * Тип и локализация на 

мозъчно-съдовото заболяване 

656 100,0% 0 0,0% 656 100,0% 

Припадъци * Артериална хипертония 656 100,0% 0 0,0% 656 100,0% 

Припадъци * Предсърдно мъждене 656 100,0% 0 0,0% 656 100,0% 

Припадъци * Сърдечна недостатъчност 656 100,0% 0 0,0% 656 100,0% 

Припадъци * Ритъмно-проводни нарушения 656 100,0% 0 0,0% 656 100,0% 

Припадъци * Захарен диабет 656 100,0% 0 0,0% 656 100,0% 

Припадъци * Бронхиална астма 656 100,0% 0 0,0% 656 100,0% 

Припадъци * Бъбречна недостатъчност 656 100,0% 0 0,0% 656 100,0% 

Припадъци * Дислипидемия 656 100,0% 0 0,0% 656 100,0% 

Припадъци * Анемия 656 100,0% 0 0,0% 656 100,0% 

Припадъци * Епилепсия 656 100,0% 0 0,0% 656 100,0% 

Припадъци * Изход 656 100,0% 0 0,0% 656 100,0% 

Припадъци * Левкоцити 620 94,5% 36 5,5% 656 100,0% 

Припадъци * Хемоглобин 620 94,5% 36 5,5% 656 100,0% 

Припадъци * Хематокрит 620 94,5% 36 5,5% 656 100,0% 

Припадъци * Еритроцити 620 94,5% 36 5,5% 656 100,0% 

Припадъци * Тромбоцити 619 94,4% 37 5,6% 656 100,0% 

Припадъци * Глюкоза 634 96,6% 22 3,4% 656 100,0% 

Припадъци * Урея 623 95,0% 33 5,0% 656 100,0% 

Припадъци * Креатинин 623 95,0% 33 5,0% 656 100,0% 

Припадъци * Калий 619 94,4% 37 5,6% 656 100,0% 

Припадъци * Натрий 627 95,6% 29 4,4% 656 100,0% 

Припадъци * Холестерол 546 83,2% 110 16,8% 656 100,0% 

Припадъци * INR 423 64,5% 233 35,5% 656 100,0% 

Припадъци * Възраст код 656 100,0% 0 0,0% 656 100,0% 

Таблица 7.1. Описателна статистика на базата данни 
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N 

Mean Std. Deviation Variance Minimum Maximum Valid Missing 

Възраст 656 0 69,86 12,269 150,532 2 96 

Левкоцити 620 36 9,665323 4,4348814 19,668 1,5900 61,4000 

Хемоглобин 620 36 131,59 19,851 394,068 55 186 

Хематокрит 620 36 ,388703 ,0562732 ,003 ,1640 ,5390 

Еритроцити 620 36 4,39403 ,632299 ,400 1,790 6,370 

Тромбоцити 619 37 229,15 79,980 6396,752 48 775 

Глюкоза 634 22 8,000552 5,1753683 26,784 1,0400 71,8700 

Урея 623 33 8,843868 6,5335012 42,687 1,9000 64,2000 

Креатинин 623 33 111,66 72,232 5217,497 34 631 

Калий 619 37 4,414960 ,5860529 ,343 2,7000 7,3000 

Натрий 627 29 140,29 40,331 1626,610 117 1141 

Холестерол 546 110 5,228297 1,4236424 2,027 2,0400 11,4200 

INR 423 233 1,351733 1,1028163 1,216 ,8400 12,0000 

Средно артериално налягане 656 0 104,988821 17,3792856 302,040 ,0000 173,3333 

Таблица 7.2. Описателна статистика на числовите променливи 

 

1.1.Корелационен анализ между променливите Припадъци 

и Пол. Анализирана е зависимостта между двете променливи и 

резултатите са представени в Таблица 8 и фигура 9. 
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Пол 

Total Male Female 

Припадъци Проявени Count 8 7 15 

Expected Count 7,3 7,7 15,0 

% within Припадъци 53,3% 46,7% 100,0% 

% within Пол 2,5% 2,1% 2,3% 

% of Total 1,2% 1,1% 2,3% 

Непроявени Count 311 330 641 

Expected Count 311,7 329,3 641,0 

% within Припадъци 48,5% 51,5% 100,0% 

% within Пол 97,5% 97,9% 97,7% 

% of Total 47,4% 50,3% 97,7% 

Total Count 319 337 656 

Expected Count 319,0 337,0 656,0 

% within Припадъци 48,6% 51,4% 100,0% 

% within Пол 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 48,6% 51,4% 100,0% 

Таблица 8. Зависимост между Припадъци и Пол. 

 

 

Фигура 9. Зависимост между Припадъци и Пол. 
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За търсене на нивото на значимост между изследваните 

показатели, е приложен Хи-квадрат тестът в Таблица 9, а в в 

Таблица 10 е показан коефициентът на Крамер за силата на 

зависимостта: 

 Value df 

Asymptotic Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square ,136a 1 ,712   

Continuity Correction ,012 1 ,914   

Likelihood Ratio ,136 1 ,712   

Fisher's Exact Test    ,797 ,457 

Linear-by-Linear Association ,136 1 ,712   

N of Valid Cases 656     

Таблица 9. Хи-квадрат тест на съгласието на Пирсън за ниво на 

значимост между показателите Припадъци и Пол. 

a. 0 клетки (0,0%) са очаквали резултат по-малък от 5. 

Минималният очакван резултат е 7,29. 

 
  Value Approximate Significance 

Nominal by Nominal Phi ,014 ,712 

Cramer's V ,014 ,712 

N of Valid Cases 656  

Таблица 10. Коефициент на Крамeр за показателите Припадъци 

и Пол. 

 

1.2.Корелационен анализ между променливите Припадъци 

и Тип и локализация на мозъчно-съдовото заболяване. 

Анализирана е зависимостта между двете променливи и 

резултатите са представени в Таблица 11 и фигура 10. 
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Припадъци 

Тип и локализация на мозъчно-съдовото заболяване   Total 

ИМИ в 

БЛСМА 

ИМИ в 

БДСМА 

ИМИ 

във 

ВБС 

ХМИ в 

ЛГМХ 

ХМИ в 

ДГМХ 

ХМИ в 

ММХ 

САК в 

СПМА 

САК в 

ССМА  

 

  
  

  
  

  
  

  
П

р
о

я
в
е

н
и

 

Count 8 6 1 0 0 0 0 0 15 

Expected Count 5,8 4,6 3,7 ,3 ,3 ,1 ,1 ,2 15,0 

% within Припадъци 53,3% 40,0% 6,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% within Тип и 

локализация на мозъчно-

съдовото заболяване 

3,2% 3,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,3% 

% of Total 1,2% 0,9% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,3% 

  
  

  
  

  
 Н

е
п
р

о
я
в
е

н
и

 

Count 245 194 160 13 15 3 3 8 641 

Expected Count 247,2 195,4 157,3 12,7 14,7 2,9 2,9 7,8 641,0 

% within Припадъци 38,2% 30,3% 25,0% 2,0% 2,3% 0,5% 0,5% 1,2% 100,0% 

% within Тип и 

локализация на мозъчно-

съдовото заболяване 

96,8% 97,0% 99,4% 100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

97,7% 

% of Total 37,3% 29,6% 24,4% 2,0% 2,3% 0,5% 0,5% 1,2% 97,7% 

T
o

ta
l 
  

Count 253 200 161 13 15 3 3 8 656 

Expected Count 253,0 200,0 161,0 13,0 15,0 3,0 3,0 8,0 656,0 

% within Припадъци 38,6% 30,5% 24,5% 2,0% 2,3% 0,5% 0,5% 1,2% 100,0% 

% within Тип и 

локализация на мозъчно-

съдовото заболяване 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0% 

% of Total 38,6% 30,5% 24,5% 2,0% 2,3% 0,5% 0,5% 1,2% 100,0% 

Таблица 11. Зависимост между Припадъци и Тип и локализация 

на мозъчно-съдовото заболяване. 
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Фигура 10. Зависимост между Припадъци и Тип и локализация на 

мозъчно-съдовото заболяване. 

 

За търсене на нивото на значимост между изследваните 

показатели, е приложен Хи-квадрат тестът в Таблица 12, а в в 

Таблица 13 е показан коефициентът на Крамер за силата на 

зависимостта: 
 Value df Asymptotic Significance (2-sided) 

Pearson Chi-Square 4,305a 7 ,744 

Likelihood Ratio 5,937 7 ,547 

Linear-by-Linear Association 3,008 1 ,083 

N of Valid Cases 656   

Таблица 12. Хи-квадрат тест на съгласието на Пирсън за ниво на 

значимост между показателите Припадъци и Пол. 

a. 9 клетки (56,3%) са очаквале резултат по-малък от 5. 

Минималният очакван резултат е  0,07. 
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 Value Approximate Significance 

Nominal by Nominal Phi ,081 ,744 

Cramer's V ,081 ,744 

N of Valid Cases 656  

Таблица 13. Коефициент на Крамeр за показателите Припадъци 

и Пол. 
 

1.3.Корелационен анализ между променливите Припадъци 

и Артериална хипертония. Анализирана е зависимостта между 

двете променливи и резултатите са представени в Таблица 14 и 

фигура 11. 
 

 

Артериална хипертония 

Total Проявени Непроявени 

Припадъци Проявени Count 12 3 15 

Expected Count 13,6 1,4 15,0 

% within Припадъци 80,0% 20,0% 100,0% 

% within Артериална 

хипертония 

2,0% 4,9% 2,3% 

% of Total 1,8% 0,5% 2,3% 

Непроявени Count 583 58 641 

Expected Count 581,4 59,6 641,0 

% within Припадъци 91,0% 9,0% 100,0% 

% within Артериална 

хипертония 

98,0% 95,1% 97,7% 

% of Total 88,9% 8,8% 97,7% 

Total Count 595 61 656 

Expected Count 595,0 61,0 656,0 

% within Припадъци 90,7% 9,3% 100,0% 

% within Артериална 

хипертония 

100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 90,7% 9,3% 100,0% 

Таблица 14. Зависимост между Припадъци и Артериална 

хипертония. 
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Фигура 11. Зависимост между Припадъци и Артериална 

хипертония. 

 

За търсене на нивото на значимост между изследваните 

показатели, е приложен Хи-квадрат тестът в Таблица 15, а в в 

Таблица 16 е показан коефициентът на Крамер за силата на 

зависимостта: 

 Value df 

Asymptotic Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 2,084a 1 ,149   

Continuity Correction ,988 1 ,320   

Likelihood Ratio 1,630 1 ,202   

Fisher's Exact Test    ,156 ,156 

Linear-by-Linear Association 2,081 1 ,149   

N of Valid Cases 656     

Таблица 15. Хи-квадрат тест на съгласието на Пирсън за ниво на 

значимост между показателите Припадъци и Артериална 

хипертония. 

a. 1 клетка (25,0%) е очаквала резултат по-малък от 5. 

Минималният очакван резултат е 1,39. 
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 Value Approximate Significance 

Nominal by Nominal Phi -,056 ,149 

Cramer's V ,056 ,149 

N of Valid Cases 656  

Таблица 16. Коефициент на Крамeр за показателите Припадъци 

и Артериална хипертония. 
 

1.4.Корелационен анализ между променливите Припадъци 

и Предсърдно мъждене. Анализирана е зависимостта между 

двете променливи и резултатите са представени в Таблица 17 и 

фигура 12. 

 

Предсърдно мъждене 

Total Проявени Непроявени 

Припадъци Проявени Count 3 12 15 

Expected Count 2,3 12,7 15,0 

% within Припадъци 20,0% 80,0% 100,0% 

% within Предсърдно 

мъждене 

3,0% 2,2% 2,3% 

% of Total 0,5% 1,8% 2,3% 

Непроявени Count 98 543 641 

Expected Count 98,7 542,3 641,0 

% within Припадъци 15,3% 84,7% 100,0% 

% within Предсърдно 

мъждене 

97,0% 97,8% 97,7% 

% of Total 14,9% 82,8% 97,7% 

Total Count 101 555 656 

Expected Count 101,0 555,0 656,0 

% within Припадъци 15,4% 84,6% 100,0% 

% within Предсърдно 

мъждене 

100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 15,4% 84,6% 100,0% 

Таблица 17. Зависимост между Припадъци и Предсърдно 

мъждене. 

 



 29 

 

Фигура 12. Зависимост между Припадъци и Предсърдно 

мъждене. 

 

За търсене на нивото на значимост между изследваните 

показатели, е приложен Хи-квадрат тестът в Таблица 18, а в в 

Таблица 19 е показан коефициентът на Крамер за силата на 

зависимостта: 
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 Value df 

Asymptotic Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square ,250a 1 ,617   

Continuity Correction ,019 1 ,890   

Likelihood Ratio ,233 1 ,630   

Fisher's Exact Test    ,714 ,414 

Linear-by-Linear Association ,249 1 ,618   

N of Valid Cases 656     

Таблица 18. Хи-квадрат тест на съгласието на Пирсън за ниво на 

значимост между показателите Припадъци и Предсърдно 

мъждене. 

a. 1 клетка (25,0%) е очаквала резултат по-малък от 5. 

Минималният очакван резултат е 2,31. 

 

 Value Approximate Significance 

Nominal by Nominal Phi ,020 ,617 

Cramer's V ,020 ,617 

N of Valid Cases 656  

Таблица 19. Коефициент на Крамeр за показателите Припадъци 

и Предсърдно мъждене. 

 

1.5.Корелационен анализ между променливите Припадъци 

и Сърдечна недостатъчност. Анализирана е зависимостта между 

двете променливи и резултатите са представени в Таблица 20 и 

фигура 13. 
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Сърдечна недостатъчност 

Total Проявени Непроявени 

Припадъци Проявени Count 3 12 15 

Expected Count 3,8 11,2 15,0 

% within Припадъци 20,0% 80,0% 100,0% 

% within Сърдечна 

недостатъчност 

1,8% 2,4% 2,3% 

% of Total 0,5% 1,8% 2,3% 

Непроявени Count 163 478 641 

Expected Count 162,2 478,8 641,0 

% within Припадъци 25,4% 74,6% 100,0% 

% within Сърдечна 

недостатъчност 

98,2% 97,6% 97,7% 

% of Total 24,8% 72,9% 97,7% 

Total Count 166 490 656 

Expected Count 166,0 490,0 656,0 

% within Припадъци 25,3% 74,7% 100,0% 

% within Сърдечна 

недостатъчност 

100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 25,3% 74,7% 100,0% 

Таблица 20. Зависимост между Припадъци и Сърдечна 

недостатъчност. 
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Фигура 13. Зависимост между Припадъци и Сърдечна 

недостатъчност. 

 

За търсене на нивото на значимост между изследваните 

показатели, е приложен Хи-квадрат тестът в Таблица 21, а в в 

Таблица 22 е показан коефициентът на Крамер за силата на 

зависимостта: 

 

 

Value df 

Asymptotic Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square  ,229a 1 ,633   

Continuity Correction  ,032 1 ,859   

Likelihood Ratio  ,240 1 ,624   

Fisher's Exact Test     ,771 ,449 

Linear-by-Linear Association  ,228 1 ,633   

N of Valid Cases  656     

Таблица 21. Хи-квадрат тест на съгласието на Пирсън за ниво на 

значимост между показателите Припадъци и Сърдечна 

недостатъчност. 

a. 1 клетка (25,0%) е очаквала резултат по-малък от 5. 

Минималният очакван резултат е 3,80. 
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 Value Approximate Significance 

Nominal by Nominal Phi -,019 ,633 

Cramer's V ,019 ,633 

N of Valid Cases 656  

Таблица 22. Коефициент на Крамeр за показателите Припадъци 

и Сърдечна недостатъчност. 

 

1.6.Корелационен анализ между променливите Припадъци 

и Ритъмно-проводни нарушения. Анализирана е зависимостта 

между двете променливи и резултатите са представени в 

Таблица 23 и фигура 14. 
 

 

Ритъмно-проводни нарушения 

Total Проявени Непроявени 

Припадъци Проявени Count 0 15 15 

Expected Count ,2 14,8 15,0 

% within Припадъци 0,0% 100,0% 100,0% 

% within Ритъмно-проводни 

нарушения 

0,0% 2,3% 2,3% 

% of Total 0,0% 2,3% 2,3% 

Непроявени Count 7 634 641 

Expected Count 6,8 634,2 641,0 

% within Припадъци 1,1% 98,9% 100,0% 

% within Ритъмно-проводни 

нарушения 

100,0% 97,7% 97,7% 

% of Total 1,1% 96,6% 97,7% 

Total Count 7 649 656 

Expected Count 7,0 649,0 656,0 

% within Припадъци 1,1% 98,9% 100,0% 

% within Ритъмно-проводни 

нарушения 

100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 1,1% 98,9% 100,0% 

Таблица 23. Зависимост между Припадъци и Ритъмно-проводни 

нарушения. 
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Фигура 14. Зависимост между Припадъци и Ритъмно-проводни 

нарушения. 

 

За търсене на нивото на значимост между изследваните 

показатели, е приложен Хи-квадрат тестът в Таблица 24, а в в 

Таблица 25 е показан коефициентът на Крамер за силата на 

зависимостта: 

 Value df 

Asymptotic Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square ,166a 1 ,684   

Continuity Correction ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,326 1 ,568   

Fisher's Exact Test    1,000 ,850 

Linear-by-Linear Association ,165 1 ,684   

N of Valid Cases 656     

Таблица 24. Хи-квадрат тест на съгласието на Пирсън за ниво на 

значимост между показателите Припадъци и Ритъмно-проводни 

нарушения. 

a. 1 клетка (25,0%) е очаквала резултат по-малък от 5. 

Минималният очакван резултат е 0,16. 
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 Value Approximate Significance 

Nominal by Nominal Phi -,016 ,684 

Cramer's V ,016 ,684 

N of Valid Cases 656  

Таблица 25. Коефициент на Крамeр за показателите Припадъци 

и Ритъмно-проводни нарушения. 
 

1.7.Корелационен анализ между променливите Припадъци 

и Захарен диабет. Анализирана е зависимостта между двете 

променливи и резултатите са представени в Таблица 26 и 

фигура 15. 

 

Захарен диабет 

Total Проявени Непроявени 

Припадъци Проявени Count 1 14 15 

Expected Count 3,4 11,6 15,0 

% within Припадъци 6,7% 93,3% 100,0% 

% within Захарен диабет 0,7% 2,8% 2,3% 

% of Total 0,2% 2,1% 2,3% 

Непроявени Count 148 493 641 

Expected Count 145,6 495,4 641,0 

% within Припадъци 23,1% 76,9% 100,0% 

% within Захарен диабет 99,3% 97,2% 97,7% 

% of Total 22,6% 75,2% 97,7% 

Total Count 149 507 656 

Expected Count 149,0 507,0 656,0 

% within Припадъци 22,7% 77,3% 100,0% 

% within Захарен диабет 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 22,7% 77,3% 100,0% 

Таблица 26. Зависимост между Припадъци и Захарен диабет. 
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Фигура 15. Зависимост между Припадъци и Захарен диабет. 

 

За търсене на нивото на значимост между изследваните 

показатели, е приложен Хи-квадрат тестът в Таблица 27, а в в 

Таблица 28 е показан коефициентът на Крамер за силата на 

зависимостта: 

 Value df 

Asymptotic Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 2,252a 1 ,133   

Continuity Correction 1,413 1 ,234   

Likelihood Ratio 2,882 1 ,090   

Fisher's Exact Test    ,211 ,111 

Linear-by-Linear Association 2,248 1 ,134   

N of Valid Cases 656     

Таблица 27. Хи-квадрат тест на съгласието на Пирсън за ниво на 

значимост между показателите Припадъци и Захарен диабет. 

a. 1 клетка (25,0%) е очаквала резултат по-малък от 5. 

Минималният очакван резултат е 3,41. 
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 Value Approximate Significance 

Nominal by Nominal Phi -,059 ,133 

Cramer's V ,059 ,133 

N of Valid Cases 656  

Таблица 28. Коефициент на Крамeр за показателите Припадъци 

и Захарен диабет. 
 

1.8. Корелационен анализ между променливите Припадъци 

и Бронхиална астма. Анализирана е зависимостта между двете 

променливи и резултатите са представени в Таблица 29 и 

фигура 16. 

 

Бронхиална астма 

Total Проявени Непроявени 

Припадъци Проявени Count 0 15 15 

Expected Count 1,8 13,2 15,0 

% within Припадъци 0,0% 100,0% 100,0% 

% within Бронхиална астма 0,0% 2,6% 2,3% 

% of Total 0,0% 2,3% 2,3% 

Непроявени Count 78 563 641 

Expected Count 76,2 564,8 641,0 

% within Припадъци 12,2% 87,8% 100,0% 

% within Бронхиална астма 100,0% 97,4% 97,7% 

% of Total 11,9% 85,8% 97,7% 

Total Count 78 578 656 

Expected Count 78,0 578,0 656,0 

% within Припадъци 11,9% 88,1% 100,0% 

% within Бронхиална астма 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 11,9% 88,1% 100,0% 

Таблица 29. Зависимост между Припадъци и Бронхиална астма. 
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Фигура 16. Зависимост между Припадъци и Бронхиална астма. 

 

За търсене на нивото на значимост между изследваните 

показатели, е приложен Хи-квадрат тестът в Таблица 30, а в в 

Таблица 31 е показан коефициентът на Крамер за силата на 

зависимостта: 

 Value df 

Asymptotic Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 2,072a 1 ,150   

Continuity Correction 1,073 1 ,300   

Likelihood Ratio 3,845 1 ,050   

Fisher's Exact Test    ,237 ,146 

Linear-by-Linear Association 2,068 1 ,150   

N of Valid Cases 656     

Таблица 30. Хи-квадрат тест на съгласието на Пирсън за ниво на 

значимост между показателите Припадъци и Бронхиална астма. 

a. 1 клетка (25,0%) е очаквала резултат по-малък от 5. 

Минималният очакван резултат е 1,78. 
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 Value Approximate Significance 

Nominal by Nominal Phi -,056 ,150 

Cramer's V ,056 ,150 

N of Valid Cases 656  

Таблица 31. Коефициент на Крамeр за показателите Припадъци 

и Бронхиална астма. 
 

1.9.Корелационен анализ между променливите Припадъци 

и Бъбречна недостатъчност. Анализирана е зависимостта между 

двете променливи и резултатите са представени в Таблица 31 и 

фигура 17. 

 

Бъбречна недостатъчност 

Total Проявени Непроявени 

Припадъци Проявени Count 0 15 15 

Expected Count ,3 14,7 15,0 

% within Припадъци 0,0% 100,0% 100,0% 

% within Бъбречна 

недостатъчност 

0,0% 2,3% 2,3% 

% of Total 0,0% 2,3% 2,3% 

Непроявени Count 11 630 641 

Expected Count 10,7 630,3 641,0 

% within Припадъци 1,7% 98,3% 100,0% 

% within Бъбречна 

недостатъчност 

100,0% 97,7% 97,7% 

% of Total 1,7% 96,0% 97,7% 

Total Count 11 645 656 

Expected Count 11,0 645,0 656,0 

% within Припадъци 1,7% 98,3% 100,0% 

% within Бъбречна 

недостатъчност 

100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 1,7% 98,3% 100,0% 

Таблица 31. Зависимост между Припадъци и Бъбречна 

недостатъчност. 
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Фигура 17. Зависимост между Припадъци и Бъбречна 

недостатъчност. 

 

За търсене на нивото на значимост между изследваните 

показатели, е приложен Хи-квадрат тестът в Таблица 32, а в в 

Таблица 33 е показан коефициентът на Крамер за силата на 

зависимостта: 

 Value df 

Asymptotic Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square ,262a 1 ,609   

Continuity Correction ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,513 1 ,474   

Fisher's Exact Test    1,000 ,774 

Linear-by-Linear Association ,261 1 ,609   

N of Valid Cases 656     

Таблица 32. Хи-квадрат тест на съгласието на Пирсън за ниво на 

значимост между показателите Припадъци и Бъбречна 

недостатъчност. 

a. 1 клетка (25,0%) е очаквала резултат по-малък от 5. 

Минималният очакван резултат е 0,25. 



 41 

 

 Value Approximate Significance 

Nominal by Nominal Phi -,020 ,609 

Cramer's V ,020 ,609 

N of Valid Cases 656  

Таблица 33. Коефициент на Крамeр за показателите Припадъци 

и Бъбречна недостатъчност. 
 

1.10. Корелационен анализ между променливите 

Припадъци и Дислипидемия. Анализирана е зависимостта 

между двете променливи и резултатите са представени в 

Таблица 34 и фигура 18. 

 

Дислипидемия 

Total Проявени Непроявени 

Припадъци Проявени Count 3 12 15 

Expected Count 3,5 11,5 15,0 

% within Припадъци 20,0% 80,0% 100,0% 

% within Дислипидемия 2,0% 2,4% 2,3% 

% of Total 0,5% 1,8% 2,3% 

Непроявени Count 150 491 641 

Expected Count 149,5 491,5 641,0 

% within Припадъци 23,4% 76,6% 100,0% 

% within Дислипидемия 98,0% 97,6% 97,7% 

% of Total 22,9% 74,8% 97,7% 

Total Count 153 503 656 

Expected Count 153,0 503,0 656,0 

% within Припадъци 23,3% 76,7% 100,0% 

% within Дислипидемия 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 23,3% 76,7% 100,0% 

Таблица 34. Зависимост между Припадъци и Дислипидемия. 
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Фигура 18. Зависимост между Припадъци и Дислипидемия. 

 

За търсене на нивото на значимост между изследваните 

показатели, е приложен Хи-квадрат тестът в Таблица 35, а в в 

Таблица 36 е показан коефициентът на Крамер за силата на 

зависимостта: 

 Value df 

Asymptotic Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square ,095a 1 ,758   

Continuity Correction ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,098 1 ,754   

Fisher's Exact Test    1,000 ,522 

Linear-by-Linear Association ,095 1 ,758   

N of Valid Cases 656     

Таблица 35. Хи-квадрат тест на съгласието на Пирсън за ниво на 

значимост между показателите Припадъци и Дислипидемия. 

a. 1 клетка (25,0%) е очаквала резултат по-малък от 5. 

Минималният очакван резултат е 3,50. 
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 Value Approximate Significance 

Nominal by Nominal Phi -,012 ,758 

Cramer's V ,012 ,758 

N of Valid Cases 656  

Таблица 36. Коефициент на Крамeр за показателите Припадъци 

и Дислипидемия. 
 

1.11.Корелационен анализ между променливите Припадъци 

и Анемия. Анализирана е зависимостта между двете 

променливи и резултатите са представени в Таблица 37 и 

фигура 19. 

 

Анемия 

Total Проявени Непроявени 

Припадъци Проявени Count 0 15 15 

Expected Count ,2 14,8 15,0 

% within Припадъци 0,0% 100,0% 100,0% 

% within Анемия 0,0% 2,3% 2,3% 

% of Total 0,0% 2,3% 2,3% 

Непроявени Count 9 632 641 

Expected Count 8,8 632,2 641,0 

% within Припадъци 1,4% 98,6% 100,0% 

% within Анемия 100,0% 97,7% 97,7% 

% of Total 1,4% 96,3% 97,7% 

Total Count 9 647 656 

Expected Count 9,0 647,0 656,0 

% within Припадъци 1,4% 98,6% 100,0% 

% within Анемия 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 1,4% 98,6% 100,0% 

Таблица 37. Зависимост между Припадъци и Анемия. 
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Фигура 19. Зависимост между Припадъци и Анемия. 

 

За търсене на нивото на значимост между изследваните 

показатели, е приложен Хи-квадрат тестът в Таблица 38, а в в 

Таблица 39 е показан коефициентът на Крамер за силата на 

зависимостта: 

 Value df 

Asymptotic Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square ,214a 1 ,644   

Continuity Correction ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,419 1 ,517   

Fisher's Exact Test    1,000 ,811 

Linear-by-Linear Association ,213 1 ,644   

N of Valid Cases 656     

Таблица 38. Хи-квадрат тест на съгласието на Пирсън за ниво на 

значимост между показателите Припадъци и Анемия. 

a. 1 клетка (25,0%) е очаквала резултат по-малък от 5. 

Минималният очакван резултат е 0,21. 
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 Value Approximate Significance 

Nominal by Nominal Phi -,018 ,644 

Cramer's V ,018 ,644 

N of Valid Cases 656  

Таблица 39. Коефициент на Крамeр за показателите Припадъци 

и Анемия. 
 

1.12.Корелационен анализ между променливите Припадъци 

и Епилепсия. Анализирана е зависимостта между двете 

променливи и резултатите са представени в Таблица 40 и 

фигура 20. 

 

Епилепсия 

Total Проявени Непроявени 

Припадъци Проявени Count 2 13 15 

Expected Count ,2 14,8 15,0 

% within Припадъци 13,3% 86,7% 100,0% 

% within Епилепсия 20,0% 2,0% 2,3% 

% of Total 0,3% 2,0% 2,3% 

Непроявени Count 8 633 641 

Expected Count 9,8 631,2 641,0 

% within Припадъци 1,2% 98,8% 100,0% 

% within Епилепсия 80,0% 98,0% 97,7% 

% of Total 1,2% 96,5% 97,7% 

Total Count 10 646 656 

Expected Count 10,0 646,0 656,0 

% within Припадъци 1,5% 98,5% 100,0% 

% within Епилепсия 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 1,5% 98,5% 100,0% 

Таблица 40. Зависимост между Припадъци и Епилепсия. 
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Фигура 20. Зависимост между Припадъци и Епилепсия. 

 

За търсене на нивото на значимост между изследваните 

показатели, е приложен Хи-квадрат тестът в Таблица 41, а в в 

Таблица 42 е показан коефициентът на Крамер за силата на 

зависимостта: 

 Value df 

Asymptotic Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 14,260a 1 ,000   

Continuity Correction 7,346 1 ,007   

Likelihood Ratio 5,701 1 ,017   

Fisher's Exact Test    ,020 ,020 

Linear-by-Linear Association 14,239 1 ,000   

N of Valid Cases 656     

Таблица 41. Хи-квадрат тест на съгласието на Пирсън за ниво на 

значимост между показателите Припадъци и Епилепсия. 

a. 1 клетка (25,0%) е очаквала резултат по-малък от 5. 

Минималният очакван резултат е 0,23. 
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 Value Approximate Significance 

Nominal by Nominal Phi ,147 ,000 

Cramer's V ,147 ,000 

N of Valid Cases 656  

Таблица 42. Коефициент на Крамeр за показателите Припадъци 

и Епилепсия. 
 

1.13.Корелационен анализ между променливите Припадъци 

и Изход от заболяването. Анализирана е зависимостта между 

двете променливи и резултатите са представени в Таблица 43 и 

фигура 21. 

 

Изход 

Total 

Дехоспитализи

ран Починал 

Припадъци Проявени Count 14 1 15 

Expected Count 12,8 2,2 15,0 

% within Припадъци 93,3% 6,7% 100,0% 

% within Изход 2,5% 1,0% 2,3% 

% of Total 2,1% 0,2% 2,3% 

Непроявени Count 545 96 641 

Expected Count 546,2 94,8 641,0 

% within Припадъци 85,0% 15,0% 100,0% 

% within Изход 97,5% 99,0% 97,7% 

% of Total 83,1% 14,6% 97,7% 

Total Count 559 97 656 

Expected Count 559,0 97,0 656,0 

% within Припадъци 85,2% 14,8% 100,0% 

% within Изход 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 85,2% 14,8% 100,0% 

Таблица 43. Зависимост между Припадъци и Изход от 

заболяването. 
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Фигура 21. Зависимост между Припадъци и Изход от 

заболяването. 

 

За търсене на нивото на значимост между изследваните 

показатели, е приложен Хи-квадрат тестът в Таблица 44, а в в 

Таблица 45 е показан коефициентът на Крамер за силата на 

зависимостта: 

 Value df 

Asymptotic Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square ,803a 1 ,370   

Continuity Correction ,279 1 ,597   

Likelihood Ratio ,974 1 ,324   

Fisher's Exact Test    ,710 ,324 

Linear-by-Linear Association ,802 1 ,370   

N of Valid Cases 656     

Таблица 44. Хи-квадрат тест на съгласието на Пирсън за ниво на 

значимост между показателите Припадъци и Изход от 

заболяването. 

a. 1 клетка (25,0%) е очаквала резултат по-малък от 5. 

Минималният очакван резултат е 2,22. 
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 Value Approximate Significance 

Nominal by Nominal Phi ,035 ,370 

Cramer's V ,035 ,370 

N of Valid Cases 656  

Таблица 45. Коефициент на Крамeр за показателите Припадъци 

и Изход от заболяването. 
 

1.14.Корелационен анализ между променливите Припадъци 

и Брой левкоцити. Анализирана е зависимостта между двете 

променливи и резултатите са представени в Таблица 46 и 

фигура 22. 

 

Левкоцити 

<3,4 x10~9/L 3,5 - 10,5 x10~9/L >10,6 x10~9/L 

Припадъци Проявени Count 0 4 9 

Expected Count ,1 9,0 3,9 

% within Припадъци 0,0% 30,8% 69,2% 

% within Левкоцити 0,0% 0,9% 4,8% 

% of Total 0,0% 0,6% 1,5% 

Непроявени Count 5 424 178 

Expected Count 4,9 419,0 183,1 

% within Припадъци 0,8% 69,9% 29,3% 

% within Левкоцити 100,0% 99,1% 95,2% 

% of Total 0,8% 68,4% 28,7% 

Total Count 5 428 187 

Expected Count 5,0 428,0 187,0 

% within Припадъци 0,8% 69,0% 30,2% 

% within Левкоцити 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 0,8% 69,0% 30,2% 

Таблица 46. Зависимост между Припадъци и Брой левкоцити. 
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Фигура 22. Зависимост между Припадъци и Брой левкоцити. 

 

За търсене на нивото на значимост между изследваните 

показатели, е приложен Хи-квадрат тестът в Таблица 47, а в в 

Таблица 48 е показан коефициентът на Крамер за силата на 

зависимостта: 
 Value df Asymptotic Significance (2-sided) 

Pearson Chi-Square 9,643a 2 ,008 

Likelihood Ratio 8,695 2 ,013 

Linear-by-Linear Association 9,431 1 ,002 

N of Valid Cases 620   

Таблица 47. Хи-квадрат тест на съгласието на Пирсън за ниво на 

значимост между показателите Припадъци и Брой левкоцити. 

a. 3 клетки (50,0%) са очаквали резултат по-малък от 5. 

Минималният очакван резултат е 0,10. 
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 Value Approximate Significance 

Nominal by Nominal Phi ,125 ,008 

Cramer's V ,125 ,008 

N of Valid Cases 620  

Таблица 48. Коефициент на Крамeр за показателите Припадъци 

и Брой левкоцити. 
 

1.15.Корелационен анализ между променливите Припадъци 

и Хемоглобин. Анализирана е зависимостта между двете 

променливи и резултатите са представени в Таблица 49 и 

фигура 23. 

 

Хемоглобин 

Total <119 g/L 120-160 g/L >160 g/L 

Припадъци Проявени Count 3 10 0 13 

Expected Count 3,1 9,1 ,8 13,0 

% within Припадъци 23,1% 76,9% 0,0% 100,0% 

% within Хемоглобин 2,0% 2,3% 0,0% 2,1% 

% of Total 0,5% 1,6% 0,0% 2,1% 

Непроявени Count 147 423 37 607 

Expected Count 146,9 423,9 36,2 607,0 

% within Припадъци 24,2% 69,7% 6,1% 100,0% 

% within Хемоглобин 98,0% 97,7% 100,0% 97,9% 

% of Total 23,7% 68,2% 6,0% 97,9% 

Total Count 150 433 37 620 

Expected Count 150,0 433,0 37,0 620,0 

% within Припадъци 24,2% 69,8% 6,0% 100,0% 

% within Хемоглобин 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 24,2% 69,8% 6,0% 100,0% 

Таблица 49. Зависимост между Припадъци и Хемоглобин. 
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Фигура 23. Зависимост между Припадъци и Хемоглобин. 

 

За търсене на нивото на значимост между изследваните 

показатели, е приложен Хи-квадрат тестът в Таблица 50, а в в 

Таблица 51 е показан коефициентът на Крамер за силата на 

зависимостта: 
 Value df Asymptotic Significance (2-sided) 

Pearson Chi-Square ,895a 2 ,639 

Likelihood Ratio 1,667 2 ,434 

Linear-by-Linear Association ,116 1 ,733 

N of Valid Cases 620   

Таблица 50. Хи-квадрат тест на съгласието на Пирсън за ниво на 

значимост между показателите Припадъци и Хемоглобин. 

a. 2 клетки (33,3%) са очаквали резултат по-малък от 5. 

Минималният очакван резултат е 0,78. 
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 Value Approximate Significance 

Nominal by Nominal Phi ,038 ,639 

Cramer's V ,038 ,639 

N of Valid Cases 620  

Таблица 51. Коефициент на Крамeр за показателите Припадъци 

и Хемоглобин. 
 

1.16.Корелационен анализ между променливите Припадъци 

и Хематокрит. Анализирана е зависимостта между двете 

променливи и резултатите са представени в Таблица 52 и 

фигура 24. 

 

Хематокрит 

Total <0.370 l/l 0,370 - 0,470 l/l >0.470 l/l 

Припадъци Проявени Count 4 9 0 13 

Expected Count 4,3 8,1 ,7 13,0 

% within Припадъци 30,8% 69,2% 0,0% 100,0% 

% within Хематокрит 2,0% 2,3% 0,0% 2,1% 

% of Total 0,6% 1,5% 0,0% 2,1% 

Непроявени Count 199 376 32 607 

Expected Count 198,7 376,9 31,3 607,0 

% within Припадъци 32,8% 61,9% 5,3% 100,0% 

% within Хематокрит 98,0% 97,7% 100,0% 97,9% 

% of Total 32,1% 60,6% 5,2% 97,9% 

Total Count 203 385 32 620 

Expected Count 203,0 385,0 32,0 620,0 

% within Припадъци 32,7% 62,1% 5,2% 100,0% 

% within Хематокрит 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 32,7% 62,1% 5,2% 100,0% 

Таблица 52. Зависимост между Припадъци и Хематокрит. 
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Фигура 24. Зависимост между Припадъци и Хематокрит. 

 

За търсене на нивото на значимост между изследваните 

показатели, е приложен Хи-квадрат тестът в Таблица 53, а в в 

Таблица 54 е показан коефициентът на Крамер за силата на 

зависимостта: 
 Value df Asymptotic Significance (2-sided) 

Pearson Chi-Square ,810a 2 ,667 

Likelihood Ratio 1,477 2 ,478 

Linear-by-Linear 

Association 

,044 1 ,833 

N of Valid Cases 620   

Таблица 53. Хи-квадрат тест на съгласието на Пирсън за ниво на 

значимост между показателите Припадъци и Хематокрит. 

a. 2 клетки (33,3%) са очаквали резултат по-малък от 5. 

Минималният очакван резултат е 0,67. 
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 Value Approximate Significance 

Nominal by Nominal Phi ,036 ,667 

Cramer's V ,036 ,667 

N of Valid Cases 620  

Таблица 54. Коефициент на Крамeр за показателите Припадъци 

и Хематокрит. 
 

1.17.Корелационен анализ между променливите Припадъци 

и Брой еритроцити. Анализирана е зависимостта между двете 

променливи и резултатите са представени в Таблица 55 и 

фигура 25. 

 

Еритроцити 

< 3,7 x10~12/L 3,7 - 5,4 x10~12/L >5,4 x10~12/L 

Припадъци Проявени Count 1 11 1 

Expected Count 1,6 11,0 ,4 

% within Припадъци 7,7% 84,6% 7,7% 

% within Еритроцити 1,3% 2,1% 5,6% 

% of Total 0,2% 1,8% 0,2% 

Непроявени Count 75 515 17 

Expected Count 74,4 515,0 17,6 

% within Припадъци 12,4% 84,8% 2,8% 

% within Еритроцити 98,7% 97,9% 94,4% 

% of Total 12,1% 83,1% 2,7% 

Total Count 76 526 18 

Expected Count 76,0 526,0 18,0 

% within Припадъци 12,3% 84,8% 2,9% 

% within Еритроцити 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 12,3% 84,8% 2,9% 

Таблица 55. Зависимост между Припадъци и Еритроцити. 
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Фигура 25. Зависимост между Припадъци и Еритроцити. 

 

За търсене на нивото на значимост между изследваните 

показатели, е приложен Хи-квадрат тестът в Таблица 56, а в в 

Таблица 57 е показан коефициентът на Крамер за силата на 

зависимостта: 
 Value df Asymptotic Significance (2-sided) 

Pearson Chi-Square 1,275a 2 ,529 

Likelihood Ratio ,986 2 ,611 

Linear-by-Linear Association ,812 1 ,368 

N of Valid Cases 620   

Таблица 56. Хи-квадрат тест на съгласието на Пирсън за ниво на 

значимост между показателите Припадъци и Еритроцити. 

a. 2 клетки (33,3%) са очаквали резултат по-малък от 5. 

Минималният очакван резултат е 0,38. 
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 Value Approximate Significance 

Nominal by Nominal Phi ,045 ,529 

Cramer's V ,045 ,529 

N of Valid Cases 620  

Таблица 57. Коефициент на Крамeр за показателите Припадъци 

и Еритроцити. 
 

1.18.Корелационен анализ между променливите Припадъци 

и Брой тромбоцити. Анализирана е зависимостта между двете 

променливи и резултатите са представени в Таблица 58 и 

фигура 26. 

 

Тромбоцити 

<140x10~9/L 140 - 440 x10~9/L > 440 x10~9/L 

Припадъци Проявени Count 0 13 0 

Expected Count 1,2 11,7 ,1 

% within Припадъци 0,0% 100,0% 0,0% 

% within Тромбоцити 0,0% 2,3% 0,0% 

% of Total 0,0% 2,1% 0,0% 

Непроявени Count 58 543 5 

Expected Count 56,8 544,3 4,9 

% within Припадъци 9,6% 89,6% 0,8% 

% within Тромбоцити 100,0% 97,7% 100,0% 

% of Total 9,4% 87,7% 0,8% 

Total Count 58 556 5 

Expected Count 58,0 556,0 5,0 

% within Припадъци 9,4% 89,8% 0,8% 

% within Тромбоцити 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 9,4% 89,8% 0,8% 

Таблица 58. Зависимост между Припадъци и Тромбоцити. 
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Фигура 26. Зависимост между Припадъци и Тромбоцити. 

 

За търсене на нивото на значимост между изследваните 

показатели, е приложен Хи-квадрат тестът в Таблица 59, а в в 

Таблица 60 е показан коефициентът на Крамер за силата на 

зависимостта: 
 Value df Asymptotic Significance (2-sided) 

Pearson Chi-Square 1,505a 2 ,471 

Likelihood Ratio 2,822 2 ,244 

Linear-by-Linear Association 1,029 1 ,310 

N of Valid Cases 619   

Таблица 59. Хи-квадрат тест на съгласието на Пирсън за ниво на 

значимост между показателите Припадъци и Тромбоцити. 

a. 3 клетки (50,0%) са очаквали резултат по-малък от 5. 

Минималният очакван резултат е 0,11. 
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 Value Approximate Significance 

Nominal by Nominal Phi ,049 ,471 

Cramer's V ,049 ,471 

N of Valid Cases 619  

Таблица 60. Коефициент на Крамeр за показателите Припадъци 

и Тромбоцити. 
 

1.19.Корелационен анализ между променливите Припадъци 

и Глюкоза. Анализирана е зависимостта между двете 

променливи и резултатите са представени в Таблица 61 и 

фигура 27. 

 

Глюкоза 

<2.8 mmol/L 2.8 - 5.6 mmol/L >5.6 mmol/L 

Припадъци Проявени Count 0 2 13 

Expected Count ,2 3,8 11,0 

% within Припадъци 0,0% 13,3% 86,7% 

% within Глюкоза 0,0% 1,3% 2,8% 

% of Total 0,0% 0,3% 2,1% 

Непроявени Count 8 158 453 

Expected Count 7,8 156,2 455,0 

% within Припадъци 1,3% 25,5% 73,2% 

% within Глюкоза 100,0% 98,8% 97,2% 

% of Total 1,3% 24,9% 71,5% 

Total Count 8 160 466 

Expected Count 8,0 160,0 466,0 

% within Припадъци 1,3% 25,2% 73,5% 

% within Глюкоза 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 1,3% 25,2% 73,5% 

Таблица 61. Зависимост между Припадъци и Глюкоза. 
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Фигура 27. Зависимост между Припадъци и Глюкоза. 

 

За търсене на нивото на значимост между изследваните 

показатели, е приложен Хи-квадрат тестът в Таблица 62, а в в 

Таблица 63 е показан коефициентът на Крамер за силата на 

зависимостта: 
 Value df Asymptotic Significance (2-sided) 

Pearson Chi-Square 1,419a 2 ,492 

Likelihood Ratio 1,765 2 ,414 

Linear-by-Linear Association 1,414 1 ,234 

N of Valid Cases 634   

Таблица 62. Хи-квадрат тест на съгласието на Пирсън за ниво на 

значимост между показателите Припадъци и Глюкоза. 

a. 2 клетки (33,3%) са очаквали резултат по-малък от 5. 

Минималният очакван резултат е 0,19. 
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 Value Approximate Significance 

Nominal by Nominal Phi ,047 ,492 

Cramer's V ,047 ,492 

N of Valid Cases 634  

Таблица 63. Коефициент на Крамeр за показателите Припадъци 

и Глюкоза. 
 

1.20.Корелационен анализ между променливите Припадъци 

и Урея. Анализирана е зависимостта между двете променливи и 

резултатите са представени в Таблица 64 и фигура 28. 

 

Урея 

Total 1.7 -8.3 mmol/L >8.3 mmol/L 

Припадъци Проявени Count 9 6 15 

Expected Count 9,8 5,2 15,0 

% within Припадъци 60,0% 40,0% 100,0% 

% within Урея 2,2% 2,8% 2,4% 

% of Total 1,4% 1,0% 2,4% 

Непроявени Count 400 208 608 

Expected Count 399,2 208,8 608,0 

% within Припадъци 65,8% 34,2% 100,0% 

% within Урея 97,8% 97,2% 97,6% 

% of Total 64,2% 33,4% 97,6% 

Total Count 409 214 623 

Expected Count 409,0 214,0 623,0 

% within Припадъци 65,7% 34,3% 100,0% 

% within Урея 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 65,7% 34,3% 100,0% 

Таблица 64. Зависимост между Припадъци и Урея. 
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Фигура 28. Зависимост между Припадъци и Урея. 

 

За търсене на нивото на значимост между изследваните 

показатели, е приложен Хи-квадрат тестът в Таблица 65, а в в 

Таблица 66 е показан коефициентът на Крамер за силата на 

зависимостта: 

 Value df 

Asymptotic Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square ,218a 1 ,641   

Continuity Correction ,037 1 ,848   

Likelihood Ratio ,213 1 ,645   

Fisher's Exact Test    ,784 ,414 

Linear-by-Linear Association ,217 1 ,641   

N of Valid Cases 623     

Таблица 65. Хи-квадрат тест на съгласието на Пирсън за ниво на 

значимост между показателите Припадъци и Урея. 

a. 0 клетки (0,0%) са очаквали резултат по-малък от 5. 

Минималният очакван резултат е 5,15. 
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 Value Approximate Significance 

Nominal by Nominal Phi -,019 ,641 

Cramer's V ,019 ,641 

N of Valid Cases 623  

Таблица 66. Коефициент на Крамeр за показателите Припадъци 

и Урея. 
 

1.21.Корелационен анализ между променливите Припадъци 

и Креатинин. Анализирана е зависимостта между двете 

променливи и резултатите са представени в Таблица 67 и 

фигура 29. 

 

Креатинин 

<58 µmol/L 58 - 97 µmol/L >97 µmol/L 

Припадъци Проявени Count 0 8 6 

Expected Count ,4 7,5 6,0 

% within Припадъци 0,0% 57,1% 42,9% 

% within Креатинин 0,0% 2,4% 2,2% 

% of Total 0,0% 1,3% 1,0% 

Непроявени Count 20 326 263 

Expected Count 19,6 326,5 263,0 

% within Припадъци 3,3% 53,5% 43,2% 

% within Креатинин 100,0% 97,6% 97,8% 

% of Total 3,2% 52,3% 42,2% 

Total Count 20 334 269 

Expected Count 20,0 334,0 269,0 

% within Припадъци 3,2% 53,6% 43,2% 

% within Креатинин 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 3,2% 53,6% 43,2% 

Таблица 67. Зависимост между Припадъци и Креатинин. 
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Фигура 29. Зависимост между Припадъци и Креатинин. 

 

За търсене на нивото на значимост между изследваните 

показатели, е приложен Хи-квадрат тестът в Таблица 68, а в в 

Таблица 69 е показан коефициентът на Крамер за силата на 

зависимостта: 
 Value df Asymptotic Significance (2-sided) 

Pearson Chi-Square ,493a 2 ,781 

Likelihood Ratio ,942 2 ,624 

Linear-by-Linear Association ,039 1 ,843 

N of Valid Cases 623   

Таблица 68. Хи-квадрат тест на съгласието на Пирсън за ниво на 

значимост между показателите Припадъци и Креатинин. 

a. 1 клетка (16,7%) е очаквала резултат по-малък от 5. 

Минималният очакван резултат е 0,45. 
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 Value Approximate Significance 

Nominal by Nominal Phi ,028 ,781 

Cramer's V ,028 ,781 

N of Valid Cases 623  

Таблица 69. Коефициент на Крамeр за показателите Припадъци 

и Креатинин. 
 

1.22.Корелационен анализ между променливите Припадъци 

и Калий. Анализирана е зависимостта между двете променливи 

и резултатите са представени в Таблица 70 и фигура 30. 

 

Калий 

< 3.5 mmol/L 3.5 - 5.6 mmol/L >5.6 mmol/L 

Припадъци Проявени Count 0 14 0 

Expected Count ,5 13,1 ,4 

% within Припадъци 0,0% 100,0% 0,0% 

% within Калий 0,0% 2,4% 0,0% 

% of Total 0,0% 2,3% 0,0% 

Непроявени Count 22 566 17 

Expected Count 21,5 566,9 16,6 

% within Припадъци 3,6% 93,6% 2,8% 

% within Калий 100,0% 97,6% 100,0% 

% of Total 3,6% 91,4% 2,7% 

Total Count 22 580 17 

Expected Count 22,0 580,0 17,0 

% within Припадъци 3,6% 93,7% 2,7% 

% within Калий 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 3,6% 93,7% 2,7% 

Таблица 70. Зависимост между Припадъци и Калий. 
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Фигура 30. Зависимост между Припадъци и Калий. 

 

За търсене на нивото на значимост между изследваните 

показатели, е приложен Хи-квадрат тестът в Таблица 71, а в в 

Таблица 72 е показан коефициентът на Крамер за силата на 

зависимостта: 
 Value df Asymptotic Significance (2-sided) 

Pearson Chi-Square ,963a 2 ,618 

Likelihood Ratio 1,844 2 ,398 

Linear-by-Linear Association ,015 1 ,903 

N of Valid Cases 619   

Таблица 71. Хи-квадрат тест на съгласието на Пирсън за ниво на 

значимост между показателите Припадъци и Калий. 

a. 2 клетки (33,3%) са очаквали резултат по-малък от 5. 

Минималният очакван резултат е 0,38. 

 

 

 

 



 67 

 Value Approximate Significance 

Nominal by Nominal Phi ,039 ,618 

Cramer's V ,039 ,618 

N of Valid Cases 619  

Таблица 72. Коефициент на Крамeр за показателите Припадъци 

и Калий. 
 

1.23.Корелационен анализ между променливите Припадъци 

и Натрий. Анализирана е зависимостта между двете 

променливи и резултатите са представени в Таблица 73 и 

фигура 31. 

 

Натрий 

< 135  mmol/L 135 - 155 mmol/L > 155 mmol/L 

Припадъци Проявени Count 1 14 0 

Expected Count 2,0 12,8 ,2 

% within Припадъци 6,7% 93,3% 0,0% 

% within Натрий 1,2% 2,6% 0,0% 

% of Total 0,2% 2,2% 0,0% 

Непроявени Count 84 519 9 

Expected Count 83,0 520,2 8,8 

% within Припадъци 13,7% 84,8% 1,5% 

% within Натрий 98,8% 97,4% 100,0% 

% of Total 13,4% 82,8% 1,4% 

Total Count 85 533 9 

Expected Count 85,0 533,0 9,0 

% within Припадъци 13,6% 85,0% 1,4% 

% within Натрий 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 13,6% 85,0% 1,4% 

Таблица 74. Зависимост между Припадъци и Натрий. 
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Фигура 31. Зависимост между Припадъци и Натрий. 

 

За търсене на нивото на значимост между изследваните 

показатели, е приложен Хи-квадрат тестът в Таблица 75, а в в 

Таблица 76 е показан коефициентът на Крамер за силата на 

зависимостта: 
 Value df Asymptotic Significance (2-sided) 

Pearson Chi-Square ,884a 2 ,643 

Likelihood Ratio 1,218 2 ,544 

Linear-by-Linear Association ,338 1 ,561 

N of Valid Cases 627   

Таблица 75. Хи-квадрат тест на съгласието на Пирсън за ниво на 

значимост между показателите Припадъци и Натрий. 

a. 2 клетки (33,3%) са очаквали резултат по-малък от 5. 

Минималният очакван резултат е 0,22. 
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 Value Approximate Significance 

Nominal by Nominal Phi ,038 ,643 

Cramer's V ,038 ,643 

N of Valid Cases 627  

Таблица 76. Коефициент на Крамeр за показателите Припадъци 

и Натрий. 
 

1.24.Корелационен анализ между променливите Припадъци 

и Холестерол. Анализирана е зависимостта между двете 

променливи и резултатите са представени в Таблица 77 и 

фигура 32. 

 

Холестерол 

<3,4 mmol/L 3,4 - 5,2 mmol/L >5.2 mmol/L 

Припадъци Проявени Count 0 8 6 

Expected Count 1,1 6,2 6,7 

% within Припадъци 0,0% 57,1% 42,9% 

% within Холестерол 0,0% 3,3% 2,3% 

% of Total 0,0% 1,5% 1,1% 

Непроявени Count 43 233 256 

Expected Count 41,9 234,8 255,3 

% within Припадъци 8,1% 43,8% 48,1% 

% within Холестерол 100,0% 96,7% 97,7% 

% of Total 7,9% 42,7% 46,9% 

Total Count 43 241 262 

Expected Count 43,0 241,0 262,0 

% within Припадъци 7,9% 44,1% 48,0% 

% within Холестерол 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 7,9% 44,1% 48,0% 

Таблица 78. Зависимост между Припадъци и Холестерол. 
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Фигура 32. Зависимост между Припадъци и Холестерол. 

 

За търсене на нивото на значимост между изследваните 

показатели, е приложен Хи-квадрат тестът в Таблица 79, а в в 

Таблица 80 е показан коефициентът на Крамер за силата на 

зависимостта: 
 Value df Asymptotic Significance (2-sided) 

Pearson Chi-Square 1,761a 2 ,415 

Likelihood Ratio 2,820 2 ,244 

Linear-by-Linear Association ,027 1 ,869 

N of Valid Cases 546   

Таблица 79. Хи-квадрат тест на съгласието на Пирсън за ниво на 

значимост между показателите Припадъци и Холестерол. 

a. 1 клетка (16,7%) е очаквала резултат по-малък от 5. 

Минималният очакван резултат е 1,10. 
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 Value Approximate Significance 

Nominal by Nominal Phi ,057 ,415 

Cramer's V ,057 ,415 

N of Valid Cases 546  

Таблица 80. Коефициент на Крамeр за показателите Припадъци 

и Холестерол. 
 

1.25.Корелационен анализ между променливите Припадъци 

и INR. Анализирана е зависимостта между двете променливи и 

резултатите са представени в Таблица 81 и фигура 33. 

 

INR 

Total < 0,9 INR 0.9 - 1.3 INR > 1.3 INR 

Припадъци Проявени Count 0 9 2 11 

Expected Count ,3 8,6 2,1 11,0 

% within Припадъци 0,0% 81,8% 18,2% 100,0% 

% within INR 0,0% 2,7% 2,4% 2,6% 

% of Total 0,0% 2,1% 0,5% 2,6% 

Непроявени Count 12 320 80 412 

Expected Count 11,7 320,4 79,9 412,0 

% within Припадъци 2,9% 77,7% 19,4% 100,0% 

% within INR 100,0% 97,3% 97,6% 97,4% 

% of Total 2,8% 75,7% 18,9% 97,4% 

Total Count 12 329 82 423 

Expected Count 12,0 329,0 82,0 423,0 

% within Припадъци 2,8% 77,8% 19,4% 100,0% 

% within INR 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 2,8% 77,8% 19,4% 100,0% 

Таблица 81. Зависимост между Припадъци и INR. 
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Фигура 33. Зависимост между Припадъци и INR. 

 

За търсене на нивото на значимост между изследваните 

показатели, е приложен Хи-квадрат тестът в Таблица 82, а в в 

Таблица 83 е показан коефициентът на Крамер за силата на 

зависимостта: 
 Value df Asymptotic Significance (2-sided) 

Pearson Chi-Square ,353a 2 ,838 

Likelihood Ratio ,664 2 ,717 

Linear-by-Linear Association ,015 1 ,901 

N of Valid Cases 423   

Таблица 82. Хи-квадрат тест на съгласието на Пирсън за ниво на 

значимост между показателите Припадъци и INR. 

a. 2 клетки (33,3%) са очаквали резултат по-малък от 5. 

Минималният очакван резултат е 0,31. 

 

 

 

 



 73 

 Value Approximate Significance 

Nominal by Nominal Phi ,029 ,838 

Cramer's V ,029 ,838 

N of Valid Cases 423  

Таблица 83. Коефициент на Крамeр за показателите Припадъци 

и INR. 
 

1.26.Корелационен анализ между променливите Припадъци 

и Възраст. Анализирана е зависимостта между двете променливи 

и резултатите са представени в Таблица 84 и фигура 34. 

 

Възраст  

Total Под 40 41 - 59 Над 60 

Припадъци Проявени Count 0 4 11 15 

Expected Count ,2 3,0 11,8 15,0 

% within Припадъци 0,0% 26,7% 73,3% 100,0% 

% within Възраст код 0,0% 3,1% 2,1% 2,3% 

% of Total 0,0% 0,6% 1,7% 2,3% 

Непроявени Count 7 127 507 641 

Expected Count 6,8 128,0 506,2 641,0 

% within Припадъци 1,1% 19,8% 79,1% 100,0% 

% within Възраст код 100,0% 96,9% 97,9% 97,7% 

% of Total 1,1% 19,4% 77,3% 97,7% 

Total Count 7 131 518 656 

Expected Count 7,0 131,0 518,0 656,0 

% within Припадъци 1,1% 20,0% 79,0% 100,0% 

% within Възраст код 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 1,1% 20,0% 79,0% 100,0% 

Таблица 84. Зависимост между Припадъци и Възраст. 
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Фигура 34. Зависимост между Припадъци и Възраст. 

 

За търсене на нивото на значимост между изследваните 

показатели, е приложен Хи-квадрат тестът в Таблица 85, а в в 

Таблица 86 е показан коефициентът на Крамер за силата на 

зависимостта: 
 Value df Asymptotic Significance (2-sided) 

Pearson Chi-Square ,570a 2 ,752 

Likelihood Ratio ,699 2 ,705 

Linear-by-Linear Association ,165 1 ,685 

N of Valid Cases 656   

Таблица 85. Хи-квадрат тест на съгласието на Пирсън за ниво на 

значимост между показателите Припадъци и Възраст. 

a. 2 клетки (33,3%) са очаквали резултат по-малък от 5. 

Минималният очакван резултат е 0,16. 
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 Value Approximate Significance 

Nominal by Nominal Phi ,029 ,752 

Cramer's V ,029 ,752 

N of Valid Cases 656  

Таблица 86. Коефициент на Крамeр за показателите Припадъци 

и Възраст. 

 

2. Извод: От изложените резултати става ясно, че няма 

връзка между съпоставените променливи, както е доказано и в 

проучвания за симптоматична епилепсия сред мъже и жени 

(Sara Ranjbar et al.,  2019). Връзката между съпоставените 

променливи няма статистически значима разлика, а 

съвкупността на проявените припадъци сред исхемичния инсулт в 

басейна на лявата и дясната средни мозъчни артерии, се дължи 

на факта, че тяхната група е най-голяма и сред непроявените 

припадци. Съотношението на отделните типове и локацизации 

на мозъчно-съдови заболявания е запазено и връзката с 

проявените припадъци е слаба, което е приложим извод за 

всичките 26 променливи. Всяка променлива по отдено няма 

силата да полвияе над проявата или не на припадък, но това не 

изключва възможността за комбинация между отделни фактори 

да оказва силно въздействие. Целта на корелационния анализ е 

да подчертае, че установените до момента фактори в генезата 

на припадък като възраст, тип и локализация на мозъчно-съдовия 

инцидент и близост до кората не действат самостоятелно, а в 

комбинация с неразкрити такива.  
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3. Класификационно и регресивно дърво 

 

Заложените настройки в програмата за статистически 

модел са посочени в Таблица 87. 

 
Model Statistics  

Predictors 17 

Important 16 

Nodes 14 

Min Node Cases 3 

Best ROC Nodes: 14 

ROC Learn: 0,9513 

ROC Test: 0,5211 

Weighted NO 

Таблица 87. Статистически модел 

 

Програмата за обработка на данни симулира множество 

варианти на класификационно и регресивно дърво с различен брой 

крайни възли и автоматично намира този брой крайни възли, при 

който статистическата грешка е най-ниска. В случая това са 14 

крайни възли, показано на Фигура 35. 
 
 

 

Фигура 35. Възможен брой крайни възли на дървото с 

автоматичен избор на най-ниската статистическа грешка.  

 

 След направените автоматични изчисления, програмата 

извежда рапорт за степента на важност на отделните 

променливи в класификацията и регресията на модела, в 

Таблица 88. 
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Variable Score   

ТРОМБОЦИТИ 100,00 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

ХЕМОГЛОБИН 96,87 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

INR 90,02 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

ХЕМАТОКРИТ 86,19 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

ЕРИТРОЦИТИ 78,78 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

ЛЕВКОЦИТИ 65,13 ||||||||||||||||||||||||||||||| 

КАЛИЙ 62,81 |||||||||||||||||||||||||||||| 

ГЛЮКОЗА 41,88 |||||||||||||||||||| 

ХОЛЕСТЕРОЛ 33,10 ||||||||||||||| 

КРЕАТИНИН 31,95 ||||||||||||||| 

ЗАХАРЕН ДИАБЕТ 14,74 ||||||| 

ДИСЛИПИДЕМИЯ 10,65 ||||| 

УРЕЯ 10,61 ||||| 

ВЪЗРАСТ 8,37 |||| 

ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ 4,53 || 

НАТРИЙ 1,31  

Таблица 88. Степен на важност на променливите в модела 

 

Модел на класификационно и регресивно дърво във 

Фигура 36. Дървото проследява пациентите проявили 

припадъци и се разделя въз основа на най-силно действащ 

фактор като в двата дъщерни възела са разпределени 

пациентите с определените стойности на делимата 

променлива, след което последва ново деление или не-при 

крайните възли. Всички пациенти, събрани в един краен възел 

имат сходни характеристики на комбинация от действащи 

фактори и може да се заключи, че имат еднаква степен на 

риск за проява на припадък. Чрез така изработения модел 

въз основа на изработени стандартни изследвания на всички 

бъдещи болни с мозъчно-съдови заболявания, същите могат 

да бъдат класифицирани и припознати към някой от 

крайните възли, което може да се използва за скрининг и 

подбор на тези, които ще бъдат подложени на трудоемкото и 

бавно високоспециализирано изследвне ЕЕГ. С други думи 

може да се разширят показанията за провеждане на 

електроенцефалография, която да определи включването 

или не на антиепилептична профилактика и бъдещо 

поведение и проследяване на рисковия пациент.  

От картата на Фигура 36, най-много случаи с проявени 

припадъци (9) са събрани в краен възел 12. Неговите 

характеристики са: Левкоцити над 10,75; Еритроцити под 
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5,02; Тромбоцити над 177,5 и под 328; Калий над 3,85; при 

недиабетици. Три случая са събрани в краен възел 5. 

Неговите характеристики са: Левкоцити под 10,75; INR над 

1,11 и под 1,15; Тромбоцити над 215; Глюкоза над 6,11.Има 

още 3 крайни възела, в които са разпределени по 1 болен с 

припадък, а останалите крайни възли са без проявени 

случаи. Характеристиките на крайните възли са обобщени в 

Таблица 89. 

 
Краен 

възел
Левкоцити INR Тромбоцити Глюкоза Еритроцити Калий

Захарен 

диабет

1 ≤10,75 ≤1,11

2 ≤10,75 1,11-4,82 ≤215

3 ≤10,75 >4,82 ≤215

4 ≤10,75 1,11-1,15 >215 ≤6,11

5 ≤10,75 1,11-1,15 >215 >6,11

6 ≤10,75 >1,15 >215 ≤5,61 ≤5,25

7 ≤10,75 >1,15 >215 ≤5,61 >5,25

8 ≤10,75 >1,15 >215 >5,61

9 >10,75 ≤177,5

10 >10,75 >177,5 проявен

11 >10,75 178-328 ≤3,85 непроявен

12 >10,75 >177,5 ≤5,02 >3,85 непроявен

13 >10,75 >177,5 >5,02 >3,85 непроявен

14 >10,75 >328 непроявен  
Таблица 89. Характеристики на крайните възли 
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 INR <= 1.11

Terminal

Node 1

Class = 2

Class Cases %

1 0 0.0

2 209 100.0

W = 209.000

N = 209

 INR <= 4.82

Terminal

Node 2

Class = 2

Class Cases %

1 0 0.0

2 120 100.0

W = 120.000

N = 120

 INR >  4.82

Terminal

Node 3

Class = 1

Class Cases %

1 1 16.7

2 5 83.3

W = 6.000

N = 6

 ТРОМБОЦИТИ <= 215.00

Node 4

Class = 2

INR <= 4.82

Class Cases %

1 1 0.8

2 125 99.2

W = 126.000

N = 126

 ГЛЮКОЗА <= 6.11

Terminal

Node 4

Class = 2

Class Cases %

1 0 0.0

2 29 100.0

W = 29.000

N = 29

 ГЛЮКОЗА >  6.11

Terminal

Node 5

Class = 1

Class Cases %

1 3 10.7

2 25 89.3

W = 28.000

N = 28

 INR <= 1.15

Node 6

Class = 1

ГЛЮКОЗА <= 6.11

Class Cases %

1 3 5.3

2 54 94.7

W = 57.000

N = 57

 КАЛИЙ <= 5.25

Terminal

Node 6

Class = 2

Class Cases %

1 0 0.0

2 68 100.0

W = 68.000

N = 68

 КАЛИЙ >  5.25

Terminal

Node 7

Class = 1

Class Cases %

1 1 33.3

2 2 66.7

W = 3.000

N = 3

 ЕРИТРОЦИТИ <= 5.61

Node 8

Class = 2

КАЛИЙ <= 5.25

Class Cases %

1 1 1.4

2 70 98.6

W = 71.000

N = 71

 ЕРИТРОЦИТИ >  5.61

Terminal

Node 8

Class = 1

Class Cases %

1 1 33.3

2 2 66.7

W = 3.000

N = 3

 INR >  1.15

Node 7

Class = 1

ЕРИТРОЦИТИ <= 5.61

Class Cases %

1 2 2.7

2 72 97.3

W = 74.000

N = 74

 ТРОМБОЦИТИ >  215.00

Node 5

Class = 1

INR <= 1.15

Class Cases %

1 5 3.8

2 126 96.2

W = 131.000

N = 131

 INR >  1.11

Node 3

Class = 1

ТРОМБОЦИТИ <= 215.00

Class Cases %

1 6 2.3

2 251 97.7

W = 257.000

N = 257

 ЛЕВКОЦИТИ <= 10.75

Node 2

Class = 2

INR <= 1.11

Class Cases %

1 6 1.3

2 460 98.7

W = 466.000

N = 466

 ТРОМБОЦИТИ <= 177.50

Terminal

Node 9

Class = 2

Class Cases %

1 0 0.0

2 46 100.0

W = 46.000

N = 46

 ЗАХАРЕНДИАБЕТ <= 1.50

Terminal

Node 10

Class = 2

Class Cases %

1 0 0.0

2 37 100.0

W = 37.000

N = 37

 КАЛИЙ <= 3.85

Terminal

Node 11

Class = 2

Class Cases %

1 0 0.0

2 16 100.0

W = 16.000

N = 16

 ЕРИТРОЦИТИ <= 5.02

Terminal

Node 12

Class = 1

Class Cases %

1 9 17.6

2 42 82.4

W = 51.000

N = 51

 ЕРИТРОЦИТИ >  5.02

Terminal

Node 13

Class = 2

Class Cases %

1 0 0.0

2 15 100.0

W = 15.000

N = 15

 КАЛИЙ >  3.85

Node 13

Class = 1

ЕРИТРОЦИТИ <= 5.02

Class Cases %

1 9 13.6

2 57 86.4

W = 66.000

N = 66

 ТРОМБОЦИТИ <= 328.00

Node 12

Class = 1

КАЛИЙ <= 3.85

Class Cases %

1 9 11.0

2 73 89.0

W = 82.000

N = 82

 ТРОМБОЦИТИ >  328.00

Terminal

Node 14

Class = 2

Class Cases %

1 0 0.0

2 25 100.0

W = 25.000

N = 25

 ЗАХАРЕНДИАБЕТ >  1.50

Node 11

Class = 1

ТРОМБОЦИТИ <= 328.00

Class Cases %

1 9 8.4

2 98 91.6

W = 107.000

N = 107

 ТРОМБОЦИТИ >  177.50

Node 10

Class = 1

ЗАХАРЕНДИАБЕТ <= 1.50

Class Cases %

1 9 6.3

2 135 93.8

W = 144.000

N = 144

 ЛЕВКОЦИТИ >  10.75

Node 9

Class = 1

ТРОМБОЦИТИ <= 177.50

Class Cases %

1 9 4.7

2 181 95.3

W = 190.000

N = 190

Node 1

Class = 2

ЛЕВКОЦИТИ <= 10.75

Class Cases %

1 15 2.3

2 641 97.7

W = 656.000

N = 656

 
 

Фигура 36. Класификационно и регресивно дърво 
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4. Проспективни данни 

 

4.1. Електроенцефалографско изследване на клинично 

здрави контроли и определяне на референтните стойности на 

показателите. След определяне на включващите и изключващите 

критерии, се започна кампания за набиране и изследване на 

здрави контроли с цел превенция на здравето. Всеки клинично 

здрав, включен в базата данни е предварително информиран за 

ползите и рисковете от провеждането на ЕЕГ и е подписал 

информирано съгласие. Изследвани са общо 30 здрави 

контроли, а обобщените резултати от техните променливи са 

изложени в Таблица 90.  

 

Средна амплитуда на алфа ритъма в лявата хемисфера в µV 11,2

Средна амплитуда на алфа ритъма в дясната хемисфера в µV 12,4

Междухемисферна асиметрия на алфа ритъма в % 15,9

Доминантна честота на алфа ритъма в Hz  10.2

Средна амплитуда на нискочестотния бета ритъм в µV 7,5.

Средна амплитуда на високочестотния бета ритъм в µV 7,2.

Средна амплитуда на делта ритъма в µV 6,1.

Доминантна честота на делта ритъма в Hz 2,6.

Средна амплитуда на тета ритъма в µV 6,3.

Доминантна честота на тета ритъма в Hz 4,91.

Понижаване на индекса на алфа ритъма при ОО в % 55,6.

Понижаване на индекса на алфа ритъма при ХВ в % 23,1.  
Таблица 90. Средни стойности на променливите в ЕЕГ на 

здравите контроли. 

 

4.2. Класифициране на пациенти с мозъчно-съдови 

заболявания и електроенцефалографски изследвания с цел 

търсене на корелация между определената степен на риск и 

обективните инструментални стойности на показателите им. 

Амбиспективните пациенти, възлизащи на 51, преминали през 

Неврологична клиника към УМБАЛ ,,Проф.д-р Стоян Киркович,, 

АД и отговарящи на включващите и изключващите критерии бяха 

подложени на инструментално изследване ЕЕГ, след което бяха 

класифицирани по създадения модел с цел търсене на връзка 
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между разработения модел и реалните рискове за възникване 

на припадък, доказани с абнормните им резултати.  Делът на 

болните с абнормни резултати от общия брой изследвани е 

близо 25%, показано на Фигура 37. 

 

 
Фигура 37. Дял на абнормните случаи от всички изследвани 

 

Останалите случаи са разпределени както следва във 

Фигура 38 с най-много болни (56,9%) с общи промени в 

биоелектричната активност на мозъка и умерена 

дезорганизация (2 колона), следвани от тези с проявени 

абнормни резултати – 29,4%  (3 колона), а най-малко болни са с 

нормални стойности на ЕЕГ – 13,7% (1 колона). 
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Фигура 38. Структура на амбиспективните данни 

 

 Специално внимание се отделя на абнормните случаи като 

е проследен крайният възел, в който са разпределени. Прави 

впечатление, че 66,66%(10) от тях попадат в краен възел 1, 

показано на Фигура 39. 

 

 
Фигура 39. Разпределение на абнормните случаи по крайни 

възли 

 

5. Извод: Пациентите с висок риск за проява на припадък и 

показани за ЕЕГ изследване са със следната комбинация от 
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характеристики: Тежестта на клиничния инсулт, независимо от 

използваната скала, е основен фактор за развитието на 

епилепсия след инсулт. (Bladin CF et al., 2000), (Graham NSN et al., 

2013), (Zhang C et al., 2014), (Jungehulsing GJ et al, 2013), (Arntz R et 

al., 2013). Особено голям риск за епилептогенеза е инфарктът в 

басейна на предна мозъчна артерия (Graham NSN et al., 2013), 

(Burn J et al., 1997) (Lamy C et al., 2003), (Roivainen R et al., 2013). 

Млада възраст; Мозъчен кръвоизлив или емболичен инфаркт в 

доминантномозъчна хемисфера и близост до кората; Левкоцити 

≤10,75 (норма); Еритроцити ≤5 (норма); Тромбоцити 177-328 

(норма); INR ≤1,11; Холестерол ≥4; Калий 3,85-5,25 (норма). 

 

V. Обсъждане 

 

Целта на този труд е да се създадат насоки за селекция на 

болните и разширяване на диагностичните показания на ЕЕГ като 

метод в неврологията; обхващане на случаите с усложнение с 

ранен епилептичен припадък и осигуряване на тяхната 

превенция.  

Чрез систематизиране на научните данни, съобщени до 

момента, тяхната проверка и търсене на допълнителни 

променливи, се установи, че подходът за скрининг трябва да 

бъде комплексен. С това целта на дисертацията е постигната и 

се полагат основите на бъдещи разработки на експертни 

системи и критерии, които да следват основните правила в 

медицината – анамнеза, соматичен статус, неврологичен 

статус, лабораторни резултати, резултати от образни и 

инструментални изследвания, както и неразкрити въздействащи 

външни и вътрешни фактори. 

Проблемът засяга милион и половина болни годишно по 

света. При ранна антиепилептична профилактика може да се 

избегне формирането на структурна епилепсия, но не е редно 

да се обхващат всички болни, за да не се изпуснат тези по-

малко от 10%, защото рисковете от проява на странични ефекти 

ще надделеят над ползите и едно от основните правила в 

медицината ще бъде нарушено.  
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Селекцията на случаите, подлежащи на такава 

профилактика е предизвикателство, което може да се разреши 

ако при всички мозъчно-съдови заболявания се осъществява ЕЕГ. 

Тази хипотеза на практика е неосъществима, поради 

трудоемкостта на инструменталното изследване, 

невъзможността за организиране в спешен порядък и 

специфичните изисквания.   

До тогава се препоръчва обхващане на възможно най-

голям брой случаи на мозъчно-съдови заболявания с ЕЕГ, за да 

им бъде даден шанс за комплексно лечение, а и защото е 

необходима повече информация на науката; създаване на 

общодостъпна база данни за неврологичните научни среди, 

споделяне на архиви и ангажиране на повече изследователи по 

темата на проблема. Необходимо е и изследване на 

фенотипните променливи като проява на генотипното 

въздействие.  

 

VI. Изводи 

 

1. Не съществуват ясни критерии, които да очертаят 

правилата за включване на профилактично антиепилептично 

средство при пациентите с мозъчно-съдови заболявания.  

2. Най-важният показател се явява системната оценка на 

риска от възникване на припадък в хода на заболяването.  

3. Съотношението на отделните типове и локацизации на 

мозъчно-съдовите заболявания при пациентите със 

симптоматична (съдова) епилепсия е запазено и връзката с 

проявените припадъци е слаба. 

4. Пациентите с висок риск за проява на епилептичен 

припадък, отключване на епилептогенезата и развитие на 

епилепсия при МСБ са със следната комбинация от 

характеристики: голяма тежест на клиничния инсулт, независимо 

от използваната скала; инфаркт в басейна на предна мозъчна 

артерия; възраст между 40 и 60 години; мозъчен кръвоизлив или 

емболичен инфаркт в доминантната мозъчна хемисфера и 

близост до кората. 
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5. Пациентите с висок риск за поява на епилепсия по 

горепосочените критерии и МСБ са подходящи за провеждане 

на ЕЕГ изследвания с оглед своевременна диагностика и 

лечение. 

 

VII. Приноси и перспективи 

 

Приноси: 

1. Предложен е алгоритъм за скринингова ЕЕГ оценка и 

поведение при пациенти с мозъчен инсулт с оглед на 

вероятността за поява на ранни епилептични припадъци 

(Приложение 1).  

2. Разширени са диагностичните показания на ЕЕГ като 

предиктивен по отношение на поява на епилептични пристъпи 

метод в областта на мозъчно-съдовите заболявания. 

 

Перспективи:   

1. Изследване на фенотипните променливи като проява на 

генотипното въздействие.  

2. Създаване на общодостъпна база данни за неврологичните 

научни среди, споделяне на архиви и ангажиране на 

повече изследователи по темата на проблема.  

3. Прилагане на методиката сред пациенти с остър 

исхемичен инсулт, при които е прилагано тромболитично 

лечение.  

 

VIII. Резюме 

 

Установените трудности в регистрирането и превенцията на 

ранните усложнения в острия стадии на инсулта, са причината за 

избора на темата ,,Епилепсия и мозъчно-съдови заболявания“. 

Необходимо е да се намери трайно решение на проблема с 

практическа значимост за минимализиране на инвалидизацията 

чрез превенция и контрол над усложненията във всеки от етапите-

етиология, диагностика, клиника, лечение и проследяване. 

Обектът на проучването са ранните симптоматични 

епилептични припадъци в хода инсулт. Относителният дял на тези 
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болни е изключително малък, което прави проблема 

непривлекателен за учените и е слабо дефиниран. Рискът е под 

10%. Ако приемем, че около 15 милиона души/годишно по света 

страдат от инсулт, според World Stroke Organisation, това 

означава, че около милион и половина от пациентите имат 

припадъци по време или след инсулт (Feigin et al.Lancet, 2014).  

Диагностичният проблем довежда до неефективно лечение, 

поради труден подбор на пациенти, които подлежат на 

превенция с антиепилептични медикаменти. От една страна- 

превенция на припадъци сред пациенти, които никога не 

проявяват такива и излагането им на риск от нежеланите 

странични ефекти на антиепилептичните медикаменти, а от 

друга страна - липса на превенция на припадъци сред 

пациенти, които са рискови и проявяват това усложнение в 

бъдеще.  

Въз основа на обобщените изводи от литератирния обзор за 

честотата и вида на мозъчно-съдовите заболявания, протичащи с 

гърчова симптоматика и последващите симптоматични 

епилепсии, целим да проведем клинико-инструментално 

проучване за регистриране на епилептичните пристъпи в острата 

фаза на инсулт и да изведем принципи за диагностика и 

профилактика. 

За постигане на целта на изследването са обхванати 

пациенти с инсулт в остра фаза, разделени в две групи – 

ретроспективни и проспективни. Ретроспективните са всички 

болни с инсулт, преминали през Неврологична клиника към 

УМБАЛ ,,Проф. Стоян Киркович,, АД – гр. Стара Загора за 

периода Март 2017 година - Февруари 2018 година, възлизащи на 

656. Проспективното изследване обхваща 50 селектирани случая 

на болни с мозъчно-съдови заболявания и 30 здрави контроли. Те 

от своя страна, са класифицирани в няколко групи според 

пациентския модел и са подложени на инструментално 

изследване чрез електроенцефалография за оценка на 

променливата ,,припадъци“. 

Основен използван метод е този на класификационното и 

регресионно дърво. Той е в състояние да класифицира и 

предскаже стойности за дадена зависима променлива чрез 
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идентифициране на основните въздействащи и най-силно 

независими променливи (Steinberg, 1995). Обработката на 

данните е непараметрична и не прави предположение за 

разпределението на зависимата променлива. Създаденото 

дърво може да се разглежда като вид многоизмерно 

разпределение на данните (Breiman L., 1984). Той е успешен в 

случаи на липсващи данни за важни предиктори. Друго негово 

предимство е, че работи добре както с малки, така и с големи 

масиви от данни, а получените резултати са лесни за тълкуване 

от всеки. Методът CART е определен като рекурсивно-разделяща 

регресия, при която данните се разделят в крайни възли, 

относително хомогенни, с цел получаване на прогнозна 

стойност, която е средна наблюдавана стойност за всеки краен 

възел (Breiman, 2001). Хомогенността се изразява в ниско 

стандартно отклонение или минимална обща грешка по метода 

на най-малките квадрати.  

Резултатите от тази статистическа обработка са подложени 

на тестване чрез инструменталния метод 

Електроенцефалография /ЕЕГ/. Електроенцефалографията не 

намира широко приложение в диагностиката на мозъчния 

инсулт, тъй като тази диагноза е клинична, а на ЕЕГ липсват 

специфични признаци за това заболяване. Независимо от това, 

при остра и хронична мозъчна исхемия недостига на кислород и 

метаболити предизвиква различни по характер и интензитет ЕЕГ – 

промени (И.Манчев et al., 2005). Долавят се само отклонения, 

преминали критичната граница със снижена амплитуда на 

основната активност, поява на бързи ритми и групи от бавни 

вълни, а находката при хеморагия е както при туморите, но с по-

изразени общомозъчни промени - дифузна бавновълнова 

активност (З.Захариев, 2015г.). Наблюдава се редукция на 

нормалния коров ритъм и преобладаване наоколо на бавно 

вълнова активност (Binnie CD et al., 1994). Поради 

неосъществяването на рутинно ЕЕГ при исхемичните инсулти, е 

възможно да се пропускат пациенти с абнормна активност, за 

които няма данни за припадъци, защото не е имало свидетели. 

Това е възможна причина за ниския брой на регистрираните 

епилептогенни исхемии. 
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Количествената електроенцефалограма (qEEG) е тест, 

който анализира електрическата активност на мозъка за 

измерване и показване на модели, които могат да съответстват 

на диагностичната информация и / или когнитивните дефицити. 

Процедурата qEEG се нарича още "картографиране на мозъка", 

картографиране на електрическата активност на мозъка (BEAM) 

и топографска ЕЕГ. Той използва повече повърхностни електроди 

от стандартната електроенцефалограма (EEG), събирайки 

данни от 24 или повече области на мозъка. След това суровите 

електрически измервания се "картографират" върху стилизирана 

картина на главата или мозъка със стойности, представени като 

различни цветове или нюанси на цветовете. През 1997 г. 

Американската академия по неврология и Американското 

дружество по клинична неврофизиология отбелязват, че "qEEG 

техниките са много предразположени към фалшиво 

положителни резултати" и заключи, че qEEG трябва да се използва 

клинично при мозъчно сътресение, леко до умерено увреждане 

на главата, шизофрения, депресия, алкохолизъм и злоупотреба 

с наркотици (Nuwer, M et al., 1997). Настоящите насоки от 

водещи медицински професионални организации не 

препоръчват използването на qEEG като скринингов тест за 

неврологични и психиатрични състояния. Клиничните проучвания 

са показали отличителни форми на мозъчната електрическа 

активност при няколко психиатрични състояния, но клиничното 

значение не е известно. Голяма част от литературата се 

фокусира върху използването на qEEG в ранното откриване на 

деменция. Въпреки че са съобщени няколко маркери за ранна 

деменция, липсват доказателства, че ранното откриване на 

деменция (Aetna Clinical Policy Bulletin, 2014). 

Епилептичните пристъпи представляват внезапно възникващо 

количествено и/или качествено нарушение на съзнанието, 

сетивността, двигателната дейност, вегетативните функции и 

психиката. Получават се в следствие на хиперсинхронните 

биоелектрични разряди на невроните в мозъчната кора. В 

зависимост от локализацията на тези промени и тяхното 

разпространение, се различават отделните клинични форми. 

При един епилептичен пристъп може да се мисли за епилепсия 
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само в комбинация с патологичен неврологичен статус, 

патологична находка на образното изследване или в комбинация 

с патологична активност в ЕЕГ. При някои други състояния като 

хипогликемия, синкоп, лекарствени въздействия и в хода на 

фебрилитет, могат да възникнат пристъпи, които не се считат за 

епилепсия (Национален консенсус за диагностика и лечение на 

епилепсията, 2011г.).  

 Разгледан е симптомът ,,припадък,, като предвестник на 

инсулта, този в хода на съдовия инцидент и припадъците като 

остатъчни симптоми след преживян остър стадий на инсулт 

(ранни и късни), (ILAE, 1981).  

Разгледани са и връзките между припадъците с инсулта, 

техните характеристики и особености. Фокус на научната 

литература до момента са по-често срещаните припадъци при 

мозъчните кръвоизливи. По-големият им брой прави проучванията 

по-достоверни. Значително по-слабо засегнати са припадъците в 

случаите с мозъчни инфаркти, което обуславя необходимостта 

от задълбочаване на проучванията над тях. Ниската им честота ги 

прави трудоемки за изследване, отнемайки голям период от 

време. 

Острите симптоматични припадъци възникват в тясна връзка 

с близостта до темпоралния лоб на лезията. Тя може да бъде 

както инсулт, така и травма, инфекция и други. В контраст на 

това са непровокираните припадъци, които възникват при 

отсъствие на всякакви потенциални причини за възникването им 

(Ettore Beghi, 2010). Пропорцията на пациентите, които получават 

ранни припадъци е значително по-голяма, в сравнение с тези 

след седмия ден (късни), особено след хеморагичен инсулт. 

Рискът да възникнат късни припадъци съществува от месеци до 

години след острия период (Alessandro Biffi, 2016). Ранните 

припадъци възникват през първата седмица от инцидента. 

Доказано е в редица проучвания, че рискът от смърт през 

първите дни след изявата на ранни симптоматични припадъци е 

значително по-висок, отколкото този при непровокираните (Dale 

C, 2009). 

Рискови фактори за епилептогенната исхемия. Тежестта на 

клиничния инсулт, независимо от използваната скала, е основен 
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фактор за развитието на епилепсия след инсулт. (Bladin CF et al., 

2000), (Graham NSN et al., 2013), (Zhang C et al., 2014), 

(Jungehulsing GJ et al, 2013), (Arntz R et al., 2013). Особено голям 

риск за епилептогенеза е инфарктът в басейна на предна 

мозъчна артерия (Graham NSN et al., 2013), (Burn J et al., 1997) 

(Lamy C et al., 2003), (Roivainen R et al., 2013). Размерът на 

кортикалното участие е следващият по значимост рисков 

фактор. (Bladin CF et al., 2000), (Lamy C et al., 2003), (Hsu C-J et al., 

2014), като участието на париетотемпоралния кортекс го 

увеличава (Bladin CF et al., 2000), (Lamy C et al., 2003), (Heuts-van 

Raak L et al., 1996), (Leone MA et al., 2009). Болестта на малките 

съдове също оказва влияние. Лакунарните инфаркти формират 

около 11% от пост-исхемичната епилепсия (Benbir G et al., 2006). 

Епилептичните припадъци могат да бъдат причинени от 

исхемичен инсулт или да бъдат биомаркери за него (Giroud M et 

al., 1994), (Chadehumbe MA et al., 2009), (Brigo F et al., 2014). 

Голямо проучване  (Cleary P et al., 2004) в Обединеното кралство 

съобщава, че епилепсията с късна поява се свързва с риск от по-

късен инсулт. Съдовите рискови фактори, включително анамнеза 

за инфаркт на миокарда, периферно-съдова болест, 

хипертония, завишен общ серумен холестерол и ляво 

вентрикуларната хипертрофия, са свързани с късна поява на 

епилепсия чрез ,,мълчаливи инфаркти,, (Brigo F et al., 2014), (Asla 

Pitkдnen et al., 2015). Описана е често срещаната зависимост на 

възрастни пациенти с епилепсия, които имат и левкоариоза 

(епилепсия, свързана с левкоариоза, EAL) (Gasparini S et al., 2015), 

(Pantoni L. Et al., 2010.), (К.Найденов и сътр., 2018г.).  

Рискови фактори за епилептогенната хеморагия. Обемът и 

локализацията на кръвоизлива, ангажирането на кортекса и 

възрастта на пациента са определящите фактори за 

развиването на гърчова симптоматика (Dragana Cvetkovska et 

al., 2017г.), (К.Найденов и сътр., 2018г.). Наличието на кръв 

екстравазално при хеморагичните инциденти и хеморагичното 

инфарциране увеличава възможността за припадъци (Arntz et al., 

2013), (Burn et al., 1997), (Tomotaka Tanaka et al., 2017), 

(К.Найденов и сътр., 2018г.). Хеморагичния мозъчен инсулт е в 

значителна степен по-рисков за появата на припадъци, 
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съотнесено към риска при исхемичния. Друг рисков фактор е 

локализацията на патологичния процес в доминантната 

хемисфера (К.Найденов и сътр., 2018г.). 

България е на първо място в Европа по смъртност от съдови 

болести като случаите с ранни припадъци в хода на инсулт са с 

по-висока смъртност по време на острия и подострия период. 

Тази зависимост не е свързана с появата на припадък. Късните 

симптоматични епилептични припадъци при възрастни пациенти 

са причинени най-често от мозъчно-съдова болест. Проблем 

остава слабо проучената честота на ранните припадъци. 

Причина за това е ниската им честота, която по осреднени данни 

възлиза на 3,1% от всички инсулти като по-голямата част от тях са 

тези с етиопатогенетичен механизъм по типа на кардиоемболия. 

Доказаните рискови фактори за развитие на епилептични 

припадъци са мозъчната хеморагия, младата възраст и 

точкуване по скалата на Ранкин >1 преди инцидента. Расата е 

проучена и отхвърлена като рисков фактор (Szaflarski JP et al., 

2008). 

От друга страна болните с епилепсия са с до четири пъти 

по-висок риск от смърт отколкото останалата популация във 

връзка с подлежащото заболяване, суицидни опити, травми, 

епилептичен статус и внезапна неочаквана смърт при епилепсия 

(Hitiris N et al., 2007), (Moshé et al., 2009), (Bagary, M et al., 2011),  

(Mula, M et al., 2013), (https://bg.wikipedia.org/). 

 Късните непровокирани припадъци са не просто знак за 

симптоматична епилепсия, но и са предвестници на 

последващи инсулти (Cleary P et al., 2004), (Chen-Shu Chang, 

2014). Също така смъртността сред тези пациенти е по-висока 

(Arboix et al., 2003), (Vernino S et al., 2003), (Bladin C et al., 2000) 

(Guekht et al.,2009). Припадъците са свързани с по-лоша 

прогноза (Alla Guekht, 2020). Друг лош прогностичен белег е 

Епилептичният статус. Сам по себе си не може да бъде изход от 

заболяването, но може да бъде предвестник на последващ 

инсулт (Kilpatrik et al, 1990), (Velioglu et al., 2001), (Bateman et al., 

2007), (Rumbach et al., 2000), (Shutter et al., 2013), (Belcastro et al., 

2014).  Освен това смъртността от епилептичен статус при инсулт 

https://bg.wikipedia.org/
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е много по-висока от епилептичния статус при други заболявания 

(Archana Verma et al., 2019). 

Ретроспективните данни са събрани от всички болни с 

мозъчно-съдови заболявания, преминали през Неврологична 

клиника към УМБАЛ ,,Проф. Стоян Киркович,, АД – гр. Стара 

Загора за периода Март 2017 година - Февруари 2018 година, 

възлизащи на 656. Колебанията в броя на исхемичните инциденти 

са със значително по-ниска амплитуда, в сравнение с тази при 

хеморагичните, което проличава при разглеждането им по 

отделно. Вътремозъчните кръвоизливи бележат пик в честотата си 

сред мозъчно-съдовите заболявания през зимно-пролетния и 

лятно-есенния сезон, докато субарахноидните кръвоизливи 

достигат своя максимум през лятото. Всеки пациент е оценен по 

биологични, клинични и лабораторни показатели, които са 

систематизирани в база данни и подложени на дескриптивен и 

корелационен анализ като всеки един от проучените показатели 

е съотнесен към променливата ,,припадък“.  Статистическата 

обработка има за цел установяване на най-честите рискови 

фактори за епилептични пристъпи. 

От изложените резултати става ясно, че няма връзка между 

съпоставените променливи, както е доказано и в проучвания за 

симптоматична епилепсия сред мъже и жени (Sara Ranjbar et al.,  

2019). Връзката между съпоставените променливи няма 

статистически значима разлика, а съвкупността на проявените 

припадъци сред исхемичния инсулт в басейна на лявата и 

дясната средни мозъчни артерии, се дължи на факта, че тяхната 

група е най-голяма и сред непроявените припадци. 

Съотношението на отделните типове и локацизации на мозъчно-

съдови заболявания е запазено и връзката с проявените 

припадъци е слаба, което е приложим извод и за останалите 

съотношения. Всеки показател по отдено няма силата да полвияе 

над проявата или не на припадък, но това не изключва 

възможността за комбинация между отделни фактори да оказва 

силно въздействие. Целта на корелационния анализ е да 

подчертае, че установените до момента фактори в генезата на 

припадък като възраст, тип и локализация на мозъчно-съдовия 
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инцидент и близост до кората не действат самостоятелно, а в 

комбинация с неразкрити такива.  

Модел на класификационно и регресивно дърво. 

Дървото проследява пациентите проявили припадъци и се 

разделя въз основа на най-силно действащ фактор като в 

двата дъщерни възела са разпределени пациентите с 

определените стойности на делимата променлива, след 

което последва ново деление или не-при крайните възли. 

Всички пациенти, събрани в един краен възел имат сходни 

характеристики на комбинация от действащи фактори и 

може да се заключи, че имат еднаква степен на риск за 

проява на припадък. Чрез така изработения модел въз 

основа на изработени стандартни изследвания на всички 

бъдещи болни с мозъчно-съдови заболявания, същите могат 

да бъдат класифицирани и припознати към някой от 

крайните възли, което може да се използва за скрининг  и 

подбор на тези, които ще бъдат подложени на трудоемкото и 

бавно високоспециализирано изследвне ЕЕГ. С други думи 

може да се разширят показанията за провеждане на 

електроенцефалография, която да определи включването 

или не на антиепилептична профилактика и бъдещо 

поведение и проследяване на рисковия пациент.  

Проспективните пациенти, възлизащи на 51, преминали 

през Неврологична клиника към УМБАЛ ,,Проф.д-р Стоян 

Киркович,, АД и отговарящи на включващите и изключващите 

критерии бяха подложени на инструментално изследване ЕЕГ, 

след което бяха класифицирани по създадения модел с цел 

търсене на връзка между разработения модел и реалните 

рискове за възникване на припадък, доказани с абнормните им 

резултати.  Делът на болните с абнормни резултати от общия 

брой изследвани е близо 25%. Останалите случаи са 

разпределени както следва във Фигура 38 с най-много болни 

(56,9%) с общи промени в биоелектричната активност на мозъка 

и умерена дезорганизация, следвани от тези с проявени 

абнормни резултати – 29,4%, а най-малко болни са с нормални 

стойности на ЕЕГ – 13,7%. Специално внимание се отделя на 

абнормните случаи като е проследен крайният възел, в който са 
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разпределени. Прави впечатление, че 66,66%(10) от тях попадат в 

краен възел 1.  

Целта на този труд е да се създадат насоки за селекция на 

болните и разширяване на диагностичните показания на ЕЕГ като 

метод в неврологията; обхващане на случаите с усложнение с 

ранен епилептичен припадък и осигуряване на тяхната 

превенция.  

Чрез систематизиране на научните данни, съобщени до 

момента, тяхната проверка и търсене на допълнителни 

променливи, се установи, че подходът за скрининг трябва да 

бъде комплексен. С това целта на дисертацията е постигната и 

се полагат основите на бъдещи разработки на експертни 

системи и критерии, които да следват основните правила в 

медицината – анамнеза, соматичен статус, неврологичен 

статус, лабораторни резултати, резултати от образни и 

инструментални изследвания, както и неразкрити въздействащи 

външни и вътрешни фактори.  

Препоръчва се обхващане на възможно най-голям брой 

случаи на мозъчно-съдови заболявания с ЕЕГ, за да им бъде 

даден шанс за комплексно лечение, а и защото е необходима 

повече информация на науката; създаване на общодостъпна 

база данни за неврологичните научни среди, споделяне на 

архиви и ангажиране на повече изследователи по темата на 

проблема. Необходимо е и изследване на фенотипните 

променливи като проява на генотипното въздействие.  

 

SUMMARY 

 

The established difficulties in the registration and prevention of 

early complications in the acute stages of stroke are the reason for 

choosing the topic "Epilepsy and cerebrovascular diseases". It is 

necessary to find a lasting solution to the problem of practical 

importance to minimize disability through prevention and control of 

complications in each of the stages - etiology, diagnosis, clinic, 

treatment and follow-up. 

The subject of the study was the early symptomatic epileptic 

seizures during a stroke. The relative share of these patients is 
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extremely small, which makes the problem unattractive to scientists 

and is poorly defined. The risk is below 10%. Assuming that about 15 

million people / year worldwide suffer from stroke, according to the 

World Stroke Organization, this means that about one and a half 

million patients have seizures during or after stroke (Feigin et al. 

Lancet, 2014). 

The diagnostic problem leads to ineffective treatment due to 

difficult selection of patients who are subject to prevention with 

antiepileptic drugs. On the one hand - prevention of seizures among 

patients who never develop them and exposing them to the risk of 

unwanted side effects of antiepileptic drugs, and on the other hand - 

lack of prevention of seizures among patients who are at risk and 

develop this complication in the future . 

Based on the summarized conclusions from the literature review 

on the frequency and type of cerebrovascular diseases with 

convulsive symptoms and subsequent symptomatic epilepsy, we aim 

to conduct a clinical and instrumental study to register epileptic 

seizures in the acute phase of stroke and to establish principles for 

diagnosis. and prevention. 

To achieve the goal of the study, patients with acute phase 

stroke were included, divided into two groups - retrospective and 

prospective. Retrospective are all patients with stroke who have 

passed through the Neurological Clinic at the University Hospital "Prof. 

Stoyan Kirkovich, AD - Stara Zagora for the period March 2017 - 

February 2018, amounting to 656. The prospective study covers 50 

selected cases of patients with cerebrovascular diseases and 30 

healthy controls. They, in turn, are classified into several groups 

according to the patient model and are subjected to instrumental 

examination by electroencephalography to assess the variable 

"seizures". 

The main method used is that of the classification and 

regression tree. He is able to classify and predict values for a given 

dependent variable by identifying the main influencing and most 

strongly independent variables (Steinberg, 1995). The data 

processing is non-parametric and does not suggest the distribution of 

the dependent variable. The created tree can be considered as a 

kind of multidimensional distribution of data (Breiman L., 1984). It is 
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successful in cases of missing data on important predictors. Another 

advantage is that it works well with both small and large data sets, 

and the results are easy to interpret by anyone. The CART method is 

defined as a recursive-dividing regression in which data is split into 

relatively homogeneous end nodes in order to obtain an estimated 

value that is the average observed value for each end node 

(Breiman, 2001). Homogeneity is expressed in low standard deviation 

or minimum total error by the least squares method. 

The results of this statistical processing are tested by the 

instrumental method Electroencephalography / EEG /. 

Electroencephalography is not widely used in the diagnosis of stroke, 

as this diagnosis is clinical and the EEG lacks specific signs of this 

disease. Nevertheless, in acute and chronic cerebral ischemia, the 

lack of oxygen and metabolites causes different in nature and 

intensity EEG - changes (I. Manchev et al., 2005). Only deviations 

beyond the critical limit with reduced amplitude of the main activity, 

appearance of fast rhythms and groups of slow waves are detected, 

and the finding of hemorrhage is the same as in tumors, but with 

more pronounced cerebral changes - diffuse slow wave activity (Z. 

Zahariev, 2015). There has been a reduction in normal cortical rhythm 

and a predominance of slow wave activity around (Binnie CD et al., 

1994). Due to the non-routine EEG in ischemic strokes, it is possible to 

omit patients with abnormal activity for whom there are no reports of 

seizures because there were no witnesses. This is a possible reason for 

the low number of registered epileptogenic ischemia. 

The Quantitative Electroencephalogram (qEEG) is a test that 

analyzes the electrical activity of the brain to measure and display 

models that may match diagnostic information and / or cognitive 

deficits. The qEEG procedure is also called "brain mapping", brain 

electrical activity mapping (BEAM) and topographic EEG. It uses 

more surface electrodes than a standard electroencephalogram 

(EEG) to collect data from 24 or more areas of the brain. The raw 

electrical measurements are then "mapped" onto a stylized picture 

of the head or brain with values represented as different colors or 

shades of color. In 1997, the American Academy of Neurology and 

the American Society of Clinical Neurophysiology noted that "qEEG 

techniques are highly prone to false-positive results" and concluded 
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that qEEG should be used clinically for concussion, mild to moderate 

head injury, and schizophrenia, depression, alcoholism, and drug 

abuse (Nuwer, M et al., 1997). Current guidelines from leading 

medical professional organizations do not recommend the use of 

qEEG as a screening test for neurological and psychiatric conditions. 

Clinical studies have shown distinctive forms of brain electrical 

activity in several psychiatric conditions, but the clinical significance 

is unknown. Much of the literature focuses on the use of qEEG in the 

early detection of dementia. Although several markers of early 

dementia have been reported, there is no evidence that early 

detection of dementia (Aetna Clinical Policy Bulletin, 2014). 

Epileptic seizures are sudden quantitative and / or qualitative 

disorders of consciousness, sensory, motor activity, autonomic 

functions and psyche. They result from hypersynchronous bioelectric 

discharges of neurons in the cerebral cortex. Depending on the 

location of these changes and their prevalence, the individual 

clinical forms differ. In an epileptic seizure, epilepsy can only be 

considered in combination with pathological neurological status, a 

pathological imaging finding, or in combination with pathological 

EEG activity. In some other conditions, such as hypoglycemia, 

syncope, drug effects and in the course of fever, seizures may occur 

that are not considered epilepsy (National Consensus on the 

Diagnosis and Treatment of Epilepsy, 2011). 

The seizure symptom as a harbinger of stroke, that in the course 

of a vascular accident, and seizures as residual symptoms after 

experiencing an acute stage of stroke (early and late) have been 

considered (ILAE, 1981). 

The connections between seizures and stroke, their 

characteristics and features are also considered. The focus of the 

scientific literature so far is the more common seizures in cerebral 

hemorrhages. Their larger number makes the research more reliable. 

Seizures in cases of cerebral infarction are significantly less affected, 

which necessitates in-depth research on them. Their low frequency 

makes them time consuming to study, taking a long time. 

Acute symptomatic seizures occur in close connection with the 

proximity of the temporal lobe of the lesion. It can be a stroke, as well 

as trauma, infection and others. In contrast, unprovoked seizures 



 98 

occur in the absence of any potential cause (Ettore Beghi, 2010). The 

proportion of patients who get early seizures is significantly higher 

than those after the seventh day (late), especially after a 

hemorrhagic stroke. The risk of late seizures exists from months to 

years after the acute period (Alessandro Biffi, 2016). Early seizures 

occur in the first week of the accident. A number of studies have 

shown that the risk of death in the first days after the onset of early 

symptomatic seizures is significantly higher than in the unprovoked 

(Dale C, 2009). 

Risk factors for epileptogenic ischemia. The severity of the 

clinical stroke, regardless of the scale used, is a major factor in the 

development of post-stroke epilepsy. (Bladin CF et al., 2000), 

(Graham NSN et al., 2013), (Zhang C et al., 2014), (Jungehulsing GJ 

et al, 2013), (Arntz R et al., 2013). Particularly high risk for 

epileptogenesis is infarction in the anterior cerebral artery basin 

(Graham NSN et al., 2013), (Burn J et al., 1997) (Lamy C et al., 2003), 

(Roivainen R et al., 2013). ). The extent of cortical involvement is the 

next most important risk factor. (Bladin CF et al., 2000), (Lamy C et al., 

2003), (Hsu CJ et al., 2014), with the involvement of the parietal-

temporal cortex increasing it (Bladin CF et al., 2000), (Lamy C et al. et 

al., 2003), (Heuts-van Raak L et al., 1996), (Leone MA et al., 2009). 

Small vessel disease also has an effect. Lacunar infarcts account for 

about 11% of post-ischemic epilepsy (Benbir G et al., 2006). Epileptic 

seizures can be caused by or be biomarkers of ischemic stroke 

(Giroud M et al., 1994), (Chadehumbe MA et al., 2009), (Brigo F et al., 

2014). A large study (Cleary P et al., 2004) in the United Kingdom 

reported that late-onset epilepsy was associated with a risk of later 

stroke. Vascular risk factors, including a history of myocardial 

infarction, peripheral vascular disease, hypertension, elevated total 

serum cholesterol, and left ventricular hypertrophy, have been 

associated with late occurrence of epilepsy through “silent infarcts” 

(Brigo F et al., 2014), (Asla Pitkänen et al., 2015). The common 

dependence of adult patients with epilepsy who also have 

leukoariosis (leukoariosis-related epilepsy, EAL) (Gasparini S et al., 

2015), (Pantoni L. et al., 2010), (K. Naidenov) has been described. et 

al., 2018). 



 99 

Risk factors for epileptogenic hemorrhage. The volume and 

location of the hemorrhage, the involvement of the cortex and the 

age of the patient are the determining factors for the development 

of seizure symptoms (Dragana Cvetkovska et al., 2017), (K. Naidenov 

et al., 2018). The presence of blood extravasally in hemorrhagic 

accidents and hemorrhagic infarction increases the possibility of 

seizures (Arntz et al., 2013), (Burn et al., 1997), (Tomotaka Tanaka et 

al., 2017), (K. Naidenov et al., 2018). Hemorrhagic stroke is 

significantly more risky for seizures relative to the risk of ischemic 

stroke. Another risk factor is the localization of the pathological 

process in the dominant hemisphere (K. Naidenov et al., 2018). 

Bulgaria ranks first in Europe in mortality from vascular diseases, 

with cases of early seizures in the course of stroke with higher 

mortality during the acute and subacute periods. This dependence is 

not associated with the onset of seizures. Late symptomatic epileptic 

seizures in adult patients are most commonly caused by 

cerebrovascular disease. The problem of the poorly studied 

frequency of early seizures remains a problem. The reason for this is 

their low frequency, which according to average data amounts to 

3.1% of all strokes, most of which are those with an 

ethiopathogenetic mechanism such as cardio embolism. Proven risk 

factors for the development of epileptic seizures are cerebral 

hemorrhage, young age and scores on the Rankin scale> 1 before 

the accident. Race has been studied and rejected as a risk factor 

(Szaflarski JP et al., 2008). 

On the other hand, patients with epilepsy are up to four times 

more likely to die than the rest of the population due to the 

underlying disease, suicide attempts, trauma, status epilepticus and 

sudden unexpected death in epilepsy (Hitiris N et al., 2007). Moshé et 

al., 2009), (Bagary, M et al., 2011), (Mula, M et al., 2013), 

(https://bg.wikipedia.org/). 

Late unprovoked seizures are not only a sign of symptomatic 

epilepsy, but are also precursors of subsequent strokes (Cleary P et 

al., 2004), (Chen-Shu Chang, 2014). Mortality is also higher among 

these patients (Arboix et al., 2003), (Vernino S et al., 2003), (Bladin C 

et al., 2000) (Guekht et al., 2009). Seizures are associated with a 

worse prognosis (Alla Guekht, 2020). Another bad prognostic sign is 
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status epilepticus. It cannot in itself be a way out of the disease, but it 

can be a harbinger of a subsequent stroke (Kilpatrik et al, 1990), 

(Velioglu et al., 2001), (Bateman et al., 2007), (Rumbach et al., 2000), 

(Shutter et al., 2013), (Belcastro et al., 2014). In addition, mortality 

from stroke status is much higher than status from other diseases 

(Archana Verma et al., 2019). 

The retrospective data were collected from all patients with 

cerebrovascular diseases who passed through the Neurological 

Clinic at the University Hospital "Prof. Stoyan Kirkovich, AD - Stara 

Zagora for the period March 2017 - February 2018, amounting to 656. 

Fluctuations in the number of ischemic incidents have a significantly 

lower amplitude than that of hemorrhagic, which is evident in their 

consideration separately. Intracerebral hemorrhages peak in 

incidence among cerebrovascular diseases during the winter-spring 

and summer-autumn seasons, while subarachnoid hemorrhages 

peak in summer. Each patient was evaluated on biological, clinical 

and laboratory indicators, which are systematized in a database and 

subjected to descriptive and correlation analysis, and each of the 

studied indicators was related to the variable "seizure". Statistical 

processing aims to identify the most common risk factors for epileptic 

seizures. 

From the presented results it is clear that there is no relationship 

between the compared variables, as demonstrated in studies of 

symptomatic epilepsy among men and women (Sara Ranjbar et al., 

2019). The relationship between the compared variables is not 

statistically significant, and the totality of seizures among ischemic 

stroke in the left and right middle cerebral arteries is due to the fact 

that their group is the largest among the non-manifested seizures. The 

ratio of the individual types and locations of cerebrovascular 

diseases is preserved and the connection with the manifested 

seizures is weak, which is applicable conclusion for the other ratios. 

Each indicator individually does not have the power to overpower 

the manifestation or not of seizures, but this does not exclude the 

possibility of a combination of individual factors to have a strong 

impact. The purpose of the correlation analysis is to emphasize that 

the factors identified so far in the genesis of seizures such as age, 

type and localization of the cerebrovascular accident and proximity 
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to the cortex do not act alone, but in combination with 

undiscovered ones. 

Classification and regression tree model. The tree tracks patients 

with seizures and divides based on the strongest factor, with patients 

with certain values of the divisible variable distributed in the two child 

nodes, followed by a new division or not at the end nodes. All 

patients gathered in one end node have similar characteristics to a 

combination of active factors and it can be concluded that they 

have the same degree of risk of seizures. Through the model 

developed in this way, based on standard studies of all future 

patients with cerebrovascular diseases, they can be classified and 

recognized to any of the end nodes, which can be used for 

screening and selection of those who will be subjected to labor-

intensive and slow highly specialized EEG testing. In other words, the 

indications for electroencephalography may be expanded to 

determine whether or not to include antiepileptic prophylaxis and 

future behavior and follow-up of the at-risk patient. 

Prospective patients, amounting to 51, who passed through the 

Neurological Clinic at the University Hospital "Prof. Dr. Stoyan 

Kirkovich" AD and meet the inclusion and exclusion criteria were 

subjected to instrumental EEG examination, and then classified 

according to the established model in order to search for relationship 

between the developed model and the real risks of seizures, proven 

by their abnormal results. The share of patients with abnormal results 

in the total number of subjects is nearly 25%. The remaining cases 

were distributed as follows in Figure 38 with the most patients (56.9%) 

with general changes in bioelectrical activity of the brain and 

moderate disorganization, followed by those with abnormal results - 

29.4%, and the least patients have normal EEG values - 13.7%. Special 

attention is paid to abnormal cases by tracing the end node in 

which they are distributed. It is noteworthy that 66.66% (10) of them 

fall into the final node 1. 

The aim of this paper is to create guidelines for the selection of 

patients and to expand the diagnostic indications of EEG as a 

method in neurology; coverage of cases with complications of early 

epileptic seizures and ensuring their prevention. 
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By systematizing the scientific data reported so far, checking 

them and looking for additional variables, it was found that the 

screening approach must be comprehensive. Thus, the aim of the 

dissertation is achieved and lays the foundations for future 

development of expert systems and criteria to follow the basic rules 

of medicine - history, somatic status, neurological status, laboratory 

results, results of imaging and instrumental research, and 

undiscovered effects external and internal factors. 

It is recommended to cover as many cases of cerebrovascular 

diseases with EEG as possible in order to give them a chance for 

complex treatment, but also because more information is needed in 

science; creating a publicly available database of neurological 

research environments, sharing archives and engaging more 

researchers on the topic of the problem. The study of phenotypic 

variables as a manifestation of genotypic influence is also needed. 
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Х. Използвани съкращения 

 

ЕЕГ – електроенцефалография 

УМБАЛ – Уневерситетска болница за активно лечение 

МФ – Медицински факултет 

ТрУ – Тракийски университет 

Hz – херц 

EП – евокирани потенциали 

ЕКГ – електрокардиография 

ЕОГ – електроокулография 

ЕМГ – електромиография 

ОО – отваряне на очите 

ЗО – затваряне на очите 

ХВ – хипервентилация 

ФС – фотостимулация 

АЕМ – антиепилептичен медикамент 

ЦНС – централна нервна система 

ГАМК – гамааминомаслена киселина 

АТФ – аденозин-три-фосфат 

АВМ – артерио-венозна малформация 

CVT - церебрална венозна тромбоза 

ASPECTS - Алберта за ранно компютър-томографско точкуване 

на инсулт 

ЯМР - Ядрено-магнитен резонанс 

MEG – Магнитоенцефалография 

fMRI - функционално магнитно резонансно изображение 

qEEG - количествена електроенцефалограма 

BEAM - картографиране на електрическата активност на мозъка 
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LEV - Леветирацетам 

CBZ – Карбамазепин 

rt-PA - Рекомбинантен тъканен плазминогенен активатор 

ИМИ – исхемичен мозъчен инсулт 

ХМИ – хеморагичен мозъчен инсулт 

ВМК – вътремозъчен кръвоизлив 

САК – субарахноидна хеморагия 

БДСМА – басейна на дясна средна мозъчна артерия 

БЛСМА – басейна на лява средна мозъчна артерия 

БДПМА – басейна на дясна предна мозъчна артерия 

БЛПМА – басейна на лява предна мозъчна артерия 

БДЗМА – басейна на дясна задна мозъчна артерия 

БЛЗМА – басейна на лява задна мозъчна артерия 

ВБС – вертебро-базиларна система 

ДММХ – дясна малкомозъчна хемисфера 

ЛММХ – лява малкомозъчна хемисфера 

ДГМХ – дясна голямомозъчна хемисфера 

ЛГМХ – лява голямомозъчна хемисфера 

СПМА – сифона на предна мозъчна артерия 

ССМА – сифона на средна мозъчна артерия 

СрА-α-ЛГМХ-µV - Средна амплитуда на алфа ритъма в лявата 

хемисфера в µV 

СрА-α-ДГМХ-µV - Средна амплитуда на алфа ритъма в дясната 

хемисфера в µV 

Асиметрия-α-% - Междухемисферна асиметрия на алфа 

ритъма в % 

ДомЧ-α-Hz - Доминантна честота на алфа ритъма в Hz 

СрА-НЧβ-µV - Средна амплитуда на нискочестотния бета ритъм в 

µV 

СрА-ВЧβ-µV - Средна амплитуда на високочестотния бета ритъм в 

µV 

СрА-δ-µV - Средна амплитуда на делта ритъма в µV 

ДомЧ-δ-Hz - Доминантна честота на делта ритъма в Hz 

СрА-θ-µV - Средна амплитуда на тета ритъма в µV 

ДомЧ-θ-Hz - Доминантна честота на тета ритъма в Hz 

αИ-ОО-% - Понижаване на индекса на алфа ритъма при ОО в % 

αИ-ХВ-% - Понижаване на индекса на алфа ритъма при ХВ в % 
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