
1. ВЪВЕДЕНИЕ В ЕПИДЕМИО ЛО ГИЯ ТА НА ИБСa 

Исх емичната бол ест на съ рц ето се явява най -важният пробл ем на съ рдечносъ довата патол огия. В 
структурата на общ ата смъ ртност на насел ението в напреднал ите в икономическо и кул турно 
отнош ение страни повече от 50% заемат съ рдечносъ довите забол явания, а въ тре в тази група на 
пъ рво място се нарежда исх емичната бол ест на съ рц ето. За честотата на ИБС съ дим по честотата 
на миокардния инфаркт. Има достатъ чно основания да се приеме, че забол яванията от МИ сл ед 
втората световна вой на са се увел ичил и многократно. 

През 40-те и 50-те години МИ е бил  много рядко забол яване в наш ата страна. Като нозол огична 
единиц а се описва за пъ рви пъ т от К.Чил ов в учебник по въ треш ни бол ести 1946 г. 
През посл едните десетил етия в здравно-демографската х арактеристика на насел ението в 
Бъ л гария се манифестират тревожни тенденц ии: намал яване на детската раждаемост, общ ата 
смъ ртност нараства и в активна въ зраст, средната продъ л жител ност на предстоящ ия живот 
забел ежимо намал ява, нал иц е е отриц ател ен прираст на насел ението. Съ гл асно посл едните 
данни на икономическата комисия на Европа, раждаемостта у нас е една от най -ниските в Европа. 
О сновните забол явания обусл авящ и окол о 70% от умиранията са бол естите на 
кръ вообращ ението, най -вече МСБ и ИБС /Н. Васил евски 1991/. Смята се, че нарастващ ата 
смъ ртност от органите на кръ вообращ ението е една от причините за тези промени /З. Богданов 
1968; Н. Гол еманов 1984; Х. Грива 1987; Ст. Визев 1978; Т. Чол акова 1981; Н. Гол еманов 1988; Л. 
Томов и Й. Бел оев 1976; К. Атанасов 1985/. Установено е, че през 1975 г. х оспитал изираните 
бол ни с МИ в наш ата страна са окол о 7 пъ ти повече в сравнение с 1958 г. /А. Симеонов 1970; А. 
Симеонов 1976/. 

С подчертана тревога бъ л гарските автори съ общ ават за значител но увел ичаване на 
забол еваемостта, бол естността и смъ ртността от ИБС /А. Панев 1978; А. Панев 1985; Е. 
Ш ипковенска 1997/. Съ щ ествува консенсус между бъ л гарските изсл едовател и за това, че 
съ рдечносъ довите забол явания в наш ата страна нарастват по своята честота, засягат все повече 
мл ади въ зрастови контингенти, увел ичават своя дял  в общ ата нозол огия на смъ ртността и 
определ ят ней ното равнищ е и тенденц ия /Ч. Мерджанов 1995/. Данните за смъ ртността от 
съ рдечносъ дови забол явания, ней ното високо равнищ е, увел иченият интензитет на умирания в 
ранните въ зрастови интервал и, стъ писващ ите резул тати от международните сравнения – всичко 
това не може да бъ де х арактеризирано по друг начин освен с понятието “катастрофа” /Ч. 
Мерджанов 1995/. Високата смъ ртност от съ рдечносъ дови забол явания изисква научно обяснение 
и ефективно противодей ствие на рисковите фактори. 

Терминъ т “рисков фактор” се въ веде в резул тат на Ф рамингамското проучване с известната 
публ икац ия на W. Kannel /1961/. Според риск факторовата конц епц ия въ зникването на 
съ рдечносъ довите забол явания е резул тат от единичното ил и комбинирано въ здей ствие на не 
гол ям брой  поведенчески, биол огични и псих осоц иал ни фактори. Пробл ема е представен от P. 
Hopkins, R. Williams /1981/ които модел ират 246 фактора идентифиц ирани през посл едните 41 г. и 
асоц иирани с коронарната бол ест. О сновната ц ел  на тези изсл едвания е да се открият 
причинител ите на атероскл ерозата които впосл едствие бих а станал и обект на превантивна 
дей ност за тази повсеместна бол ест. Ф акт е, че пол учавай ки дефиниц ията рисков фактор редиц а 
причинител и бях а идентифиц ирани като каузал ни напр. л ипиди, кръ вно нал ягане, тю тю нопуш ене и 
др /J. Stokes 1990/. 
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Една от сил ните страни на конц епц ията за рисковите фактори е въ зможността от въ зникване на 
редиц а забол явания у х ора без кл инични прояви. Конц епц ията рисков фактор разгл ежда пробл ема 
в три насоки: какво?, за кого?, до кога?. Какво за настоящ ия обзор се отнася за коронарната 
бол ест и други прояви на атероскл ерозата. За кого третира едновременно и здрави пац иенти 
подл ожени на контрол ен пргл ед ил и бол ни с кардиоваскул арен риск. Въ проса до кога варира – 
времето за оц енка на кардиоваскул арния риск е между 6 месец а и 10 години /G. Rose 1982/.  

Рискъ т обикновено се оц енява в три насоки: абсол ю тен, рел ативен и атрибутивен всеки от които 
има важни отнош ения за епидемиол огията и превенц ията. По отнош ение причинността на 
факторите водещ и до развитие на съ рдечносъ дови забол явания епидемиол огията прил ага 
поредиц а от л огически подх оди които вкл ю чват сил а и постоянство на риска, биол огическа 
съ стоятел ност на риска които критерии се задовол яват най -пъ л но от интервенц ионни изсл едвания 
за модификац ия на риска. 

Конц ептуал но модел ъ т кой то пръ в кл асифиц ира причинността на бол естите и здравето е 
предл ожен от T. McKeown /1966/. Той  подчертава, че патогенезата започва с раждането и се 
х арактеризира с биол огичните свой ства на гена. Едновременно с това въ рх у организма дей стват и 
факторите на окол ната среда които са фиксирани ил и променящ и се и биват физически, 
биол огически и соц иал ни. Така модел ирания патогенен проц ес се вл ияе от проц еса на живота, от 
здравното поведение на индивида което се формира от такива фактори като диета, физическа 
активност, тю тю нопуш ене и др. Здравните професионал исти и превантивната медиц ина са тези 
които се интересуват от рискови фактори вл ияещ и въ рх у патогенни съ стояния като дисл ипидемия 
и х ипертония и по такъ в начин чрез интервенц ия да се забави ил и предотврати самия бол естен 
проц ес. 

Според една кл асификац ия /И. Томов 1999/ рисковите фактори се разпредел ят както сл едва: 

А. Рискови фактори за които е доказано, че интервенц ии могат да редуц ират явл енията на 
коронарната артериал на бол ест: 

• тю тю нопуш ене  

• повиш ен тотал ен х ол естерол  /ТХ/ и х ол естерол  в л ипопротеини с ниска пл ъ тност /ХО Л-

ЛНП/  

• х ипертония  

• л явокамерна х ипертрофия  

• тромбогенни фактори  

Б. Рискови фактори за които има вероятност, че някои интервенц ии могат да понижат изявите на 
коронарната бол ест: 

• зах арен диабет  
• физически инактивитет  
• х ол естерол  в л ипопротеини с висока      пл ъ тност /ХО Л-ЛВП/  

• затл ъ стяване  

• постменопауза  

• повиш ена ал кох ол на консумац ия  
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В. Рискови фактори свъ рзани с повиш ен риск за коронарна бол ест но които не могат да бъ дат 
модифиц ирани, не би могл о да се промени честотата на коронарните прояви: 

• фамил на анамнеза ил и насл едствено предразпол ожение  

• въ зраст /нарастване/  

• пол  /мъ жки/  

• раса  

Това са най -сил ните рискови фактори. 
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2.1.ГЕНЕТИЧНИ РИСКО ВИ Ф АКТО РИ 

Практикуващ ите кл иниц исти отдавна са отбел язал и факта, че коронарната бол ест дава 
струпвания /кл астери/ по семеен бел ег и че това се дъ л жи на общ ност на гените, начин на х ранене 
и здравни навиц и. Въ зрастта остава най -важната причина за коронарен риск. Съ щ ествуват 
основания да се предпол ага, че податл ивостта къ м атероскл ероза се променя с въ зрастта и че 
самата бол ест е продукт на продъ л жител ността на въ здей ствие и сил ата на риска /M. Davidson 
1991; T. Harris 1988; K. Yano 1992; Д. Смил кова 2000/ 

Ж ените в индустриал ните общ ества живеят по-дъ л го от мъ жете. Показател ите за смъ ртност и 
особено при ИБС показват разл ичия обясними с демографски, псих осоц иал ни, поведенчески и 
биох имични фактори /D. Wingard 1983; D. Wingard 1982; W. Kannel 1976; G. Colditz 1987; S. Haynes 
1980; L. Njoisted 1996; L. Carole 1997; H. Harris 1991/. По-високата смъ ртност при мъ жете се дъ л жи 
на биол огични вариац ии, насл едственост свъ рзана с пол а, х ормонал ни разл ичия, въ нш на среда и 
житей ски навиц и /M. Janghorbani 1993; I. Waldron 1976; J. Yerushalmy 1963; L. Suarez 1984/. 

Пол овите разл ичия се откриват ощ е в зародиш  и детство /M. McMillen 1979/. Пол овите разл ичия 
при жените в детеродна въ зраст проявяват ¼ по-нисъ к риск за развитие на съ рдечносъ дови 
забол явания сравнени с мъ жете на съ щ ата въ зраст. Независимо, че разл иките намал яват сл ед 
менопауза, жените дават значител но по-мал ко инц иденти от мъ жете сл ед 65 г. въ зраст. 
Генетични фактори са в основата на генно-патогенната спец ифичност на кл инични съ стояния като 
дисл ипидемия, диабет, х ипертония и затл ъ стяване /W. Castelli 1983; A. Stunkard 1986; Guilman 
1993; M. Laurlet 1993; H. Pardell 1988; А. Панев 1984; И. Попил иев 1994/. Анал итични модел и 
разработвани от епидемиол ози напосл едъ к вкл ю чват фамил ната обремененост като 
самостоятел ен рисков фактор /А. Панев 1978; А. Мантова 1998/. Генетичният рел ативен риск сред 
наш ето насел ение за въ зникване на артериал на х ипертония при насл едствено обременяване е по-
гол ям в сравнение с други попул ац ии: 2.09 при жените и 2.22 при мъ жете /Ч. Мерджанов 1995/. В 
закл ю чение се нал ага да подчертаем, че факторите въ зраст, пол , менопауза и генетичните 
съ стояния ил и забол явания са генетични детерминанти на ИБС. 

 

2.2. Ф АКТО РИ НА О КО ЛНАТА СРЕДА 

Атероскл ерозата се смята за бол ест на л ош а соц иал на адаптац ия. Въ зможностите за контрол  на 
забол яването се съ четават с чудесните усл овия за санац ия на окол ната среда. Тези усил ия се 
съ четават с редиц а медико-географски изсл едвания които разкриват значител ни разл ичия в 
смъ ртността от ИБС в разл ичните страни. Така смъ ртността на 100 000 насел ение за ИБС през 
1977 г. при мъ же на въ зраст от 35 до 74 години варира от 900 въ в Ф инл андия до по-мал ко от 100 в 
Я пония /WHO 1984/. Вниманието се фокусира въ рх у кул турал ни фактори, а не въ рх у генетични, 
както сочат изсл едвания на японски емигранти /M. Marmot 1975/. 

Установено е, че честотата на инц идентите от ИБС /смъ ртност от ИБС, въ зникнал  инфаркт на 
миокарда, стенокардия/ се разл ичава сил но в отдел ните страни. Между най -ниските показател и и 
най -високите съ отнош ението е 1:10. Важните рискови фактори показват географски вариац ии. В 
САЩ  и Западноевропей ските страни през посл едните десетил етия е нал иц е тенденц ия за 
намал яване от ИБС, но международните сравнения показват разл ичия в съ рдечносъ довите 
забол явания дъ л жащ о се на разл ичия в рисковите профил и на разгл ежданите страни /ERICA 
Research Group 1991; R. Beaglehol 1990; V. Navaro 1990; G. Rose 1991; D. Vagero 1991; P. Puska 
1973; H. Bosma 1994; J. Povis 1994; H. Trowelt 1981; K. Pyoralia 1985; A. Kalandidi 1994; R. 
Rosenberg 1999/. В Я пония гл авните причини за смъ рт показват чувствител но снижение /T. 
Shimamato 1989; S. Norell 1986; H. Iso 1989/. Епидемията в страните на бивш ия Съ ветски съ ю з и 
източноевропей ските страни настъ пва къ сно когато страните на запада са вече въ в фаза на 
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намал ение на инц идентите от ИБС /R. Cooper 1983; R. Cooper 1987; D. Kromhaut 1994; Ю. Лисиц ы н 
1987; А. Вих ерт 1990; А. Гриц ю к 1973/. До неотдавна ИБС се срещ аш е рядко в Африканския регион 
/H. Seftel 1984; A. Williams 1970/. Напосл едъ к увел ичена пробл ематика от ИБС се явява както в 
Африка така и в почти всички развиващ и се страни от Азия, Южна Америка, Караибския басей н /Z. 
Wu 1983; G. Miller 1989; P. Ogunnowo 1986; A. El-Hassan 1972; A. Swai 1993/. Тези проучвания 
дават представа за кул турал ни и расови разл ичия. 

 

2.3.СО ЦИАЛНО ИКО НО МИЧЕСКИ СТАТУС 

Соц иал ния статус отдавна е идентифиц иран като важна детерминанта /Jenkins 1970/. Но 
взаимовръ зката между соц иал ния статус и ИБС се променя с времето /G. Caplan 1993; M. Marmot 
1978; H. Morgenstern 1980; S. Wing 1987/. В развитите страни до 1970 г. е нал иц е по-нисъ к риск 
сред работниц ите на ръ чния труд спрямо сл ужител и; сл ед това връ зката се променя като риска 
прогресивно се повиш ава за работниц ите. Намал ението на риска е най -значител но за насел ението 
с висок соц иал ен статус отразено в средите на професионал истите което е директен резул тат на 
смъ ртността от ИБС в тези среди /S. Wing 1988; Pappas 1986; A. Fox 1985; S. Bennet 1996/. 

Попул ац иите които се разл ичават по нивото на тях ната “модернизац ия” /икономическо развитие, 
индустриал изац ия, урбанизац ия/ показват тенденц ии за разл ичие в смъ ртността от ИБС /H. Bosma 
1994; H. Hein 1992; K. Jamrozik 1994; G. Caplan 1993; J. Powles 1992/. Проучванията показват, че 
тези показател и са най -високи в региони с най -висока модернизац ия /R. Cooper 1984/ и са нал иц е 
симптомите на модерен начин на живот-повиш ена консумац ия на животински мазнини, ниска 
физическа активност, увел ичено тю тю нопуш ене /H. Bosma 1994; B. Dennis 1993/. M. Gonzales 
/1998/ проучват соц иал ния статус като фактор и измерват в 32.4% с образованието, в 55.9% с 
професия и в 11.7% с образование и професия. У нас Н. Иванов /1977/ установява, че л иц ата 
занимаващ и се с умствен труд в 91.17% могат да бъ дат причисл ени къ м групата на застраш ените 
от ИБС. 

Методол огично проучванията на соц иал ния статус са с разл ичен дизай н. Дефиниц ията на 
соц иал ния статус се променя с времето напр. категория сл ужител и вкл ю чва редиц а 
професионал исти. Промените в тенденц ията на риска подсказва , че соц иал ния статус може 
потенц иал но да бъ де интервениран като рисков фактор. 

 

2.4.ДИЕТА 

Конц епц ията, че диетата може да играе важна рол я в патогенезата на атероскл ерозата е 
повдигната от N. Anitchkov /1950/, кой то закл ю чава, че х ол естерол а в х раната е източник за 
х ол естерол а в атеромите. Тази идея се подкрепя от набл ю дения през втората световна вой на, 
когато в Норвегия се набл ю дава драматично намал ение на смъ ртността от ИБС в резул тат на 
това, че нац истите изземат всички мл ечни х рани и продукти от дъ ржавата /H. Malmros 1950/. A. 
Keys /1958/ предприемат 40 годиш но проучване за дефиниране рол ята на диетата при 
патогенезата на атероскл ерозата. Ф рамингамското проучване повдига друг важен въ прос за 
проц ента кал ории извл ечени от мазнините /B. Posner 1988/. 

Съ щ ествуват убедител ни доказател ства, че ХО Л-ЛНП е основния серумен л ипид предизвикващ  
атероскл ерозата и че наситените мастни кисел ени са този х ранител ен фактор увел ичаващ  нивото 
на ХО Л-ЛНП. Независимо, че взаимовръ зката между х ол естерол а и ИБС е значимо установена, 
л ипсват директни сведения за взаимовръ зката между диетата и ИБС. О бикновено л итературата 
ц итира риска от наситени мазнини и протективния ефект на моно и пол иненаситените мазнини /H. 
Bonanome 1998; J. Stokes 1987; T. Ulbricht 1991; G. Rose 1992; B. Posner 1993; K. Cashel 1994; C. 
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Gardner 1995; M. Trevisan 1990; W. Harris 1983; C. Ramires-Tortosa 1988/. През 1970 г. А. Keys /1986/ 
дават сведения за намал ен риск от ИБС свъ рзан с традиц ионната средиземноморска диета. Тази 
диета вкл ю чва високо съ отнош ение ненаситени / наситени мазнини, умерена ал кох ол на 
консумац ия, висока консумац ия на пл одове и зел енчуц и, ниска консумац ия на месо, месни 
продукти, мл яко и мл ечни продукти /W. James 1989; D. Lairon 1999; M. Lorgeril 1994; W. Willet 1995/. 

Някои проучвания изл агат изобщ о съ мнение за адекватността на кл асическата диета като риск. 
Повечето изсл едвания на тази тема предл агат сведения за разл ични х ранител ни нутриенти, а не 
за разл ични видове х рани. Така напр. протективната рол я на нетрадиц ионни рискови фактори като 
антиоксидантите , вл акнини и пектин издигна х ипотезата за подобна рол я на пл одове и зел енчуц и 
богати на витамини. Съ ответно група институц ии предл агат повиш ена консумац ия на пл одове и 
зел енчуц и. Биол огичната рол я на антиоксидантите /вит. Е, вит. С, бета-каротен/ се изразява в 
протекц ия от свободни радикал и на серумните л ипиди и инх ибира формирането на ХО Л-ЛНП като 
критичен атерогенен фактор. Вл акнините се явяват маркер за чревната фл ора и индикатор за 
нал ичие на пектин, скорбял а, фол ати, фл авоноиди, минерал и /A. Keys 1961; K. Khaw 1987; S. Todd 
1999; C. Edwards 1993; A. Ness 1997/. 

Храненето у нас играе важна рол я при съ рдечносъ довите забол явания, представл ява една от 
водещ ите причини за повиш еното артериал но нал ягане и затл ъ стяването /А. Дой чинова 1998; П. 
Никол ова 1997/. Анал изъ т от данните за х раната на насел ението у нас очертава една 
небл агоприятна х арактеристика: х раненето е свръ х мастно с висок енергиен внос от мазнини-над 
30%, с изразен изл иш ъ к предимно на растител ни. Нал иц е е изразен дисбал анс между бел тъ чни 
мазнини и въ гл ех идрати, завиш ена употреба на зах ар и зах арни издел ия и недостатъ чен внос на 
свежи пл одове и зел енчуц и /П. Никол ова 1997; Л. Бал абански 1990; М. Куртиш ева 1995; М. Липова 
и Хр. Юруков 1990; С. Петрова 1990; Т. Сидерова 1996; К. Ангел ова 1996; Л. Иванова 1998; П. 
Никол ова 1996; Д. Ел енкова 1987/. 

В посл едните години е нал иц е отстъ пл ение от тези древни кул турал ни корени на х раненето в 
пол за на диетата на модерните времена /A. Ferro-Luzzi 1995; L. Serra-Majen 1995; M. Mekki 1997; 
W. Willet 1995/. Това се дъ л жи гл авно на урбанизац ията и навл изането на съ временните западни 
норми на х ранене и начин на живот. 
 

2.5. Ф ИЗИЧЕСКА АКТИВНО СТ 

Ф изическата активност придобива значение на важен бал ансь ор за здравето /R. Paffenberger 1986; 
A. Leon 1987/. Ф рамингамското проучване докл адва обратна зависимост между индекса на 
физическа активност и риска от съ рдечносъ дови забол явания. Високото ниво на физическа 
активност показва взаимовръ зка с понижен риск от ИБС /A. Leon 1991; R. Blackburn 1988; Y. Hong 
1994; F. Bijnen 1998/. 

Спорно е дал и протективния ефект се дъ л жи на самата физическа активност ил и посл едната е 
маркер за други х арактеристики понижаващ и риска от ИБС /W. Kannel 1979; A. Bauman 1991/. 
Ефекта от физическото упражнение е насочен въ рх у затл ъ стяването и кал орий ния бал анс като 
подтиска апетита и кондиц ионира кал орий ния разх од в усл овията на нормал ен дневен режим. 
Проучванията показват, че физическата активност опосредства връ зката си посредством 
намал яване на систол ичното и диастол ичното артериал но нал ягане, серумния тотал ен 
х ол естерол  и индекса на тел есната маса. Нал иц е е повиш аване на ХО Л-ЛВП и подобряване 
х емодинамиката на организма /J. Siedell 1991; M. Lochen 1992; N. Stender 1993/. 

Според други автори /J. Berlin 1990; H. Sesso 1999/ взаимовръ зката между физическа активност и 
съ рдечносъ дов риск остава неизяснена макар и редиц а проучвания да дават сведения за 
противен ефект. О щ е по-замъ гл ена е картината при жените, къ дето се смята че са нал иц е пол ово 
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диференц ирани разл ичия с мъ жете. Например Ф рамингамското проучване дава нул ев ефект за 
физическа активност, а друго проучване показва ефект при жените сл ед менопауза /A. Folsom 
1997; L. Kushi 1997; C. Caspersen 1991; P. Reaven 1991/. Тази вариабил ност на връ зката между 
физическа активност и ИБС съ здава методол огически пробл еми при оц енката на физическата 
активност, при степенуване нивата на активност, на отдел ните видове активност /J. Morris 1996; P. 
Wilson 1986; N. Stender 1991; G. Fraser 1995/. Съ щ евременно съ щ ествуват доказател ства, че 
прекомерната активност води до инц иденти от ИБС при нетренирани индивиди /D. Siscovick 1984/. 

 

2.6.ТЮТЮНО ПУШ ЕНЕ 

Много кл инични, епидемиол огични и експериментал ни проучвания потвъ рдих а убедител но 
становищ ето, че тю тю нопуш енето е най -значител ният сред корегируемите рискови фактори /J. 
Holbrook 1984/. Ф рамингамското проучване дава сил на взаимовръ зка с всички кл инични форми на 
ИБС. В кол ичествено отнош ение пуш ачите имат 50% по-гол ям риск от ИБС в сравнение с 
непуш ачите. Установено е, че инц идентите от ИБС се увел ичават с увел ичаване броя на 
изпуш ените ц игари, степента на инх ал ац ия и от това кол ко рано въ в въ зрастта е пропуш ено. 
Миокардния инфаркт корел ира с броя на изпуш ените ц игари дневно преди инц идента /C. Cupples, 
B. D’Agostino 1987/. Спирането на тю тю нопуш енето намал ява вероятността от повторни 
инц иденти, заедно с това намал ява и смъ ртността /J. Stokes, N. Rigotti 1988; C. Jajich 1985/. 
Ежедневно тю тю нопуш енето се асоц иира с увел ичена смъ ртност от съ рдечносъ дови забол явания 
на запад /B. Floderus 1988; A. Haapanen 1987/. В Я пония обаче ИБС се срещ а рядко макар 
тю тю нопуш енето да е ш ироко разпространено. Това показва, че вредния ефект от 
тю тю нопуш енето въ рх у съ рц ето се вл ияе от серумния х ол естерол  което е значител но по-ниско в 
Я пония откол кото на Запад /R. Doll 1976; E. Hammond 1958/. 

Ж ените имат по-ниски показател и за ИБС от мъ жете особено преди менопауза, но тези жени които 
пуш ат с темпове сх одни с мъ жете изпитват съ щ ите показател и за ИБС като мъ жете. Ж ени които 
изпол зват орал ни контрац ептиви и пуш ат имат риск от ИБС десетократно увел ичен сравнено с 
жени които не употребяват орал ни контрац ептиви и не пуш ат /C. Higgins 1983; O. Suhonen 1988/. 

Тю тю нопуш енето е значим независим рисков фактор за ИБС, освен това дей ства синергично с 
други рискови фактори на ИБС /H. McGill 1979/. Тю тю нопуш енето се асоц иира с промени в нивата 
на редиц а установени рискове за ИБС именно: 

• висок х ол естерол , тригл иц ериди, ХО Л-ЛНП и ниски стой ности на ХО Л-ЛВП /W. Craig et al. 

1989; K. Hughes 1993/.  

• висока гл ю коза на гл адно, риска на пуш ачите диабетиц и се удвоява /T. Meade 1987/.  

• Пуш енето задъ л бочава периферната атероскл ероза и увел ичава риска от кл аудикац ия, 

ул ц ерац ия и гангрена /K. Beach 1982/.  

• пуш ачите имат типично ниско кръ вно нал ягане и по-ниско тегл о /2.5-4.5 кг/ от непуш ачи в 

сравнима въ зраст. Това може да се дъ л жи на увел ичен енергиен разх од и не трябва да се 

тъ л кува като здравосл овно /N. Rigotti 1989/.  

• тъ й  като употребяващ ите ал кох ол  в гол еми кол ичества са често и гол еми пуш ачи рискъ т е 

най -тежъ к при тези които пуш ат и пият усил ено. Рел ативния риск е 4.2. /T. Gordon 1986; A. 

Rosengren 1988; R. Watten 1999/.  
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• пуш енето смущ ава редиц а х ематол огични параметри като тромбоц ити, фибриноген и др. и 

с това се редуц ира въ зможността за фибринол иза /G. Colditz 1988; H. Iso 1989/.  

Съ щ ествуват някол ко въ зможности за ефект на тю тю нопуш енето въ рх у ИБС. Това са директен 
атерогенен ефект, наруш ение на коагул ац ионната функц ия, изостряне на тенденц ията за 
коронарен спазъ м, х роничен ефект на никотина и остъ р ефект от вдиш ване на въ гл ероден окис /D. 
Davidson 1987/. G. Howard /1998/ просл едяват в продъ л жение на три години ефекта на тю тю невия 
дим въ рх у дебел ината на каротидната артерия с помощ та на ул тразвук и констатират , че 
пуш енето се придружава с 50% увел ичение на атероскл ерозата. 

Установено е, че множествени интервенц ии: никотинова дъ вка + поведенчески аспекти + 
образовател ни програми + група от рискови фактори водят в дъ л госрочен аспект до 

преустановяване на тю тю нопуш енето по-ефективно от единични интервенц ии /T. Kottke 1989/. 
Продъ л жител ността на тю тю нопуш ене при пац иенти с ИБС засяга прогнозата отриц ател но, като 
вероятността от повторен инфаркт е 7.9% сравнено с 4.4% при тези които са преустановил и 
пуш енето /R. Vlietstra 1986; J. Johanson 1996; J. Lakkier 1992/. 

 

2.7.КО НСУМАЦИЯ  НА АЛКО ХО Л И КАФ Е. СТРЕС И ТИП “А” ПО ВЕДЕНИЕ. 

Редиц а изсл едовател и подсказват за инверсна връ зка между ал кох ол ната консумац ия и ИБС. 
Причинния х арактер на тази асоц иац ия е подл агана на съ мнение с твъ рдението, че непиещ ите 
вкл ю чват в средите си х ора въ здъ ржател и поради подл ежащ а бол ест на ИБС. Тази критика е 
отх въ рл ена от други проучвания и е потвъ рден протективния ефект на редовна умерена 
консумац ия на ал кох ол  /E. Rimm 1991; R. Jackson 1991; A. Shaper 1994; R. Langep 1992/. 

Биол огичния мех анизъ м на протективния ефект се дъ л жи на увел ичение на ХО Л-ЛВП, намал ение 
на пл азмения фибриноген и намал ена тромбоц итна агрегац ия /A. Itamura 1994/. Въ в фенотипно 
проучване на л ипопротеини нивата на ХО Л-ЛВП при пиещ и 2 питиета дневно е 0.33 mmol/l по-
високо от тези които не пият /W. Castelli 1979/. Наред с тези позитивни корел ац ии съ общ ават се и 
негативни корел ац ии на ХО Л-ЛНП и ал кох ол а. A. Kitamura /1998/ дават намал ение на риска от 
съ рдечносъ дови забол явания при консумац ия до 69 гр. дневно етанол , сл ед което риска добива 
пол ожител на стой ност. По проучвания на други автори /P. Boffeta 1990/ бл агоприятния ефект 
въ рх у съ рдечносъ довите забол явания се бал ансира отриц ател но от повиш ение на ракови, 
травматични, чернодробни забол явания при х ора консумиращ и повече от 2 питиета дневно – 
окол о 25-50 гр. етанол . 

Данните за кафето като рисков фактор за инфаркт на миокарда остават оскъ дни и противоречиви 
/C. La Vecchia 1989; W. Willet 1996/. Връ зката се замъ гл ява най -често от тю тю нопуш ене, неточно се 
определ я кол ичеството на консумирано кафе. Резул татите от проучванията показват, че 
консумац ия на гол еми кол ичества кафе и особено турско кафе е свъ рзано с повиш ен серумен 
х ол естерол  /D. Grobbee 1990; M. Mayers, A. Basinski 1993/. Ефекта не се набл ю дава при 
консумац ия на еквивал ентни кол ичества кафе експресо, както при консумац ия на чай , което 
показва че мал ко вероятно е да се дъ л жи на кофеиновия ефект. Изсл едванията показват, че 
метода на приготвяне на кафето е основната детерминанта определ ящ а ефекта въ рх у серумния 
х ол естерол . Установено е, че 6-7 чаш и турско кафе дневно увел ичават нивото на ХО Л-ЛНП с 0.85 
mmol/l , докато фил трираното кафе не оказва ефект /D. Thelle 1991/. Противно на очакванията 
някои изсл едвания обаче установяват ефект на покачване на х ол естерол а и при фил трирано кафе 
/R. Fried 1992; L. Rosenberg 1988/. Проучванията на H. Sesso 1999 пъ к показват: пиещ ите > 4 чаш и 
дневно спрямо тези които пият < 1 чаш а седмично odds ratio 0.84 /0.49-1.42/; пиещ ите 
декофеинизирано кафе спрямо непиещ ите odds ratio 1.25 /0.76-2.04/. 
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Пробл ема за стреса не се обсъ жда л есно и на рац ионал на основа. Мал ко изсл едвания дават 
данни за стреса като важен рисков фактор за съ рдечносъ довите забол явания, а самата проц едура 
по оц енка и администриране на фактора е трудна. Съ щ ествуват данни за високи нива на риск при 
жени и то с висш е образование /S. Haynes, M. Feinlieb 1980/ но засега те са недостатъ чни да 
гарантират интервенц ия за намал яване на риска. 

 

2.8.ДИСЛИПИДЕМИЯ  

С изкл ю чение на въ зрастта дисл ипидемията е един от най -мощ ните рискове за ИБС /J. Stokes 
1988; A. Gotto 1988/. Взаимовръ зката установена между ИБС и дисл ипидемията е резул тат на 
л абораторни, кл инични, патол огоанатомични, епидемиол огични и др. изсл едвания. H. Malmros 
/1950/ обсъ жда нах одки от аутопсии направени от Aschoff, Vartaninen, Kanerva, Brazek и др. 
изсл едовател и през периода на пъ рвата и втората световни вой ни в Ф инл андия, Русия и Норвегия 
и констатира намал ение на атероскл ерозата. Авторъ т свъ рзва тази нах одка като резул тат на 
гл адуването през време на вой ните /недостатъ чен прием на мазнини, ограничен кал ораж/. 

В края на втората световна вой на екстензивни изсл едвания установих а взаимовръ зка между 
л ипиди-л ипопротеини, х ранене и ИБС. Резул татите показват пол ожител на корел ац ия между 
пл азмения х ол естерол  и ИБС. При просл едяване на тотал ния х ол естерол  на японски емигранти 
живеещ и в Кал ифорния и Хавай  и японц и живеещ и в японски протекторати се установява средни 
стой ности на тотал ния х ол естерол  съ ответно 226 mg/dl, 219 mg/dl и 176 mg/dl. Тези нива на 
х ол естерол а корел ират съ с забол еваемостта и смъ ртността от ИБС: Я понц ите в Кал ифорния имат 
50% повече инц иденти от японц ите в Хавай , а х авай ц ите – два пъ ти повече от японц ите в 
японските протекторати /A. Keys 1958; N. Pyorola 1987; T. Robertson 1977; J. Stamler 1991; G. Rose 
1987/. 

Световната здравна организац ия систематически мониторира съ рдечносъ довите забол явания в 
страни с достоверно прил ожение на международната кл асификац ия на бол естите. В докл ад от 19 
страни е нал иц е междупопул ац ионна вариац ия, която се дъ л жи на серумния х ол естерол  /L. 
Simons 1986; M. Frick 1986; G. Goode 1975; Н. Дончева 1988; И. Ш вац абая 1975/. Ф рамингамското 
проучване е публ икувал о окол о 40 докл ада за анал из рол ята на х ол естерол а, разл ичните 
л ипопротеинови субфракц ии и тригл иц еридите /J. Stokes 1987; A. Gotto 1993/. Сумарната оц енка 
на риска от дисл ипидемия е повиш ение на ХО Л-ЛНП, понижение на ХО Л-ЛВП, покачване на 
тригл иц еридите и покачване съ отнош ението на тотал ния х ол естерол  / ХО Л-ЛВП. 

Патогенезата на атероскл ерозата е компл ексна. Начал ото на атероскл ерозата като систематичен 
проц ес в артериал ната стена с много л иц а и непредвидими посл едиц и е трудно да се определ и. 
Има данни, че тя започва в ранните мл адежки години с л ипидно х ол естерол ова инфил трац ия на 
интимата, с формиране на л ипидни петна с посл едващ о образуване на мал ки атеромни пл аки. 
Къ м тази доминиращ а х ипотеза се допуска и въ зможността за ранен системен въ зпал ител ен 
проц ес /P. Ridker 1988; J. Wiztum 1994/. В край на сметка х ол естерол овото съ дъ ржание в 
л ипопротеините е това което води до образуване на пл аки /J. Mann 1988/. 

Много важни са данните от гол емите проучвания за прец еняване рол ята на ХО Л-ЛНП. Една 
американска експертна комисия /Adult Treatment Panel І І  of National Education Program/ през 1993 г. 
установява въ з основа на обобщ ени резул тати от проучванията, че повиш ението на ХО Л-ЛНП с 
1% увел ичава риска от атероскл ероза с 2-3%. Ф рамингамското проучване ясно доказва, че при 
ниво на ХО Л-ЛНП над 100 mg/dl и на ХО Л-ЛВП под 50 mg/dl може да се очаква повиш ение на риска 
от ИБС. Повиш ението при ниво ХО Л-ЛНП над 160 mg/dl е 3-4 кратно, а при ниво над 220 mg/dl и 
нисъ к ХО Л-ЛВП рискъ т се увел ичава 20-25 пъ ти. Повиш ените нива на ХО Л-ЛНП, когато са 
генетично обусл овени, често са свъ рзани с х омозиготен ил и х етерозиготен дефект. 
Хетерозиготната форма се срещ а у едно от всеки 300-500 л иц а. При генетично обусл овени 
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дефекти на ХО Л-ЛНП рискъ т от ИБС е много висок /E. Schaefer 1984; D. Bilheimer 1984; K. Stein 
1989; C. Alvin 1999/. 

Съ щ ествува въ зрастова динамика на ХО Л-ЛНП: при мъ жете на 20 г. нивото е 110 mg/dl, а при 50 г. 
тази стой ност се повиш ава до 160 mg/dl. При жените между 20-40 г. се установява сравнител но 
сл або повиш ение от 110 до 130 mg/dl. С настъ пване на менопауза стой ностите се покачват до 155 
mg/dl. Сл едовател но при жените обусл овеният от ХО Л-ЛНП висок риск настъ пва окол о две декади 
по-къ сно. Независимо, че дисл ипидемията може да представл ява самостоятел ен риск, съ четаното 
дей ствие с х ипертония, тю тю нопуш ене, диабет, затл ъ стяване, физически инактивитет и др. 
допъ л ват общ ия риск на нива на групиране на факторите /J. Neaton, D. Wertwort 1992; M. Denkeet 
1994/. 

 

2.9.АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТО НИЯ  

Артериал ната х ипертония е един от най -стабил ните рискове за атероскл ерозата кой то успеш но се 
модифиц ира за превенц ия на мозъ чносъ довата бол ест и по-мал ко за ИБС. Патогенетично 
артериал ната х ипертония е причина за промени в артериал ния ендотел , което е предпоставка за 
развитие на атероми /R. Ross 1986/. О ц енката на риска е трудна, понеже кръ вното нал ягане не 
показва определ ено критично ниво т.е. високи стой ности на риска може да се набл ю дава при 120-
140 mmHg систол ично нал ягане, което по кл асификац ия се приема за нормал но кръ вно нал ягане. 

Взаимовръ зката между кръ вното нал ягане и ИБС е сил на. С нарастване на кръ вното нал ягане 
риска от кардиоваскул арен инц идент сил но нараства. Това важи за двата пол а и за всички 
въ зрасти /W. Kannel 1976; G. Rose 1981; D. Herpin 1999; С. Торбова 1997; С. Торбова 1994; М. 
Ах метел и 1990/. Кл инични изпитания в разл ичен мащ аб демонстрирах а, че намал яването на 
кръ вното нал ягане води до редукц ия на риска и съ ответно на забол еваемостта и смъ ртността. 
Тази причинна взаимовръ зка се повтаря устой чиво и нито едно проучване с добъ р дизай н, 
контрол ирано и в достатъ чен обем не пропуска да потвъ рди резул татите /Hypertension Detection 
and Follow up Program Cooperation Groop 1988; Medical Research Council Working Party 1985; K. Al-
Roomi 1990/. 

По всичко изгл ежда, че при артериал ната х ипертония се касае за многофакторна пол игенна 
аномал ия при която взаимодей ствието между множество гени води до генетично 
предразпол ожение за развитие на х ипертония, когато са нал иц е спец ифични фактори на окол ната 
среда /H. Pardel 1998; С. Зах ариева 1999; А. Раш ев 1985/. В патогенезата на артериал ната 
х ипертония най -важни фактори на окол ната среда са тел есното тегл о, употребата на ал кох ол , 
консумац ията на сол  и общ ия режим на х ранене. Затл ъ стяването е една от основните 
детерминанти на артериал ната х ипертония. По данни на Ф рамингамското проучване при 70% от 
мъ жете и 61% от жените артериал ната х ипертония е пряко свъ рзана съ с затл ъ стяването /W. 
Kannel 1993/. Установена е висока корел ац ионна зависимост между индекса на тел есната маса 
/ИТМ/ и артериал ното нал ягане /J. Steason 1992/. Ф амил ната тенденц ия за високо артериал но 
нал ягане е резул тат на генни фактори и фактори на въ нш ната среда. Хипертонията се срещ а три 
пъ ти повече при фамил ии с миокарден инфаркт откол кото при контрол ни фамил ии /A. Rissanen, E. 
Nikkila 1979/ 

Проучванията на INTERSALT Cooperative Research Group /1988/ демонстрирах а пол ожител ен 
ефект между увел ичения натриев прием и кръ вното нал ягане. Съ щ ествуват и други проучвания, 
които пропускат да открият такава връ зка, вероятно поради мал ъ к брой  в извадката и по-нисъ к 
прием на натрий  дневно. О т друга страна рестрикц ията на натрий  може да ограничи х ипертонията 
/J. Stamler 1989/. Профил а на ренина съ щ о вл ияе въ рх у прогнозата на ИБС. Прибл изител но 12% 
от въ зрастните имат високи стой ности на пл азмения ренин. Рел ативния риск от миокарден 
инфаркт е 3.2 /1.2-8.4/ при участниц и с висок профил  на ренин. Въ проса за риск от безсъ ние при 
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артериал на х ипертония и съ рдечносъ дови забол явания остава противоречив. Някои проучвания 
намират позитивна връ зка /F. Hu 1997; M. Koskenuo 1985/, други автори не намират значима 
връ зка /J. Stradling 1990/. 

 

2.10.ДИАБЕТ 

Диабетъ т е значим и самостоятел ен рисков фактор. Неговото значение, наред с всичко останал о, 
се дъ л жи на обстоятел ството че той  повиш ава атерогенния, коронарния и ц ереброваскул арния 
риск. При Ф рамингамското проучване се установява, че при жените с диабет риска за развиване на 
миокарден инфаркт, ангина пекторис и инсул т се удвоява. Рел ативния риск при мъ жете е по-нисъ к 
/най -много 1.5/ спрямо жените, но този риск е значимо по-висок откол кото при недиабетиц и /W. 
Kannel, M. McGee 1979; W. Kannel 1988; P. Passa 1999/. При изсл едвания на ц ивил ни сл ужител и е 
установено, че при ниво на гл ю козата над 95 mg/dl смъ ртността от ИБС се удвоява /J. Fuller 1980/. 

Многоброй ни епидемиол огични изсл едвания в Бъ л гария показах а непрестанното увел ичаване 
честотата на диабет у нас /Ч. Мерджанов 1995/. Зах арната бол ест често асоц иира с други рискови 
фактори на ИБС /D. Wingart 1987/. Тук се вкл ю чват л ипидите, л ипопротеините, начина на х ранене, 
х ипертония, затл ъ стяване, физическа активност. При диабетиц ите е нал иц е смутена л ипидна 
обмяна: високи стой ности на тотал ен серумен х ол естерол , ХО Л-ЛНП, тригл иц ериди /C. Walden 
1984; M. Fuh 1987/. Тези изменения са особено подчертани при жените с инсул ин зависим диабет 
при които са чести миокардни инфаркти в мл ада въ зраст /T. Declue 1988/. При диабетиц и 
артериал ната х ипертония е отчетл иво по-висока откол кото при недиабетиц и /E. Dupree 1987/. 
Тю тю нопуш енето е рисков фактор кой то задъ л бочава проц еса на атероскл ерозата при диабетиц и 
и заедно с това се увел ичава смъ ртността от ИБС и забол яванията на периферните артерии 
водещ и до кл аудикац ии, ул ц ерац ии и гангрени /L. Suarez 1984; K. Beack 1982; W. Kannel 1979/. 

 

2.11.ЗАТЛЪСТЯ ВАНЕ 

Промените в тел есното тегл о изискват проучванията да продъ л жат дъ л го време, прец изна 
кл асификац ия на наднорменото тегл о, въ зрастови и генетични разграничения, отчитане ефекта на 
замъ гл яващ и фактори-тю тю нопуш ене. Важен е периода на промяна-в мл ада въ зраст загубата на 
тегл о означава загуба на тел есни масти, докато в напреднал а въ зраст може да е свъ рзано с 
развитие на патол огия /A. Meltzer, J. Everhart 1995/. Като ц ял о профил ите на риска се подобряват 
при загуба на тегл о /J. Manson 1990; M. Tuomilen 1991/ и вл ош ават при надаване на тегл о /M. 
Higgins 1993/. 

Затл ъ стяването е самостоятел ен рисков фактор за съ рдечносъ довите забол явания /H. Hubert 
1983/. Ефекта е независим от взаимовръ зката съ с серумните л ипиди, кръ вното нал ягане и 
кръ вната гл ю коза което е доказано с анал итични модел и на Ф рамингамското проучване /J. Vague 
1956; B. Larson 1984; J. Stokes 1985; B. Frank 2000/. Когато единият ил и двамата родител и е съ с 
затл ъ стяване /фамил на диспозиц ия/ честотата на затл ъ стел ите дец а е съ ответно 40% и 80%. 
Напосл едъ к е установено, че х ормонъ т на мастните кл етки л ептин представл ява ц ентрал ен 
регул атор на енергий ната обмяна /G. Bray, D. York 1977; H. Hauner 1988/. D. Galenis /1998/ приемат 
че тел есното тегл о като съ рдечносъ дов риск дава противоречиви резул тати. C. Beard /1992/ от 
своя страна не установява взаимовръ зка между затл ъ стяване и съ рдечен инфаркт при жени. 
Съ щ ествуват многопосочни изсл едвания които анал изират взаимовръ зката между затл ъ стяването 
и останал ите рискови фактори. О собен интерес представл яват две основни направл ения: 
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1.Взаимоотнош ения с други бол естни съ стояния – х ипертония, диабет, х иперх ол естерол емия /F. 
Hu 2000; F. Pisinger 1993; A. Folson 1998; N. Campbell 1998; M. Kjesberg 1998; H. Hubert 1979; С. 
Зах ариева 1993/. 

2.Вэ аимоотнош ения с поведенчески рискови фактори-обил но х ранене, неправил ен х ранител ен 
режим, нездравосл овни двигател ни навиц и, тю тю нопуш ене, зл оупотреба с ал кох ол , обил но 
осол ени х рани /P. Jousilathel 1990; S. Dalton 1997; B. Popkin 1995; J. Malmstrom 1999; И. Баш ев 
1998; М. Кол ева, А. Начева 1997/. 

Епидемиол огични проучвания на бъ л гарски автори показват непрестанно увел ечаване на 
затл ъ стяването сред наш ето насел ение /Ив. Тимев 1996; К. Ангел ова 1996; Хр. Деянов 1999/. С 
помощ та на стъ пков л огистичен регресионен анал из са проучени предикторите на затл ъ стяване 
сред бъ л гарското насел ение. Предикторна рол я имат: обил но приемане на х рана и сол , 
обездвижването, както и системната зл оупотреба с ал кох ол -само при мъ жете /Ч. Мерджанов 
1995/. 

 

2.12. О БО БЩ ЕНИЕ 

Атероскл ерозата и ней ните разл ични кл инични манифестац ии са обект на добра прогноза и 
значима превенц ия. Дисл ипидемия, х ипертония, тю тю нопуш ене и др. са самостоятел ни рискове 
подаващ и се на модификац ия. Това е основа здравните професионал исти да изпол зват оц енката 
на кардиоваскул арен риск в контекста на съ временното здравеопазване. 
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3. МАТЕРИАЛИ, МЕТО ДИКА И РЕЗУЛТАТИ 

Предл аганият дисертац ионен труд е посветен на коронароскл ерозата и свъ рзаната с нея ИБС. 

Проучването ц ел и: 

1. Да извъ рш и набл ю дение на определ ен контингент бол ни от ИБС.  

2. Да проучи някои основни рискови фактори вл ияещ и въ рх у патогенезата на това 

забол яване.  

3. Да х арактеризира някои основни х ранител ни навиц и и потъ рси връ зка с относител ния риск 
за ИБС  

За постигане на тези ц ел и си поставих ме сл едните задачи: 

1. Да се изберат бол ни съ с сигурно уточнена диагноза с ИБС и съ ответен контингент от 
здрави л иц а за контрол и.  

2. Да се изработи подх одящ  за ц ел та унифиц иран пъ рвичен документ за провеждане на 

интервю .  

3. Да се проучи разпространението на най -важните рискови фактори при набл ю даваната 

попул ац ия  

4. Да се х арактеризира взаимовръ зката между консумираните основни видове х рани и 

потъ рси връ зка с относител ния риск за ИБС.  

5. Да се разработи статистически резул татъ т от набл ю дението.  

6. Да се систематизира и анал изира пол учения материал .  

7. Направените въ з основа на набл ю дението изводи, да се предл ожат за превантивната 

медиц ина и по конкретно при профил актика на ИБС.  

През 1994 година, през всички сезони на годината, бях а изсл едвани 261 бол ни с исх емична бол ест 
на съ рц ето. Кл иничния материал  беш е избран непреднамерено от постъ пил ите бол ни в 
интензивните отдел ения на кардиол огичните кл иники на пъ рва и трета обединени градски бол ниц и 
на град София. Диагнозата на бол ните беш е поставена от л екарите на отдел енията въ з основа на 
направени кл инични, ел ектрокардиографски, л абораторни и други изсл едвания. 

Като контрол и бях а изсл едвани 258 л иц а от съ щ ите бол ниц и постъ пил и по съ щ ото време в 
х ирургическо, очно, уш и-нос-гъ рл о кл иники за извъ рш ване на дребни х ирургически и други 
интервенц ии. В тази група не са вкл ю чени л иц а съ с съ рдечно-съ дови и други системни 
забол явания: диабет, бъ бречни, чернодробни и кръ вни забол явания. 

О бемъ т на набл ю даваните бол ни и контрол и съ ответстват на необх одимия брой  сл учаи при 
сравняване на показател и за относител ен дял  и средна аритметична. Изчисл яването на обема 
стана съ с статистически пакет EPI INFO. О бемъ т на набл ю даваните сл учаи е съ образен съ щ о така 
и с вида на показател ите, с някои статистически х арактеристики на контингента бол ни и най -сетне 
с въ зможностите на изсл едващ ия. 
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Източниц и на информац ия бях а: 

1. Интервю  с бол ния, водено от л екар на 4-ия, 5-ия ден от постъ пването в отдел ението.  

2. История на забол яването на бол ните.  

Изготвена беш е анкетна карта за проучване, от стандартен тип, съ образен с л итературните данни. 

Интервю то вкл ю чваш е въ проси за факторите: демографски данни, пол , въ зраст, соц иал но 
пол ожение, образование, професия, насл едственост, псих оемоц ионал но напрежение, степен на 
физическа активност, наруш ение на съ ня, тю тю нопуш ене, консумац ия на ал кох ол , затл ъ стяване 
/индекс на Кетл е/, артериал но нал ягане, някои рутинни кл инико-х имични изсл едвания /кръ вна 
зах ар, тотал ен х ол естерол /. 

Храненето като важен фактор, подл ежащ  на корекц ия, беш е х арактеризирано подробно. В 
интервю то за х ранене беш е изпол зван честотния въ просник. Въ просите се отнасях а за честотата 
на седмичната консумац ия на някои основни високо и ниско атерогенни х рани. О тговоръ т на 
въ просите отразяваш е: не консумира даден вид х рана; консумира 1-3 пъ ти седмично; консумира 4-
7 пъ ти седмично. Гл авата предимно бел тъ чни х рани вкл ю чваш е консумац ия на месо, месни 
продукти, яй ц а и риба. О т мазнините бях а застъ пени прием на животински, мл ечни, растител ни 
мазнини и маргарин. Въ просите от предимно въ гл ех идратни х рани вкл ю чвах а: х л яб, макарони и 
фиде, ориз и картофи. Бях а застъ пени ощ е въ проси за консумац ия на мл яко и мл ечни продукти 
/сирене, каш кавал /, консумац ия на зел енчуц и и пл одове, кристал на зах ар, готварска сол . 

О т история на забол яването бях а извл ечени: 

1. диагнозата  

2. данните за артериал ното нал ягане /средното от две измервания при постъ пване на 

бол ните/.  

3. стой ностите от рутинните измервания на тотал ния х ол естерол  и кръ вната зах ар /при 

постъ пване на бол ните/. Изсл едването на тотал ния х ол естерол  и в двете кл иники се 

извъ рш ваш е по CHOD PAP-метода, а на кръ вната зах ар по GOD PAP-метода.  

Данните от еднофакторния анал из бях а обработени статистически чрез вариац ионен анал из с Т-
тест, ал тернативен анал из с Хи квадрат-тест /Д.Сепетл иев, 1980/, odds ratio анал из и 95% 
доверител ен интервал  /Г.Ранчов, 2000/ и графичен анал из. Застъ пен беш е и модел  на множествен 
регресионен анал из с помощ та на статистически пакет SPSS. 
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4.1.КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА МАТЕРИАЛА 

На табл иц а 1 е представено разпредел ението на набл ю давания контингент от ИБС по кл инични 
форми: Ангина пекторис – стабил на; Ангина пекторис – нестабил на; Миокарден инфаркт с 
нефатал ен завъ рш ек. О т общ о 261 набл ю давани бол ни с ИБС 166 /64%/ са мъ же и 95 /36%/ са 
жени. По кл инични форми и пол  най -гол ям е относител ния дял  на бол ните с инфаркт на миокарда 
мъ же – 115 ил и 69% от всички преминал и мъ же, сл едвана от групата инфаркт на миокарда жени – 
41 ил и 43% от всички преминал и жени. 

На фигури 1а и 1б е представено графично разпредел ение на отдел ните кл инични форми на ИБС 
по въ зрастови групи /отдел но за мъ же и жени/. О т нея се вижда че: 

1.При всички въ зрастови категории, както при мъ жете така и при жените най -гол ям е относител ния 
дял  на бол ните с инфаркт на миокарда. 

2.При мъ жете най -висок е проц ентъ т на инфарктно бол ните при най -мл адата въ зрастова група < 
49 год. – 81%. О братно, този показател  е най -нисъ к при най -въ зрастните – 52%. 

3.При жените в по-мл адите въ зрастови групи < 49 год. и 50-59 год. проц ентъ т на инфарктно 
бол ните е относител но нисъ к, съ ответно 45% и 23%. С увел ичаване на въ зрастта при тях  се 
увел ичава и проц ентъ т на инфарктно бол ните. 

Табл иц а 2 е обзорна. Тя отразява структурата на сл учаи и контрол и по пол , въ зраст, 
местожител ство, години на обучение и професия. В тази табл иц а бол ните с ИБС са представени 
като обединена кл инична форма разпредел ена в четири въ зрастови категории: < 49 год, 50-59 
год., 60-69 год. и > 70 год. Набл ю даваните контрол ни групи се приемат като практически здрави. 
Те са разпредел ени съ щ о в четири въ зрастови категории, анал огично на бол ните с ИБС. 

О т обзорната табл иц а 2 се вижда ощ е, че с повиш аване въ зрастта на бол ните от ИБС се 
увел ичава и относител ния им брой  в отдел ните въ зрастови групи. Най -нисъ к е проц ентъ т на 
бол ните в най -мл адата въ зрастова група < 49 год. – 5% и най -висок прибол ните > 70 год. – 39%. 
При контрол ите тази градац ия е обратна. 
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Табл иц а 1: Разпредел ение на набю даваните 
бол ни от ИБС по кл инични форми 

 

 

 

 

 

 

 

Табл иц а 2: Разпредел ение на 261 бол ни от 
ИБС и 258 контрол и по пол , въ зраст, 
местожител ство, степен на образование и 
професия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф иг 1а-1б: Проц ентно разпредел ение на 
бол ни с ИБС по кл инични форми и по 
въ зрастови категории /APS - Ангина Пекторис 
Стабил ис; APN - Ангина Пекторис Нестабил ис; 
MI - Миокарден Инфаркт/ 
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4.2.МЕСТО Ж ИТЕЛСТВО  

О т обзорната табл иц а 2 прол ичава, че по-гол ямата част на набл ю давания контингент са Софий ски 
граждани съ ответно 220 /84%/ от бол ните с ИБС и 191 /74%/ от контрол ите. 

На табл иц а 3 е отразена структурата на набл ю даваната попул ац ия разпредел ена по 
местожител ство и по въ зрастови категории. О т нея прол ичава, че въ в всички въ зрастови категории 
преобл адават Софий ски граждани съ ответно 75-93% при ИБС и 55-86% при контрол ите. 

Взаимовръ зката между местожител ство и относител ния риск за ИБС беш е просл едена с odds ratio 
анал из и 95% доверител ен интервал . За референтна категория са изпол звани сел ищ а < 2000 
жител и. Резул татъ т от анал иза е представен графично на фиг. 2 и на фиг. 3. 

О т фиг. 2 се вижда, че при мъ жете относител ния риск за ИБС на гражданите живеещ и в София е 
мал ко над единиц ата, докато при живеещ ите в сел ищ а  > 2000 жител и мъ же относител ния риск е 
0.85 /0.26-2.7/. При жените относител ния риск е съ ответно за Софий ските граждани 1.6 /0.43-5.8/, а 
за сел ищ а > 2000 жител и 0.5 /0.11-2.1/. Всички посочени по-горе изменения не са статистически 
значими. 
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Табл иц а 3: Разпредел ение на набл ю давания 
контингент по местожител ство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф игура 2-Ф игура 3: Взаимовръ зка между 
местоживеене и относител ния риск за ИБС: 
Odds ratio и 95 % доверител ен интервал  
/мъ же-жени/ 
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4.3. ВЪЗРАСТО ВО -ПО ЛО ВА ХАРАКТЕРИСТИКА 

При проучване забол яемостта на ИБС особено гол ямо значение има изучаването на това 
забол яване по въ зрастово-пол ови групи въ в връ зка с патоморфол огичните изменения на 
организма, настъ пващ и в съ ответната въ зраст и пол . Анатомо-физиол огичните особености на 
организма, свъ рзани с въ зрастта, дават определ ена насока в протичането на много забол явания, в 
това числ о и на ИБС. 

Въ зрастовите категории са представени на обзорната табл иц а 2 обединено за двата пол а. О т 
табл иц ата л ичи, че съ щ ествува л иней на пол ожител на взаимовръ зка между въ зрастта и 
забол еваемостта от ИБС. Така докато при категория < 49 г. броят на бол ните от ИБС са 25 /9.5%/, 
с увел ичаване на въ зрастта се покачва забол еваемостта и проц ента на бол ните от ИБС, за да 
стигне при най -въ зрастните > 70 г. до 102 /39.2%/. При контрол ите тази зависимост е обратна, но 
при тях  няма връ зка с бол естността. 

Изчисл ена беш е и средната аритметична и стандартното откл онение за въ зрастта по категории, по 
отдел но за двата пол а. Резул татите са представени графично на фиг. 4 – мъ же и фиг. 5 – жени. На 
тези фигури е съ поставена въ зрастовата динамика при опитните и контрол ните л иц а. О т фигурите 
л ичи, че и при двата пол а съ щ ествува успоредност между въ зрастовата динамика на бол ните с 
ИБС и контрол ите. Съ поставянето на средните въ зрастови стой ности, по отдел ните категории на 
ИБС и контрол ите /Т-тест/, показва че между тях  съ щ ествуват значими разл ичия. 

Връ зката между фактора въ зраст и степента на риска за ИБС беш е изсл едвана чрез odds ratio 
анал из и 95% доверител ен интервал  /фиг.6 и фиг.7/. За референтна категория е изпол звана 
съ ответно най -ниската въ зрастова категория < 49 г. Представен е относител ния риск, при двата 
пол а, за въ зраст: 50-59 г.; 60-69 г.; > 70 г. и общ о за всички въ зрасти. 

На фиг. 6 /мъ же/ л ичи, че между въ зрастта и степента на относител ния риск за развиване на ИБС 
съ щ ествува строга зависимост. С увел ичаване на въ зрастта се покачва стъ пал ообразно и 
относител ния риск, именно: относител ния риск е 3.01 при въ зраст 50-59; 7.01 – при 60-69 г.; 9.97 – 
при   > 70 г. и 5.93 – общ о за всички въ зрасти. Всички изменения са статистически значими. При 
жените /фиг. 7/ относител ния риск на фактора въ зраст показва анал огична динамика: 3.29 – при 
въ зраст 50-59; 8.55 – при 60-69 г.; 8.23 – при > 70 г. и 7.98 – общ о за всички въ зрасти. Всички 
изменения са статистически значими. 

Пол овите разл ичия са разгл едани на фиг. 8 /odds ratio анал из и 95% доверител ен интервал /. За 
референтна категория при този анал из е изпол звана категория жени за съ ответните въ зрасти. На 
фигурата л ичи, че при категория < 49 г. относител ния риск за развиване на ИБС при мъ жете е 1.78 
пъ ти по-гол ям от този на жените. О т фигурата прол ичава ощ е, че с увел ичаване на въ зрастта 
намал ява пол овата диференц иац ия. При въ зраст > 70 г. степента на относител ния риск за мъ жете 
е 0.54 /0.22-1.9/. С други думи над 70-те години въ зрастта при мъ жете има протективен ефект. 
Сумарният анал из за всички въ зрасти показва, че относител ния риск за ИБС при мъ жете е 1.32 
пъ ти по-гол ям от този на жените. 
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Ф иг. 4-Ф иг. 5: Графично съ поставяне на 
средните по въ зрасови групи - мъ же, жени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф иг. 6-Ф иг. 7: Съ поставяне на въ зрастови 
категории – мъ же, жени при бол ни с ИБС и 
контрол и: Odds ratio и 95 % доверител ен 
интервал . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф иг. 8: Съ поставяне на пол ови групи - 
мъ же/жени при бол ни от ИБС и контрол и: 
Odds ratio и 95 % доверител ен интервал . 
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4.4. СО ЦИАЛНО -ИКО НО МИЧЕСКИ СТАТУС 

Соц иал -икономическия статус отдавна е идентифиц иран като важна детерминанта за здравния 
статус на насел ението. Много се е дискутирал о въ рх у рол ята на образованието и на професията и 
дъ л го време е господствал о мнението, че коронарната бол ест е забол яване на х ората на 
умствения труд, на ръ ководните сл оеве на общ еството. Ш ирокото разпространение на ИБС през 
посл едните десетил етия обаче опроверга това становищ е. О каза се, че ИБС засяга х ора работещ и 
въ в всички професии и не могат да се отбел ежат такива оказващ и съ щ ествено вл ияние въ рх у тази 
забол еваемост. 
Разл иките, които се посочват въ в връ зка с професията и риска от ИБС, трябва да се свъ рзват не с 
професията като такава, а с усл овията на работа и гл авно съ с свъ рзаното с образованието и 
професията материал но бл агосъ стояние. 

Нал иц е са данни, че взаимовръ зката между соц иал ния статус и ИБС се променя с времето. В 
развитите страни до 1970 г. се установява по-мал ъ к риск сред работниц ите на ръ чния труд спрямо 
сл ужител ите; сл ед това връ зката се променя, като рискъ т за работниц ите прогресивно се 
увел ичава. 

Съ щ ествуват разл ични кл асификац ии за соц иал ните групи, които се въ зприемат съ образно 
соц иал ните усл овия на дадена страна. Изпол званата от нас матриц а определ я три гол еми 
професионал ни групи, именно: 

1. Спец иал исти /професионал исти/. Тук са вкл ю чени тех нически и подобни работниц и, 
административен и мениджъ рски персонал . 

2. Работниц и. О бх ващ а минь ори, работниц и от транспорта и комуникац иите, тъ рговц и на едро и 
дребно, работниц и в обл астта на усл угите. 

3. Сл ужител и. О бх ващ а чиновниц и и продавачи. 
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4.4.1. СТЕПЕН НА О БРАЗО ВАНИЕ 

О т табл иц а 2 се вижда, че степента на образование на бол ните с ИБС е по-ниска от тази на 
контрол ите. Проц ента на бол ните с ИБС съ с средно и висш е образование е 72.1%, докато при 
контрол ите този показател  е 84.2%. 

На табл иц а 4 е представена структурата на образованието. На нея степента на образованието е 
отразена за двата пол а по въ зрастови категории. Данните за ИБС и контрол ите по тази табл иц а 
бях а анал изирани чрез Хи квадрат-тест. Установи се, че при жените с ИБС < 49 г. има повече 
висш исти откол кото при тех ните връ стнички при контрол ите /р < 0.01/. При останал ите подгрупи не 
се намерих а значими разл ичия. 

Съ щ ият анал из /Хи квадрат-тест/ беш е направен сумарно за всички въ зрастови групи, по отдел но 
за двата пол а. Констатирано бе, че при жените с ИБС са нал иц е значимо по-мал ъ к брой  среднисти 
/р < 0.00/ и значимо по-гол ям брой  л иц а с образование < 7 години    /р <  0.00/. 

На фиг.9 и на фиг.10 е просл едена графично, по отдел но за двата пол а, взаимовръ зката между 
степента на образование и относител ния риск за ИБС /odds ratio анал из и 95% доверител ен 
интервал /. Като референтна категория е изпол звана най -ниската степен на образование, < 7 
години обучение. Просл едена е взаимовръ зката с обучение: > 7 години; от 7-12 години; и обучение 
> 12 години.  

О т фигурите прол ичава: 

1. Както при мъ жете така и при жените по-високата степен на образование /средно и висш е/ има 
протективен ефект при развиването на ИБС. 

2. Данните от анал иза показват, че обучението 7-12 г. има по-висока протекц ия от тази на 
висш истите. При мъ жете относител ния риск за образование 7-12 г. е 0.59 /0.31-1.3/, а за 
висш истите 0.70 /0.37-1.3/. При жените тези показател и са съ ответно 0.23 /0.11-0.46/ и 0.50 /0.23-
1.1/. Статистически значими са само измененията при жените. 

При множествения л огистичен регресионен анал из се установи относител ен риск за образование 
7-12 г. – 0.83 /0.27-2.56/ и за образование > 12 г. – 1.24 /0.32-4.75/. 
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Табл иц а 4: Разпредел ение на набл ю давания 
контингент по образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф игура 9-Ф игура 10: Взаимовръ зка между 
степен на образование и относител ен риск за 
ИБС: Odds ratio и 95% доверител ен интервал  
/мъ же-жени / 
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4.4.2. СО ЦИАЛЕН СТАТУС 

О т представените обзорни данни за соц иал ния статус /табл иц а 2/ л ичи, че при групата ИБС 
преобл адават работниц ите /49%/, сл едвани от спец иал истите /28.3%/. Посочените две категории 
представл яват общ о 77.3% от бол ните. При контрол ните л иц а по-гол ям е относител ния дял  на 
сл ужащ ите. 

Структурата на соц иал ния статус по пол  и по въ зрастови категории е отразена на табл иц а 5. 
Статистическата оц енка /Хи квадрат-тест/ по данни от тази табл иц а не показва значими разл ичия 
за всички подгрупи на опитните и контрол ни л иц а. 

При сумарната оц енка на соц иал ния статус за всички въ зрастови групи се установи, че при мъ жете 
с ИБС преобл адават работниц ите /p < 0.00/, а при жените с ИБС по-гол ям е броят на 
спец иал истите /р < 0.00/. 

Взаимовръ зката между соц иал ния статус и развитието на ИБС е отразено графично на фиг.11 за 
мъ жете и фиг.12 за жените /odds ratio анал из и 95% доверител ен интервал /. За референтна 
категория е изпол звана тази на сл ужащ ите. Анал изиран е относител ния риск за работниц ите, за 
спец иал истите и общ о за работниц ите и спец иал истите. 

О т фиг. 11 л ичи, че рискъ т за развиване на ИБС при работниц ите мъ же е 1.8 пъ ти по-висок от този 
на сл ужащ ите, докато рискъ т за спец иал истите от съ щ ия пол  се движи окол о единиц ата. О бщ ия 
относител ен риск за работниц и и спец иал исти спрямо сл ужител и е 1.5 /0.9-2.4/. О щ е по-висок е 
относител ния риск за ИБС при жените работнички 2.7 /1.3-5.2/ и жените спец иал истки 4.7 /2.1-7.1/ 
/фиг.12/.  

При множествения л огистичен регресионен анал из проведен сумарно за двата пол а и за всички 
въ зрастови групи се установи при работниц ите относител ен риск 1.62 /0.58-4.49/ и при 
спец иал истите 0.71 /0.28-1.76/. 
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Табл иц а 5: Разпредел ение на набл ю давания 
контингент по соц иал ен статус 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф игура 11-Ф игура 12: Взаимовръ зка между 
соц иал ен статус и относител ен риск за ИБС: 
Odds ratio и 95% доверител ен интервал  
/мъ же-жени/ 
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4.5. Ф АМИЛНА О БРЕМЕНЕНО СТ 

В медиц ината въ просите на насл едствеността се проучват отдавна и ней ното значение е 
установено за някои бол ести. Насл едствено са обременени х ипертониц ите, затл ъ стяванията, 
диабетъ т, някои форми на х иперл ипидемия. Но връ зката им с ИБС щ е разгл едаме по отдел но в 
съ ответните гл ави. 

Рол ята на насл едствените фактори при ИБС се проучва. При тъ рсене на причинно-сл едствената 
връ зка сме насочил и внимание въ рх у прекарани забол явания на бл изките родствениц и на 
набл ю давания контингент, както сл едва: коронарни забол явания, х ипертония, диабет и някои 
форми на х иперл ипидемия. 

Структурата на фамил ното обременяване на набл ю даваната попул ац ия е представена по 
въ зрастови групи и пол  на табл иц а 6 и на табл иц а 7. В табл иц ите са съ поставени данни за 
статистическа оц енка на насл едствеността при ИБС /Хи квадрат-тест/. На табл иц а 6 мъ же л ичи, че 
значими разл ичия са нал иц е при сумарния анал из за всички въ зрастови групи /р < 0.03/. О щ е по-
подчертани са разл ичията при жените, къ дето съ щ ествени разл ичия се установяват при 
подгрупите < 49 год. /р < 0.00/; 50-59 год. /р < 0.00/ и при сумарния анал из за всички въ зрастови 
групи /р < 0.00/. 

На фиг. 13 е отразена графично причинно-сл едствената връ зка на насл едствеността и ИБС. За 
референтна категория сл ужат л иц ата с отговор “не”. Разгл едани са взаимоотнош енията по 
отдел но при мъ жете, жените и при мъ жете и жените общ о. О т фигурата се вижда, че относител ния 
риск на фамил ното обременяване при мъ жете е умерен – 1.6 /0.96-2.6/, а при жените е висок – 4.4 
/2.3-7.3/. При обединената група относител ния риск е 2.4 /1.6-3.5/. 

При множествения л огистичен регресионен анал из за причинно-сл едствена връ зка на 
насл едствеността при ИБС, общ о за мъ же и жени, се установи относител ен риск 1.11 /0.57-2.19/. 
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Табл иц а 6-Табл иц а 7: Структура на 
фамил ното обременяване, статистическа 
оц енка между ИБС и контрол  /Хи квадрат-
тест/: - мъ же, жени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф игура 13: Взаимовръ зка между фамил но 
обременяване и ИБС: Odds ratio и 95% 
доверител ен интервал  
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4.6. ТЮТЮНО ПУШ ЕНЕ 

Тю тю нопуш енето е една от най -важните причини за бол естите на съ рдечно-съ довата система и 
особено за въ зникване на ИБС. Заедно с повиш еното артериал но нал ягане и увел иченият 
х ол естерол  в кръ вта то вл иза в “гол ямата трой ка” на рисковите фактори за това забол яване /Ч. 
Мерджанов 1988/. Установено е, че инц идентите от ИБС се увел ичават с увел ичаване броят на 
изпуш ените ц игари, степента на инх ал ац ия и от това кол ко рано въ в въ зрастта е пропуш ено. 

Тю тю нопуш енето при наш ето изсл едване беш е проучено в три аспекта: 

1. В определ яне съ отнош ението пуш ачи/непуш ачи и вл иянието му въ рх у ИБС. 

2. В определ яне взаимовръ зката между седмично изпуш ените ц игари и ИБС. 

3. В определ яне взаимовръ зката между давността на тю тю нопуш енето и ИБС. 

На табл иц и 8а и 8б е отразена структурата на тю тю нопуш енето по пол  и по въ зрастови категории. 
За статистическа оц енка на данните за ИБС и контрол ите е направен Хи квадрат-тест анал из. 
О т табл иц ата прол ичава: 

1. При всички въ зрастови групи относител ния брой  на пуш ачите мъ же е по-гол ям от този на 
жените. 

2. При мъ жете с ИБС, в по-мл адите въ зрастови групи, относител ния брой  на пуш ачите е значимо 
по-гол ям от този при контрол ните л иц а съ ответно при въ зраст < 49 г. /р < 0.03/ и при 50-59 г. /p < 
0.04/. 

3. При по-въ зрастните групи мъ же не се установяват значими разл ичия между опитните и 
контрол ните л иц а. 

4. При жените в по-мл адите въ зрастови групи, съ отнош ението пуш ачи/непуш ачи при ИБС и 
контрол ите е прибл изител но еднакво. 

5. О бщ ият брой  на пуш ачите жени при контрол ите е значимо по-гол ям от този при ИБС. 

Взаимовръ зката между седмично изпуш ените пакети ц игари и ИБС е просл едена с odds ratio 
анал из и 95% доверител ен интервал . Лиц ата са разпредел ени в две групи: не пуш ат и пуш ат > 7 
пакета/седмично /фиг.14/. Показател ъ т е общ  за всички въ зрастови групи, но по отдел но за двата 
пол а. За референтни са представени съ ответно категориите непуш ачи. О т фигурата се вижда, че 
относител ния риск за ИБС при мъ жете е умерено висок – 1.3 /0.75-2.2/, а при жените е мал ко над 
единиц ата – 1.1 /0.39-3.1/. Разл ичията не са значими. 

В друга постановка се разгл ежда асоц иац ията между тю тю нопуш ене и ИБС разпредел ени въ в 
въ зрастови категории < 59 г. и > 59 г. За референтни категории са изпол звани съ ответно мъ же и 
жени непуш ачи /фиг. 15 и фиг. 16/. 



 

 

 

29 

На фиг. 15 е отразена взаимовръ зката между тю тю нопуш ене и ИБС при въ зраст < 59 г. О т нея 
прол ичава, че при пуш ачи мъ же < 59 г. относител ния риск за развиване на ИБС е чувствител но 
висок – 2.9 /1.3-3.7/. Разл ичието е значимо. При жените относител ния риск при тази постановка е 
мал ко над единиц ата – 1.1 /0.42-2.8/. 

Взаимовръ зката тю тю нопуш ене и ИБС при въ зраст > 59 г. е представена на фиг. 16. О т нея л ичи, 
че на тази въ зраст при бол ните с ИБС е нал иц е “протективен” ефект от тю тю нопуш енето. При 
мъ жете относител ния риск е 0.67 /0.3-1.4/, а при жените 0.23 /0.06-0.79/. Разл ичие е значимо при 
жените.  

Структурата на тю тю нопуш енето по давност е представена на табл иц а 9 за мъ жете и на табл иц а 
10 за жените. Анал изирано е тю тю нопуш ене при давност < 20 г. и > 20 г., разпредел ени по 
въ зрастови категории. Статистическата оц енка между данните за ИБС и контрол ите се прави с Хи 
квадрат-тест. 
О т табл иц а 9 л ичи, че при мъ жете с ИБС при въ зрастовите групи < 49 г. и 50-59 г. относител ния 
брой  на пуш ачите съ с стаж > 20 год. е значимо по-гол ям от този при контрол ите. Разл ичието е 
значимо, съ ответно р < 0.04 и р < 0.03. При пуш ачите с давност на тю тю нопуш ене < 20 г. не се 
установяват значими разл ичия по въ зрастови групи. Сумарният резул тат изчисл ен за всички 
въ зрастови групи съ щ о не показва значими разл ичия. 

При жените /табл иц а 10/ проверката давност на тю тю нопуш ене по въ зрастови групи не показа 
статистически значими разл ичия между ИБС и контрол ите. О т данните за сумарния анал из по тази 
табл иц а обаче се установява, че жените пуш ачки поотдел но с давност > 20 г. и <20 г. са значимо 
по-мал ко при бол ните с ИБС от тези при контрол ите. 

Асоц иац ията между тю тю нопуш ене давност < 20 г. и ИБС е отразена на фиг. 17 /odds ratio и 95% 
доверител ен интервал /. На тази фигура са представени данните по въ зрастови групи, сумарно за 
двата пол а. За референтна категория са представени непуш ачите. Вижда се, че относител ния 
риск за ИБС при пуш ачите < 20 г. е умерено висок при въ зрастовите групи < 49 г. и 50-59 г. 
съ ответно 2.4 /0.75-3.70/ и 2.71 /1.08-3.70/. При въ зрастовата група 60-69 г., както л ичи е нал иц е 
протективен ефект – 0.20 /0.05-0.79/.  

Най -сетне е просл едена взаимовръ зката тю тю нопуш ене давност > 20 г. и ИБС. Анал изъ т е 
проведен по въ зрастови групи, сумарно за двата пол а /фиг. 18/. О т фигурата л ичи, че 
относител ния риск за развиване на ИБС, в пъ рвите три въ зрастови групи, е значител но по-висок от 
този на контрол ите, именно: въ зраст < 49 г. – 2.99 /1.16-6.79/, въ зраст 50-59 г. – 2.99 /1.16-6.79/ и 
въ зраст 60-69 г. – 1.49 /0.49-2.45/. При въ зраст > 70 г. относител ния риск е 0.44 /0.09-1.96/. 
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Табл иц а 8а-Табл иц а 8б: Структура на 
тю тю нопуш енето пуш ачи/непуш ачи, 
статистическа оц енка между ИБС и контрол  
/Хи квадрат-тест/: - мъ же, жени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф игура 14: Взаимовръ зка между 
тю тю нопуш ене > 7 пакета/седмично и ИБС: 
Odds ratio и 95% доверител ен интервал  

Ф игура 15-Ф игура 16: Сравнител но 
представяне на тю тю нопуш ене при бол ни с 
ИБС и контрол и, въ зраст < 59 г-въ зраст > 59 г: 
Odds ratio и 95% доверител ен интервал  
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Табл иц а 9-Табл иц а 10: Структура на 
тю тю нопуш енето като давност, статистическа 
оц енка между ИБС и контрол  /Хи квадрат-
тест/: - мъ же, жени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф игура 17-Ф игура 18: Взаимовръ зка между 
давност на тю тю нопуш ене < 20 г-
тю тю нопуш ене > 20 г и ИБС, по въ зрастови 
групи: Odds ratio и 95% доверител ен интервал  
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4.7. КО НСУМАЦИЯ  НА АЛКО ХО Л 

В л итературата напосл едъ к много наш умя въ просъ т за взаимовръ зката между ал кох ол ната 
консумац ия и ИБС. И. Томов /1992/ отбел язва, че този пробл ем остава предмет на обсъ ждане. 

Информац ията за ал кох ол ната консумац ия на проучения контингент касае предимно прием на 
конц ентрат /ракия/ и в по-мал ко сл учаи на вино ил и бира. О т пол учените данни за седмичната 
консумац ия на ал кох ол  е изчисл ен средният дневен прием на чист ал кох ол -етанол  в 
грамове/дневно. В проучването се разгл еждат две степени на консумац ия: прием на етанол  < 40 
грама/дневно и прием на етанол  > 40 грама/дневно. 

Структурата на ал кох ол ната консумац ия е представена по въ зрастови групи на табл иц а 11 /мъ же/ 
и на табл иц а 12 /жени/. О т табл иц а 11 л ичи, че при мъ жете с ИБС, въ зрастови групи < 49 год. и 50-
59 год., относител ния дял  на ал кох ол на консумац ия е по-висока от тази на контрол ите. О баче 
статистическата оц енка направена чрез Хи квадрат-тест показва, че общ о за всички въ зрастови 
групи мъ же няма значими разл ичия между опитните и контрол ните л иц а. 

При жените с ИБС, ал кох ол ната консумац ия е по-ниска от тази на контрол ите /табл иц а 12/. 
Значими разл ичия при тях  се установяват при общ ата оц енка на всички въ зрастови групи за 
консумац ия на етанол  < 40 грама/дневно. 

Взаимовръ зката между дневната консумац ия на ал кох ол  и ИБС е изсл едвана с odds ratio анал из и 
95% доверител ен интервал  /фиг 19, фиг.20, фиг.21 и фиг.22/. И при двата пол а се просл едяват 
въ зрастовите групи < 59 год. и > 59 год. при консумац ия на ал кох ол  < 40 грама/дневно и > 40 
грама/дневно. За референтни категории са изпол звани л иц ата не консумиращ и ал кох ол . 

На фиг. 19 се вижда, че при мъ жете < 59 год. рискъ т за въ зникване на инц иденти е умерено висок, 
т.е. при консумац ия на етанол  < 40 грама/дневно – 2.62 /1.02-3.70/ и при консумац ия > 40 
грама/дневно – 3.07 /1.34-3.70/. Разл ичието е сигнификантно и при двата анал иза. При 
въ зрастовата група мъ же > 59 год. /фиг.20/ относител ния риск на ал кох ол ната консумац ия за ИБС 
се движи мал ко над единиц ата ил и окол о единиц ата. Разл ичията при тази въ зрастова група не са 
значими. 

При жените взаимовръ зката между ал кох ол ната консумац ия и ИБС са отразени на фиг. 21 за 
въ зраст < 59 год. и фиг. 22 за въ зраст > 59 год. Вижда се, че и при двете степени на консумац ия на 
ал кох ол  и за двете въ зрастови групи е нал иц е протективен ефект. Сигнификантен е показател а 
прием на етанол  < 40 грама/дневно при въ зраст > 59 год. О тносител ния риск при тях  е 0.19 /0.04-
0.86/. 

При множествения регресионен анал из е представен общ  показател  за мъ же и жени. 
О тносител ния риск при този анал из при консумац ия на етанол  < 40 грама/дневно е 1.39 /0.63-3.07/ 
и при консумац ия > 40 грама/дневно е 1.61 /0.58-4.44/. Разл ичието не е значимо. 
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Табл иц а 11: Структура на консумац ия на 
ал кох ол , статистическа оц енка между ИБС и 
контрол  /Хи квадрат-тест/: - мъ же 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф игура 19-Ф игура 20: Взаимовръ зка между 
ИБС и консумац ия на ал кох ол , мъ же < 59 г-
мъ же > 59 г: Odds ratio и 95% доверител ен 
интервал  
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Табл иц а 11: Структура на консумац ия на 
ал кох ол , статистическа оц енка между ИБС и 
контрол  /Хи квадрат-тест/: - жени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф игура 21-Ф игура 22: Взаимовръ зка между 
ИБС и консумац ия на ал кох ол , жени < 59 г- 
жени > 59 г: Odds ratio и 95% доверител ен 
интервал  
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4.8. КО НСУМАЦИЯ  НА КАФ Е 

Въ просъ т кафе и коронарна бол ест е актуал ен за съ времения човек. През посл едните години се 
оформи становищ ето, че честото приемане на кафе е значим рисков фактор за тази бол ест. 
Изсл едваната от нас попул ац ия относно консумац ията на кафе се просл едява в две постановки: 
консумац ия на кафе < 7 чаш и/седмично и консумац ия > 7 чаш и/седмично. Тех нол огията на 
приготвяне на консумираното кафе е турско кафе ил и кафе експресо. 

На табл иц а 13 /мъ же/ и на табл иц а 14 /жени/ е отразена структурата на консумац ия на кафе по 
въ зрастови категории и пол . О т табл иц ите л ичи, че употребата на кафе при бол ните с ИБС и при 
двата пол а е най -гол яма при въ зрастовите групи < 49 год. и 50-59 год. Значими са разл ичията /Хи 
квадрат-тест/ единствено при мъ жете < 49 год. консумиращ и > 7 чаш и/седмично и при жените от 
съ щ ата въ зраст консумиращ и < 7 чаш и/седмично. При въ зрастовите групи с ИБС – 60-69 год. и > 
70 год., напротив, се установява намал ена консумац ия на кафе спрямо контрол ните л иц а. При 
мъ жете значимо е намал ението при въ зраст 60-69 год. консумиращ и > 7 чаш и/седмично и при 
жените > 70 год. консумиращ и кафе < 7 чаш и/седмично. 

Взаимовръ зката между консумац ия на кафе и ИБС е представена на фиг. 23 /въ зраст < 59 год./ и 
на фиг. 24 /въ зраст > 59 год./. О т фигурите л ичи, че относител ния риск за ИБС от консумац ия на 
кафе при въ зрастовата група < 59 г. е умерено висок, както при мъ жете така и при жените: при 
мъ жете – 1.5 /0.71-3.1/ и при жените – 1.7 /0.56-3.70/. Разл ичията и при двата пол а не са значими. 
По разл ична е картината при въ зраст > 59 год. При мъ жете на тази група относител ния риск се 
движи окол о единиц ата, а при жените е нал иц е значим протективен ефект – 0.28 /0.11-0.68/. 

При множествения регресионен анал из взаимовръ зката с ИБС при консумац ия на кафе са 
представени в две постановки: консумац ия на кафе < 7 чаш и/седмично, относител ен риск – 0.79 
/0.37-1.68/ и консумац ия на кафе > 7 чаш и/седмично, относител ен риск – 1.26 /0.54-2.93/. 
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Табл иц а 13-Табл иц а 14: Структура на 
консумац ия на кафе, статистическа оц енка 
между ИБС и контрол  /Хи квадрат-тест/: - 
мъ же, жени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф игура 23-Ф игура 24: Сравнител но 
представяне на консумац ия на кафе при 
бол ни с ИБС и контрол и, въ зраст < 59 г-
въ зраст > 59 г: Odds ratio и 95% доверител ен 
интервал  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

37 

 

4.9. ДИСЛИПИДЕМИЯ  

Кл асическото проспективно Ф рамингамско изсл едване и други студии дадох а основание да се 
приеме съ щ ествената рол я на тотал ния х ол естерол , на х ол естерол а в ЛНП и х ол естерол а на ЛВП 
за въ зникването и евол ю ц ията на ИБС. Нивото на тотал ния х ол естерол  в серума, неговите 
изменения, са измерител  за степента на риска при въ зникване на ИБС /Kannel W., W. Castelli, T. 
Gordon 1971; Kannel W., J. Doyle, R. Shephard 1987; Davey-Smith G., M. Shirley, M. Marmot 1992; 
Neaton J., H. Blackburn, D. Jacobs 1992; Lewis B., M. Tikkanen 1994/. 

Структурата на тотал ния х ол естерол  на набл ю даваната попул ац ия е отразена на табл иц а 15 
/мъ же/ и табл иц а 16 /жени/. На тези табл иц и е представена честотата на х ол естерол а, за всяка 
въ зрастова категория, на три нива: нормал но висок х ол естерол  < 5.7 mmol/l, умерено висок 
х ол естерол  5.7-6.7 mmol/l и висок х ол естерол  > 6.7 mmol/l. 

На тези табл иц и л ичи ощ е, че почти при всички въ зрастови групи с ИБС е нал иц е относител но по-
мал ка честота на тотал ен х ол естерол  < 5.7 mmol/l и по-гол яма честота на умерено висок и висок 
х ол естерол . Статистическата оц енка с Хи квадрат-тест показва значимо по-гол яма честота на 
х ол естерол  при ниво > 6.7 mmol/l, при повечето въ зрастови групи от двата пол а и при общ ата 
оц енка на всички въ зрастови групи. При ниво на тотал ния х ол естерол  5.7-6.7 mmol/l независимо че 
е нал иц е по-гол яма честота при ИБС, сигнификантни разл ичия с контрол ите не се установяват. 
В друга постановка е представена графично динамиката на средните стой ности на тотал ния 
х ол естерол  по въ зрастови групи, фиг. 26 /мъ же/ и фиг. 27 /жени/. Анал изъ т на отразените данни 
показва сл едните особености: 

1. При бол ните с ИБС въ зрастова група < 49 г. и при двата пол а са нал иц е относител но по-високи 
нива на тотал ния х ол естерол  от това на контрол ите. 

2. При категория 50-59 г., съ щ о при двата пол а, се вижда че нивото на х ол естерол а се повиш ава 
както при ИБС така и при контрол ите. 

3. При по-въ зрастните, 60-69 г. и > 70 г., съ щ ествува тенденц ия за намал яване нивото на 
х ол естерол а, която е по-изразена при мъ жете. 

На представените на фиг. 26 и фиг. 27 данни за средната конц ентрац ия на х ол естерол а е 
направена статистическа оц енка между ИБС и контрол ите с Т-тест. Анал иза показва, че при 
бол ните с ИБС въ зрастови групи < 49 г. и 50-59 г., при двата пол а са нал иц е значимо по-високи 
нива на тотал ния х ол естерол  от тези при контрол ните л иц а. 

Взаимовръ зката между категориите тотал ен х ол естерол  и относител ния риск за ИБС са отразени 
графично на фиг. 28 – мъ же и фиг. 29 – жени /odds ratio анал из и 95% доверител ен интервал /. За 
референтна категория е изпол звана най -ниското ниво на х ол естерол а < 5.7 mmol/l. 

На фиг. 28 л ичи, че при мъ жете увел иченото ниво на х ол естерол а повиш ава умерено степента на 
относител ния риск за въ зникване на ИБС, именно: х ол естерол  > 5.7 mmol/l, относител ен риск – 1.5 
/0.94-2.3/; х ол естерол  5.7-6.7 mmol/l, относител ен риск – 0.93 /0.54-1.6/ и х ол естерол  > 6.7 mmol/l, 
относител ен риск – 2.6 /1.4-3.7/. Сигнификантни са единствено данните при ниво на х ол естерол а > 
6.7 mmol/l. 
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По сил на е взаимовръ зката между нивата на х ол естерол а и относител ния риск за ИБС при жените, 
именно: х ол естерол  > 5.7 mmol/l, относител ен риск – 3.3 /1.6-3.7/; х ол естерол  5.7-6.7 mmol/l, 
относител ен риск – 1.5 /0.83-2.6/ и х ол естерол  > 6.7 mmol/l, относител ен риск – 3.0 /2.3-3.7/. При 
жените сигнификантни са стой ностите при тотал ен х ол естерол  > 5.7 mmol/l и > 6.7 mmol/l. 

Накрая беш е определ ена взаимовръ зката между нивата на тотал ния х ол естерол  и относител ния 
риск за ИБС с модел а на множествена л огистична регресия. Представените данни са общ и за 
двата пол а, именно: х ол естерол  5.7-6.7 mmol/l, относител ен риск – 0.84 /0.43-1.64/ и х ол естерол  > 
6.7 mmol/l, относител ен риск – 6.6 /2.12-10.5/. 
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Табл иц а 15: Структура на серумните нива на 
тотал ния х ол естерол , статистическа оц енка 
между ИБС и контрол  /Хи квадрат-тест/:- мъ же 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф игура 26: Графично съ поставяне на 
средните стой ности на тотал ния х ол естерол , 
по въ зрастови групи: - мъ же 

 

 

 

 

 

 

Ф игура 28: Взаимовръ зка между категории 
тотал ен х ол естерол  и ИБС, при мъ же: Odds 
ratio и 95% доверител ен интервал  
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Табл иц а 16: Структура на серумните нива на 
тотал ния х ол естерол , статистическа оц енка 
между ИБС и контрол  /Хи квадрат-тест/: - жени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф игура 27: Графично съ поставяне на 
средните стой ности на тотал ния х ол естерол , 
по въ зрастови групи: - жени 

 

Ф игура 29: Взаимовръ зка между категории 
тотал ен х ол естерол  и ИБС, при жени: Odds 
ratio и 95% доверител ен интервал  

 

 

 

 

 

 

 

 



4.10. Ф ИЗИЧЕСКА АКТИВНО СТ 

При повечето изсл едовател и е общ о убеждението, че физическия инактивитет е поведение което 
предразпол ага къ м развитие на атероскл ероза и увел ичава риска за ИБС. О братно, физическата 
активност вл ияе негативно при развиването на атероскл ерозата.

Информац ията относно физическата активност и работа на изсл едваната попул ац ия вкл ю чва 
въ проси отнасящ и се за физическа работа, спортуване ил и х одене. В изл ожената постановка 
физическата активност се разгл ежда както сл едва: 

1. Ф изически неактивни л иц а. 

2. С физическа активност < 14 часа/седмично. 

3. С физическа активност > 14 часа/седмично. 

Структурата на физическата активност по въ зрастови групи и по пол  е отразена на табл иц а 17 
/мъ же/ и на табл иц а 18 /жени/. На табл иц ите л ичи, че честотата на физически инактивитет при 
ИБС от двата пол а е значител но по-гол ям от този на контрол ните л иц а. 

При мъ жете /табл иц а 17/ значими разл ичия с Хи квадрат-тест се установяват при въ зраст 50-59 
год. с физическа активност < 14 часа/седмично /p < 0.05/ и при въ зраст 60-69 год. с физическа 
активност > 14 часа/седмично /p < 0.05/. О станал ите резул тати не са статистически значими. 

Значител но по-изразена е честотата на инактивитет при ИБС жени /табл иц а 18/. На табл иц ата 
л ичи, че при сумарната статистическа оц енка са нал иц е сигнификантни разл ичия – намал ение на 
честотата при физическа активност > 14 часа/седмично /p < 0.01/ и при физическа активност < 14 
часа/седмично /p < 0.02/. Значими разл ичия се установяват ощ е при въ зраст 50-59 год. с 
физическа активност > 14 часа/седмично /p < 0.05/ и при въ зраст > 70 год. с физическа активност < 
14 часа/седмично /p < 0.05/. 

Взаимовръ зката между степента на физическа активност и относител ния риск за ИБС е отразена 
графично на фиг. 25a – мъ же и на фиг. 25б – жени /odds ratio анал из и 95% доверител ен 
интервал /. При референтна категория физически неактивни л иц а, по отдел но за двата пол а, са 
съ поставени л иц ата с физическа активност изобщ о, с физическа активност < 14 часа/седмично и с 
физическа активност > 14 часа/седмично. 

На фиг. 25а л ичи, че при мъ жете физическата активност има протективен ефект въ рх у риска за 
въ зникване на ИБС. Сигнификантен е показател а при л иц ата с физическа активност изобщ о – 0.57 
/0.36-0.89/ и при физическа активност > 14 часа/седмично – 0.57 /0.34-0.93/. 

При жените /фиг. 25б/ се вижда, че при всички степени на физическа активност е нал иц е 
подчертан протективен ефект въ рх у относител ния риск за ИБС, именно: л иц ата с физическа 
активност изобщ о, относител ен риск – 0.27 /0.14-0.50/; при физическа активност < 14 
часа/седмично, относител ен риск – 0.26 /0.10-0.65/ и при физическа активност > 14 часа/седмично, 
относител ен риск – 0.27 /0.14-0.50/. 

При множествената л огистична регресия се установих а сл едните коефиц енти на риска: при 
физическа активност < 14 часа/седмично, относител ен риск – 0.09 /0.03-0.29/ и при физическа 
активност > 14 часа/седмично, относител ен риск – 0.48 /0.23-1.00/. 
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Табл иц а 17: Структура на физическата 
активност, статистическа оц енка между ИБС и 
контрол  /Хи квадрат-тест/: - мъ же 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф игура 25а: Взаимовръ зка между степен на 
физическа активност и ИБС, при мъ же: Odds 
ratio и 95% доверител ен интервал  
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Табл иц а 18: Структура на физическата 
активност, статистическа оц енка между ИБС и 
контрол  /Хи квадрат-тест/: - жени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф игура 25б: Взаимовръ зка между степен на 
физическа активност и ИБС, при жени: Odds 
ratio и 95% доверител ен интервал  
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4.11. АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТО НИЯ  

Повиш еното артериал но нал ягане е най -честия рисков фактор за развитие на съ рдечно-съ дова 
патол огия. То се намира въ в въ зх одящ а зависимост с риска от съ рдечно-съ дови забол явания и 
смъ рт. Данните за артериал ното нал ягане на настоящ ето изсл едване са извл ечени от история на 
забол яването. При бол ните с ИБС история на забол яването е водена от л екарите на интензивни 
отдел ения. Извл ечена е средната аритметична стой ност на систол ично и диастол ично артериал но 
нал ягане, измерено двукратно, при постъ пване на бол ните в кардиол огичните кл иники. При 
контрол ните л иц а артериал ното нал ягане е измерено при постъ пването им от л екарите на 
съ ответните отдел ения.

Въ зрастовата динамика на систол ичното артериал но нал ягане е представена графично на фиг. 30 
/мъ же/ и фиг. 31 /жени/. На фигурите са отразени средните стой ности на систол ичното артериал но 
нал ягане, по въ зрастови групи при двата пол а. При анал из на данните можем да изведем 
сл едните най -общ и изводи: 

1. При въ зрастовата група < 49 г. при ИБС от двата пол а са нал иц е по-високи нива на систол ично 
артериал но нал ягане сравнени с тези при контрол ните л иц а. 

2. При по-въ зрастните групи /50-59 г. и 60-69 г./ систол ичното артериал но нал ягане се покачва 
успоредно с увел ичаване на въ зрастта. И при тези въ зрастови категории нивото на систол ично 
артериал но нал ягане при бол ните с ИБС е по-високо от това на контрол ите. 

3.При най -въ зрастните /> 70 г./ както при опитните така и при контрол ните групи е нал иц е 
относител на тенденц ия за намал яване на нивата на систол ично артериал но нал ягане. 

Статистическа оц енка на изнесените по-горе данни за систол ичното артериал но нал ягане при ИБС 
и контрол ите е направена с Т-тест. О т анал иза прол ичава, че нивото на систол ично артериал но 
нал ягане при бол ните с ИБС въ в всички въ зрастови групи от двата пол а е значимо по-високо от 
това на контрол ните л иц а. 

На сл едващ ите фиг. 32 /мъ же/ и фиг. 33 /жени/ е ил ю стрирана графично въ зрастовата динамика 
на средните стой ности на диастол ичното артериал но нал ягане. О т фигурите л ичи: 

1. Нивата на диастол ично нал ягане при бол ни с ИБС въ в въ зрастова група < 49 г. са значител но 
по-високи от тези при контрол ите. 

2. При въ зрастова група 50-59 г. и при двата пол а на бол ните с ИБС диастол ичното артериал но 
нал ягане показва тенденц ия за снижение, докато, при контрол ите е нал иц е обратната зависимост. 
3. При въ зрастова група 60-69 г. диастол ичното артериал но нал ягане се покачва л еко, а при най -
въ зрастните /> 70 г./ е нал иц е тенденц ия за снижение. 

4. Трябва да подчертаем, че при всички въ зрастови групи нивото на диастол ично артериал но 
нал ягане при ИБС е по-високо от това на контрол ите. 
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Статистическа оц енка на изнесената въ зрастова динамика на диастол ичното артериал но нал ягане 
е направена с Т-тест. О т анал иза прол ичава, че при бол ните с ИБС и при двата пол а, при всички 
въ зрастови подгрупи, нивата на диастол ично артериал но нал ягане са значимо по-високи от тези 
на контрол ите. 

Въ зрастовата структура на артериал ното нал ягане в зависимост от степента на риска за ИБС е 
дадена по отдел но за систол ичното /табл иц а 19/ и за диастол ичното /табл иц а 20/ артериал но 
нал ягане. На съ щ ите табл иц и е направена статистическа оц енка с Хи квадрат-тест между данните 
при ИБС и контрол ите за систол ично и диастол ично нал ягане. 

Систол ичното артериал но нал ягане в зависимост от степента на риска за ИБС е разпредел ено на 
четири категории /табл иц а 19/: нормал но < 130 mmHg; високо нормал но 130-139 mmHg; л ека 
х ипертония 140-159 mmHg; средна и тежка х ипертония > 160 mmHg. О т табл иц ата л ичи, че при 
ИБС от двата пол а честотата на рисково високите нива на систол ично артериал но нал ягане е 
значител но по-гол яма сравнено с контрол ните л иц а. О т табл иц ата прол ичава ощ е, че са нал иц е 
значими разл ичия с Хи квадрат-тест, особено при мъ жете, в почти пол овината подгрупи. 

Диастол ичното артериал но нал ягане в зависимост от степента на риска за ИБС е разпредел ено 
както сл едва /табл иц а 20/: нормал но < 85 mmHg; високо нормал но 85-89 mmHg; л ека х ипертония 
90-99 mmHg; средна и тежка х ипертония > 100 mmHg. О т табл иц ата л ичи, че подобно 
систол ичното артериал но нал ягане и при диастол ичното нал ягане е нал иц е по-гол яма честота на 
рисково високи нива при ИБС сравнено с контрол ите. Статистическата оц енка с Хи квадрат-тест 
показва значими разл ичия при повечето подгрупи. 

Взаимовръ зката между артериал но нал ягане и относител ния риск за ИБС се провери чрез odds 
ratio анал из и 95% доверител ен интервал  /фиг. 34, фиг. 35, фиг. 36 и фиг. 37/. Изсл едвана е 
връ зката на сл едните фактори на риск за систол ично и диастол ично нал ягане: високо нормал но 
артериал но нал ягане; л ека х ипертония; средна и тежка х ипертония; х ипертония изобщ о въ в всички 
форми. За референтни категории са изпол звани тези с най -ниска степен на артериал но нал ягане: 
< 130 mmHg за систол ично и < 85 mmHg за диастол ично артериал но нал ягане. 

Взаимовръ зката между систол ично артериал но нал ягане и относител ния риск за ИБС при мъ жете 
е ил ю стрирана графично на фиг. 34. О т нея прол ичава, че относител ния риск за въ зникване на 
ИБС показва въ зх одящ а тенденц ия в зависимост от нивата на систол ичното артериал но нал ягане, 
именно: ниво > 130 mmHg, относител ен риск – 7.4 /4.4-12.3/; ниво 130-139 mmHg, относител ен риск 
– 2.8 /1.4-5.5/; ниво 140-159 mmHg, относител ен риск – 6.9 /3.9-11.9/ и ниво > 160 mmHg, 
относител ен риск – 18.3 /11.1-21.8/. Разл ичието е значимо за всички рискови степени на 
систол ично артериал но нал ягане. 

Взаимовръ зката между систол ично артериал но нал ягане и относител ния риск при жените е 
отразена на фиг. 35. О т нея л ичи, че и при жените е нал иц е въ зх одящ а тенденц ия за въ зникване 
на ИБС в зависимост от степента на систол ично артериал но нал ягане, именно: ниво > 130 mmHg, 
относител ен риск – 5.6 /2.9-10.7/; ниво 130-139 mmHg, относител ен риск – 1.9 /0.8-4.4/; ниво 140-
159 mmHg, относител ен риск – 6.3 /2.9-10.7/ и ниво > 160 mmHg, относител ен риск – 17.3 /11.1-
20.8/. С изкл ю чение на ниво 130-139 mmHg при всички останал и степени на рисково увел ичено 
систол ично нал ягане са нал иц е сигнификантни стой ности. 

На сл едващ ите две фиг. 36 и фиг. 37 е отразена взаимовръ зката между рисково увел ичените нива 
на диастол ично артериал но нал ягане и относител ния риск за ИБС. Както л ичи от фигурите 
взаимовръ зката между х ипертония изобщ о въ в всички форми и ИБС показва относител ен риск при 
мъ жете – 4.9 /3.0-7.9/ и при жените – 13.3 /6.7-20.2/. Висок и значим относител ен риск е нал иц е при 
всички нива на рисково увел ичение на диастол ично артериал но нал ягане с изкл ю чение на ниво 
85-89 mmHg мъ же /фиг. 36/. 
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Накрая беш е изсл едвана и взаимовръ зката между рисково увел ичените нива на артериал но 
нал ягане и ИБС с модел а на множествена л огистична регресия. Пол учих а се сл едните резул тати: 
за систол ично артериал но нал ягане ниво 130-139 mmHg, относител ен риск – 0.98 /0.44-2.20/; ниво 
140-159 mmHg, относител ен риск – 3.33 /1.39-7.97/; ниво > 160 mmHg, относител ен риск – 5.11 /0.9-
28.8/ и за диастол ично артериал но нал ягане ниво 85-89 mmHg, относител ен риск – 0.47 /0.15-1.47/; 
ниво 90-99 mmHg, относител ен риск – 1.90 /0.82-4.37/; ниво > 100 mmHg, относител ен риск – 6.91 
/2.02-23.6/. 
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Табл иц а 19: Структура на систол ично 
артериал но нал ягане по степен на риска, 
статистическа оц енка между ИБС и контрол  
/Хи квадрат-тест/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф игура 30-Ф игура 31: Графично съ поставяне 
на средните стой ности на систол ично 
артериал но нал ягане, по въ зрастови групи: - 
мъ же, жени 

Ф игура 34-Ф игура 35: Съ поставяне 
категориите на систол ичното артериал но 
нал ягане при бол ни с ИБС и контрол и – мъ же, 
жени: Odds ratio и 95% доверител ен интервал  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

48 

Табл иц а 20: Структура на диастол ично 
артериал но нал ягане по степен на риска, 
статистическа оц енка между ИБС и контрол  
/Хи квадрат-тест/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф игура 32-Ф игура 33: Графично съ поставяне 
на средните стой ности на диастол ично 
артериал но нал ягане, по въ зрастови групи: - 
мъ же, жени 

Ф игура 36-Ф игура 37: Съ поставяне 
категориите на диастол ичното артериал но 
нал ягане при бол ни с ИБС и контрол и – мъ же, 
жени: Odds ratio и 95% доверител ен интервал  
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4.12. БЕЗСЪНИЕ 

В епидемиол огични проучвания е установено, че безсъ нието асоц иира добре с увел ичения риск за 
ИБС. Информац ията относно безсъ нието пол учена чрез анкетата ни дава два отговора: опл аква се 
от безсъ ние и не се опл аква от безсъ ние.

Структурата на безсъ нието на набл ю даваната попул ац ия, по въ зрастови групи, е отразена на 
табл иц а 21 /мъ же/ и табл иц а 22 /жени/. О т табл иц ите л ичи, че при бол ните с ИБС и при двата 
пол а, въ в всички въ зрастови групи, честотата на разпространение на безсъ нието е по-висока от 
тази на контрол ите. Това се потвъ рждава и чрез статистическата оц енка с Хи квадрат-тест, която 
показва значими разл ичия, както в повечето подгрупи, така и в общ ата оц енка между ИБС и 
контрол ите. 

Взаимовръ зката между безсъ ние и относител ния риск за ИБС е отразено графично на фиг. 38 
/odds ratio анал из и 95% доверител ен интервал /. За референтни категории са взети л иц ата без 
опл аквания от безсъ ние. О т фигурата прол ичава, че безсъ нието е рисков фактор при двата пол а и 
асоц иира добре с увел ичения риск за ИБС. О тносител ния риск при мъ жете е 3.7 /2.0-6.5/ и при 
жените е 6.5 /3.4-9.4/. И двата показател а са статистически сигнификантни. 

Взаимовръ зката между безсъ ние и ИБС беш е проверена и с модел  на множествена л огистична 
регресия. При отстраняване на примесващ ите фактори относител ния риск от безсъ ние, сумарно за 
двата пол а, е 3.02 /1.57-6.08/. 
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Табл иц а 21-Табл иц а 22: Структура на 
безсъ нието, статистическа оц енка между ИБС 
и контрол  /Хи квадрат-тест/: - мъ же, жени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф игура 38: Съ поставяне на опл акване от 
безсъ ние при бол ни с ИБС и контрол и, за 
мъ же и жени поотдел но: Odds ratio и 95% 
доверител ен интервал  
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4.13. ЗАХАРНА БО ЛЕСТ 

Зах арната бол ест заедно с х ипертонията, затл ъ стяването от ц ентрал ен тип и 
х ипертригл иц еридемията имат синергичен ефект и стимул ират атерогенезата. Това дава 
основание на N. Kaplan /1995/ да назове тези четири компонента на метабол итния синдром като 
“смъ ртоносен квартет”. Биох имичният анал из за кръ вната зах ар на набл ю даваната попул ац ия е 
извъ рш ен при постъ пването на бол ните в кл иниките с кръ в пол учена сл ед 12 часово гл адуване.

Въ зрастовата динамика на серумната гл ю коза е отразена графично на фиг. 39 /мъ же/ и фиг. 40 
/жени/. На фигурите са представени средните стой ности на серумната гл ю коза, по въ зрастови 
групи, по отдел но за двата пол а. При анал из на данните от фигурите можем да направим сл едните 
най -общ и изводи: 

1. При всички въ зрастови групи на бол ните с ИБС от двата пол а са нал иц е по-високи нива на 
серумна гл ю коза, сравнени с тези на контрол ите. 

2. Установява се тенденц ия за покачване конц ентрац ията на гл ю козата заедно с увел ичаване на 
въ зрастта. 

3. Сл ед ш естдесетата година при мъ жете и сл ед седемдесетата при жените нивото на кръ вната 
зах ар започва да спада. 

Статистическа оц енка между ИБС и контрол ите на изнесените по-горе данни за кръ вната зах ар е 
направена с Т-тест. О т анал иза прол ичава, че нивото на кръ вната зах ар при бол ните с ИБС, въ в 
всички въ зрастови групи от двата пол а, е значимо по-високо от това на контрол ите. 

Структурата на серумната гл ю коза по въ зрастови групи е отразена на табл иц а 23. На нея, 
съ образно степените на риска, разпредел ението на гл ю козата е на три нива: нормал на < 5.55 
mmol/l; умерено висока 5.55-7.2 mmol/l; висока > 7.2 mmol/l. О т табл иц ата л ичи, че при ИБС от 
двата пол а честотата на умерено високите и високите нива на гл ю козата е значител но по-гол яма 
от тази на контрол ните л иц а. О т табл иц ата прол ичава ощ е, че в повечето подгрупи от двата пол а 
са нал иц е значими разл ичия с Хи квадрат-тест. 
Взаимовръ зката на рисково увел ичените нива на гл ю козата и ИБС е отразена графично на фиг. 41 
/мъ же/ и фиг. 42 /жени/. За референтна категория е изпол звана най -ниската конц ентрац ия на 
гл ю козата – < 5.55 mmol/l. Изсл едван е относител ния риск при ниво на гл ю козата > 5.55 mmol/l; 
5.55-7.2 mmol/l и > 7.2 mmol/l. О т фигурите л ичи, че всички рисково увел ичени нива на гл ю козата 
при двата пол а е нал иц е висок относител ен риск за ИБС.   

При множествения л огистичен регресионен анал из се пол учих а сл едните резул тати за рисково 
увел ичените нива на гл ю козата: 5.55-7.2 mmol/l, относител ен риск – 7.83 /3.67-16.6/ и > 7.2 mmol/l, 
относител ен риск – 14.8 /10.7-20.1/. 
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Табл иц а 23: Структура на серумната гл ю коза 
по степен на риска, статистическа оц енка 
между ИБС и контрол  /Хи квадрат-тест/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф игура 39-Ф игура 40: Графично съ поставяне 
на средните стой ности на гл ю козата, по 
въ зрастови групи: - мъ же, жени 

 

Ф игура 41-Ф игура 42: Съ поставяне 
категориите на гл ю козата при бол ни с ИБС и 
контрол и – мъ же, жени: Odds ratio и 95% 
доверител ен интервал  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.14. ЗАТЛЪСТЯ ВАНЕ 

Епидемиол огични изсл едвания са документирал и, че умереното до изразено затл ъ стяване 
директно ил и индиректно чрез интервениращ и рискови фактори като х ипертония, дисл ипидемия и 
диабет е важен рисков фактор за ИБС. Затл ъ стяването при набл ю даваната попул ац ия е 
х арактеризирано чрез индекса на тел есната маса /ИТМ/. 

Въ зрастовата динамика на изчисл ените средни стой ности на ИТМ е отразена на фиг. 43 /мъ же/ и 
фиг. 44 /жени/. О т изразените графично данни на тези фигури могат да се направят сл едните най -
общ и изводи: 

1. При бол ните с ИБС въ зрастова група < 49 г., при двата пол а, е нал иц е по-висок ИТМ сравнен с 
този на контрол ите. 

2. При по-въ зрастните /50-59 г./ при двата пол а ИТМ се повиш ава както при опитните така и при 
контрол ните л иц а. 

3. При най -въ зрастните /60-69 г. и > 70 г./ настъ пва снижение на ИТМ, по-изразено при групата на 
жените. 

На изнесените графично данни за ИТМ се направи статистическа оц енка между ИБС и контрол ите 
с Т-тест. О т анал иза л ичи, че при подгрупите с ИБС при двата пол а ИТМ е по-висок от този при 
контрол ите. Статистически значими са разл иките при всички подгрупи с изкл ю чение на 60-69 г. 
/жени/ и > 70 г. /мъ же и жени/. 

На сл едващ ата табл иц а 24 структурата на затл ъ стяването е отразена чрез ИТМ по въ зрастови 
групи. На нея ИТМ е представен на три нива: нисъ к ИТМ < 24.1 kg/m2; умерен ИТМ 24.1-27.1 kg/m2; 
изразен ИТМ > 27.1 kg/m2. О т табл иц ата л ичи, че при ИБС от двата пол а честотата на умерените и 
изразените нива на ИТМ е по-гол яма от тази на контрол ите, но значими разл ичия се установяват 
единствено при ниво > 27.1 kg/m2 при мъ жете. 

Взаимовръ зката между затл ъ стяване и ИБС беш е изсл едвана с odds ratio анал из и 95% 
доверител ен интервал . За референтна категория се изпол зва най -ниския ИТМ < 24.1 kg/m2. 
Просл едени са нивата с ИТМ > 24.1 kg/m2; 24.1-27.1 kg/m2 и > 27.1 kg/m2 /фиг. 45 и фиг.46/. Най -
висок е коефиц ентъ т на риска при ИТМ > 27.1 kg/m2 при мъ жете – 4.4 /2.4-8.1/ и при жените 4.0 
/1.9-8.2/. 

Mодел а на множествена л огистична регресия установи сл едните коефиц енти на риска: ИТМ 24.1-
27.1 kg/m2, OP – 1.23 /0.57-2.65/ и ИТМ > 27.1 kg/m2, OP – 1.37 /0.62-3.02/.  
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Табл иц а 24: Структура на индекса на 
тел есната маса по степени на риска, 
статистическа оц енка между ИБС и контрол  
/Хи квадрат-тест/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф игура 43-Ф игура 44: Графично съ поставяне 
на средните стой ности на ИТМ, по въ зрастови 
групи: - мъ же, жени 

 

Ф игура 45-Ф игура 46: Съ поставяне 
категориите на ИТМ при бол ни с ИБС и 
контрол и – мъ же, жени: Odds ratio и 95% 
доверител ен интервал  
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4.15. ХРАНЕНЕ 

Проучванията през посл едните десетил етия показват, че х раненето играе важна рол я при 
съ рдечно-съ довите забол явания. Високият енергиен прием е една от водещ ите причини за 
затл ъ стяването, рисков фактор от пъ рви порядъ к за повиш ено артериал но нал ягане /Guilman M. 
1993/.

При съ бирането на данни за х раненето е изпол зван честотен въ просник. Той  дава информац ия за 
честотата на консумац ия на изпол званите х рани. За всеки вид х рана са пол учени сл едните 
отговори: не консумира дадена х рана; консумира 1-3 пъ ти седмично; консумира 4-7 пъ ти седмично.  

Честотата на консумац ия на готварска сол  се просл едява в сл едния аспект: 
1. Група, която не консумира сол . 

2. Група, която невинаги добавя сол  къ м х раната. 

3. Група, която винаги добавя сол  къ м х раната. 

С проведеното изсл едване за х раненето, чрез прил агане на честотния въ просник, се прави опит 
да се потъ рси връ зка между честотата на прием на някои основни х рани и рискъ т за въ зникване на 
ИБС. 

За оц енка на резул татите от изсл едванията са прил ожени: 

1. Хи квадрат-тест анал из оц еняващ  връ зки и зависимости. 

2. Odds ratio анал из и 95% доверител ен интервал  х арактеризиращ  връ зката между честотата на 
прием на дадена х рана и ингредиент ил и рискъ т за въ зникване на ИБС. При изчисл яването на 
odds ratio на отдел ните х рани за референтна категория сме изпол звал и групата не консумиращ и 
дадена х рана. 
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Структурата на седмична консумац ия на бел тъ чни х рани е отразена на табл иц а 25, фиг. 47 и фиг. 
48. На нея е представена честотата на седмична консумац ия на някои предимно бел тъ чни х рани 
/месо, кол баси, яй ц а, риба/. О т табл иц ата л ичи, че при жените с ИБС честотата на консумац ия на 
месо, кол баси и яй ц а е по-гол яма от тази на контрол ните л иц а. При останал ите подгрупи от двата 
пол а не се установяват значими разл ичия в честотата на консумац ия на бел тъ чна х рана. 

Взаимовръ зката между консумац ия на бел тъ чни х рани и относител ния риск за ИБС е ил ю стрирана 
графично на фиг. 47 /мъ же/ и фиг. 48 /жени/. О т фигурите прол ичава, че коефиц ентъ т на риска при 
консумац ия на месо, кол баси и яй ц а показва умерено протективен ефект въ рх у ИБС. 
Статистически значими са показател ите при консумац ия на кол баси. 

Честотата на седмична консумац ия на предимно мазнинна х рана е представена на табл иц а 26, 
фиг. 49 и фиг. 50. Просл еден е приемъ т на мазнини от животински, мл ечен, растител ен произх од и 
маргарин. О т табл иц ата се вижда, че при бол ните с ИБС, по отдел но при мъ жете и жените, е 
нал иц е съ щ ествено висока консумац ия на животински мазнини. При консумац ията на останал ите 
мазнини разл ичията с Хи квадрат-тест не са значими между опитните и контрол ните л иц а. 

Взаимовръ зката между консумац ия на мазнини и рискъ т за въ зникване на ИБС е представена на 
фиг. 49 /мъ же/ и фиг. 50 /жени/. О т фигурите л ичи, че при консумац ия на животински мазнини е 
нал иц е, както при мъ жете така и при жените, висок относител ен риск за въ зникване на ИБС. О т 
друга страна консумац ията на мл ечни мазнини при мъ жете има умерен протективен ефект. 
О т х раните с относител но високо съ дъ ржание на въ гл ех идрати сме просл едил и консумац ията на 
х л яб, макарони, ориз и картофи. Честотата на седмична консумац ия на тези х рани е представена 
на табл иц а 27, фиг.51 и фиг.52. О т табл иц ата л ичи, че съ щ ествуват съ щ ествени разл ичия в 
консумац ията на картофи между опитните и контрол ни групи. Погл еднато гл обал но не 
съ щ ествуват значител ни разл ичия между опитните и контрол ни групи при консумац ията на х л яб, 
макарони и ориз. 
Взаимовръ зката между консумац ията на въ гл ех идратни х рани и риска за въ зникване на ИБС при 
мъ жете е отразена графично на фиг. 51. Единствено при консумац ия на ориз се установява 
протективен ефект. При жените взаимовръ зката между приема на въ гл ех идратни х рани и ИБС е 
отразена на фиг. 52. О т фигурата л ичи, че при консумац ия на ориз и картофи е нал иц е 
протективен ефект, но тези стой ности не са значими.  

Структурата за честота на седмична консумац ия на мл яко и мл ечни продукти и съ ответната 
статистическа оц енка при ИБС и контрол и е отразена на табл иц а 28, фиг.53 и фиг.54. Просл едяват 
се х раните прясно и кисел о мл яко, сирене и каш кавал . О т табл иц ата л ичи, че единствено при 
жените консумиращ и 4-7 пъ ти седмично кисел о мл яко и каш кавал  са нал иц е статистически 
значими разл ичия спрямо контрол ите. 

Взаимовръ зката между консумац ия на мл яко и мл ечни продукти и риска за ИБС показва разл ичия 
при двата пол а. При мъ жете /фиг. 53/ относител ния риск на просл едените х рани се движи окол о 
единиц ата. При жените /фиг. 54/ е нал иц е умерено висок относител ен риск при консумац ия на 
кисел о мл яко, сирене и каш кавал . Тези изменения не са значими. 
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Най -сетне на табл иц а 29, фиг. 55 и фиг. 56 сме представил и структурата на седмична консумац ия 
на зел енчуц и, пл одове и готварска сол . О т табл иц ата л ичи, че при жените с ИБС честотата на 
консумац ия на зел енчуц и е по-висока от тази на контрол ите. При мъ жете не се установяват 
значими разл ичия в консумац ията на зел енчуц и между опитните и контрол ни групи. Данните за 
прием на пл одове и при двата пол а не показват разл ичия между опитните и контрол ни групи. 
Статистическата оц енка с Хи квадрат-тест не показва значими разл ичия в консумац ията на 
готварска сол  между опитните и контрол ни групи. 

На фиг. 55 е ил ю стрирана графично взаимовръ зката между консумац ия на зел енчуц и, пл одове и 
готварска сол  с риска за ИБС при мъ жете. О т фигурата се вижда, че относител ния риск на 
посочените продукти за ИБС се движи окол о единиц ата. Връ зката между консумац ия на 
зел енчуц и, пл одове и готварска сол  с риска за ИБС при жените е представена графично на фиг. 
56. О т нея л ичи, че зел енчуц ите и пл одовете оказват умерено протективен ефект за ИБС, докато 
при консумац ия на готварска сол  относител ния риск е 0.49 /0.18-1.3/.  

 

 

 

  



 

 

 

58 

Табл иц а 25: Честота на седмична консумац ия 
на бел тъ чни х рани, статистическа оц енка 
между ИБС и контрол  /Хи квадрат-тест/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф игура 47-Ф игура 48: Взаимовръ зка между 
консумац ия на бел тъ чна х рана и ИБС: Odds 
ratio и 95% доверител ен интервал  – мъ же, 
жени 
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Табл иц а 26: Честота на седмична консумац ия 
на мазнинни х рани, статистическа оц енка 
между ИБС и контрол  /Хи квадрат-тест/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф игура 49-Ф игура 50: Взаимовръ зка между 
консумац ия на мазнинна х рана и ИБС: Odds 
ratio и 95% доверител ен интервал  – мъ же, 
жени 
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Табл иц а 27: Честота на седмична консумац ия 
на въ гл ех идратни х рани, статистическа 
оц енка между ИБС и контрол  /Хи квадрат-тест/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф игура 51-Ф игура 52: Взаимовръ зка между 
консумац ия на въ гл ех идратна х рана и ИБС: 
Odds ratio и 95% доверител ен интервал  – 
мъ же, жени 
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Табл иц а 28: Честота на седмична консумац ия 
на мл яко и мл ечни продукти, статистическа 
оц енка между ИБС и контрол  /Хи квадрат-тест/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф игура 53-Ф игура 54: Взаимовръ зка между 
консумац ия на мл яко и мл ечни продукти и 
ИБС: Odds ratio и 95% доверител ен интервал  
– мъ же, жени 
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Табл иц а 29: Честота на седмична консумац ия 
на зел енчуц и, пл одове и готварска сол , 
статистическа оц енка между ИБС и контрол  
/Хи квадрат-тест/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф игура 55-Ф игура 56: Взаимовръ зка между 
консумац ия на зел енчуц и, пл одове и 
готварска сол  и ИБС: Odds ratio и 95% 
доверител ен интервал  – мъ же, жени 
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5. О БСЪЖ ДАНЕ 

О т изнесените резул тати прол ичава, че преобл адаващ ата част от опитната група са бол ни от 
миокарден инфаркт. О станал ите кл инични форми са стабил на и нестабил на ангина пекторис. 

При анал из на възрастовите к атег ории се очертава, че при мъ жете относител ния дял  на 
миокардния инфаркт е най -разпространен при категория < 49 г. /81%/. С увел ичаване на въ зрастта 
относител ния дял  на миокардния инфаркт показва тенденц ия за намал яване. При жените тази 
тенденц ия е обратна. О тносител ния дял  на миокардния инфаркт при тях , с увел ичаване на 
въ зрастта, показва тенденц ия за намал яване. 

Н. Иванов /1998/ проучва инфарктно бол ни при военносл ужащ и и намира, че относител ния дял  на 
разпространение на това забол яване е най -гол ямо в петото десетил етие. Този факт за 
“подмл адяване” на инфарктно бол ните сред мъ жкото насел ение намира своето обяснение в 
относител но по-гол ямата честота на разпространение на някои рискови фактори при тях : 
х ипертония, тю тю нопуш ене, увел ичена консумац ия на спиртни напитки и сол  /Ч. Мерджанов 1995; 
Г. Куситасев 1977/.Установена е връ зка между въ зрастта – един от най -стабил ните рискови 
фактори и ИБС. Тази корел ац ия се основава на патоморфол огични изменения в организма. Както 
се очакваш е с нарастване на въ зрастта се увел ичава и абсол ю тния брой  на забол яване от ИБС. 

Анал изъ т показва разл ичаващ а се възрастово-п ол ова тен д ен ц ия  в забол яването от ИБС. При 
категория < 49 г. рел ативния риск при мъ жете е 1.78 пъ ти по-гол ям от този на жените. С 
увел ичаване на въ зрастта на бол ните намал ява пол овата диференц иац ия като при най -
въ зрастните рел ативния риск мъ же/жени се изравнява ил и дори става отриц ател ен. Все пак 
сумарния анал из за всички въ зрасти показва, че рел ативния риск при мъ жете е по-висок от този на 
жените. 

В индустриал но развитите общ ества жените живеят по-дъ л го от мъ жете. Разл ичията между 
забол яванията и относител ния риск сред двата пол а се обясняват с демографски и биох имични 
фактори /D. Wingard 1983/. По-високата смъ ртност при мъ жете се дъ л жи на биол огични вариац ии, 
насл едственост свъ рзана с пол а, х ормонал ни разл ичия, въ нш на среда и житей ски навиц и /L. 
Verbruge 1976; I. Waldrom 1976/. 

О т изнесените резул тати прол ичава, че преобл адаващ ата част от набл ю даваната попул ац ия с 
ИБС са Софий ски граждани /84.2%/ и само мал ка част са от сел ищ а с > 2000 и < 2000 жител и. 
Анал изъ т за връ зка между местожител ство и ИБС показва, че при софий ските граждани 
рел ативния риск за ИБС е по-висок от този на другите сел ищ а. Тези данни обаче не са 
статистически значими. 

Критерий  за соц иал ен  стату с са образованието и професията /M. Gonzales et al. 1978/. 
Резул татите от изсл едванията показват, че образовател ния ц енз на бол ните с ИБС е по-нисъ к от 
този на контрол ните л иц а. Тази зависимост е подчертана при статистическия анал из по отдел но за 
двата пол а. Нал иц е са данни за инверсна зависимост между степента на образование /средно и 
висш е/ и рел ативния риск за въ зникване и развитие на ИБС. При множествения регресионен 
анал из връ зката между образование и ИБС не е статистически достоверна. 

Проучвай ки насел ението на втори, трети и ш ести рай он на гр. София Г. Куситасев /1978/ отчита, 
че 51% от бол ните с инфаркт на миокарда са с нисъ к образовател ен ц енз. Анал огични резул тати 
съ общ ава и А. Панев /1978/. О т друга страна Н. Иванов /1998/ отбел язва, че л иц ата занимаващ и 
се с умствен труд в 91% могат да бъ дат причисл ени къ м групата на застраш ените с ИБС. 
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K. Liu et al. /1982/ анал изирай ки асоц иац иятя между образование и риск за ИБС при три 
епидемиол огични изсл едвания в Чикаго за период от 20 г. констатират, че смъ ртността от 
коронарно-съ рдечни забол явания е 1.7, 1.6 и 1.6 пъ ти по-висока при групите с нисъ к 
образовател ен ц енз сравнено с тези с по-висок образовател ен ц енз. Сл ед аджустиране на 
данните за въ зраст, диастол ично кръ вно нал ягане, серумен х ол естерол , тю тю нопуш ене и ИТМ се 
оказал о, че между образование и смъ ртност от ИБС не съ щ ествува статистически значима връ зка. 

Професията съ щ о оказва вл ияние въ рх у забол еваемостта от ИБС. В изсл едваната попул ац ия от 
ИБС при мъ жете преобл адават работниц ите, а при жените по-гол ям е броят на спец иал истите. 
Мъ жете работниц и бол едуват 1.8 пъ ти повече от мъ жете сл ужащ и. О щ е по-високо е това 
съ отнош ение при жените – рел ативния риск работниц и/сл ужащ и е 2.75, а спец иал исти/сл ужащ и е 
4.7. У нас при епидемиол огични изсл едвания К. Иванов /1988/ установява, че ИБС е 
разпространена в 51% от сл учаите сред работниц и и в 43% сред сл ужащ и. О т друга страна А. 
Панев /1978,1985/ съ общ ава в своите трудове, че между соц иал ния статус и миокардния инфаркт 
няма съ щ ествена връ зка. 

В развитите в икономическо отнош ение страни соц иал ното неравенство представл ява сил ен 
медиатор за въ зникване на ИБС. S. Bennet /1996/ установява, че работниц ите бол едуват от 
коронарни забол явания 35% повече от професионал истите. Сравнявай ки високи соц иал ни кл асове 
с ниски такива увел ичен риск за ниските сл оеве установява и P. Suidicani et al /1997/. Сл ед 
мул тивариативно аджустиране за кръ вно нал ягане, серумни л ипиди, физическа активност и 
тю тю нопуш ене рел ативния риск се снижава до 1.38. Резул татите от наш ите проучвания 
подсказват, че ниските соц иал ни сл оеве асоц иират с висок относител ен дял  ексц есни рискови 
фактори които увел ичават рел ативния риск. 
Проучването за н асл ед ствен ост н а н аб л ю д аван ата п оп у л ац ия  беш е фокусирано въ рх у 
родствениц ите от пъ рва степен бол едувал и от ИБС, х ипертония и диабет. Анал изъ т на 
резул татите показва, че и при двата пол а фамил ната обремененост при ИБС е значимо по-висока 
от тази на контрол ните л иц а. При ИБС фамил но са обременени 34% от мъ жете и 46% от жените. 
При контрол ите това съ отнош ение е съ ответно 23% и 16%. О тносител ния риск за насл едственост 
е 1.6 при мъ жете и 4.4 при жените. 

Бъ л гарски изсл едовател и проучих а задъ л бочено разл ични аспекти на насл едствеността. В 
пъ рвите тях ни работи А. Симеонов /1964/ съ общ ава, че “не е откривал ” при бол ни с инфаркт на 
миокарда родител и бол ни от съ щ ото забол яване, но сред бол ните с х ипертония той  констатира в 
повечето сл учаи. Според А. Панев /1978, 1985/ здрави мъ же въ в въ зраст 40-59 г. имат бол ни от 
инфаркт родствениц и от пъ рва степен както сл едва: бащ и – 2.8%, май ки – 1.6%, братя и сестри – 
0.9%. Подчертавай ки значението на фамил ното обременяване за съ рдечно-съ довите забол явания 
Г. Куситасев /1992/ обръ щ а внимание на придобитите навиц и: тю тю нопуш ене, начин на х ранене и 
др. С. Сл авчев /1988/ провежда генетични проучвания при бол ни с ИБС преживял и миокарден 
инфаркт и установява, че ИБС се отнася къ м забол яванията с насл едствено предразпол ажение, 
като за нея е х арактерно участието на гол ям брой  гени при въ здей ствие на небл агоприятни 
въ нш ни фактори. Проучвай ки бол ни от инфаркт на миокарда л екувани в рай онна бол ниц а Г. 
О рях овиц а К. Иванов /1988/ констатира, че фамил но обременените родствениц и прекарал и ИБС, 
х ипертония и диабет са 30%. 

Етиопатогенезата на коронарното съ рдечно забол яване се определ я от взаимодей ствието на 
екзогенни нокси и генетични предразпол ожения. Тези предразпол ожения не са резул тат само на 
една единствена мутац ия както това е при фамил ната х иперх ол естерол емия, а комбинац ия от 
пол иморфизми на много и разнообразни гени от които днес са познати само една мал ка част. При 
това този пол иморфизъ м повл иява въ зникване на забол яването само при мал ка част бол ни. 
Въ веждането на нови тех ники в генната диагностика, в кл иничната рутина и увел ичаването на 
познанията ни въ рх у човеш кия геном може да промени стратегията на пъ рвична превенц ия и 
терапевтична сел екц ия /J. Ortlepp 1999/. 
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О т ан ал иза н а тю тю н оп у ш ен е при съ отнош ение пуш ачи/непуш ачи щ е отбел ежим сл едните най -
съ щ ествени резул тати: 

- както при мъ жете така и при жените е установен висок относител ен брой  на пуш ачи при 
категории < 49 г. и 50-59 г., съ ответно 81.3% и 55.6%; 

- при въ зраст > 60 г. тю тю нопуш енето при ИБС е сл або разпространено; 

- относител ния брой  на пуш ачите мъ же е значимо по-висок от този на жените;  

- броят на пуш ачите мъ же с ИБС е сигнификантно по-висок от контрол ите при категории < 49 г. и 
50-59 г. 
Взаимовръ зката между тю тю нопуш ене и ИБС в общ и л инии дава еднопосочни резул тати като 
горните. Нал иц е е подчертано висок и значим рел ативен риск за ИБС при мъ жете < 60 г. Много 
сил на е връ зката между тю тю нопуш ене с давност > 20 г. и ИБС, като е нал иц е висок рел ативен 
риск при категории < 49 г. и 50-59 г. Горните резул тати се потвръ ждават и при множествения 
регресионен анал из. 
О т изнесените по-горе данни прол ичава, че разпространението на тю тю нопуш енето сред 
набл ю даваната попул ац ия е най -гол ямо при категории < 49 г. и 50-59 г. По-сл або е 
разпространението на тю тю нопуш енето при въ зрастните категории, значител на част от тях  са 
отказал и пуш ачи. 

В повечето страни по света тю тю нопуш енето е ш ироко разпространено и представл ява един от 
най -важните рискови фактори за въ зникване и развитие на ИБС. В Германия от тю тю нопуш ене 
умират годиш но 70-80 000 душ и /K. Haustein 1999/. В САЩ  числ ото на смъ ртните сл учаи от 
съ рдечно-съ дови забол явания по съ щ ата причина достига 400 000 душ и /S. Gidding 1999; S. 
Schydlower 1994/. През 1985 г. в Европей ския съ ю з умиранията са 800 000 душ и. При най -мал ко 10 
проспективни проучвания в САЩ , Европа, Канада, Я пония и Англ ия е установено, че смъ ртността 
при пуш ачите е 1.7 пъ ти по-висока от тази на непуш ачите. Повечето от проучванията показват 
строга зависимост между степента на пуш енето и смъ ртността от коронарни съ рдечни 
забол явания /J. Fielding 1985; J. Gill 1989/. 

Интимните мех анизми на небл агоприятното въ здей ствие на тю тю нопуш енето продъ л жават да се 
изучават усил ено. При тю тю нопуш енето дей стват увреждащ о на човеш кия организъ м повече от 
х ил яда вещ ества разпадни продукти от изгарянето на тю тю на. Наред с никотина и въ гл еродния 
окис тук се причисл яват азотни окиси, пол иц икл ични въ гл еводороди, нитрозамин, бензол  и др. 

Увреждащ ото дей ствие на никотина се изразява: 

- освобождаване на норадренал ин от х ипотал амуса и ц ентрал но повиш аване на симпатикусовия 
тонус; 

- увел ичаване нивото на катех ол амините в кръ вта в резул тат на което се повиш ава кръ вното 
нал ягане, увел ичава се съ рдечната честота, настъ пва миокардна х ипоксемия и вазоконстрикц ия 
на коронарите; 

- увел ичава се стомаш ния ац идитет, ул ц ерогенно дей ствие. 

Под вл ияние на въ гл еродния окис се образува карбоксих емогл обин, смущ ава се кисл ородния 
транспорт и настъ пва тъ канна и миокардна х ипоксия и миокардна х ипоксемия. 
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Бензпирена и гл икопротеините предизвикват промени в л ипидния обмен, увел ичена агрегац ия на 
тромбоц итите, повиш ават нивото на фибриногена в пл азмата. 

Тези увреждания бл агоприятстват развиването и евол ю ц ията на атерогенеза, остъ р миокарден 
инфаркт, инсул т, х ипертония и периферни артериал ни окл узионни забол явания /K. Haustein 1999/. 

Бъ л гарски автори са проучил и много от посочените небл агоприятни посл едиц и на 
тю тю нопуш енето, като съ общ ават потвъ рдител ни и редиц а оргинал ни данни. Съ общ ава се за все 
по-гол ямо нарастване на тю тю нопуш енето сред наш ето насел ение, тенденц ия която е особено 
сил на при дец ата, мл адежите и жените /Ч. Мерджанов 1988, 1995; С. Пинтиев 1984; Т. Ангел ов 
1980/. 

Според И. Томов /1992/ тю тю нопуш енето е сред най -съ щ ествените атерогенни фактори кой то чрез 
разл ични мех анизми ускорява атерогенезата и увел ичава значимо коронарния риск, като 20-25% 
от всички смъ ртни сл учаи всл едствие на ИБС имат връ зка с тю тю нопуш енето. 

Правей ки медикосоц иал ен анал из на тю тю нопуш енето в наш ата страна Ч. Мерджанов /1988, 1995/ 
стига до сл едните по-съ щ ествени изводи: 

- висока все по-нарастващ а консумац ия на тю тю неви издел ия; 

- критическа тю тю нопуш еческа ситуац ия сред наш ето мъ жко насел ение и особено сред неговите 
мл ади контингенти; 

- л идерство в Европа и трета позиц ия по тю тю нопуш ене в света; 

- интензификац ия, подмл адяване и феминизац ия на вредните привички; 

- участие на тю тю нопуш енето в смъ ртността на всеки бъ л гарин; 

Изсл едвай ки попул ац ия в Пл овдивски окръ г С. Пинтиев /1984/ установява: 

- парал ел изъ м между вл ош аването на общ ия здравен статус на пуш ачите и интензитета на 
тю тю нева употреба; 

- най -висока честота на тю тю нопуш ене сред въ зрастовата група 25-29 г. /53.2%/; 

- сл ед 40 г. въ зраст тю тю нопуш енето рязко намал ява; 

- от изсл едваната попул ац ия в Пл овдивски окръ г пуш ат 56.2% от мъ жете и 28.9% от жените; 

Тю тю нопуш енето е основен рисков фактор за ИБС и избягването му е от съ щ ествено значение. 
Всички бол ни с ИБС трябва убедител но да бъ дат съ ветвани да не пуш ат. О бщ ествеността трябва 
да се позовава на ефектевни програми за отказване от тю тю нопуш ене. 

Анал изъ т на резул татите при набл ю даваната попул ац ия показва асоц иац ия между ал к ох ол н ата 
к он су м ац ия  и ИБС при редовна употреба на ал кох ол  < 40 грама/дневно и > 40 грама/дневно както 
сл едва: 

- при мъ жете < 59 г. се очертава значим рел ативен риск и при двете постановки; 



 

 

 

67 

- при жените > 59 г. поради редуц ирана употреба на ал кох ол  е нал иц е значим протективен ефект 
съ щ о при двете постановки; 

- при останал ите категории от двата пол а връ зката не е значима; 

- при мул тивариативния регресионен анал из рел ативния риск при консумац ия на ал кох ол  е съ щ о 
увел ичен, но тези данни не са статистически значими; 

В л итературата напосл едъ к много наш умя въ просъ т за взаимоотнош енията между ал кох ол на 
консумац ия и ИБС. И. Томов /1992/ отбел язва, че този пробл ем остава предмет на обсъ ждане. 
Епидемиол огични изсл едвания проведени при мъ жете установяват инверсна корел ац ия между 
инц идентите от коронарно-съ рдечни забол явания и кол ичеството ежедневно консумиран ал кох ол . 
Между общ ата смъ ртност и ал кох ол ната консумац ия 25-50 грама/дневно е установена U – 
формена зависимост /L. Friedman 1986; E. Rimm 1991/. Някои автори приемат повиш ената 
смъ ртност при ексц есна консумац ия на ал кох ол  като резул тат на повиш ени инц иденти от 
чернодробни и зл окачествени забол явания /M. Thun 1988; M. Fleisch 1998/. При жените 
инц идентите от коронарно-съ рдечни забол явания са по-мал ко откол кото при мъ жете. Сл ед 
менопауза при тях  се установява, подобно при мъ жете, U – формена зависимост между 
кол ичеството редовно консумиран ал кох ол  и общ ата смъ ртност /S. Fuchs 1995/. Съ общ ава се 
съ щ о така за един своеобразен кардиопротективен ефект под вл ияние на червеното вино /S. 
Renaud 1992/. 

Напосл едъ к се установих а редиц а интимни мех анизми които изясняват връ зката между ал кох ол на 
консумац ия и коронарен риск: бл агоприятно вл ияние на ал кох ол а въ рх у пл азменото ниво на 
л ипидите /W. Castelli 1977/, въ рх у факторите на съ сирване и тромбоц итната агрегац ия /S. Renaud 
1992/. Наред с тези вл ияния които са присъ щ и за всички напитки съ дъ ржащ и ал кох ол , съ общ ават 
се и х арактерни мех анизми като антиоксидативни свой ства на фенол ите на червеното вино /S. 
Renaud 1992/. 

Съ щ ествуват и противопол ожни становищ а за ал кох ол ната консумац ия. В една обзорна 
публ икац ия L. Bielin /1991/ отбел язва, че понастоящ ем не е ясно дал и съ щ ествува протективен 
ефект на мал ки дози ал кох ол  въ рх у ИБС ил и това е “фал ш ив” ефект поради разл ични източниц и 
на греш ки. Много често починал ите непиещ и са отказал и се бивш и консуматори на ал кох ол ни 
напитки поради вл ош ено здраве: ангина пекторис, миокарден инфаркт, язва, диабет и други 
забол явания. 

Просл едявай ки в продъ л жение на бл изо 40 години ал кох ол ната консумац ия в наш ата страна Ч. 
Мерджанов /1995/ резю мира сл едните най -съ щ ествени изводи: 

- за четири десетил етия средно годиш ният ал кох ол ен еквивал ент е нараснал  трикратно; 

- по ал кох ол ни кал ории Бъ л гария заема 12-13 място в света; 

- всеки втори мл ад мъ ж с тежка х ипертония е системен консуматор на ал кох ол ни напитки; 

- ал кох ол но зл оупотребяващ и в наш ата страна са 280-300 000 душ и; 

- ал кох ол ната консумац ия повиш ава значимо общ ата и мозъ чно-съ довата смъ ртност на 
бъ л гарския народ; 

Намал ената консумац ия на ал кох ол  може да бъ де средство за пъ рвична профил актика при ИБС. 
О ттук сл едва, че в рамките на общ онац ионал ната попул ац ионна стратегия е необх одимо да се 
предвидят спец ифични мерки насочени за ограничаване консумац ията на ал кох ол ни напитки. 
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Връ зката к он су м ац ия  н а к аф е и ИБС показва умерено висок рел ативен риск и при двата пол а. 
При ИБС категории < 49 г. и 50-59 г. консумац ията на кафе е по-гол яма от тази на контрол ните 
л иц а. По разл ична е картината при категория > 59 г. къ дето поради редуц ирана консумац ия на 
кафе рел ативния риск при мъ жете е окол о единиц ата, а при жените е нал иц е значим протективен 
ефект. При множествения регресионен анал из по-ниската консумац ия на кафе показва рел ативен 
риск мал ко под единиц ата, а при консумац ия на > 7 чаш и/седмично – мал ко над единиц ата. 

В л итературата се съ общ ават противоречиви резул тати относно връ зката консумац ия на кафе и 
рискъ т за ИБС. Някои автори намират, че консумац ията на кафе, особено на турско кафе, е 
свъ рзана с повиш ен серумен х ол естерол  /D. Grobee 1990; M. Mayers 1992; A. Basinsky 1993/. При 
изсл едване на медиц и A. LaCroix /1999/ намира, че пиещ ите повече от 5 чаш и/дневно кафе имат 
рел ативен риск 2.49. H. Sesso /1999/ проучвай ки 340 бол ни с инфаркт на миокарда установява, че 
пиещ ите повече от 4 чаш и/дневно кофеинизирано кафе имат негативен рел ативен риск – 0.84. 
Ф рамингамското изсл едване не отчита асоц иац ия между консумац ия на кафе и риск за ИБС /L. 
Rosenberg 1987/. 

Данните от анал иза показват, че при ИБС от двата пол а относител ния дял  на рисково увел ичени 
нива тотал ен  х ол естерол  е най -гол ям при категории < 49 г. и 50-59 г. Сл ед 60 години х ол естерол а 
показва тенденц ия за относител но намал яване. В отдел ните категории на ИБС честотата на 
разпространение на х ол естерол а с нива > 6.7 mmol/l варира при мъ жете от 16-31%, а при жените 
от 23-62%. 

В проучване на сл учай но подбрани л иц а от рай она на гр. Добрич С. Торбова /1997/ намира 
разпространение на тотал ен х ол естерол  > 6.2mmol/l при 32.1% от мъ жете и 34.7% от жените. В 
друго проучване у нас при изсл едване на 189 бол ни от миокарден инфаркт преминал и през 
рай онна бол ниц а Горна О рях овиц а е установен тотал ен х ол естерол  > 6.4 mmol/l при 14% от 
бол ните /К. Иванов 1988/. L. Heinemann /1998/ изсл едва в рамките на WHO MONICA Project 
насел ение от три региона на бивш ата Източна Германия през 1991-1994 г. и намира 
х иперх ол естерол емия > 6.7 mmol/l при 28.9% от мъ жете и 24.1% от жените. Вижда се, че 
х иперх ол естерол емията варира при разл ичните проучвания показвай ки зависимост от региона и 
изсл едвания контингент. По данни на А. Киряков /1987/ в общ ата попул ац ия 
дисл ипопротеинемиите имат честота 8.1%, докато при бол ни от ИБС – 91.5% /при 49.2% в скрита 
форма/. Според съ щ ия автор тези данни свидетел стват за високостепенна атерогенна значимост 
на явните и скрити форми на дисл ипопротеинемиите. 

Въ зрастовата динамика на тотал ния х ол естерол  при опитната попул ац ия показва тенденц ия за 
увел ичаване на х ол естерол а еднопосочно заедно с нарастване на въ зрастта до категория 50-59 г. 
вкл ю чител но. Сл ед 60 г. при мъ жете и сл ед 70 г. при жените нивото на х ол естерол а относител но 
намал ява. При разл ичните категории на ИБС средните стой ности на х ол естерол а варират от 5.2-
6.1 mmol/l. При контрол ните групи тези стой ности са по-ниски. 

Анал изъ т на връ зката тотал ен х ол естерол  и ИБС показва, че с увел ичаване на х ол естерол а 
нараства и рел ативния риск за въ зникване и развиване на ИБС. При набл ю даваната попул ац ия, 
ниво на х ол естерол а > 6.7 mmol/l, атерогенния риск е подчертано висок и сигнификантен за двата 
пол а. 

Бъ л гарски автори са проучил и подробно значението на х ол естерол а и л ипопротеините като важни 
детерминанти при съ рдечно-съ довите забол явания. Съ щ ествуват множество проучвания за 
взаимовръ зка на серумните л ипиди и ИБС /А. Киряков 1986; Ч. Мерджанов, И. Томов, Д. Дочев 
1988; С. Торбова 1997/. 
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Гол ямото разпространение на рисково увел ичените нива на серумния х ол естерол  при ИБС 
мотивира попул ац ионен подх од и многофакторна профил актична стратегия насочена къ м промяна 
на начина на х ранене, повиш аване на физическата активност, нормал изиране на тел есното тегл о 
и прекратяване на тю тю нопуш енето. 

Резул татите от проучването показват, че ф изич еск ата ак тивн ост има инверсна асоц иац ия с 
риска за ИБС. Протективния ефект от физическата активност се установява и при двата пол а. При 
множествената л огистична регресия се очертава значим протективен ефект при физическо 
натоварване < 14 часа/седмично, докато при натоварване > 14 часа/седмично протективния ефект 
не е значим. 

Проучванията показват, че физическата активност опосредствява връ зката си чрез намал яване на 
систол ичното и диастол ичното артериал но нал ягане, серумния тотал ен х ол естерол , ИТМ /N. 
Stender 1993/. Според други автори взаимовръ зката между физическа активност и съ рдечен риск е 
замъ гл ена поради това, че са нал иц е методол огични пробл еми при оц енката на активността, 
степенуването на нивата на активност и на отдел ните видове активност. 
О т ан ал иза н а г л ю к озата щ е отбел ежим сл едните по-съ щ ествени резул тати: 

- нал иц е са високи нива на гл ю козата показващ и зависимост от въ зрастта и значимо разл ичаващ и 
се от тези на контрол ите; 

- гол ямо разпространение на умерено високите /5.5-7.2 mmol/l/ и високи /> 7.2 mmol/l/ нива на 
гл ю козата при ИБС вариращ и в отдел ните категории от 37-63% при мъ жете и от 44-78% при 
жените; 

- висок рел ативен риск за ИБС установен при умерено високите и високи нива на гл ю козата; 

- диабетиц ите са изкл ю чени при подбора на контрол ната група; 

Диабетъ т представл ява тежко х ронично протичащ о обменно-ендокринно забол яване което 
поразява най -често л иц ата в зрял а въ зраст и води до тежки усл ожнения и преждевременна смъ рт. 
Гол ямото медикосоц иал но значение на диабета се дъ л жи на обстоятел ството, че той  повиш ава 
атерогенния, коронарния и ц ереброваскул арния риск. Според експерти на WHO понастоящ ем 
разпространението на диабета сред въ зрастното насел ение на Европа въ зл иза на 2-5%. Сл ед 
1948 г. в период от 40 г. честотата на зах арната бол ест у нас е нарастнал а 8-10 пъ ти. Предиктори 
на бол естта в страната пол учени чрез стъ пков л огистичен регресионен анал из въ в въ зрастта 45-
64 г. се оказват фамил ната обремененост, затл ъ стяването, псих осоц иал ния дистрес и въ зрастта 
/Ч. Мерджанов 1995/. 

Диабета много често асоц иира с други рискови фактори за ИБС: л ипиди и л ипопротеини, 
х ипертония, обезитас. Съ щ ествува тясна връ зка между диабет, х ипертония и обезитас. Този 
връ зка се осъ щ ествява посредством нивото на пл азмения инсул ин и инсул иновата резистентност 
/G. Reaven 1990/. Асоц иац ията на посочените фактори стимул ира атерогенезата /N. Kaplan 1995/. 
Диабетъ т като важен рисков фактор за коронарно-съ рдечните забол явания наред с регул ярно 
л ечение изисква и грижл ива профил актика: коригиране на свръ х тегл ото, л ечение на х ипертонията, 
забрана на тю тю нопуш енето, увел ичаване на физическата активност /P. Cullen 2000/. 

О т ан ал иза н а затл ъстя ван ето щ е отбел ежим сл едните по-съ щ ествени изводи: 

- при ИБС категории < 49 г. и 50-59 г. при двата пол а разпространението на наднорменото тегл о и 
затл ъ стяването, изразени чрез ИТМ, е по-високо от контрол ите; 
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- при категории 60-69 г. и > 70 г. тел есното тегл о не се повиш ава и зависимостта е по-сл або 
изразена; 

- взаимовръ зката на наднорменото тегл о и затл ъ стяването с ИБС, анал изирана с odds ratio 
анал из, показва висок рел ативен риск особено при ИТМ > 27.1 kg/m2; 

- по метода на множествения регресионен анал из рел ативния риск на наднорменото тел есно тегл о 
и затл ъ стяването намал ява и не показва значими стой ности; 

Наднорменото тел есно тегл о и затл ъ стяването се дефинират с увел ичаване над нормата на 
тел есното тегл о и свъ рзаното с него увел ичаване на тел есната мастна тъ кан. Според 
съ временните разбирания затл ъ стяването е един синдром кой то се повл иява от генетични 
фактори, консумиране на гол еми кол ичества богата на мазнини х рана и редуц ирана физическа 
активност. Разл ичават се андроиден и гиноиден тип на затл ъ стяване. Андроидният тип на 
затл ъ стяване е х арактерен за мъ жете и се изразява с натрупване на тл ъ стини в горната пол овина 
на тял ото. Съ четава се с наруш ен гл ю козен тол еранс, х иперл ипидемия, артериал на х ипертония и 
е рисков фактор за съ рдечно-съ довите забол явания /P. Cassano 1990; B. Larson 1984/. Гиноидният 
тип на разпредел ение на мастната тъ кан е х арактерен за жените. Мастната тъ кан се натрупва 
предимно в дол ните части на тял ото. 

Затл ъ стяването е важен предиктор на рисковите фактори х ипертония, диабет и дисл ипидемия. 
О свен това затл ъ стяването представл ява и независим фактор. Съ рдечно-съ довия риск корел ира 
добре с ИТМ. Установено е, че при ИТМ > 25 kg/m2 рел ативния риск се удвоява, а при ИТМ > 30 
kg/m2 рел ативния риск се утроява /Deutsche Adipositas Gesellschaft 1988; J. Manson 1995/. 

Епидемиол огични изсл едвания на бъ л гарски автори отбел язват непрекъ снато увел ичаване на 
затл ъ стяването сред наш ето насел ение. Затл ъ стяването е един от най -ш ироко разпространените 
рискови фактори защ ото всеки втори въ зрастен е с наднормена тел есна маса. Медиаторите на 
затл ъ стяването като високи стой ности на артериал но нал ягане, атерогенен л ипиден профил , 
наруш ен гл ю козен тол еранс имат огромен "принос” за рязкото вл ош аване на попул ац ионния 
здравен статус на бъ л гарското насел ение /Ч. Мерджанов 1995; И. Тимнев 1996; К. Ангел ова 1996; 
Х. Деянов 1996; С. Зах ариева 1999/. 

В превенц ията на затл ъ стяването е необх одимо да се изработи програма за регул ирано х ранене и 
увел ичаване на физическата активност. Диетата трябва да вкл ю чва х рани с ниско енергий но 
съ дъ ржание и с обил но кол ичество бал астни х рани. О т друга страна необх одимо е да се 
ограничават х раните с високо кал орий но съ дъ ржание, готварска сол , системна употреба на 
ал кох ол  /P. Cullen 2000/. 

Поради значимостта на п роб л ем а за х ип ертон ия та щ е приведем отново някои по-съ щ ествени 
изводи: 

- аджустираната въ зрастова динамика на артериал ната х ипертония при ИБС показва високи 
средни нива на систол ично и диастол ично артериал но нал ягане зависими еднопосочно от 
въ зрастта и разл ичаващ и се сигнификантно от тези на контрол ите; 

- честотата на артериал ното нал ягане с ниво > 140/90 mmHg в отдел ните категории въ зл иза при 
мъ жете от 45-69% и при жените от 55-72%. При контрол ните групи тези честоти въ зл изат 
съ ответно 7-20% и 7-35%. Честотата на разпространение на артериал ната х ипертония при ниво > 
160/90 mmHg при ИБС в разл ичните въ зрастови групи въ зл иза от 12-48% при мъ жете и от 22-31% 
при жените; 
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- връ зката между степента на систол ично и диастол ично артериал но нал ягане от една страна и 
рел ативния риск за въ зникване и развитие на ИБС от друга дава указание, че рел ативния риск има 
въ зх одящ а тенденц ия показвай ки зависимост от нивата на артериал но нал ягане. По-високите 
степени на рел ативен риск при набл ю даваната попул ац ия се дъ л жи на обстоятел ството, че 
анал изъ т е извъ рш ен при по-ниски референтни категории съ ответно < 130 mmHg и < 85 mmHg; 

- високо нормал ните нива на систол ично и диастол ично артериал но нал ягане съ ответно 130-139 
mmHg и 85-89 mmHg съ щ о дават данни за умерено висок риск; 
При анал из на резул татите относно х ипертонията изпол звах ме кл асификац ията на артериал ното 
нал ягане публ икувана на 30.10.1992 г. в The fifth report of the Joint National Committee on detection, 
evaluation and treatment of high blood pressure. За удобство в работата ние обединих ме в една 
група патол огичната х ипертония /умерена, тежка и много тежка/. 

Резул татите от Ф рамингамското проучване сочат, че рискъ т за развитие на х ипертонична бол ест е 
над два пъ ти по-висок за мъ жете с иниц иал но диастол ично нал ягане в диапазона 85-89 mmHg в 
сравнение с л иц ата които са имал и иниц иал но диастол ично нал ягане < 85 mmHg. 

При проучване на А. Пух л ев /1964/ броят на л иц ата с артериал на х ипертония в бъ л гарската 
попул ац ия над 18 г. е 550 000 душ и. Според С. Торбова /1994/ и Ч. Мерджанов /1995/ л иц ата с 
артериал но нал ягане > 140/90 mmHg са 1 500 000 душ и. 

Много съ щ ествени са резул татите пол учени при десетгодиш но епидемиол огично проучване на 
5618 душ и от бивш ия Бл агоевградски окръ г. Честотата на артериал на х ипертония > 160/95 mmHg 
в разл ичните въ зрастови групи въ зл иза от 3.31-16.59%, смъ ртността сред х ипертониц ите е 
трикратно по-висока от нормотензивната група и рел ативния риск за ИБС въ зл иза на 2.5 при 
мъ жете и 4.4 при жените. 

По проучвания в рамките на MONICA Project в Източна Германия разпространението на 
аджустираната по въ зраст артериал на х ипертония въ зл иза при мъ жете от 11-51% и при жените от 
6-52% /L. Heinemann 1998/. 

W. Kannel /1988/ дефинира артериал ната х ипертония като кръ вно нал ягане асоц иирано с повиш ен 
риск от гол еми усл ожнения като ц еребрал но-съ дови, съ рдечно-съ дови и бъ бречно-съ дови 
забол явания. 

Артериал ното нал ягане е степенен феномен асоц ииран съ с степенен риск. Кол кото по-високо е 
нал ягането, както систол ично така и диастол ично, тол кова по-висок е рискъ т от съ рдечно-съ дови 
усл ожнения и по-къ са продъ л жител ност на живото /С. Торбова 1994/. 

Изчисл ено е, че евентуал но понижение на систол ичното артериал но нал ягане с 2 mmHg може да 
намал и годиш ната смъ ртност от мозъ чен инсул т с 6%, от ИБС с 4% и от други съ дови забол явания 
с 3% /J. Stamler 1991/. 

Артериал ната х ипертония е не само самостоятел ен гл авен съ рдечно-съ дов рисков фактор а съ щ о 
и каскада от рискови фактори /С. Торбова 1997/. 

В общ ата попул ац ия артериал ното нал ягане корел ира с други рискови фактори, метабол итни и 
х емодинамични: л ипиди и л ипопротеини, гл ю коза, инсул ин, х ематокрит, тел есно тегл о, съ рдечна 
честота, ударен обем, пл азмен норепинефрин /S. Julius 1995/. 
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Данни от кл инични и епидемиол огични проучвания доказват значимостта на сл едните фактори в 
етиол огията на въ зрастово обусл овената х ипертония: повиш ена консумац ия на натриев х л орид, 
наднормено тегл о и затл ъ стяване, х ипо и адинамия, зл оупотреба с ал кох ол . Съ временната 
представа за въ зникване на х ипертоничната бол ест – генетични фактори и фактори на 
обкръ жаващ ата среда дават реал на въ зможност за профил актика на забол яването. Пъ рвичната 
профил актика вкл ю чва два подх ода: масова неадресирана профил актика за ц ял ото насел ение и 
адресирана профил актика за високо рисковите контингенти. Съ щ ествен ел емент е промяната в 
стил а на живот водещ  до понижаване на артериал ното нал ягане и до редуц иране на други рискови 
фактори за ранна бол естност и смъ ртност от съ рдечно-съ дови забол явания: редуц иране на 
тел есната маса, рац ионал но х ранене, ограничаване приема на сол , ограничаване на ал кох ол ната 
консумац ия, прекратяване на тю тю нопуш енето, системна аеробна физическа активност. 
При изсл едване на б езсън ието при ИБС от двата пол а се установи по-висока честота от тази при 
контрол ната група. Връ зката между безсъ ние и ИБС изсл едвана чрез odds ratio анал из показа, че 
безсъ нието представл ява рисков фактор за ИБС. Тези данни се потвъ рждават и при множествения 
регресионен анал из. 
Редиц а автори намират позитивна връ зка между безсъ нието / х ъ ркане, апное/ и х ипертонията /F. 
Hu 1999; S. Quan 1997/. Други изсл едовател и считат, че между безсъ нието и х ипертонията няма 
значима връ зка /P. Jennum, A. Sjol 1993/. Взаимовръ зката на безсъ нието е биол огично въ зможна 
тъ й  като наруш енията в съ ня предизвикват х ипоксия, х иперкапния, въ збудимост и х ронично 
активират симпатикуса /J. Purish 1990/. 

Ефекта от безсъ нието обикновено се придружава с други рискове като ИТМ, въ зраст, 
тю тю нопуш ене, ал кох ол на консумац ия. Безсъ нието се повл иява бл агоприятно при намал яване на 
тел есното тегл о, спиране на тю тю нопуш енето, подобрен физически режим. 

При анал иза на връ зката между д иета и И Б С  щ е подчертаем някои по-съ щ ествени изводи: 

- протективен ефект при консумац ия на кол баси от двата пол а свъ рзан с намал ената консумац ия 
при опитната група; 

- умерено увел ичен рел ативен риск за двата пол а при консумац ия на животински мазнини; 

- протективен ефект на мл ечните мазнини поради ограничената им употреба; 

- протективен ефект на ориза поради по-мал ката честота на консумац ия; 

- умерено висок рел ативен риск /само при жените/ при консумац ия на кисел о мл яко, сирене, 
каш кавал  без данни за значимост; 
Съ щ ествен ел емент от набл ю дението е, че не се установява сигнификантна връ зка между 
традиц ионно ш ироко застъ пените у нас ежедневно консумирани х рани и рискъ т за ИБС, именно: 
х л яб, тестени произведения, растител но масл о, зел енчуц и и пл одове, готварска сол . В повечето 
сл учаи рел ативния риск варира окол о единиц ата без да показва съ щ ествени връ зки. 

За съ жал ение прил ожената методика за честота на х ранител на консумац ия не може да отговори 
на въ проса за асоц иац ия на енергий ния бал анс и ИБС. 
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Диетата се смята за важен фактор при въ зникване и развитие на атероскл ерозата и свъ рзаните с 
нея съ рдечно-съ дови забол явания. По този въ прос все ощ е са нал иц е кол ебания за нал ичието на 
взаимовръ зка между отдел ните компоненти на на х раната и риска от съ рдечно-съ дови 
забол явания /Report of the Cardiovascular Review Group Committee on Medical Aspects of Food Policy 
1994/. 

Някои проучвания изл агат изобщ о на съ мнение адекватността на кл асическата х ипотеза за 
диетата като риск /W. James 1989/. О бикновено л итературата ц итира риска от наситените мазнини, 
протективния ефект на пол иненаситените мазнини, протективния ефект на вл акнините, риска от 
тотал ния енергиен еквивал ент /T. Gordon 1981; D. Mcgee 1984; L. Kushi 1985/. Подчертава се 
здравосл овния ефект на средиземноморската диета но напосл едъ к е нал иц е тенденц ия за 
изоставянето и /W. James 1989/. 

Връ зката между диета и ССЗ се докл адва като нул ева в почти пол овината от изсл едванията. Тези 
не особено внуш ител ни резул тати не са за пренебрегване особено като се има предвид 
стабил ната методол огична основа на нул евите изсл едвания сравнени с позитивните /P. Knekt 
1994; J. Manson 1994/. Взаимовръ зката може да се дъ л жи на замъ гл яване от други здравно 
поведенчески фактори ил и на намал ения прием на рискови х рани. О собено замъ гл яват 
резул татите тю тю нопуш енето – веднъ ж премах нат ефекта на тю тю нопуш енето попул ац иите дават 
значими разл ики в риска от кардиоваскул арна смъ ртност. 
Етиол огията на съ рдечно-съ довите забол явания се занимава предимно с биол огични фактори и 
по-мал ко с аспекти на начина на живот които са обект на директен контрол  и могат да редуц ират 
риска. Здравната промоц ия и здравната просвета адресират фактори за които масовата 
общ ественост може да вземе активно отнош ение чрез съ общ ения и препоръ ки. Нал иц е е 
стратегия на WHO която гл аси, че по-важно е да се прибави живот къ м годините откол кото години 
къ м живота. Цел та е не само да се предотврати преждевременната смъ рт но и да се забави 
начал ото на нетрудоспособност и инвал идност. 
Много ел ементи на здравното поведение свъ рзани с намал ение на риска от ИБС са прости за 
промяна, не изискват финансови средства за реал изац ия, не вредят и могат да бъ дат въ зприети 
от гол еми групи от насел ението. G. Rose /1992/ посочва, че много х ора трябва да направят мал ки 
промени в начина на живот за да може общ еството като ц ял о да почувства потенц иал ния 
превантивен ефект на коронарната бол ест. 
Принц ипно пол ожение у нас е нерац ионал ното х ранене: нал иц е е изразен дисбал анс между 
бел тъ чини, въ гл ех идрати и мазнини, завиш ена употреба на зах арни издел ия, х л яб, ал кох ол ни 
напитки, готварска сол  и относител но ниска консумац ия на свежи зел енчуц и, пл одове и риба. 
Пъ рвичната профил актика на преждевременната атероскл ероза трябва да съ ставл ява постоянна 
пол итика на общ еството. Необх одими са промени в пъ рвичната диета за профил актика и контрол  
на х иперл ипидемията, затл ъ стяването, х ипертонията и диабета. 
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6. ИЗВО ДИ И ПРЕПО РЪКИ 

1. Проведеното сл учай -контрол  проучване на рисковите фактори при ИБС обх ващ а 261 бол ни /166 
мъ же и 95 жени/, преобл адаващ ата част от които са с диагноза миокарден инфаркт; относител ната 
забол еваемост от миокарден инфаркт при мъ жете е най -висока при категория < 49 г. и очертава 
тенденц ия за намал яване с увел ичаване на въ зрастта; при жените това съ отнош ение е обратно. 

2. Соц иал ния статус определ ен от степента на образование и професия е предиктор за ИБС; по-
ниския соц иал ен статус представл ява рел ативен риск за ИБС. 

3. Ф амил ната обремененост за съ рдечно-съ дови забол явания /родственик от пъ рва степен 
забол ял  ил и починал  от ССЗ/ е предиктор за коронарни инц иденти с честота 1.6-4.4 пъ ти по-
гол яма от контрол ната група. 

4. Тю тю нопуш енето очертава ш ироко и ексц есивно разпространение с висок атерогенен риск при 
мъ жете с ИБС < 49 г. и 50-59 г.; при мъ жете сл ед 60 г. тю тю нопуш енето намал ява и връ зката с 
ИБС е по-сл аба; при жените < 59 г. разпространението на тю тю нопуш енето е умерено и не показва 
значима връ зка с ИБС; сл ед 60 г. при жените тю тю нопуш енето дава данни за протективен ефект 
поради редуц ирана консумац ия. 

5. Ал кох ол ната консумац ия очертава умерено висок рел ативен риск при мъ жете категория < 49 г. и 
50-59 г. пиещ и < 40 грама/дневно и > 40 грама/дневно; при въ зрастните мъ же, както и при жените, 
ал кох ол ната консумац ия е редуц ирана и връ зката с ИБС е сл аба. 

6. Нал иц е е умерено висок рел ативен риск при консумац ия на кафе за двата пол а категории < 49 г. 
и 50-59 г. 
7. Въ зрастовата динамика на х ол естерол а очертава относител но по-високи средни стой ности от 
контрол ите и тенденц ия за еднопосочно нарастване на нивата заедно с увел ичаване на въ зрастта; 
при ИБС ш ироко са разпространени рисковите нива на х ол естерол а /умерено високи и високи/ с 
данни за висок атерогенен риск подчертан при въ зраст < 49 г. и 50-59 г. и особено при нива на 
х ол естерол а > 6.7 mmol/l. 

8. Повиш ената физическа активност представл ява протективен фактор за ИБС. 

9. Хипергл икемията при ИБС е относител но по- ш ироко разпространена от контрол ната група; 
умерено увел ичените и увел ичени нива на гл ю коза очертават висок атерогенен и коронарен риск. 
10. Наднорменото тегл о и затл ъ стяването на категории < 49 г. и 50-59 г. при ИБС са по-ш ироко 
разпространени от контрол ните л иц а; рел ативния риск за затл ъ стяване е особено изразен при 
ИТМ > 27.1 kg/m2; над 60 г. тел есното тегл о не се повиш ава и връ зката с ИБС е по-сл аба. 

11. Аджустираната въ зрастова динамика на артериал ното нал ягане /систол ично и диастол ично/ 
при ИБС показва по-високи средни нива от контрол ите; връ зката на систол ичното и диастол ично 
нал ягане по отдел но дава указание за рел ативен риск с въ зх одящ а тенденц ия зависещ  от 
степента на артериал но нал ягане; високо нормал ните нива на артериал но нал ягане дават данни 
за умерено висок риск. 
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12. При ИБС разпространението на безсъ нието е по-гол ямо от контрол ната група а рел ативния 
риск на безсъ нието е умерено висок. 
13. Консумац ията на животински мазнини при двата пол а и консумац ията на кисел о мл яко, сирене 
и каш кавал  /само при жените/ оказват умерено увел ичен рел ативен риск за ИБС; кол басите и 
ориза дават данни за протективен ефект поради ограничената им употреба; ш ироко застъ пените у 
нас продукти х л яб, тестени произведения, растител но масл о, зел енчуц и, пл одове и готварска сол  
дават указание за нул ев ефект. 
14. Съ временните представи за въ зникване на ИБС обусл овено от генетични фактори и фактори 
на въ нш ната среда дават реал на въ зможност за превенц ия на забол яването. Принц ипите на 
превенц ия обаче все ощ е са ориентирани спрямо медиц ината и отдел ния индивид. В тази насока 
активното участие на ц ял ото общ ество се смята за основа на здравната пол итика. Необх одимо е 
провеждането на масова неадресирана превенц ия за ц ял ото насел ение и на адресирана 
превенц ия за високо рисковите попул ац ии, именно: л иц а на въ зраст до 60 г., фамил но обременени 
за ССЗ, с тю тю нопуш ене, х ипертония, х ипергл икемия, затл ъ стяване и наруш ен х ранител ен режим. 
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