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Нейронспецифічна єнолаза як маркер
пошкодження мозкової тканини
у пацієнтів з ішемічним інсультом
Резюме. Актуальність. Перспективним напрямком у сучасній ангіоневрології є дослідження маркерів
пошкодження мозкової тканини у сироватці крові пацієнтів у гострому періоді ішемічного інсульту та
їх зіставлення з ініціальним рівнем неврологічного дефіциту і наслідком інсульту. Як маркер пошкодження мозкової тканини активно вивчаються функції нейронспецифічної єнолази (НСЄ). Мета — дослідити рівень НСЄ у гострому періоді ішемічного інсульту. Матеріали та методи. У клінічне дослідження
включений 151 пацієнт (середній вік 61,5 ± 8,2 року), які розподілені на 2 групи: до 1-ї групи ввійшли
85 пацієнтів з гострим ішемічним інсультом; до 2-ї групи — 66 пацієнтів з хронічною ішемією мозку. Усім
пацієнтам визначали рівень НСЄ у плазмі крові. Аналізували кореляції НСЄ з вираженістю неврологічного дефіциту за NIHSS, функціональною активністю за шкалою Бартел, рівнем інвалідизації за шкалою
Ренкіна, вираженістю когнітивних розладів за MMSE. Визначали взаємозв’язки між рівнем НСЄ і виживаністю пацієнтів з ішемічним інсультом. Результати. У пацієнтів 1-ї групи рівень НСЄ перевищував
показник пацієнтів 2-ї групи в 3,8 раза (p < 0,001). Встановили вірогідні відмінності рівня НСЄ залежно
від локалізації вогнища ішемії — у басейні лівої середньої мозкової артерії і вертебробазилярному басейні
(p = 0,04). У пацієнтів з тяжким неврологічним дефіцитом рівень НСЄ перевищував показник пацієнтів
із середнім і легким неврологічним дефіцитом в 1,3 (p = 0,251) і в 2,3 (p = 0,007) раза відповідно. Встановили кореляційний зв’язок між рівнем НСЄ та ступенем вираженості неврологічного дефіциту (r = 0,67,
p = 0,027), що свідчить про пряму залежність ступеня ішемічного ушкодження та неврологічних розладів. У пацієнтів з тяжкими когнітивними розладами рівень НСЄ перевищував показник пацієнтів із
помірними і легкими когнітивними розладами в 1,2 (p = 0,444) і в 1,9 (p = 0,037) раза відповідно. При
оцінці взаємозв’язку рівня НСЄ з наслідками інсульту виявлена тенденція до більш високих показників
НСЄ у померлих (p = 0,083). Визначили граничний рівень НСЄ у крові пацієнтів з ішемічним інсультом —
40 нг/мл. Висновки. Визначення НСЄ у плазмі крові підтверджує ступінь пошкодження нейронів і є інформативним показником наявності неврологічного дефіциту у хворих з гострим ішемічним інсультом.
Отримані результати свідчать про потенційну роль визначення вмісту НСЄ у поліпшенні стратифікації
ризику летального наслідку у пацієнтів з ішемічним інсультом.
Ключові слова: ішемічний інсульт; хронічна ішемія мозку; нейронспецифічна єнолаза; неврологічний
дефіцит; когнітивні розлади

Вступ
Інсульт — це медична й соціальна проблема, поширеність якої набуває рис глобальної епідемії, що
загрожує життю і здоров’ю населення [1]. Смертність
від судинних захворювань мозку у структурі загальної
смертності в Україні займає друге місце. Близько 25 %
хворих на інсульт гинуть протягом першої доби після

розвитку захворювання, 60 % пацієнтів стають глибокими інвалідами, і тільки п’ята частина повертається
до роботи [2–5].
З розвитком лабораторної діагностики активно
вивчаються патофізіологічні маркери прогнозування
інсульту, проте, за даними літератури, відзначається
низька діагностична цінність багатьох показників [6–
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9]. Протягом останніх десятиліть велика увага приділяється показнику пошкодження головного мозку — нейронспецифічній єнолазі (НСЄ) [10, 11]. Поряд з тим
обмаль даних про значення НСЄ при цереброваскулярних захворюваннях.
Вивчення рівня НСЄ проводилося при різних патологіях. Концентрація НСЄ в плазмі збільшується при
інсульті, хворобі Альцгеймера, епілепсії, черепно-мозковій травмі, розсіяному склерозі. При пошкодженні
нейронів НСЄ надходить в кров через гематоенцефалічний бар’єр. У гострому періоді інсульту відбувається
імунна перебудова, зокрема, продукуються антитіла
до НСЄ [12]. Існує припущення, що рівень НСЄ може
корелювати із тяжкістю пошкодження мозку і, отже,
клінічним статусом пацієнтів. Проте у літературі дані
з цього питання залишаються суперечливими. Так,
у дослідженні А. Pandey et al. виявлено підвищення
НСЄ у пацієнтів з інсультом порівняно з контрольною
групою. Показник НСЄ корелював із рівнем глюкози
у пацієнтів з гіперглікемією і був асоційований з гіршим результатом інсульту [13]. Відзначений більш високий рівень НСЄ у померлих пацієнтів. В інших дослідженнях [14] ці зміни не залежали від наявності або
відсутності цукрового діабету. Деякі автори вважають
НСЄ одним із незалежних маркерів прогнозу гострого
ішемічного інсульту (ІІ). В інших роботах низькі рівні НСЄ асоційовані з меншим об’ємом інфаркту [15].
У той же час C.S. Jung et al. [16], вивчивши маркери
пошкодження мозку у сироватці крові пацієнтів з субарахноїдальним крововиливом і вторинним ішемічним пошкодженням головного мозку в результаті церебрального вазоспазму, дійшли висновку, що НСЄ не
корелює ні з вазоспазмом, ні з церебральною ішемією.
Ö.D. Alatas et al. [17] визначили у пацієнтів з нетравматичними внутрішньомозковими крововиливами вищі
концентрації біомаркерів порівняно з контрольною
групою, проте кореляцій НСЄ з об’ємом крововиливу
не виявлено. О.В. Дементьєва і співавт. на підставі раніше отриманих результатів зроблили висновок про те,
що рівень НСЄ не дає можливості прогнозувати об’єм
церебрального ішемічного вогнища після проведення
системного тромболізису [18].
При вивченні НСЄ у лікворі в середньому через
8,5 години після появи клінічних симптомів R. Brouns
et al. не виявили відмінностей рівня НСЄ між пацієнтами з інсультом і контрольною групою [19]. За результатами інших досліджень рівень НСЄ рідко перевищував значення норми [20]. У той же час є дані про
те, що середній рівень НСЄ у сироватці крові у хворих
на ішемічний інсульт значно вищий (p < 0,001), ніж у
контрольній групі [21].
В інших дослідженнях показник НСЄ не був асоційований з етіологією інсульту за системою TOAST, а
також не корелював з показником NIHSS у дебюті захворювання і з об’ємом ішемічного вогнища [19].
Вивчалось прогностичне значення НСЄ у пацієнтів з інсультом. Відзначено підвищення рівня НСЄ
при ішемічному інсульті у пацієнтів з вираженим моторним дефіцитом, незалежно від віку, що дозволило
вважати цей маркер незалежним предиктором наслідку
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ішемічного інсульту. У той же час показник НСЄ залишався стабільним або знижувався до моменту виписки
зі стаціонару (порівняно з початковим показником) у
пацієнтів молодого і старшого віку, які виписувалися з
клінічним поліпшенням [22]. У роботах деяких авторів
відзначені вірогідні кореляції НСЄ із шкалою Ренкіна,
що дозволило обговорювати прогностичний потенціал НСЄ. Проводилося дослідження з оцінки функціонального результату на 30-й день інсульту з використанням модифікованої шкали Ренкіна (mRS) [23].
Відзначено, що рівень НСЄ в 1-й день захворювання
вірогідно корелює з рівнем mRS на 30-й день (r = 0,744,
р < 0,001), середня концентрація НСЄ у хворих з
mRS ≥ 3 (найгірший результат) була значно вищою
порівняно з пацієнтами з mRS < 3 (кращий результат)
(р < 0,001). Аналогічні результати отримані в інших дослідженнях [24], що оцінюють функціональний неврологічний дефіцит за NIHSS: виявили вірогідну кореляцію між рівнями НСЄ і NIHSS на 60-й день (r = 0,461,
р = 0,001). Рівень НСЄ корелював (p < 0,001) з рівнем
інвалідизації у зв’язку із значним підвищенням в крові
при пошкодженні гематоенцефалічного бар’єра [21].
Таким чином, у даний час немає достатніх відомостей про значення НСЄ при цереброваскулярних захворювань. Проте, оскільки НСЄ є нейронспецифічним
маркером, вона може бути використана для визначення ступеня ішемічного пошкодження мозку. Доповнення наукових даних щодо впливу молекулярних
патогенетичних чинників на перебіг гострого періоду
інсульту стало предметом нашого дослідження.
Мета дослідження — дослідити рівень нейронспецифічної єнолази у гострому періоді ішемічного інсульту.

Матеріали та методи
Обстежили 85 пацієнтів (71 чоловік і 14 жінок) з
гострим ішемічним інсультом (1-ша група), які перебували на лікуванні у нейрореанімаційному й ангіо
неврологічному відділеннях Військово-медичного
клінічного центру Західного регіону (м. Львів). Вік
пацієнтів коливався від 31 до 87 років (середній вік
61,4 ± 8,2 року). У 31 (36,5 %) пацієнта діагностований інсульт у басейні лівої середньої мозкової артерії
(ЛСМА), у 30 (35,3 %) — у басейні правої середньої
мозкової артерії (ПСМА), у 24 (28,2 %) — у вертебробазилярному басейні (ВББ).
Групу порівняння (2-га група) становили 66 пацієнтів (52 чоловіки і 14 жінок) з хронічною ішемією мозку
(ХІМ). Середній вік хворих — 61,6 ± 8,5 року. Серед
обстежених з ХІМ I стадії було 20 чоловік, ХІМ II стадії — 46.
Як кінцеву точку аналізували випадки інсульту із
смертельним наслідком, що відбувся протягом 365 діб
після ІІ, на підставі чого пацієнти були розподілені на
дві групи — 73 пацієнти, які вижили, і 12 пацієнтів, які
померлі протягом зазначеного періоду.
Клінічні діагнози ІІ і ХІМ встановлювали на підставі анамнестичних даних, оцінки суб’єктивної і
об’єктивної неврологічної симптоматики та результатів додаткових методів обстеження (дуплексне сканування магістральних артерій голови, комп’ютерна то-
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мографія головного мозку) відповідно до Міжнародної
класифікації хвороб 10-го перегляду.
Критерії виключення хворих із дослідження: суб
арахноїдальний крововилив, гематома мозку, інші (несудинні) захворювання центральної нервової системи,
автоімунні, онкологічні захворювання, тяжкі форми
ішемічної хвороби серця, гострий інфаркт міокарда,
хронічна легенева, ниркова або печінкова недостатність у стадії декомпенсації, цукровий діабет, ВІЛінфекція.
Оцінка неврологічного статусу була стандартизована за шкалою інсульту Національного інституту
здоров’я (NIHSS): 0 балів — відсутність симптомів,
3–8 балів — легкий неврологічний дефіцит, 9–12 балів — неврологічний дефіцит середньої тяжкості,
13–15 балів — тяжкий неврологічний дефіцит, 16–34
бали — украй тяжкий дефіцит, більше 34 балів — кома
[2, 4]. Оцінку рівня побутової активності оцінювали за
шкалою повсякденної життєдіяльності Бартел. Максимальна сума балів, що відповідає повній незалежності
у повсякденному житті, дорівнює 100. Оцінку функціонального статусу проводили за допомогою модифікованої шкали Ренкіна.
Усім пацієнтам проводили нейропсихологічне обстеження із застосуванням короткої шкали оцінки
психічного статусу (MMSE) [25].
Рівень НСЄ в усіх хворих визначали імуноферментним методом. При інтерпретації результатів враховували дані фірми Hoffinian la Roche щодо меж нормальних
значень. Із цих матеріалів випливає, що у 95 % проб
сироваток здорових людей показники НСЄ мають значення нижче 15 нг/мл [26]. Кров для аналізу рівня НСЄ
брали в день надходження — у термін від 5 до 12 годин з
часу появи вогнищевих симптомів.
Використовували пакети прикладних програм Statistica for Windows v. 8.0 (StatSoft Inc., США, 2012) відповідно до рекомендацій з обробки результатів медико-біологічних досліджень.

Результати та обговорення
За шкалою NIHSS ступінь неврологічного дефіциту у пацієнтів 1-ї групи коливався від 1 до 16 балів
(середній бал — 10,7 ± 0,6). За тяжкістю неврологічних
порушень на момент госпіталізації хворі поділялись
таким чином: 50 (58,8 %) — з легким ступенем неврологічних розладів (5,9 ± 0,3 бала); 27 (31,8 %) — з нев
рологічним дефіцитом середньої тяжкості (10,8 ± 0,7
бала); 8 (9,4 %) — з тяжким неврологічним дефіцитом
(15,4 ± 1,4 бала). Рівень активності за шкалою Бартел у
пацієнтів 1-ї групи коливався від 0 до 100 балів, середній бал — 65,8 ± 10,2 (р = 0,049); у пацієнтів 2-ї групи — 89,3 ± 6,1. Ступінь інвалідизації за шкалою Ренкіна коливалася від 0 до 5 балів, середній бал — 3,3 ± 0,8
(р = 0,02); у пацієнтів 2-ї групи — 1,2 ± 0,4.
При надходженні показники когнітивних функцій
коливались від норми до виражених розладів: середній
бал за шкалою MMSE у пацієнтів 1-ї групи становив
24,3 ± 0,5 (р = 0,046); у пацієнтів 2-ї групи — 26,2 ± 0,8.
Дані щодо розподілу пацієнтів за ступенем когнітивних розладів наведені на рис. 1.
Встановлені вірогідні кореляції неврологічного дефіциту за NIHSS з показниками нейропсихологічного
дослідження за MMSE (r = –0,48, p = 0,001).
У гострому періоді ішемічного інсульту середній
рівень сироваткової НСЄ становив 46,2 ± 8,7 нг/мл,
що перевищувало аналогічний показник пацієнтів 2-ї
групи в 3,8 раза (Δ % = 73,6; p < 0,001). У пацієнтів з
ХІМ середній рівень НСЄ становив 12,2 ± 2,3 нг/мл.
У I стадії ХІМ середній рівень НСЄ не виходив за
межі максимально допустимих концентрацій НСЄ за
даними літератури і становив 10,1 ± 1,6 нг/мл. Для II
стадії характерно різке підвищення рівня НСЄ в 1,7
раза (17,1 ± 3,1 нг/мл) порівняно з рівнем у I стадії
(p = 0,047), а також досить великий розмах значень —
від 11,83 до 35,15 нг/мл. Підвищення вмісту НСЄ при
ХІМ свідчить про участь нейродегенеративних процесів у речовині мозку.
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При аналізі різниці рівня НСЄ залежно від статі вірогідної залежності у пацієнтів обох груп не виявили. Середній рівень НСЄ у чоловіків становив
42,2 ± 8,1 нг/мл, у жінок — 50,2 ± 9,8 нг/мл (p = 0,530).
Не отримали кореляції рівня НСЄ і віку (r = 0,174,
p = 0,415).
Провели порівняння рівня НСЄ у дебюті інсульту з локалізацією вогнища пошкодження. Середній рівень НСЄ при локалізації вогнища в басейні
ПСМА становив 49,3 ± 9,1 нг/мл, у басейні ЛСМА —
58,2 ± 10,8 нг/мл, у ВББ — 31,1 ± 7,4 нг/мл. Встановили
вірогідні відмінності рівня НСЄ залежно від локалізації вогнища ішемії — у басейні ЛСМА і ВББ (p = 0,04).
Різниці між локалізацією інфаркту в басейні ПСМА і
ЛСМА (р = 0,529) та ПСМА і ВББ (р = 0,123) не було.
У групі пацієнтів з тяжким неврологічним дефіцитом рівень НСЄ становив 63,8 ± 11,3 нг/мл, що перевищило показник пацієнтів з середнім і легким неврологічним дефіцитом в 1,3 (Δ % = 25,9; p = 0,251) і
в 2,3 (Δ % = 56,9; p = 0,007) раза відповідно. Середній
рівень НСЄ у пацієнтів з легким неврологічним дефіцитом становив 27,5 ± 7,2 нг/мл, у пацієнтів з середнім дефіцитом — 47,3 ± 8,8 нг/мл (рис. 2). Вірогідних
відмінностей рівня НСЄ між цими групами не було
(р = 0,084). Встановили прямий сильний кореляційний
зв’язок між рівнем НСЄ та ступенем вираженості неврологічного дефіциту (r = 0,67, p = 0,027), що свідчить
про пряму залежність ступеня ішемічного ушкодження та неврологічних розладів. Рівень функціональної
активності за шкалою Бартел вірогідно корелював із
рівнем НСЄ (r = –0,58, p = 0,032). Отримано сильну
пряму кореляцію НСЄ з рівнем інвалідизації за шкалою Ренкіна (r = 0,49, p = 0,038).
Таким чином, НСЄ безпосередньо відображає глибину та інтенсивність структурно-функціональних порушень біомембран у центральній нервовій системі, вираженість патоморфологічних змін нейронів і ступінь
проникності гематоенцефалічного бар’єра [13, 21].
У групі пацієнтів з тяжкими когнітивними розладами рівень НСЄ становив 59,1 ± 10,9 нг/мл, що перевищило показник пацієнтів з помірними і легкими когнітивними розладами (ПКР і ЛКР) в 1,2 (Δ % = 18,3;
p = 0,444) і в 1,9 (Δ % = 47; p = 0,037) раза відповідно. Середній рівень НСЄ у пацієнтів з ЛКР становив
31,3 ± 7,5 нг/мл, у пацієнтів з ПКР — 48,3 ± 8,9 нг/мл
(рис. 2). Вірогідних відмінностей рівня НСЄ між цими
групами не було (р = 0,146). Виявлено сильний зворотний кореляційний зв’язок між рівнем сироваткової
НСЄ і балом за MMSE (r = –0,73, p = 0,037). Наведені дані свідчать про доцільність використання визначення сироваткової концентрації НСЄ у діагностиці
постінсультних КР та прогнозуванні розвитку постінсультної деменції.
При оцінці взаємозв’язку рівня НСЄ з наслідками
інсульту (хворі, які вижили, та хворі, які померли) виявлена тенденція до більш високих показників НСЄ у
пацієнтів, які померли, проте дана залежність не досягла ступеня вірогідності (p = 0,083). У пацієнтів, які
померли, рівень НСЄ становив 57,7 ± 10,5 нг/мл, у пацієнтів, які вижили, — 34,8 ± 7,8 нг/мл.
Том 16, № 6, 2020

Визначили граничний рівень НСЄ у крові пацієнтів з ішемічним інсультом, що відповідає рівню
40 нг/мл. У пацієнтів з летальним наслідком рівень
НСЄ ≥ 40 нг/мл встановлений у 8 (66,7 %) осіб, у пацієнтів із задовільним наслідком — у 20 (27,4 %) осіб
(p = 0,028). Виживання протягом року у пацієнтів при
рівні НСЄ ≤ 40 нг/мл становило 0,842 (95% довірчий
інтервал (ДІ) 0,763–0,947, p < 0,001), при вищому вмісті НСЄ — 0,495 (95% ДІ 0,308–0,792, p < 0,001). Наведені дані свідчать про те, що рівень НСЄ ≥ 40 нг/мл у
гострому періоді ішемічного інсульту є незалежним
чинником ризику розвитку летального наслідку протягом року спостереження.
Таким чином, НСЄ має високу діагностичну цінність у гострому періоді ішемічного інсульту й дозволяє не тільки оцінити ступінь пошкодження мозкової
тканини, але й дає можливість прогнозувати перебіг і
можливі наслідки ішемічного інсульту у віддаленому
періоді.

Висновки
1. Визначення маркера пошкодження мозку —
ней
ронспецифічної єнолази у плазмі крові підтверджує ступінь пошкодження нейронів і є інформативним показником наявності неврологічного дефіциту у
пацієнтів з гострим ішемічним інсультом.
2. Сироватковий рівень НСЄ в дебюті ішемічного
інсульту корелює із тяжкістю неврологічного дефіциту за шкалою інсульту NIHSS (r = 0,67, p = 0,027), із
рівнем функціональної активності за шкалою Бартел
(r = –0,58, p = 0,032), із рівнем інвалідизації за шкалою
Ренкіна (r = 0,49, p = 0,038), із вираженістю когнітивних розладів за тестом MMSE (r = –0,73; p = 0,037).
3. Отримані результати свідчать про потенційну
роль визначення НСЄ у стратифікації ризику летального наслідку у пацієнтів з ішемічним інсультом. Збільшення рівня НСЄ ≥ 40 нг/л є прогностично несприятливою ознакою пошкодження мозку.
4. Визначення НСЄ у сироватці крові необхідно
включити у комплексне обстеження пацієнтів з гострим ішемічним інсультом як провідного маркера церебрального пошкодження.
Конфлікт інтересів. Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів та власної фінансової зацікавленості при підготовці даної статті.
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Нейронспецифическая енолаза как маркер поражения мозговой ткани
у пациентов с ишемическим инсультом
Резюме. Актуальность. Перспективным направлением
в современной ангионеврологии является исследование
маркеров повреждения мозговой ткани в сыворотке крови
пациентов в остром периоде ишемического инсульта и их
сопоставление с инициальным уровнем неврологического дефицита и исходом инсульта. В качестве маркера повреждения мозговой ткани активно изучаются функции
нейронспецифической енолазы (НСЕ). Цель — исследовать
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уровень НСЕ в остром периоде ишемического инсульта.
Материалы и методы. В клиническое исследование включен 151 пациент (средний возраст 61,5 ± 8,2 года), которые
распределены на 2 группы: в 1-ю группу вошли 85 пациентов с острым ишемическим инсультом; во 2-ю группу — 66
пациентов с хронической ишемией мозга. Всем пациентам
определяли уровень НСЕ в плазме крови. Анализировали
корреляции НСЕ с выраженностью неврологического де-
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фицита по NIHSS, функциональной активностью по шкале
Бартел, уровнем инвалидизации по шкале Ренкина, выраженностью когнитивных расстройств по MMSE. Определяли взаимосвязи между уровнем НСЕ и выживанием пациентов с ишемическим инсультом. Результаты. У пациентов
1-й группы уровень НСЕ превышал показатель пациентов
2-й группы в 3,8 раза (p < 0,001). Установили достоверные
различия уровня НСЕ в зависимости от локализации очага ишемии — в бассейне левой средней мозговой артерии
и вертебробазилярном бассейне (p = 0,04). У пациентов с
тяжелым неврологическим дефицитом уровень НСЕ превышал показатель пациентов со средним и легким неврологическим дефицитом в 1,3 (p = 0,251) и в 2,3 (p = 0,007)
раза соответственно. Установили корреляционную связь
между уровнем НСЕ и степенью выраженности неврологического дефицита (r = 0,67, p = 0,027), что свидетельствует
о прямой зависимости степени ишемического повреждения
и неврологических расстройств. У пациентов с тяжелыми

когнитивными расстройствами уровень НСЕ превышал показатель пациентов с умеренными и легкими когнитивными
расстройствами в 1,2 (p = 0,444) и в 1,9 (p = 0,037) раза соответственно. При оценке взаимосвязи уровня НСЕ с исходом
инсульта выявлена тенденция к более высоким показателям
НСЕ у умерших (p = 0,083). Определили пороговое значение уровня НСЕ в крови пациентов с ишемическим инсультом — 40 нг/мл. Выводы. Определение НСЕ в плазме крови
подтверждает степень повреждения нейронов и является
информативным показателем наличия неврологического
дефицита у больных с острым ишемическим инсультом.
Полученные результаты свидетельствуют о потенциальной
роли определения содержания НСЕ в улучшении стратификации риска летального исхода у пациентов с ишемическим
инсультом.
Ключевые слова: ишемический инсульт; хроническая ишемия головного мозга; нейронспецифическая енолаза; неврологический дефицит; когнитивные расстройства
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Neuron-specific enolase as a marker of cerebral tissue lesion
in patients with ischemic stroke
Abstract. Background. A promising direction in modern angioneurology is the study of markers of brain tissue damage in the
blood serum of patients in the acute period of ischemic stroke and
their comparison with the initial level of neurologic deficit and
stroke outcome. As a marker of brain tissue damage, the functions
of neuron-specific enolase (NSE) are being actively studied. To
evaluate the level of NSE in the acute period of ischemic stroke
was the purpose of the work. Materials and methods. The clinical trial included 151 patients (mean age 61.5 ± 8.2 years), who
were divided into 2 groups: group 1 consisted of 85 patients with
acute ischemic stroke; group 2 — of 66 patients with chronic cerebral ischemia. Plasma NSE level was evaluated in all patients.
We analyzed the correlations of NSE with the severity of neurologic deficit according to the National Institutes of Health Stroke
Scale, functional activity — using Barthel index, the level of disabi
lity — on the modified Rankin scale, and the severity of cognitive
impairment — according to the Mini-Mental State Examination.
The relationships between the level of NSE and the survival of patients with ischemic stroke were determined. Results. In patients of
group 1, the level of NSE exceeded that of the patients in group 2
by 3.8 times (p < 0.001). We established significant differences in
the level of NSE depending on the location of the ischemic focus —
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involving the left middle cerebral artery and the vertebrobasilar bed
(p = 0.04). In patients with severe neurologic deficit, NSE level
exceeded that of patients with moderate and mild neurologic deficit
by 1.3 (p = 0.251) and 2.3 (p = 0.007) times, respectively. A correlation was found between the level of NSE and the severity of
neurologic deficit (r = 0.67, p = 0.027), which indicates a direct
relationship between the degree of ischemic injury and neurological
disorders. In patients with severe cognitive impairment, the level of
NSE exceeded that of patients with moderate and mild cognitive
impairment by 1.2 (p = 0.444) and 1.9 (p = 0.037) times, respectively. When assessing the relationship between the level of NSE
and stroke outcome, a tendency to higher NSE was revealed in the
group of deceased people (p = 0.083). The threshold NSE value
in the blood of patients with ischemic stroke was determined —
40 ng/ml. Conclusions. Determination of NSE in plasma confirms
the degree of damage to neurons and is an informative indicator for
the presence of neurologic deficit in patients with acute ischemic
stroke. The results indicate the potential role of evaluating the content of NSE in improving the stratification of the risk of death in
patients with ischemic stroke.
Keywords: ischemic stroke; chronic brain ischemia; neuron-specific enolase; neurologic deficit; cognitive disorders
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