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Дисертационният труд съдържа 182 страници, 34 таблици, 23 
фигури и 18 приложения. Библиографският списък включва 326 
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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 
 
На кирилица:  
Б(α)П – бензо(α)пирен  
ВШЧ – Въпросник за шумова чувствителност  
ДАН – диастолно артериално налягане 
ЗДТ2 – захарен диабет тип 2 
ИБС – исхемична болест на сърцето 
ИТМ – индекс на телесна маса 
КЕС – коефициента за еквивалентност и стабилност  
КФ-ВШЧ – Кратка форма на Въпросник за шумова чувствителност  
МКБ – Международна класификация на болестите 
НАГ – насочени ациклични графики  
САН – систолно артериално налягане 
СИС – социално-икономически статус  
ССЗ – сърдечно-съдови заболявания 
ТГ – Теория на генерализирането  
ФПЧ2.5 – фини прахови частици под 2.5 микрона  
ШЧ – шумова чувствителност  
 
На латиница: 
dB(A) – децибел 
eGFR – изчислена скорост на гломерулната филтрация  
HDL – холестерол с висока плътност 
L24 – средни нива на шума през деня, вечерта и нощта с начислени 5 dB(A) към 
Lвечер и 10 dB(A) към Lнощ 
LDL – холестерол с ниска плътност 
Lекв – еквивалентно ниво на шума 
Lнощ – А-претеглено осреднено нощно еквивалентно ниво на шума за дълъг 
период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е 
посочено в стандарта БДС ISO 1996 - 2:1987 
NO2 – азотен диоксид 
АХ – артериална хипертония 
 
Статистически символи: 
95% CI – 95%-процентов доверителен интервал 
ANOVA – дисперсионен анализ 
B – нестандартизиран регресионен коефициент 
IQR – междуквартилен интервал 
OR – съотношение на шансовете  
p – критерий за оценка на статистическата значимост 
r – корелационен коефициент на Пиърсън 
RR – относителен риск 
SD – стандартно отклонение 
α – коефициент алфа 
ρ – корелационен коефициент на Спиърман 
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„Един ден човек отчаяно ще трябва да се бори с шума така,  
както се е борил с холерата и чумата.“ 

  

Роберт Кох, 1910 г. 

 
 

I. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Пандемичното, всепроникващо и повсеместно разпростра-

нение на шумовото замърсяване в съвременния свят го очертават, 
от епидемиологична гледна точка, като един от основните 
замърсители на околната среда [Goines & Hagler, 2007]. През 2012 г. 
37.8% от европейците, живеещи в големи градове (>250 000 
жители), са изложени на над 55 dB(A) L24 и 11.26% на над 65 dB(A) 
L24, докато за България тези пропорции са повече от двойно по-
големи – 84.44% и 27.64% [NOISE, 2017]. Тези данни са 
изключително обезпокояващи и показват голямата значимост на 
проблема в нашата страна. Експерти към Световната здравна 
организация (СЗО) изчисляват, че поради здравните ефекти на 
комунално-битовия шум всяка година Западна Европа губи поне 
един милион години живот в добро здраве [WHO Regional Office for 
Europe, 2011]. В България за 2012 г. във връзка с автомобилния шум 
са изгубени около € 300 милиона [Dzhambov & Dimitrova, 2015b, c; 
Dzhambov, Dimitrova & Mihaylova-Alakidi, 2015]. 

Шумът е прототип на екологичен стресор, който води до 
активирането на симпатико-адреналната и хипоталамо-хипофизо-
надбъбрчената системи, както и до влошено качество на съня и 
промени във фазите му. Като резултат от това се повишават нивата 
на стресовите хормони, което води до патофизиологични промени в 
съдовия тонус и сърдечния дебит, реологичните свойства на кръвта 
и кръвната глюкоза. В дългосрочен план всички тези промени се 
явяват предпоставка за развитието на сърдечно-съдови и 
метаболитни заболявания [Westman & Walters, 1981; Ising & Kruppa, 
2004; Münzel et al., 2014; Recio et al., 2016]. 

В проучванията върху ефектите на автомобилния шум под 
внимание трябва да се вземе шумовата чувствителност (ШЧ) на 
участниците. Това е индивидуална особеност, включваща 
физиологични и психологически компоненти и нагласи, повишаващи 
податливостта на индивида към шума [Job, 1999]. ШЧ определя 
уязвимостта към шума и влияе върху начина, по който експозицията 
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се отразява на здравето на хората [Dzhambov, 2015]. Тя е свързана 
със сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ) и се счита, че би могла 
да играе ролята на модификатор на ефекта на шумовия стрес 
[Heinonen-Guzejev, 2009]. Ето защо е необходимо валидирането на 
въпросник за оценка на ШЧ на български. 

Докато ефектите на автомобилния шум върху ССЗ са добре 
изучени и има безспорни доказателства, че той може да повиши 
риска за възникването им, то интересът към захарния диабет тип 2 
(ЗДТ2) и затлъстяването тепърва се покачва с натрупването на 
емпирични данни по въпроса, които към момента са недостатъчни и 
следва да бъдат допълнени. Мета-анализ на чуждата литература, 
изготвен за целите на дисертационния труд, показа, че хората, 
експонирани на L24 > 60 dB(A) в жилището си, имат повишен риск от 
диабет – RR = 1.22 (95% CI: 1.09, 1.37); също така се наблюдава 
линейна зависимост между автомобилния шум и обиколката на 
талията – +0.14 cm (95% CI: 0.10, 0.18) за всеки 5 dB(A). Повечето 
налични данни касаят общата популация и здравото население. 
Единици са проучванията, които отчитат отражението на 
автомобилния шум върху тежестта на протичането на вече 
диагностицирано ССЗ сред пациенти, а това представлява интерес 
с оглед третичната профилактика. 

В България дори широко известните ефекти на автомобилния 
шум не са достатъчно изучени, а наличните проучвания не са 
актуални към момента; анализирането на тези ефекти е от особено 
значение поради специфичните социално-икономически, културни и 
екологични условия в страната. Идентифицираните пропуски в 
литературата очертават необходимостта от настоящото проучване, 
което да постави основата за бъдещи изследвания в България 
върху сърдечно-съдовите и метаболитни ефекти на автомобилния 
шум. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ  
 
1. ХИПОТЕЗА: Експозицията на автомобилен шум в жилището е 

свързана с честотата на сърдечно-съдови заболявания, 
захарен диабет тип 2 и затлъстяване, както и с тежестта на 
вече възникнало сърдечно-съдово заболяване. 

 
2. ЦЕЛ: Да се установи дали експозицията на автомобилен шум в 

жилището е свързана с повишена честота на артериална 
хипертония, исхемична болест на сърцето, захарен диабет тип 
2 и затлъстяване, както и с тежестта на вече възникнало 
сърдечно-съдово заболяване. 

 
3. ЗАДАЧИ 
 
3.1. Да се разработи и адаптира на български език въпросник за 

оценка на индивидуалната шумова чувствителност. 
 

3.2. Да се проведе полево проучване за установяване на 
асоциация между автомобилния шум в жилището и честотата 
на артериална хипертония, исхемична болест на сърцето, 
захарен диабет тип 2 и затлъстяване. 

 
3.3. Да се проведе проучване сред пациенти със сърдечно-съдово 

заболяване за установяване на асоциацията между 
автомобилния шум в жилището и тежестта на заболяването, 
оценена чрез анализ на артериалното кръвно налягане, 
бъбречната функция, затлъстяването, липидния и 
въглехидратния метаболизъм. 
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III. ПОСТАНОВКА, МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 
 

Дисертационният труд е базиран на резултатите от три 
проучвания. (Фигура 1) Проучване I е психометрично и описва 
разработването и адаптирането на български език на преработен 
въпросник за изследване на ШЧ. Проучване II е емпирично, 
срезово, полево проучване на връзката на автомобилния шум в 
жилището с разпространението на АХ, ИБС, ЗДТ2 и затлъстяването. 
Проучване III включва пациенти със ССЗ и изследва връзката на 
автомобилния шум с тежестта на артериалното кръвно налягане, 
бъбречната функция, затлъстяването, липидния и въглехидратния 
метаболизъм.  

Проучванията, съставящи дисертационния труд, са 
разгледани и одобрени от Комисията по научна етика към МУ – 
Пловдив (Протокол № 4/16.06.2016 г.)   

 

 
Фигура 1. Дизайн на проучванията, включени в 

дисертационния труд 

Шумовото замърсяване от автомобилен трафик - рисков 
фактор за някои сърдечно-съдови и метаболитни заболявания 

сред пълнолетното население 

Проучване I 

Психометрично 
изследване 

гр. Пловдив 
(срезово) 

n = 56 

Адаптиран и 
валидиран е 
на български  
въпросник за 
оценка на ШЧ 

Проучване II 

Полево 
проучване 

гр. Пловдив 
(срезово) 

n = 513 

Установена е 
връзката между 

автомобилния шум и 
разпространението на 

АХ, ИБС, ЗДТ2 и 
затлъстяването 

Проучване III 

Проучване сред 
пациенти със 

ССЗ 

3 болници в гр. 
Пловдив 
(срезово) 

n = 217 

Установена е 
връзката на 

автомобилния 
шум с тежестта 

на вече 
възникнало ССЗ 



9 
 

1. ПРОУЧВАНЕ I – РАЗРАБОТВАНЕ И АДАПТИРАНЕ НА 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК НА КРАТКА ФОРМА НА ВЪПРОСНИКА 
ЗА ШУМОВА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КФ-ВШЧ)  

 
1.1. Дизайн и извадка 

В периода 13 Октомври – 8 Декември 2013 г. е проведено 
проучване тип тест-ретест. Изследвана е извадка от 56 участника. 
Преработеният КФ-ВШЧ е попълнен два пъти в интервал от около 
четири седмици. Непълнолетните участници (под 18 години), както и 
онези, съобщаващи диагностицирано увреждане на слуха, са 
изключени.  

Средната възраст на участниците е 46.61 години (стандартно 
отклонение (SD) = 14.16). Мнозинството участници са с нисък или 
среден социално-икономически статус (СИС) (87.50%, n = 44) и имат 
бакалавърска или магистърска образователна степен (67.86%, n = 
42).  
 
1.2. Въпросници 

След лична кореспонденция, английската версия на ВШЧ е 
предоставена от M. Schütte. Тя е преведена от докторанта от 
английски на български, след което е преведена обратно на 
английски от друг експерт по крос-културни изследвания, а накрая 
двете версии (оригиналната и обратно преведената) са оценени и 
сравнени от двамата преводачи [Brislin, 1970]. Финалният вид на 
КФ-ВШЧ съдържа пет подскали, всяка с по три айтема1, измервани 
чрез 5-бална скала тип Ликерт, като четири айтема са обратно 
кодирани.  

Освен това са събрани данни и за социо-демографските 
характеристики на участниците. Субективното здраве е измерено по 
6-бална скала (“много лошо” до “много добро”) като интегративна 
мярка за множество здравни индикатори. Честотата на различни 
субективни усещания за сърдечни симптоми (прескачане, 
сърцебиене, натиск или болка) е измерена по 6-бална скала 
(“никога” до “много често”). Тези два въпроса са зададени само по 
време на теста, но не и на ретеста. Всички въпроси се отнасят до 
последните шест месеца.  
  
1.3. Стратегия за анализ на данните 

Липсващите стойности са заместени. Данните са прегледани 
за многомерно нормално разпределение и многомерни екстремни 
стойности, използвайки вариант на комбинирания тест на Small за 

                                                           
1
 Айтем – елемент (въпрос), включен в психологически въпросник. 
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многомерно нормално разпределение, Махаланобисовите 
разстояния и графичен анализ [DeCarlo, 1997]. Променливите, 
измервани чрез Ликертови скали с поне пет категории, са третирани 
като интервални (числови) и са включени в параметрични тестове 
[Norman, 2010]. Сумарните балове за КФ-ВШЧ са измерени и 
интерпретирани по 5-степенна скала както отделните айтеми. 
Психометричните свойства на въпросника са оценени чрез 
коефициента алфа на Кронбах (Cronbach’s alpha), коефициента за 
еквивалентност и стабилност (КЕС) [Schmidt et al., 2003] и Теория на 
генерализирането (ТГ), съгласно Mushquash и O’Connor и 
използвайки програмата за SPSS G1-sps [Mushquash & O’Connor, 
2006]. Зададено е ниво на статистическа значимост α = 0.05.     
 
 
2. ПРОУЧВАНЕ II – ВРЪЗКА МЕЖДУ АВТОМОБИЛНИЯ ШУМ И 

НЯКОИ СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ И МЕТАБОЛИТНИ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ В ГРАД ПЛОВДИВ 

 
2.1. Обект на проучването: Разпространението на АХ, ИБС, ЗДТ2 

и затлъстяване. 
 
2.2. Предмет на проучването: Връзката на експозицията на 

автомобилен шум в жилището с разпространението на АХ, 
ИБС, ЗДТ2 и затлъстяване сред жителите на Пловдив. 

 
2.3. Единици на наблюдение  
 
a. Логически: Пълнолетните жители на Пловдив. 

 
b. Технически: Жилищните квартали на Пловдив с различни 

нива на експозиция на автомобилен трафик, шум и 
атмосферно замърсяване. 

 
2.4. Органи на наблюдение: Докторантът.  

 
2.5. Време на проучването: Юли – ноември 2014 г. 
 
2.6. Място на проучването: Град Пловдив.  
 
2.7. Дизайн на проучването: Срезов (трансверзален). 
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2.8. Обем на необходимата извадка  
Определен е a priori, вземайки предвид изчислените извадки, 

необходими за оценка на риска за различните резултативни 
променливи. Използван е софтуерът G*Power v. 3.1.9.2 [Faul et al., 
2007]. Целевият обем е около 500 – 600 човека. 
 
2.9. Включващи и изключващи критерии 

Включени са жители на Пловдив, пълнолетни към момента на 
набиране на първичната информация, които не съобщават 
некоригирано увреждане на слуха. Изключени са непълнолетните 
лица, онези, които не владеят в достатъчна степен български език, 
за да разберат условията на участието си и въпросите, както и 
хората, които не живеят в Пловдив. 
 
2.10. Променливи  

 
a. Резултативни: Самодекларирана диагноза от лекар за АХ; 

ИБС; ЗДТ2; затлъстяване (ИТМ ≥ 30 kg/m2) по самодекларирани 
от участника ръст и тегло. 

 
b. Основен рисков фактор: L24.  
 

          [
(                 (        )        (       )   )

  
] 

 
c. Други рискови фактори, замъгляващи фактори, медиатори 

и модификатори на ефекта 
Пол, възраст, етнос, най-висока образователна степен, 

семейно положение, заетост, самооценка за СИС; ИТМ, спортна 
активност, хранителни предпочитания; брой пакето-години пушене; 
фамилна обремененост с АХ, ИБС и ЗДТ2; диагностицирани от 
лекар АХ и ЗДТ2; ШЧ (КФ-ВШЧ); продължителност на обитаване на 
жилището; етаж на жилището; нарушаване на съня (11-бална скала 
от „0“ до „10“, по ISO 15 666); честота на отваряне на прозореца на 
спалнята през нощта; ориентация на спалното помещение; 
раздразнение от шума в жилището (11-бална скала от „0“ до „10“, по 
ISO 15 666); продължителност на експозицията на висок шум в 
жилището и на работното място през целия живот; евклидово 
разстояние (най-пряката права отсечка) от жилището до най-
близкия главен път (> 10 000 превозни средства/24 часа), 
средногодишни нива на фини прахови частици под 2.5 микрона 
(ФПЧ2.5) и бензо(α)пирен (Б(α)П); самооценка за тежестта на 
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атмосферното замърсяване, качеството на атмосферния въздух и 
раздразнението от атмосферното замърсяване в жилищния квартал 
(11-бални скали от „0“ до „10“) 

 
2.11. Методи за набиране на първичната информация 

  
a. Социологически 

Използвани са методът на снежната топка [Biernacki & 
Waldford, 1981; Goodman 1961] и полева непряка анкета 
(стандартизирано интервю) сред жители на Пловдив. Общо 249 
анкетни карти са раздадени по метода на снежната топка, от които 
213 (85.54%) са върнати попълнени; 1 906 души са поканени да 
участват в рамките на полевото интервю, като 368 (19.31%) вземат 
участие. Така, общо 581 карти подлежат на кодиране, но след 
изключването на 68 поради изключващите критерии или 
неприемливо висок процент (> 50%) липсващи данни, остават 513 
карти за последваща обработка и анализ, което е в рамките на 
изчисления обем на необходимата извадка. 
 
b. Географски и хигиенни 

Адресите на участниците са геокодирани2. Това е направено 
върху сателитни и триизмерни изображения на Пловдив с помощта 
на BatchGeo (BatchGeo LLC, 2014) и Google Earth Pro v. 7.1 (Google 
Inc., Mountain View, CA). (Фигура 2) Индивидуалната експозиция на 
автомобилен шум и атмосферно замърсяване на всеки участник е 
установена след наслагване на шумовата карта и картите с 
атмосферно замърсяване върху картата с геокодираните адреси.  

Данните за експозицията на автомобилен шум (L24) са 
извлечени от официалната шумова карта на Пловдив, създадена 
през 2009 г. в изпълнение на Европейската шумова директива 
[Directive 2002/49/EC]. Моделирането на шума е извършено с 
програмния продукт LimA v. 5 (Brüel & Kjær, Nærum, Denmark) при 
резолюция на клетките 10 × 10 метра и на 4 метра над нивото на 
земята. Калибровката на моделите е направена чрез полеви 
измервания съгласно ISO 1996-1/2005 и ISO 1996-2/1987. 
Автомобилният шум е изчислен според френския национален метод 
“NMPB-Routes-96” и стандарта “ХPS 31-133” [Спектри, 2009].  

 

                                                           
2   Геокодирането е процес на преобразуване на адреси в географски 
координати. 
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Фигура 2. Географско разпределение на участниците по 

местоживеене в град Пловдив 

 
2.12. Статистическа обработка и анализ на данните 

Определени са броят и процентът на липсващи стойности в 
различните променливи. След това данните са прегледани за 
едномерно нормално разпределение и едномерни екстремни 
стойности.  

Направени са поредица от дескриптивен, вариационен и 
алтернативен анализи. За сравняване на средните стойности – t-
тест на Welch и ANOVA на Welch [Schmider et al., 2010; Tomarken  et 
al., 1986; Ruxton, 2006]. При дву- и многократни таблици – хи-
квадрат тест на Пиърсън, екзактен тест на Фишер или тест на 
Фишер-Фрийман-Халтон [Freeman & Halton, 1951]. Корелационните 
зависимости са оценени с коефициентите на Пиърсън или 
Спиърман. 

За основните анализи са използвани логистични регресионни 
модели и е изчислено напаснато съотношение на шансове (OR) 
като измерител за ефекта на шума.  

Като анализ на чувствителността са използвани Поасон 
регресионни модели за изчисляване на prevalence ratio [Duijnhoven 
& Knol, 2012; McNutt et al., 2003; Zou, 2004; Greenland, 2004; 
Spiegelman & Hertzmark, 2005]. 

Изследвани са връзката автомобилен шум – ИТМ (като 
интервална променлива в kg/m2), с помощта на линеен регресионен 
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модел, както и ефектът на шума върху затлъстяването (ИТМ ≥ 
30 kg/m2), чрез логистична регресия.  

За определяне на замъгляващите фактори е използван a priori 
теоретичен подход, основан на литературните данни [Lee, 2014]. По-
конкретно, изборът е базиран на насочени ациклични графики (НАГ) 
(directed acyclic graphs). За целта е използвана програмата DAGitty 
v. 2.3 [Textor et al., 2011].  

Използвано е множествено „приписване” на значенията на 
липсващите данни (multiple imputation), за да се попълнят, а 
регресионните анализи са направени върху 50 „приписани“ набора 
данни [Beyea et al., 2013; He, 2010; Choi et al., 2004; Schlomer et al., 
2010]. 

Резултатите се считат за статистически значими при p < 0.05 
(двустранна критична област на хипотезата). Статистическата 
обработка на данните е направена с програмните продукти 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) v. 17.0 и Real 
Statistics Resource Pack software v. 4.3 (Copyright 2013 – 2015, 
Charles Zaiontz), а при необходимост са използвани синтаксис и 
макроси. 

 
 

3. ПРОУЧВАНЕ III – ВРЪЗКА МЕЖДУ АВТОМОБИЛНИЯ ШУМ И 
ТЕЖЕСТТА НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ 
СРЕД ПАЦИЕНТИ ОТ ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ 

 
3.1. Обект на проучването: Тежестта на ССЗ. 

 
3.2. Предмет на проучването: Връзката между автомобилния шум 

и най-разпространените индикатори за артериално кръвно 
налягане, бъбречна функция, затлъстяване, липиден и 
въглехидратен метаболизъм сред пациенти със ССЗ. 

 
3.3. Единици на наблюдение  
 
a. Логически: Пациентите със ССЗ, живеещи в Пловдивска 

област, пълнолетни към момента на набиране на първичната 
информация. 

 
b. Технически: Три многопрофилни болници в град Пловдив – 

УМБАЛ „Св. Георги“ (Клиника по кардиология), УМБАЛ 
„Каспела“  (Клиника по ендокринология и болести на обмяната) 
и МБАЛ „Св. Каридад“ (Отделение по кардиология). 
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3.4. Органи на наблюдение: Докторантът и специалисти по 
кардиология/вътрешни болести от съответните клиники/ 
отделения. 
 

3.5. Време на проучването: Март – май 2016 г.  
 
3.6. Място на проучването: Град Пловдив. 
 
3.7. Дизайн на проучването: Срезов. 
 
3.8. Обем на необходимата извадка: 150 – 200. Определен е 

както в Проучване II. 
  
3.9. Включващи и изключващи критерии 

Включени са пациенти, постоянно живеещи в Пловдивска 
област през последните 12 месеца, пълнолетни към момента на 
набиране на първичната информация, грамотни и диагностицирани 
с АХ (МКБ-10: I10-I13) и/или ИБС (МКБ-10: I20-I25) поне 12 месеца 
преди настоящата хоспитализация. Пациенти с вторична АХ (МКБ-
10: I15), вторичен диабет (МКБ-10: E08, E09, E13), рак и бременните 
жени са изключени.  

 
3.10. Променливи  
 
a. Резултативни: Систолно артериално налягане (САН); 

диастолно артериално налягане (ДАН); изчислена скорост на 
гломерулната филтрация (eGFR); ИТМ; обиколка на талията; 
общ-холестерол; HDL-холестерол; LDL-холестерол; 
триглицериди; кръвна глюкоза.  
 

b. Основни рискови фактори: Общо раздразнение от шума в 
жилището; раздразнение от транспортния шум, проникващ в 
жилището; L24, моделиран при фасадата и вътре във 
всекидневната на жилището; Lнощ, моделиран при фасадата и 
вътре в спалнята на жилището. 

 
3.11. Други рискови фактори, замъгляващи фактори, медиатори 

и модификатори на ефекта 
Пол, възраст, етнос, най-висока образователна степен, 

семейно положение, заетост, самооценка за СИС; качество на 
диетата на пациентите (съгласно Eriksson et al. [2014]); прием на 
алкохол; пушене на цигари; физически усилия; ежедневен психо-
социален стрес; наследственост по отношение на ИБС, инсулт, АХ, 
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диабет; коморбидност с ИБС, инсулт и диабет; прием на 
медикаменти; самодекларирана загуба на слуха [Sindhusake et al., 
2001; Ferrite et al., 2011]; шумова чувствителност и дължащо се на 
шума нарушаване на съня [Наредба  № 6 от 26 юни 2006 г.]; ФПЧ2.5, 
дължащи се на трафика (по съответните карти, подобно на 
Проучване II); серумен креатинин; звукоизолация на жилището; 
разположение на помещенията; честота на отваряне на прозорците; 
източници на енергия, ползвана за отопление и готвене в жилището; 
етаж на жилището; продължителност на обитаване на жилището; 
време, прекарвано дневно в жилището. 
 
3.12. Методи за набиране на първичната информация 

 
a. Подбор на лечебните заведения 

Първоначално са избрани три многопрофилни болници за 
активно лечение с трето ниво на компетентност, за да се осигури 
представителна извадка от пациенти със ССЗ. Избраните заведения 
имат съпоставима лабораторна и антропометрична апаратура, 
специалисти по кардиология/вътрешни болести, преминали 
инструктаж относно проучването, и обслужват различни географски 
райони и пациенти с различна демографска структура и ССЗ.   
 
b. Социологически 

Всички пациенти, отговарящи на включващите критерии и 
приети за проследяване/диагностично-терапевтично уточняване 
през периода на набиране на данните, са поканени да участват. 
Участниците са помолени да попълнят въпросник, който е 
предварително апробиран. При невъзможност за самостоятелно 
попълване, пациентът е подпомаган от медицинско лице. 
Самодекларираните данни на пациентите са свързани с 
резултатите от лабораторните и физикални изследвания. Общо 217 
от пациентите, подлежащи на включване, взеха участие: 111 от 
УМБАЛ „Св. Георги“ (93% участие), 57 от УМБАЛ „Каспела“ (94% 
участие) и 49 от МБАЛ „Св. Каридад“ (98% участие). 
 
c. Клинични 

При приемането на пациентите им е снета анамнеза от 
кардиолог/интернист, медицинската документация, видът и схемата 
на приеманите медикаменти са прегледани и са направени 
измервания на артериалното кръвно налягане, обиколката на 
талията, ръста и теглото.  

При измерването на артериалното кръвно налягане са 
следвани принципите на American Heart Association [Pickering et al., 
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2005], които са широко приети за осигуряване на достоверни данни 
и ограничаване на влиянието на стресогенната болнична среда 
върху достоверността на измерването. За създаване на 
променливите САН и ДАН са осреднени трите измервания, а 
средното артериално налягане е изчислено съгласно формулата: 
(2*ДАН + САН)/3.  

Теглото на пациента е измерено с леко облекло на 
калибрирана дигитална везна. Ръстът е измерен в изправено 
положение и на бос крак. На базата на теглото и ръста е пресметнат 
ИТМ. Обиколката на талията е измерена с неразтегаема лента по 
средата между долния ръб на последното палпируемо ребро и 
горния ръб на илиачната кост. Измерванията са направени два пъти 
в края на едно нормално издишване, съгласно препоръките на СЗО 
[WHO, 2008]. 

Медицинската история на пациентите и документацията им са 
прегледани и е снета анамнеза, за да се определи наследственост 
по отношение на ИБС (МКБ-10: Z82.4), инсулт (МКБ-10: Z82.3), и 
диабет (МКБ-10: Z83.3), както и коморбидност с ИБС (МКБ-10: I20-
I25), инсулт (МКБ-10: I61, I63-I64), АХ (МКБ-10: I10-I13), диабет (МКБ-
10: E10-E12) и хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) (МКБ-10: 
N18). 
 
d. Клинично-лабораторни 

За определяне на клинично-химичните показатели при 
приемането на болния са взети сутрешни (7.30 – 8.00 ч.) венозни 
кръвни проби, в седнало положение, на гладно, чрез стандартни 
моновети, от опитна медицинска сестра. Пробите са анализирани в 
централната клинична лаборатория на съответната болница. 
Определянето на показателите е направено в серум чрез ензимни 
методи и автоматичен биохимичен анализатор. В случай, че не е 
измерен директно, LDL-холестеролът е изчислен чрез уравнението 
на Friedewald [1972]. eGFR е получена (в mL/min/1.73 m²) съгласно 
уравнението CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology 
Collaboration equation) [Levey et al., 2009].  
 
e. Географски и хигиенни 

Използвани са три групи индикатори за експозиция на шум – 
раздразнение от шума в жилището, L24 и Lнощ. За 132-та пациенти, 
живеещи в град Пловдив, е използвана стратегическата шумова 
карта на града, за да определи експозицията им на L24 и Lнощ след 
геокодиране (както в Проучване II). През 2015 г. са проведени нови 
измервания на трафикопотока и шумовите нива в град Пловдив от 
инженери по акустика с оглед обновяване на шумовата карта 
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[Спектри, 2015]. Тъй като е налична информация за ориентацията 
на стаите във всяко жилище, L24 и Lнощ са определени по отделно, 
съответно за всекидневната и спалнята на участниците. Чрез 
изваждане на корекционни фактори, предложени от Европейската 
агенция по околната среда [EEA Expert Panel of Noise (EPoN), 2010], 
от фасадния L24 е получен вътрежилищен L24 във всекидневната. 
Този фактор зависи от честотата на отваряне на прозорците за 
времето, прекарано в помещението, както и от наличието на 
специална звукоизолация на жилището. Същата процедура е 
приложена към Lнощ в спалното помещение.  

Геокодирането е извършено на ръка (неавтоматизирано) за по-
голяма прецизност – сградите са инспектирани една по една чрез 
3D Google Earth, Google Street View или посещения на място от 
докторанта. (Фигура 3)   

 

 
Фигура 3. Географско разпределение на адресите на участниците 

от град Пловдив 

 
Не са налични обективни данни за експозицията на 

автомобилен шум за пациенти, живеещи извън град Пловдив, тъй 
като за другите населени места в областта не съществуват шумови 
карти. Поради това е определено раздразнението от шума (на 
всички участници, независимо от местожителството), дължащо се 
на различни източници през последните 12 месеца – транспортен 
шум, производствен шум, квартален шум (детски площадки, 
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заведения и др.), вътресграден шум (водопроводи, асансьори и др.) 
и вътрежилищен шум (електроуреди, деца и др.). На базата на тези 
въпроси, препоръчани от Наредба № 6 от 26 юни 2006 г., са 
създадени (1) скала за раздразнението от автомобилния шум и (2) 
скала за общото раздразнение от шума, проникващ в дома (като са 
осреднени баловете за всеки от видовете раздразнение). 
 
3.13. Статистическа обработка и анализ на данните 

Първоначалната проверка на данните е подобна на тази в 
Проучване II. Тъй като липсващите стойности са < 20% и отсъстват 
на случаен принцип, тук те са попълнени с итеративния алгоритъм 
EM (expectation-maximization algorithm) [Schlomer et al., 2010].  

Едномерните ненапаснати връзки между променливите са 
изследвани чрез t-тест на Welch/ANOVA на Welch, хи-квадрат тест 
на Пиърсън/екзактен тест на Фишер/тест на Фишер-Фрийман-
Халтон, или корелационни коефициенти на Спиърман.  

Многомерният напаснат ефект на общото раздразнение от 
шума в жилището, раздразнението от транспортния шум в 
жилището, L24 и Lнощ върху резултативните променливи е изследван 
чрез йерархично моделиране по метода на максималното 
правдоподобие и със случайно варираща константа (mixed linear 
models), за да се вземе предвид клъстърната структура на данните 
(групирането на данните по болници). Докладвани са няколко вида 
модели в зависимост от ковариатите, за които са напаснати. 
Определянето на замъгляващите фактори отново е базирано на 
НАГ и програмата DAGitty v. 2.3 [Textor et al., 2011].  

Значимостта на резултатите е оценена при p < 0.05. 
Определянето на потенциалните модификатори на ефекта е 
направено при не толкова стриктно ниво на значимост (p < 0.2). 
Главният модел е стратифициран по основни характеристики на 
пациентите, а значимостта на взаимодействието (разликата между 
ефектите в подгрупите) е определена чрез теста на Wald или по 
метода на Altman & Bland [2003]. Статистическата обработка на 
данните е направена с програмния продукт SPSS v. 17.0. 
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IV. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
 

1. ПРОУЧВАНЕ I – РАЗРАБОТВАНЕ И АДАПТИРАНЕ НА 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК НА КРАТКА ФОРМА НА ВЪПРОСНИКА 
ЗА ШУМОВА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КФ-ВШЧ)  

 
1.1. Тест (първо попълване на въпросника) 

Таблица 1 представя дескриптивни резултати и коефициенти 
за надеждност на КФ-ВШЧ.  
 

Таблица 1. Дескриптивни резултати и коефициенти за 
надеждност на КФ-ВШЧ 

Подскала Средна SD Размах Междуайтемни 
корелации 

α на 
Кронбах 

Сън  3.01 0.92 1.00 – 4.67 0.65 – 0.77 0.87 

Местоживеене  3.02 0.84 1.33 – 4.67 0.59 – 0.73 0.84 

Свободно време 3.28 0.76 1.33 – 5.00 0.42 – 0.70 0.81 

Общуване  2.42 0.71 1.00 – 4.00 0.55 – 0.66 0.82 

Работа  3.16 0.61 2.00 – 4.33 0.41 – 0.61 0.76 

Общ бал 2.98 0.58 1.73 – 4.07 0.09 – 0.77 0.80* 

 
Участниците не показват особено висока обща ШЧ. Всички 

алфа коефициенти надвишават границата от 0.70, препоръчана за 
нови инструменти, а междуайтемните корелации са задоволителни. 
Има значима позитивна корелация между възрастта и подскалата 
„Сън“ (r (54) = 0.39, p = 0.003), показваща по-висока ШЧ при по-
възрастните хора. Тези на възраст 36 – 55 години имат значително 
по-висока ШЧ от останалите (t (54) = 3.90, p < 0.001). Общата ШЧ е 
свързана умерено силно с честотата на сърдечни симптоми (r (54) = 
0.34, p = 0.011). Всъщност, подскалата „Сън“ е най-силният корелат 
на тези симптоми (r (54) = 0.37, p = 0.005). Това е аргумент в полза на 
номологичната валидност на КФ-ВШЧ, тъй като ШЧ може да е 
предиктор на различни ССЗ [Heinonen-Guzejev, 2009]. В множествен 
регресионен модел, напасвайки за възраст, пол, СИС и субективно 
здраве, ШЧ не е значим предиктор на сърдечните симптоми, но 
след включване в списъка на предикторите на променлива, 
отразяваща взаимодействието на ШЧ и възрастта (ШЧ*възраст), се 
установява, че способността на ШЧ да предсказва сърдечните 
симптоми зависи от възрастта на човек.  

 
1.2. Ретест (второ раздаване на въпросника)  

Корелациите тест-ретест на айтемите варират в диапазона 
0.62 – 0.83, показвайки добра времева стабилност. КЕС е изчислен, 
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като КФ-ВШЧ е разделен на две части post hoc (четни срещу 
нечетни айтеми), за да се получат две половини от теста (A-тест и 
B-тест) и от ретеста (A-ретест и B-ретест). След това двойките A-
тест – B-ретест и B-тест – A-ретест са корелирани и средната на 
двата корелационни коефициента (0.739) е използвана във 
формулата на Schmidt et al. [2003]. Освен това е намерена средната 
на двата коефициента алфа на Кронбах за КФ-ВШЧ в теста и 
ретеста (0.795). КЕС е изчислен като 2*0.739/(1 + 0.795) = 0.82, което 
показва напълно задоволителна надеждност на КФ-ВШЧ.  

Според резултатите от ТГ, вариационният компонент за 
участниците е малък, така че участниците не се различават 
значително по своята ШЧ в зависимост от компонентите и броя 
измервания. Вариационният компонент за айтемите също е малък, 
показвайки, че всички айтеми оценяват ШЧ до еднаква степен. 
Незначителният компонент за броя измервания показва, че ШЧ, 
осреднена между участниците и айтемите, остава консистентна при 
двете измервания. Ранговото подреждане на участниците се 
различава малко в зависимост от айтемите (P*F1), но не и в 
зависимост от измерванията (P*F2). Вариацията за тройното 
взаимодействие P*F1*F2 отразява необяснената вариация и 
показва, че от модела не са изпуснати никакви важни източници на 
грешка. Относителният (ρ = 0.83) и абсолютен (φ = 0.80) G-
коефициенти надвишават границата от 0.70, която е препоръчана от 
ISO 10075-3, а разликата между общия бал на участниците и техния 
универсален бал е пренебрежима (абсолютната вариация на 
грешката е 0.06). G-коефициентите за отделните подскали са: 
„Местоживеене“ (ρ = 0.76/φ = 0.75), „Сън“ (ρ = 0.82/ φ = 0.82), 
„Работа“ (ρ = 0.68/ φ = 0.61), „Свободно време“ (ρ = 0.73/ φ = 0.70) и 
„Общуване“ (ρ = 0.79/ φ = 0.73). 

D-проучването показва, че при едно измерване (еднократно 
попълване на въпросника) относителният G-коефициент за КФ-ВШЧ 
би бил 0.76, а абсолютният – 0.74, което е над прага от 0.70. Според 
стратифицирани D-проучвания за всяка подскала, при едно 
измерване относителните и абсолютни G-коефициенти биха били: 
Местоживеене (ρ = 0.69/φ = 0.68), Сън (ρ = 0.76/φ = 0.75), Работа (ρ 
= 0.60/ φ = 0.54), Свободно време (ρ = 0.66/φ = 0.63) и Общуване (ρ 
= 0.73/φ = 0.68). 

Съгласно получените резултати, КФ-ВШЧ е надежден 
инструмент. Резултатите от въпросника могат да се генерализират 
за оценка на общата ШЧ в популацията. Освен това, подскалата 
„Сън“ може да се използва за оценка на ШЧ-свързана със съня. 
Подскалите „Местоживеене“ и „Общуване“ са малко под прага от 
0.70 на ТГ, така че е необходимо бъдещото им прецизиране.  
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В сравнение с оригиналния ВШЧ, КФ-ВШЧ има по-нисък G-
коефициент за обща ШЧ, но той все пак е приемлив предвид 
намалената дължина на въпросника. В нашето проучване 
подскалата „Работа“ не показва достатъчна надеждност, докато в 
проучването на Schutte et al. [2007a] подскалата „Свободно време“ 
има най-ниска надеждност. Потвърдена е връзката на ШЧ с някои 
кардиологични симптоми, което е в подкрепа на номологичната 
валидност на въпросника. Връзката на ШЧ с възрастта не е 
линейна – хората на средна възраст може би са по-раздразнени от 
автомобилния шум поради личностните си характеристики и по-
голямата отговорност за семействата им [Alimohammadi et al., 2010]. 

 
 

2. ПРОУЧВАНЕ II – ВРЪЗКА МЕЖДУ АВТОМОБИЛНИЯ ШУМ И 
НЯКОИ СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ И МЕТАБОЛИТНИ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ В ГРАД ПЛОВДИВ 

 
2.1. Личностни характеристики на участниците   

Извадката съдържа 513 случая. Средната възраст на 
участниците е 36.45 ± 15.39 години (мин. 18 – макс. 83) и 185 (36.1%, 


2 = 39.86, p < 0.001) са мъже. Повечето се самоопределят като 

Българи (n = 436, 85.00%, 2 = 253.13, p < 0.001), имат средно 

(гимназиално) (n = 257, 50.1%, 
2 = 437.98, p < 0.001) или 

университетско (бакалавър/магистър) (n = 236, 46.0%) образование, 

имат сключен брак/имат партньор (n = 318, 62.0%, 2 = 476.61, p < 

0.001), работят (n = 286, 55.8%, 2 = 375.13, p < 0.001) и определят 

своя СИС като “среден” (n = 352, 68.6%, 2 = 330.81, p < 0.001).  
 
2.2. Артериална хипертония 

 
2.2.1. Резултати 

Сто и двама участника (20.00%, 2 = 183.60, p < 0.001) имат 
поставена диагнозата АХ, като 30.60% от мъжете и 14.07% от 
жените са хипертоници. Логистичните регресионни модели в 
Таблица 2 целят да оценят риска за АХ във връзка с експозицията 
на автомобилен шум. Съответстващите prevalence ratio 
коефициенти в Главния модел са:  PR = 1.60 (95% CI: 0.68, 3.75) за 
61 – 65 dB(A), PR = 1.20 (95% CI: 0.52, 2.78) за 66 – 70 dB(A) и PR = 
1.71 (95% CI: 0.83, 3.53) за 71 – 80 dB(A). Ако в Напълно напаснатия 
модел включим като предиктор и разположението на спалнята, се 
оказва, че хората, чиято спалня има шумна фасада, имат значимо 
OR = 4.35 (95% CI: 2.23, 8.51).  

 



23 
 

2.2.2. Обсъждане 
Автомобилният шум може да причини повишаване на кръвното 

налягане и сърдечния дебит и честота посредством 
освобождаването на стресови хормони [Babisch, 2011]. Това е 
потвърдено както от експериментални, така и от наблюдателни 
проучвания [Münzel et al., 2014]. Нарушеният сън в следствие 
нощния шум се свързва с дисбаланс на симпатиковия тонус и 
ендотелна дисфункция [Dettoni et al., 2012], както и с риск от АХ 
[Wang et al., 2012]. 

OR за АХ в нашата извадка е статистически незначимо, за 
разлика от съобщения от Ценова et al. [2000] ненапаснат риск. От 
друга страна, шведско изследване изобщо не намира повишен риск 
от самодекларирана АХ при експонираните на L24 ≥ 65 dB(A) 
[Eriksson, 2012]. Също като нас, публикуван през 2016 срезов ре-
анализ на седем проучвания от Европа показва, че общият риск за 
заболеваемост от самодекларирана АХ нараства незначимо за 
всеки 10 dB(A) нарастване на L24, а по отношение на обективно 
потвърдената АХ не се установява повишен риск; тези резултати се 
обясняват с методологическите ограничения на проучванията [Fuks 
et al., 2016]. Някои автори установяват по-висок риск сред мъжете 
[Barregard et al., 2009; de Kluizenaar et al., 2007], други –  сред 
жените [Bjork et al., 2006]. Според Foraster et al. [2014], хората с 
ниска ШЧ имат по-висок риск. Babisch et al. [2014b] намират, че 
шумът във всекидневната има по-голямо отражение върху риска за 
АХ от онзи в спалнята. В нашата извадка спането в ошумено 
помещение само по себе си е свързано с повишен риск, което е в 
съгласие с Belojević et al. [2008].  

 
2.3. Исхемична болест на сърцето 
  
2.3.1. Резултати 

Общо 35 (6.82%, 2 = 376.67, p < 0.001) души съобщават ИБС. 
Таблица 3 показва различни по напасване логистични модели за 
ефекта върху ИБС, свързан с автомобилния шум в зависимост от 
продължителността на обитаване. Съответстващите prevalence ratio 
коефициенти в Главния модел са:  PR = 1.37 (95% CI: 0.51, 3.67) за ≥ 
5 години, PR = 1.57 (95% CI: 0.59, 4.18) за ≥ 10 години и PR = 1.84 
(95% CI: 0.61, 5.57) за ≥ 20 години. Ако вместо разстоянието до 
главен път включим ФПЧ2.5 > 25.0 μg/m3  и Б(α)П > 6.0 ng/m3 в 
Главния модел, свързаният с тях ефект е OR = 1.80 (95% CI: 0.27, 
11.80) и OR = 0.40 (95% CI: 0.08, 2.00), съответно. Разположението 
на спалнята няма ефект само по себе си. 



 
 
 
 
 

Таблица 2. Съотношение на шансовете (95% CI) за повишена честота на АХ, свързана с експозицията на 
автомобилен шум (в цялата извадка) (логистична регресия) 

 Модели с различни напасвания 

Автомобилен 
L24 

Ненапаснат  
(n = 513),  

Nagelkerke R2 = 
0.04 

Базисенa  

(n = 510),  
Nagelkerke R2 = 

0.26 

Главенb  

(n = 499), 
Nagelkerke R2 = 

0.41 

Напълно напаснатc  

(n = 497),  
Nagelkerke R2 = 

0.43 

     
51–60 dB(A) 1.00 1.00 1.00 1.00 

61–65 dB(A) 
1.21 (0.38, 3.86),  

p = 0.751 
2.23 (0.55, 8.98),  

p = 0.257 
2.21 (0.49, 9.45),  

p = 0.298 
2.17 (0.47, 10.15),  

p = 0.322 

66–70 dB(A) 
0.94 (0.29, 3.02),  

p = 0.910 
1.59 (0.41, 6.13),  

p = 0.496  
1.38 (0.33, 5.78),  

p = 0.662 
1.43 (0.32, 6.30),  

p = 0.639 

71–80 dB(A) 
2.15 (0.80, 5.80),  

p = 0.131 
3.05 (0.95, 9.83),  

p = 0.061 
2.30 (0.61, 8.74),  

p = 0.218 
2.20 (0.56, 8.59),  

p = 0.256 
Бележка. aМоделът е напаснат за: възраст и пол; bдопълнително напаснат за: ИТМ, ЗДТ2, фамилна обремененост с АХ, 
ШЧ,  ФПЧ2.5 > 25.0 μg/m3, нарушаване на съня, пакето-години пушене; cдопълнително напаснат за: СИС, етнос, семеен 

статус и експозиция на силен шум на работното място през целия живот.  
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2.3.2. Обсъждане 
Механизмите, обясняващи ефектите на шума върху сърдечно-

съдовата система, са добре изучени. Той може да допринесе за 
развитието на класическите рискови фактори за ИБС – повишено 
кръвно налягане, дислипидемия, възпалителни процеси на 
съдовата интима, повишено образуване на про-коагулантни 
фактори и промени в сърдечната вариабилност [Recio et al., 2016]. 
Шумът стимулира отделянето на катехоламини и кортизол, 
нарушава фазите на съня и довежда до вазоконстрикция и 
увреждане на съдовете [Ising & Kruppa, 2004, Babisch, 1998, 
Westman & Walters, 1981]. Наблюдавано е и патологично 
въздействие върху глюкозния и липиден метаболизъм и 
инсулиновата чувствителност [Recio et al., 2016]. 
Атеросклеротичните промени в коронарните съдове, които 
благоприятстват развитието на ИБС, могат да се ускорят от 
свръхпродукцията на кортизол, нарастването на триглицеридите и 
холестерола и от образуването на про-възпалителни агенти като 
интерлевкин-6 [Recio et al., 2016]. Шумът може също да намали 
съдовия къмплайънс и да доведе до хипертонус на артериалната 
стена поради нарушен баланс между симпатикус и парасимпатикус 
[Recio et al., 2016]. В обзора си на сърдечно-съдовите ефекти на 
автомобилния шум Münzel et al. [2016] отбелязват необходимостта 
от допълнителни проучвания върху имунните механизми, 
посредством които той би могъл да повлияе хемостазата и 
системното съдово възпаление.  

В предишно проучване Ценова et al. [2000] намират 
ненапаснат риск RR = 1.65 (95% CI: 1.21, 2.24) за ИБС сред хора, 
изложени на Lекв 6-22 ч > 60 dB(A), което се равнява приблизително на 
62 dB(A) L24 [EEA Expert Panel of Noise (EPoN), 2010]. Ние не 
успяхме да потвърдим този значим риск. От друга страна, обаче, 
има чуждестранни данни, включени в мета-анализа на Babisch 
[2014], които също не показват повишен риск за ИБС. Той обобщава 
данни от Обединеното Кралство, Германия, скандинавските 
държави, Азия и Канада и намира сумарен и претеглен риск за ИБС 
RR = 1.08 (95%: 1.04, 1.13) за всеки 10 dB(А) повишаване на 
автомобилния шум, но по отделно почти никое от първичните 
проучвания не съобщава статистически значим риск. Мета-
регресията на Babisch [2014] показва, че рисковете сред мъжете са 
по-високи, отколкото сред жените или сред комбинираните извадки 
(мъже + жени). Проучването „Хипертония и комунален шум в 
близост до летища“, от друга страна, намира повишен риск за „ИБС 
и инсулт“ само сред „белите“ участници [Floud et al., 2013]. 

 



 
 
 

Таблица 3. Съотношение на шансовете (95% CI) за повишена честота на ИБС, свързана с експозицията 
на автомобилен шум L24 ≥ 65 dB(A) (логистична регресия) 

 OR (95% CI) в зависимост от продължителността на обитаване 

 Цялата извадка ≥ 5 години ≥ 10 години ≥ 20 години 

Брой случаи с ИБС 37 36 32 26 

Модел (извадка),  
Nagelkerke R2 

    

Ненапаснат (513/370/300/190),  
R2 = 0.01 

0.90 (0.32, 2.56),  
p = 0.841 

0.72 (0.25, 2.05),  
p = 0.531 

0.74 (0.27, 2.06),  
p = 0.568 

0.73 (0.24, 2.24),  
p = 0.576 

Базисенa (513/370/300/190),  
R2 = 0.36 

1.41 (0.40, 4.90),  
p = 0.589 

1.36 (0.39, 4.77),  
p = 0.633 

1.61 (0.47, 5.50),  
p = 0.449 

1.63 (0.42, 6.32),  
p = 0.483 

Главенb (513/370/300/190),  
R2 = 0.50 

1.51 (0.34, 6.69),  
p = 0.582 

1.39 (0.31, 6.30),  
p = 0.664 

1.74 (0.39, 7.79),  
p = 0.465 

2.19 (0.37, 12.99),  
p = 0.388 

Напълно напаснатc 

(513/370/300/187),  
R2 = 0.68 

0.74 (0.10, 5.67),  
p = 0.773 

0.63 (0.08, 5.28),  
p = 0.670 

0.81 (0.10, 6.94), 
p = 0.848 

2.19 (0.11, 42.63),  
p = 0.603 

Бележка. aМоделът е напаснат за: възраст и пол; bдопълнително напаснат за: етнос, СИС, образование, пакето-години 
пушене, експозиция на силен шум на работното място през целия живот, разстояние до главен път; cдопълнително 

напаснат за: ИТМ, ЗДТ2, АХ, ШЧ, нарушаване на съня и разположение на спалнята.  
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2.4. Затлъстяване 
 
2.4.1. Резултати 

Средната стойност на ИТМ в извадката е 23.30 ± 4.32 kg/m2, 
като с наднормено тегло (ИТМ ≥ 25 kg/m2) са 29.43% (n = 151), а 
7.80% (n = 40) са със затлъстяване (ИТМ ≥ 30 kg/m2). Връзките 
между автомобилния шум и ИТМ са анализирани с помощта на 
линейни регресионни модели. Според данните в Таблица 4, 
независимо от продължителността на обитаване на жилището има 
статистически значимо повишаване в ИТМ при всеки 5 dB(A) 
нарастване на L24. Директният ефект на L24 също е статистически 
значим независимо от продължителността на обитаване, с 
изключение на живеещите на същото място ≥ 20 години. Ако в 
модела за директен ефект (при ≥ 5 години обитаване) включим 
разположението на спалнята, спането в шумно помещение не е 
свързано с по-висок ИТМ.  

 
Таблица 4. Промяна в индекса на телесна маса (kg/m2) при 

всеки 5 dB(A) нарастване на автомобилния шум 

Продължителност на обитаване B 95% CI p 

Общ ефектa  

Цялата извадка (n = 513), 2 = 204.41, 
R2 = 0.32 

0.483 0.152 – 0.813 0.004 

≥ 1 година (n = 455) 0.577 0.192 – 0.962 0.003 

≥ 5 години (n = 369) 0.578 0.135 – 1.021 0.011 

≥ 10 години (n = 302) 0.567 0.097 – 1.037 0.018 

≥ 20 години (n = 185) 0.626 0.007 – 1.244 0.047 

Директен ефектb  

Цялата извадка (n = 513), 2 = 217.14, 
R2 = 0.33 

0.485 0.147 – 0.822 0.005 

≥ 1 година (n = 455) 0.601 0.204 – 0.999 0.003 

≥ 5 години (n = 369) 0.621 0.159 – 1.082 0.009 

≥ 10 години (n = 302) 0.594 0.104 – 1.084 0.018 

≥ 20 години (n = 185) 0.630 -0.007 – 1.268 0.053 
Бележка. aнапаснат за: пол, възраст, етнос, СИС, разстояние до главен път и 

ШЧ; bнапаснат за: пол, възраст, разстояние до главен път, ШЧ, раздразнение от 
шума, спорт, хранене, пакето-години пушене и нарушаване на съня.  

 
В анализи на чувствителността разгледахме промяната в 

директния ефект при обитаващите жилището си повече от пет 
години и установихме, че няма значими различия между половете, 
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но сред участниците над 55 години, българите, онези с фамилна 
обремененост със ЗДТ2, спящите в шумна спалня и с ниска ШЧ 
ефектът е малко по-силно изразен. 

По отношение на връзката на автомобилния шум със 
затлъстяването, при всеки 5 dB(A) повишаване на L24 OR се 
увеличава значимо. Това се отнася и за директния, и за общия 
ефект на шума. (Виж Таблица 5)  

 
Таблица 5. Съотношение на шансовете (95% CI) за 

затлъстяване (ИТМ ≥ 30 kg/m2) при всеки 5 dB(A) нарастване на 
автомобилния шум 

Продължителност на обитаване OR 95% CI p 

Общ ефектa  

Цялата извадка (n = 513), 2 = 7.08,  
R2 = 0.20 

1.73 1.16, 2.58 0.007 

≥ 1 година (n = 455) 1.85 1.20, 2.86 0.005 

≥ 5 години (n = 369) 1.88 1.19, 2.97 0.007 

≥ 10 години (n = 302) 1.91 1.14, 3.22 0.015 

≥ 20 години (n = 185) 1.84 0.98, 3.45 0.058 

Директен ефектb  

Цялата извадка (n = 513), 2 = 7.23,  
R2 = 0.21 

1.72 1.14, 2.59 0.009 

≥ 1 година (n = 455) 1.87 1.21, 2.90 0.005 

≥ 5 години (n = 369) 1.93 1.21, 3.09 0.006 

≥ 10 години (n = 302) 1.97 1.13, 3.44 0.017 

≥ 20 години (n = 185) 1.99 1.02, 3.89 0.043 

Бележка. aМоделът е напаснат за: пол, възраст, етнос, СИС, разстояние до 
главен път и ШЧ; bМоделът е напаснат за: пол, възраст, разстояние до главен 

път, ШЧ, раздразнение от шума, спорт, хранене, пакето-години пушене и 
нарушаване на съня.  

 
 
2.4.2. Обсъждане 

Важно звено в патогенезата на затлъстяването като 
потенциално следствие от шумовата експозиция могат да са 
нарушаването на съня и изменената му архитектоника, които се 
свързват с намаляване на хормона на мастната тъкан лептин, който 
по принцип потиска апетита, и стимулирането на хормона грелин, 
стимулиращ чувството за глад, което довежда до нарушен 
централен контрол на хранителното поведение и до напълняване 
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[Christensen et al., 2016, Oftedal et al., 2015, Pyko et al., 2015]. Някои 
автори дори намират, че психо-физиологичните реакции към шума и 
некачественият сън в следствие на него могат да повлиаят 
физическата активност на индивида през деня и да доведат до 
хипокинезия, която допълнително допринася за натруването на 
излишна мастна тъкан [Foraster et al., 2016; Roswall et al., 2017]. 

Раднева et al. [2001c] не намират разлика в средните 
стойности на ИТМ при експонираните и неекспонираните лица. 
Чуждите автори съобщават противоречиви резултати. В напълно 
напаснатия си модел Christensen et al. [2016] намират 0.17 (95% CI: 
0.12, 0.22) и 0.19 (95% CI: 0.13, 0.24) нарастване на ИТМ при всеки 5 
dB(A) повишаване на L24 сред живеещите на същия адрес през 
последните една и пет предходни години, съответно. Pyko et al. 
[2015] не намират никакъв ефект от автомобилния шум върху ИТМ 
или затлъстяването; същото важи и за Oftedal et al. [2015], които 
намират само статистически незначимо повишено OR при 
живеещите на същото място ≥ 10 години. Също като нас Oftedal et 
al. [2015] откриват, че ефектът е по-силен, когато спалнята гледа 
към натоварен път, но, за разлика от нашия случай, само сред 
мъжете. Единственият статистически значим ефект, който те 
съобщават, е сред жени с висока ШЧ. Pyko et al. [2015] съобщават 
по-силен ефект сред мъжете, докато Christensen et al. [2016] не 
отбелязват различия по пол.  
 
2.5. Захарен диабет тип 2  

 
2.5.1. Резултати 

Честотата на ЗДТ2 в извадката е 6.89% (2 = 377.65, p < 0.001). В 
Напаснатия логистичен модел, представен на Таблица 6, 
автомобилният шум има значим ефект върху ЗДТ2. Съответстващото 
prevalence ratio за L24 е PR = 3.08 (95% CI: 1.24, 7.62). Ако от модела 
бъдат изключени раздразнението от шума и атмосферното 
замърсяване, както и нарушаването на съня, тъй като биха могли да 
медиират ефекта на автомобилния шум и атмосферното 
замърсяване, ефектът на L24 остава сходен, което говори, че 
директният ефект вероятно е водещ или че има други медиатори. 

 
2.5.2. Обсъждане 

Наблюдаваният ефект на шума вероятно се дължи на 
предизвикваната стресовата реакция, както бе обсъдено по 
отношение на ССЗ, включително и на нарушения сън, който би 
могъл да медиира ефекта на шума върху мастната тъкан. 
Повишената секреция на кортизол може да увреди нормалната 
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функция на β-клетките на панкреаса, отговорни за синтеза на 
инсулин, и да провокира повишена инсулинова резистентност на 
черния дроб и периферните тъкани, което, от своя страна, да 
предизвика хипергликемия [Song, 2013; Sørensen et al., 2013; 
Eriksson et al., 2014]. Иновативна идея в тази насока е предложена 
от Cui et al. [2016], според които продължителната шумова 
експозиция би могла да даде ход на диабета като следствие на 
възпаление на чревната лигавица и видоизменяне на чревния 
микробиом, което променя пропускливостта на лигавицата за 
различни имуно-модулиращи вещества. Те установяват, че в цекума 
на експонираните животни нараства процентът на Roseburia spp., но 
намалява Faecalibacterium; същевременно се повишават 
имуноглобулин А, интерлевкин 1β и тумор некротичен фактор α, 
свързани с глюкозния метаболизъм и инсулиновата чувствителност 
[Cui et al., 2016]. 

 
Таблица 6. Съотношение на шансовете (95% CI) за 

повишена честота на ЗДТ2, свързана с експозицията на 
автомобилен шум (в цялата извадка) (логистична регресия) 

Обем на извадката (n = 513),  
-2 Log likelihood = 157.06, Nagelkerke 

R2 = 0.45 

OR 95% CI p 

L24 > 70 dB(A) (сравнено с “< 70 dB(A)”) 4.53 (1.38, 14.85) 0.013 

ФПЧ2.5 > 25 μg/m3 (сравнено с “< 25”) 1.34 (0.28, 6.43) 0.713 

Б(α)П > 6.0 ng/m3 (сравнено с “< 6.0”) 1.76 (0.51, 6.00) 0.369 

Шумова чувствителност (за всяка 1-ца) 1.54 (0.69, 3.40) 0.291 

Раздразнение от атмосферното 
замърсяване (за всяка 1-ца) 

1.05 (0.81, 1.36) 0.717 

Раздразнение от шума (за всяка 1-ца) 0.88 (0.67, 1.15) 0.347 

Разположение на спалнята: шумна 
фасада  

3.15 (1.12, 8.80) 0.029 

Бележка. Моделът е напаснат за посочените фактори + възраст, пол, етнос, 
ИТМ, фамилна обремененост със ЗДТ2, нарушаване на съня, експозиция на 

силен шум на работното място през целия живот и пакето-години пушене.  

 
В нашето проучване експозицията на автомобилен шум > 

70 dB(A) е свързана със значимо OR за повишена честота на ЗДТ2. 
Този ефект е по-голям от онзи, който е намерен в извършения мета-
анализ върху чуждестранни проучвания (RR = 1.22, 95% CI: 1.09, 
1.37). Това може да се дължи на методологически различия между 
чуждите проучвания и настоящото и/или на различния социален и 
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екологичен контекст в България. Съществува известно сходство с 
ненапаснатия риск, съобщен от Ценова et al. [2000] (RR = 2.44, 95% 
CI: 1.30, 4.59).  

Жените в Проучване II са с по-изразени ефекти от шума, което 
е в съгласие с резултатите на Sørensen et al. [2013], при които сред 
жените има по-висок риск в сравнение с мъжете. Важността на 
ошумяването на спалното помещение, която установихме, е 
подчертана и от Pirrera et al. [2014].  

 
 
3. ПРОУЧВАНЕ III – ВРЪЗКА МЕЖДУ АВТОМОБИЛНИЯ ШУМ И 

ТЕЖЕСТТА НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ 
СРЕД ПАЦИЕНТИ ОТ ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ 

 
3.1. Характеристики на участниците 

Извадката, включена в анализите, се състои от 217 пациента 

на средна възраст 62.06 ± 13.80 години (мин. 19 – макс. 88). На 

Фигура 4 е представено разпределението на участниците според 

експозицията им на автомобилен шум при пребиваването им вкъщи, 

което показва достатъчен размах на данните. Основните 

характеристики на пациентите са дадени в Таблица 7. 

 

 
Фигура 4. Разпределение на участниците от град Пловдив според 

експозицията на жилищата им на автомобилен шум (n = 132) 
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Таблица 7. Дескриптивни характеристики на пациентите 

Характеристики 
Извадка 
(n = 217) 


2* p 

Мъже (n, %) 104 (47.9) 0.37 0.587 
Българи (n, %) 200 (92.2) 154.33 < 0.001 
Образование  (n, %)  11.35 0.003 
 начално/прогимназиално 56 (25.8)   
 гимназиално 95 (43.8)   
 висше 66 (30.4)   
Нисък СИС (n, %) 66 (30.4) 33.30 < 0.001 
Качество на диетата (средно, SD) 42.81 (6.22) . . 
Прием на алкохол (n, %)  7.12 0.029 
 въздържател/отдавна неконсумиращ 89 (41.0)   
 консумиращ малко 57 (26.3)   
 консумиращ умерено/много 71 (32.7)   
Пушене (n, %)  38.00 < 0.001 
 никога 115 (53.0)   
 бивш пушач 48 (22.1)   
 настоящ пушач 54 (24.9)   
Физически усилия (n, %)  20.64 < 0.001 
 неактивен 42 (19.4)   
 ниска активност 80 (36.9)   
 активен 95 (43.8)   
ШЧ (средно, SD) 4.58 (2.24) . . 
Стрес (средно, SD) 2.35 (1.03) . . 
Общо раздразн. от шума (медиана, IQR) 3.20 (2.87) . . 
Раздразн. от трансп. шум (медиана, IQR) 3.50 (3.00) . . 
ФПЧ2.5 > 2.0 μg/m3 (n, %) 72 (33.2) 1.09 0.338 
Нарушен сън (средно, SD) 3.62 (2.31) . . 
ССЗ (n, %) 106 (48.8) 0.12 0.786 
АХ (n, %) 214 (98.6) 205.17 < 0.001 
Диабет (n, %) 99 (45.6) 1.66 0.222 
ХБН (n, %) 16 (7.4) 157.72 < 0.001 
Увреден слух (n, %) 88 (40.6) 7.75 0.006 
ACE инхибитори (n, %) 129 (59.4) 7.75 0.006 
Диуретици (n, %) 125 (57.6) 5.02 0.030 
Калциеви антагонисти (n, %) 76 (35.0) 19.47 < 0.001 
Бета блокери (n, %) 135 (62.2) 12.95 < 0.001 
Статини (n, %) 67 (30.9) 31.75 < 0.001 
САН (средно mmHg, SD) 131.84 (12.38) . . 
ДАН (средно mmHg, SD) 80.26 (8.13) . . 
Средно артер. налягане (средно mmHg, SD) 97.45 (8.80) . . 
eGFR (средно mL/min/1.73 m², SD) 65.03 (20.81) . . 
Общ холестерол (средно mmol/l, SD) 5.47 (1.22) . . 
Глюкоза (средно mmol/l, SD) 6.68 (1.66) . . 
Креатинин (средно μmol/l, SD) 101.04 (31.02) . . 
Обиколка на талията (средно см, SD) 94.80 (19.07) . . 
ИТМ (средно kg/m2, SD) 29.65 (5.54) . . 

Бележка. *Екзактен тест на Фишер/тест на Фишер-Фрийман-Халтон 
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3.2. Връзка на автомобилния шум с артериалното кръвно 
налягане  

 
3.2.1. Резултати  

Таблица 8 представя резултатите от многомерното 
регресионно моделиране на връзката между шумовата експозиция в 
жилището и кръвното налягане на пациентите. В повечето модели 
нарастването на експозицията е свързано с повишаване на САН, 
като ефектът е статистически значим само за индикатора 
„раздразнение от транспортен шум“. От обективните индикатори за 
експозиция, най-изразен е ефектът на фасадния Lнощ, като той е 
значим в Базисния модел, напаснат за пол и възраст. По отношение 
на ДАН, единственият значим резултат е свързан с раздразнението 
от транспортния шум в Базисния модел, като в Главния модел също 
почти се достига статистическа значимост. 

Стратификация на Главния модел за фасадните L24 и Lнощ по 
някои от характеристиките на участниците, които биха могли да 
изпълняват ролята на модификатори на ефекта, показва, че 
вредният ефект на L24 е значително по-изразен при пациентите с 
ИБС/инсулт, с диабет, със затлъстяване, неприемащи калциеви 
антагонисти и отопляващи се с твърдо гориво/газ. Повишаването на 
САН е статистически значимо (3.58 mmHg, 95% CI:, 0.05, 7.11) 
единствено в последната подгрупа. 

Ефектът на Lнощ е значимо по-силен сред пациентите с 
ИБС/инсулт, неприемащи статини, спящи в спалня с шумна фасада, 
имащи всекидневна с тиха фасада и прекарващи над 12 часа 
вкъщи/ден. Повишаването на САН е значимо при онези с 
ИБС/инсулт (маргинално) (2.55 mmHg, 95% CI:, -0.02, 5.12), спящи в 
спалня с шумна фасада (6.64 mmHg, 95% CI: 0.09, 13.18) и с ниска 
експозиция на ФПЧ2.5 (3.84 mmHg, 95% CI: 0.49, 7.19). 
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Таблица 8. Промяна в кръвното налягане при нарастване на 
общото раздразнение от шума (за всеки IQR), раздразнението от 
транспортния шум (за всяка една единица) и автомобилния шум  

(за всеки 5 dB(A))  

 Промяна (95% CI) 

Индикатор (извадка) 
Модел 

САН (mmHg) ДАН (mmHg) 

Общо раздразнение от 
шума (n = 217) 

  

 Базисен  2.14 (-0.30, 4.59)* 1.44 (-0.05, 2.92)* 
 Главенa  0.22 (-2.82, 3.27) 0.33 (-1.56, 2.21) 
Раздразнение от трансп. 
шум (n = 217) 

  

 Базисен  1.11 (0.44, 1.78)** 0.62 (0.21, 1.03)** 
 Главенa 0.94 (0.11, 1.77)** 0.49 (-0.02, 1.00)* 
Фасаден L24 (n = 132)   
 Базисен  0.24 (-1.54, 2.01) -0.19 (-1.27, 0.90) 
 Главенa -0.20 (-1.96, 1.56) -0.45 (-1.56, 0.67) 
 Главен + ФПЧ2.5

b -0.14 (-1.93, 1.64) -0.25 (-1.35, 0.86) 
 Главен + медиаториc -0.13 (-1.90, 1.64) -0.52 (-1.67, 0.62) 
Вътрежилищен  
L24 (n = 132) 

  

 Базисен  0.32 (-1.14, 1.79) -0.24 (1.15, 0.66) 
 Главенa -0.03 (-1.56, 1.49) -0.52 (-1.48, 0.45) 
 Главен + ФПЧ2.5

b 0.03 (-1.53, 1.58) -0.31 (-1.27, 0.65) 
 Главен + медиаториc 0.09 (-1.44, 1.62) -0.53 (-1.52, 0.45) 
Фасаден  
Lнощ (n = 132) 

  

 Базисен  1.97 (0.27, 3.67)** 0.20 (-0.87, 1.29) 
 Главенa 0.90 (-0.87, 2.66) -0.23 (-1.39, 0.94) 
 Главен + ФПЧ2.5

b 0.88 (-0.88, 2.66) -0.24 (-1.37, 0.89) 
 Главен + медиаториc 0.80 (-0.98, 2.58) -0.38 (-1.57, 0.81) 
Вътрежилищен  
Lнощ (n = 132) 

  

 Базисен  0.48 (-0.72, 1.68) -0.32 (-1.06, 0.41) 
 Главенa -0.01 (-1.22, 1.20) -0.44 (-1.21, 0.33) 
 Главен + ФПЧ2.5

b 0.39 (-0.81, 1.59) -0.20 (-0.98, 0.58) 
 Главен + медиаториc 0.08 (-1.12, 1.28) -0.42 (-1.20, 0.37) 
Бележка. Ефектът е значим при **p < 0.05, *p < 0.1. Базисен модел – напаснат 

за пол и възраст.aНапаснат за пол и възраст + етнос, СИС, образование, 
качество на диетата, пушене, прием на алкохол, физически усилия, общ 

холестерол, креатинин, обиколка на талията и шумова чувствителност. bГлавен 
модел + напасване за фини прахови частици. cГлавен модел + напасване за 

стрес, нарушен сън и раздразнение от транспортен шум.  
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3.2.2. Обсъждане 
В сравнение с епидемиологичните проучвания, фокусирани 

върху риска за хипертония [Münzel et al., 2016], по-малко на брой 
разглеждат връзката на автомобилния шум с кръвното налягане. 
Освен предложения стресов модел, изложен в предишните раздели 
по отношение на хипертонията, съществува теория за хроничното 
въздействие върху съдовата стена, която е слабо проучена в 
експериментални модели. При животни шумовият стрес уврежда 
вазодилатацията, свързана с ендотела, и увеличава вазокон-
стрикторните фактори [Wu et al., 1992; 1994]. Експозицията на шум 
през нощта при хора, от своя страна, довежда до ендотелна 
дисфункция и повишено кръвно налягане, като този ефект вероятно 
се предизвиква от оксидативния стрес, тъй като прилагането на 
витамин С подобрява ендотелната функция [Schmidt et al., 2013; 
2015]. Фактът, че сред хората с вече съществуваща дисфункция 
ефектът е по-изразен отколкото при здрави хора [Schmidt et al., 
2015], говори за подходящия избор на извадка от пациенти със ССЗ.  

Нашите резултати по отношение връзката шум – кръвно 
налягане са в съгласие с литературните данни. Мета-анализ сочи, 
че раздразнението от шума е свързано с повишен риск за АХ 1.16 
(95% CI: 1.02, 1.29) [Ndrepepa & Twardella, 2011]. По отношение на 
автомобилния шум, резултатите ни показват повишаване на САН, 
но то не е значимо. Това противоречи на данните за ефекта на 
автомобилния шум в общата популация, където рискът за АХ 
нараства за всеки 5 dB(A) [van Kempen & Babisch, 2012]. Трябва да 
се има предвид, че нашата извадка е съставена само от хора със 
ССЗ и резултативните ни променливи не са дихотомната 
променлива АХ, а числовите променливи САН и ДАН. Съвсем 
наскоро бяха публикувани данните от големи проучвания на тази 
тема, които изследват подгрупи от хора със ССЗ. В кохортното си 
проучване (подгрупа от 998 души с предхождащо ССЗ) Sørensen et 
al. [2011] съобщават статистически незначимо повишаване на САН 
за всеки 10 dB(A) нарастване на шума. Друго, срезово проучване 
показва статистически незначимо увеличаване на САН и ДАН при 
нарастване на дневния автомобилен шум с 10 dB(A) сред 460-та 
пациента със ССЗ, но също така намира значимо повишаване на 
САН при 179-та диабетика [Dratva et al., 2012]. В нашата извадка 
няма значимо повишаване на САН при диабетиците, докато ефектът 
сред онези със ССЗ и АХ е по-силно изразен като големина, но 
също е само маргинално значим. Освен това в нашето проучване 
ефектът на нощния шум в спалнята е по-силно изразен от този на 
целодневния във всекидневната. В срезовото проучване на Foraster 
et al. [2014] нощният шум в спалнята също влияе на САН повече 
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отколкото на ДАН. В модела, напаснат за NO2, те намират 
0.36 mmHg (95% CI: -0.06, 0.77) нарастване на САН за всеки 5 dB(A) 
фасаден Lнощ и 0.72 mmHg (95% CI: 0.29, 1.15) за всеки 5 dB(A) 
вътрежилищен Lнощ, докато при нас съответните ефекти са 
0.88 mmHg (95% CI: -0.88, 2.66) и 0.39 mmHg (95% CI: -0.81, 1.59). 
Разликите се обясняват с това, че нашите участници са със ССЗ и 
извадката ни е по-малка. Zijlema et al. [2016] получават 
противоречиви резултати; те обединяват 88 336 участника от три 
различни срезови проучвания и съобщават спад на САН и ДАН 
съответно с - 0.01 mmHg (95% CI -0.24, 0.23) и - 0.38 mmHg (95% CI -
0.53, -0.24) при всеки 10 dB(A) нарастване на автомобилния шум. По 
отношение на ДАН, ние също намерихме спад, но не статистически 
значим. Подобни резултати едва ли се дължат на положителен 
ефект на шума върху ДАН, а по-скоро на методологически 
проблеми, които неизбежно съпътстват епидемиологичните 
проучвания в тази област, поради което е наложително 
продължаването на изследователската работа в насока изчистване 
на източниците на систематична грешка (срезови дизайни, погрешна 
класификация на експозицията и др.).  

Установихме и някои уязвими подгрупи участници от град 
Пловдив – пациентите с ИБС/инсулт, с диабет, със затлъстяване, 
неприемащи калциеви антагонисти и отопляващи се с твърдо 
гориво/газ, неприемащи статини, спящи в спалня с шумна фасада, 
имащи всекидневна с тиха фасада и прекарващи над 12 часа 
вкъщи/ден. Въпреки малката извадка, повишаването на САН е 
значимо сред онези, отопляващи се на твърдо гориво/газ, с 
ИБС/инсулт, спящи в спалня с шумна фасада и с ниска експозиция 
на ФПЧ2.5.  

Намерихме някои очаквани различия по класически 
модератори като наличието на хронично ССЗ и ошумеността на 
спалното помещение. Dratva et al. [2012] съобщават по-изразен 
ефект на шума при диабетици, също както в нашето проучване по 
отношение на L24. Най-силният ефект върху САН е сред хората, 
спящи в помещение с шумна фасада. Това е твърде важно от 
клинична гледна точка, тъй като повишеното САН през нощта 
(когато по принцип би следвало да спада) е предиктор на 
заболеваемостта и смъртността от ССЗ независимо от САН през 
деня [Hermida et al., 2014].  

Източникът на енергия за отопление и готвене вкъщи е тестван 
за пръв път като модификатор на ефекта. Както е известно, 
вътрежилищното замърсяване на въздуха от изгаряне на твърдо 
гориво е рисков фактор за ССЗ [Fatmi и Coggon, 2016]. В нашето 
проучване то се очертава като важен утежняващ ефектите на шума 
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фактор, особено предвид на това, че много жители на Пловдив се 
отопляват на твърдо гориво.  

Приемът на медикаменти (съответно, калциеви антагонисти 
или статини) е значим модификатор на ефектите на L24 и Lнощ, като 
при пациентите, които не приемат съответния медикамент, 
повишаването на САН във връзка с шума е по-изразено. Foraster et 
al. [2014] не намират значима разлика след стратификация по 
приема на медикаменти, но при приемащите медикамент ефектът 
на шума е по-голям.  

При изложените на по-ниско атмосферно замърсяване от 
трафик ефектът на шума е по-изразен, което може да се дължи на 
немоделирани геостатистически зависимости, а именно – хората с 
ниско атмосферно замърсяване също така живеят в периферията 
на град Пловдив, където СИС на ниво квартал е по-нисък, 
жилищните условия са по-лоши, достъпът до вътреквартални 
ресурси, промотиращи здравето, е по-ограничен и т.н.  

Намерените ефекти не са пренебрежими, защото дори 
1 mmHg понижаване на САН би довело до намаляване на случаите 
на сърдечна недостатъчност с 13.3/100 000 [Hardy et al., 2015].  
 
3.3. Връзка на автомобилния шум с бъбречната функция 
 
3.3.1. Резултати 

Средната стойност на eGFR е 65.03 ± 20.81 mL/min/1.73 m². От 
Таблица 9, нарастването на раздразнението от транспортния шум, 
фасадния L24 и фасадния и вътрежилищен Lнощ е свързано с по-
ниски стойности на eGFR. В нито един от моделите, обаче, ефектът 
не е статистически значим.  

Стратифицираните анализи (Главен модел) показват, че 
нарастването на фасадния L24 е свързано със значимо по-ниска 
eGFR сред мъжете (маргинално) (-3.14 mL/min, 95% CI: -6.28, 0.01), 
пациентите със ССЗ (-3.96 mL/min, 95% CI: -7.67, -0.25) и 
изложените на по-ниски ФПЧ2.5 (-5.36 mL/min, 95% CI: -9.65, -1.07). 
Фасадният Lнощ показва по-изразен ефект при мъжете (-3.24 mL/min, 
95% CI: -6.17, -0.32), пациентите с диабет, без затлъстяване, и 
прекарващи в жилището си под 12 часа дневно. Ефектът е значим 
само при мъжете (-3.24 mL/min, 95% CI: -6.17, -0.32). 
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Таблица 9. Промяна в гломерулната филтрация при нарастване на 
общото раздразнение от шума (за всеки IQR), раздразнението от 

транспортния шум (за всяка 1 единица) и 
автомобилния шум (за всеки 5 dB(A))  

Индикатор (извадка) 
Модел 

Промяна (95% CI)  
eGFR (mL/min/1.73 m²) 

Общо раздразнение от шума (n = 217)  

 Базисен  1.66 (-1.69, 5.02) 

 Главенa 0.20 (-3.97, 4.36) 

 Главен + медиаториc 0.17 (-5.31, 5.64) 

Раздразнение от трансп. шум (n = 217)  

 Базисен  -0.10 (-1.04, 0.83) 

 Главенa -0.54 (-1.67, 0.59) 

 Главен + медиаториc -0.49 (-1.69, 0.72) 

Фасаден L24 (n = 132)  

 Базисен  -0.29 (-2.65, 2.07) 

 Главенa -0.48 (-2.84, 1.88) 

 Главен + ФПЧ2.5
b -0.73 (-3.10, 1.65) 

 Главен + медиаториc -0.66 (-3.01, 1.69) 

Вътрежилищен L24 (n = 132)  

 Базисен  0.19 (-1.74, 2.12) 

 Главенa 0.42 (-1.62, 2.46) 

 Главен + ФПЧ2.5
b 0.17 (-1.90, 2.24) 

 Главен + медиаториc -0.10 (-2.15, 1.95) 

Фасаден Lнощ (n = 132)  

 Базисен  -0.71 (-2.96, 1.54) 

 Главенa -0.87 (-3.22, 1.48) 

 Главен + ФПЧ2.5
b -0.84 (-3.18, 1.50) 

 Главен + медиаториc -0.62 (-3.03, 1.80) 

Вътрежилищен Lнощ (n = 132)  

 Базисен  -0.41 (-1.88, 1.06) 

 Главенa 0.04 (-1.54, 1.62) 

 Главен + ФПЧ2.5
b -0.12 (-1.71, 1.47) 

 Главен + медиаториc -0.06 (-1.61, 1.49) 

Бележка. Базисен модел – напаснат за пол и възраст. aНапаснат за пол и 
възраст + етнос, СИС, образование, качество на диетата, пушене, прием на 
алкохол, физически усилия, обиколка на талията и шумова чувствителност. 

bГлавен модел + напасване за фини прахови частици. cГлавен модел + 
напасване за стрес, нарушен сън, глюкоза, общ холестерол и средно 

артериално налягане.   
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3.3.2. Обсъждане 
Настоящето проучване е първото, изследващо връзката между 

експозицията автомобилен шум и раздразнението от шума в 
жилището и eGFR, а това е от голямо значение предвид факта, че 
увреждането на бъбречната функция повишава честотата и 
смъртността от ССЗ [Herzog et al., 2011]. Съществуват няколко 
потенциални механизма, които биха могли да обяснят понижаването 
на eGFR в следствие експозицията на шум. На първо място, 
повишаването на кръвното налягане може да доведе до увреждане 
на бъбречната функция и до ХБН [Haroun et al., 2003]. Всъщност, 
подобно обяснение е много по-подходящо в извадка от пациенти с 
АХ (като нашата), отколкото в общата популация, тъй като, според 
някои автори, в последната няма ясно изразена връзка между 
кръвното налягане и eGFR [Higashikuni et al., 2008]. Фактът, че в 
нашата извадка няма връзка между кръвното налягане и eGFR, 
вероятно се дължи на това, че е измерено само моментното кръвно 
налягане. От друга страна, тъй като пациентите обитават настоящия 
си адрес от много години и шумовите нива там са относително 
постоянни през този период, е възможно назад във времето шумът 
да е допринесъл за увреждане на бъбречната функция посредством 
повишаване на кръвното налягане. Друг медииращ фактор би могло 
да е нарушаването на нормалния сън, което само по себе си е 
свързано със спад на eGFR [McMullan et al., 2016]. По-силният ефект 
на Lнощ в сравнение с L24 също говори в подкрепа на този 
механизъм. 

Съпоставката с литературните данни е трудна, но независимо, 
че няма предходни епидемиологични проучвания върху конкретния 
проблем, едно скорошно изследване сред 1 103 пациента с остър 
исхемичен инсулт показва линейна зависимост между отстоянието 
на дома от най-близкия главен път и eGFR – живеещите < 50 метра 
от такъв път имат -3.9 mL/min/1.73 m2 (95% CI: -1.0, -6.7; p=0.007) по-
ниска eGFR от живеещите > 1 000 метра [Lue et al., 2013].  

Друго, протичащо от 2016 г., клинично проучване излага мъже 
на 30-минутни записи на самолетен шум и проследява промяната в 
бъбречната хемодинамика, но резултатите ще са известни през 
2017 г. [Schmieder, 2016].  
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3.4. Връзка на автомобилния шум с липидния профил и 
кръвната глюкоза  
 

3.4.1. Резултати  
Таблица 10 представя многомерните връзки между общото 

раздразнение от шума, автомобилния шум в жилището и липидните 
фракции и глюкозата на участниците. Различните напасвания имат 
слабо отражение върху ефектите на автомобилния шум, но 
значително върху този на общото раздразнение от шума. Най-
убедителните резултати са по отношение на триглицеридите, които 
се повишават значимо за всеки IQR нарастване на раздразнението 
и за всеки 5 dB(A) нарастване на фасадния L24, вътрежилищния L24 
и вътрежилищния Lнощ. Общото раздразнение от шума не е значимо 
свързано с останалите резултативни. L24 (фасаден и вътрежилищен) 
е свързан със значимо повишаване на LDL-холестерола. 
Вътрежилищният Lнощ е свързан и със значимо по-нисък HDL-
холестерол. Напасването за ФПЧ2.5 намаля с около 15% ефекта на 
L24 и Lнощ върху общия холестерол.  

Регресионният Главен модел е стратифициран по 
характеристиките на участниците, за да се потърсят модификатори 
на връзката между общото раздразнение от шума и автомобилния 
шум и общия холестерол. По отношение на ефекта на общото 
раздразнение от шума, полът, ориентацията на помещенията, 
източникът на енергия за отопление/готвене, етажът на жилището, 
времето, прекарано в жилището/ден, и експозицията на атмосферно 
замърсяване и L24 значително променят естеството на този ефект. 
Негативният ефект върху холестерола (повишаването му) е 
значително по-силно изразен сред жените, хората с всекидневна и 
спалня, имащи шумна фасада, използващи само електрическа 
енергия/парно, живеещи на по-високи етажи, прекарващи по-малко 
време в жилището и експонирани на по-високо ниво на ФПЧ2.5 и L24. 
Самият ефект е статистически значим сред хората с шумна спалня, 
шумна всекидневна, използващите само електричество/парно, 
живеещи на по-висок от първия етаж, прекарващите < 12 часа/ден в 
жилището и онези, експонирани на ФПЧ2.5 > 2.0 μg/m3.  

По отношение на фасадния L24, участниците без диабет, със 
затлъстяване, с увреден слух и с ошумена всекидневна изпитват по-
силно покачване на общия холестерол с повишаването на шума. 
Самият ефект е статистически значим при не-диабетиците 
(0.30 mmol/l, 95% CI: 0.06, 0.54), затлъстелите (0.41 mmol/l, 95% CI: 
0.14, 0.69), онези с увреден слух (0.38 mmol/l, 95% CI: 0.11, 0.66), 
ниска шумова чувствителност (0.22 mmol/l, 95% CI: 0.01, 0.43) и с 
ошумена всекидневна (0.51 mmol/l, 95% CI: 0.06, 0.95).  
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Относно фасадния Lнощ, ефектът му е по-изразен и 
статистически значим сред хората с ИБС/инсулт (0.25 mmol/l, 95% 
CI: 0.01, 0.49) и без диабет (0.30 mmol/l, 95% CI: 0.04, 0.55). Също 
така е статистически значим и сред хората с ниска ШЧ (0.22 mmol/l, 
95% CI: 0.01, 0.42), използващи само електричество/парно 
(0.23 mmol/l, 95% CI: 0.03, 0.43) и обитаващи жилището си повече от 
30 години (0.34 mmol/l, 95% CI: 0.09, 0.59). 

 
3.4.2. Обсъждане 

Биологичните механизми, които биха могли да обяснят ефекта 
на шума върху липидния профил на пациентите, не са напълно 
уточнени. Счита се, че нарушаването на нормалния сън е свързано 
с повишаване на холестерола [Sørensen et al., 2015]. В срезовите си 
проучвания Sørensen et al. [2015] и Cai et al. [2017], също като нас, 
намират значително замъгляване ефектите на шума от 
атмосферното замърсяване. Това може да се дължи на факта, че 
праховите частици причиняват извънбелодробни ефекти като 
ендотелна дисфункция, системна възпалителна реакция и 
оксидативен стрес, което ги свързва с промяна в метболизма на 
някои липидни фракции [Brook et al., 2010; Shanley et al., 2016].  

Доколкото ни е известно от прегледа на литературата, няма 
предходни проучвания, свързващи раздразнението от шума в 
жилището с липидния статус. Въпреки това, има достатъчно данни, 
че то повишава риска за ССЗ (например, за АХ и ИБС) [Ndrepepa & 
Twardella, 2011; Vandasova et al., 2016]. Относно автомобилния шум 
също има оскъдни данни. Едно от първите проучвания на Babisch et 
al. [1988] показва, че автомобилният Leq 65 – 70 dB(A) е свързан със 
значимо по-висок общ холестерол в сравнение с Leq 51 – 55 dB(A) 
(5.93 ± 1.27 mmol/l срещу 5.70 ± 1.13 mmol/l); друг ефект върху 
липидните фракции или глюкозата не е установен.  

Подобно на нашите резултати, Sørensen et al. [2015] наскоро 
съобщиха незначимо повишаване на общия холестерол за всеки 9 – 
10 dB(A) повишаване на L24. Превърнати в mmol/l, това са + 
0.02 mmol/l. Това е по-малко от намереното от нас, като за 
възможни обяснения могат да се посочат различният социален 
стандарт в България, фактът, че нашата извадка е съставена само 
от пациенти, като и фактът, че имахме информация за 
разположението на помещенията в дома на участниците, което 
позволи по-прецизна оценка на експозицията. Cai et al. [2017] 
съобщават, че сред 144 082 участници повишаването на Lден с 
5.1 dB(A) е свързано с 0.7% (95% CI: 0.3, 1.1%) по-високи 
триглицериди и 0.5% (95% CI: 0.3, 0.7%) по-висок HDL-холестерол. 
Авторите, обаче, съобщават и повишаване на кръвната глюкоза с 
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0.2% (95% CI: 0.1, 0.3%) за всеки 4.2 dB(A) в проучването Lifelines 
[Cai et al., 2017]. Трябва да се има предвид, че, според мета-
анализи на кохортни проучвания, се наблюдава повишен риск за 
смъртност от ИБС [Satoh et al., 2015] и ССЗ [Wang et al., 2013] при 
покачване на общия холестерол и LDL-холестерола дори с 1 mmol/l.  

Относно намерените от нас различия по пол в ефекта върху 
общия холестерол, проучването на Sørensen et al. [2015] не показва 
модификация на ефекта. Няма яснота, обаче, дали сърдечно-
съдовите ефекти на шума са по-изразени сред мъжете или жените 
[Münzel et al., 2014]. 

Ролята на ориентацията на помещенията в жилището се 
подчертава от Babisch et al. [2014b], които намират по-голямо 
значение за кръвното налягане на дневния шум при фасадата на 
всекидневната, в сравнение с нощния шум при тази на спалнята. От 
друга страна, Oftedal et al. [2015] съобщават по-силна връзка между 
шума и затлъстяването при хората със спалня с изглед към шумна 
улица, вероятно поради по-важната роля на ошумяването на 
спалното помещение за нарушаването на съня като звено в 
патогенезата на адипогенезата. 

Също както при Sørensen et al. [2015], при нас нивото на ФПЧ2.5 

не модифицира ефекта на L24 и Lнощ. Относно по-силния ефект на 
шума при ползващите само електрическа енергия/парно, възможно 
е сред онези, ползващи твърдо гориво, последното да маскира 
ефекта на шума. По-силният ефект на раздразнението от шума при 
живеещите на високи етажи може да се дължи на повече източници 
на вътресграден шум. Също така е възможно по-високите сгради да 
са разположени в квартали на град Пловдив с по-нисък СИС, което 
индиректно да допринася за влошения липиден профил. По-силният 
ефект на раздразнението при прекарващите по-малко време в 
жилището може да се обясни с факта, че те вероятно съкращават 
престоя си в жилището през деня поради нетърпимост към шума, 
докато нощният престой остава непроменен. Лечението на диабета 
може да маскира ефектите на шума върху липидите и поради това 
при диабетиците шумът да няма значим ефект. Също като нас, 
Sørensen et al. [2015] съобщават малко по-силен ефект на L24 при 
затлъстелите.  



Таблица 10. Промяна в липидния профил и кръвната глюкоза на пациентите при нарастване на общото 
раздразнение от шума (за всеки IQR) и автомобилния шум (за всеки 5 dB(A)) (йерархични модели) 
Индикатор, Промяна (95% CI) в mmol/l 

(извадка) 
Модел 

Общ 
холестерол 

HDL-холестерол LDL-холестерол Триглицериди   Глюкоза   

Общо раздразн. шум       
 Базисен  -0.03 (-0.27,0.20) -0.01 (-0.07, 0.06) -0.17 (-0.37, 0.03)* 0.19 (0.02, 0.36)** -0.28 (-0.61, 0.06) 
 Главенa 0.17 (-0.12, 0.47) 0.02 (-0.07, 0.11) -0.13 (-0.37, 0.12) 0.26 (0.04, 0.47)** -0.34 (-0.76, 0.08) 
Фасаден L24       
 Базисен  0.13 (-0.03, 0.29) -0.05 (-0.10, 0.004)* 0.18 (0.04, 0.32)** 0.24 (0.13, 0.35)** 0.03 (-0.22, 0.27) 
 Главенa 0.12 (-0.05, 0.28) -0.05 (-0.11, 0.001)* 0.16 (0.02, 0.29)** 0.24 (0.12, 0.35)** 0.02 (-0.23, 0.28) 
 Главен + ФПЧ2.5

b 0.10 (-0.06, 0.27) -0.05 (-0.10, 0.01)* 0.15 (0.01, 0.29)** 0.25 (0.14, 0.36)** 0.03 (-0.23, 0.29) 
 Главен + медиаториc 0.12 (-0.05, 0.29) -0.05 (-0.10, 0.01)* 0.17 (0.03, 0.31)** 0.24 (0.13, 0.34)** 0.03 (-0.23, 0.30) 
Вътрежилищен L24       
 Базисен  0.13 (-0.01, 0.26)* -0.03 (-0.07, 0.01) 0.15 (0.03, 0.27)** 0.20 (0.10, 0.29)** -0.09 (-0.29, 0.11) 
 Главенa 0.13 (-0.02, 0.27)* -0.04 (-0.08, 0.01) 0.13 (0.01, 0.25)** 0.18 (0.08, 0.28)** -0.11 (-0.33, 0.11) 
 Главен + ФПЧ2.5

b 0.11 (-0.03, 0.26) -0.03 (-0.08, 0.01) 0.13 (0.01, 0.26)** 0.20 (0.10, 0.30)** -0.10 (-0.33, 0.12) 
 Главен + медиаториc 0.13 (-0.01, 0.28)* -0.03 (-0.08, 0.01) 0.13 (0.01, 0.25)** 0.20 (0.11, 0.29)** -0.11 (-0.33, 0.12) 
Фасаден Lнощ       
 Базисен  0.12 (-0.04, 0.28) -0.02 (-0.07, 0.03) 0.05 (-0.09, 0.20) 0.11 (-0.002, 0.23)* 0.05 (-0.19, 0.29) 
 Главенa 0.16 (-0.01, 0.33)* -0.05 (-0.10, 0.01)* 0.10 (-0.05, 0.25) 0.10 (-0.02, 0.23)* 0.14 (-0.11, 0.40) 
 Главен + ФПЧ2.5

b 0.16 (-0.01, 0.33)* -0.05 (-0.10, 0.01)* 0.10 (-0.05, 0.25) 0.10 (-0.02, 0.23)* 0.14 (-0.11, 0.40) 
 Главен + медиаториc 0.15 (-0.02, 0.33)* -0.05 (-0.10, 0.01)* 0.11 (-0.03, 0.26) 0.07 (-0.04, 0.19) 0.18 (-0.09, 0.44) 
Вътрежилищен Lнощ       
 Базисен  0.08 (-0.03, 0.19) -0.05 (-0.08, -0.02)** 0.05 (-0.05, 0.15) 0.09 (0.01, 0.17)** -0.002 (-0.16,0.16) 
 Главенa 0.08 (-0.03, 0.20) -0.07 (-0.10, -0.03)** 0.07 (-0.03, 0.16) 0.08 (0.001, 0.16)** 0.02 (-0.15, 0.19) 
 Главен + ФПЧ2.5

b 0.07 (-0.04, 0.19) -0.07 (-0.10, -0.03)** 0.07 (-0.03, 0.17) 0.09 (0.01, 0.17)** 0.001 (-0.17, 0.18) 
 Главен + медиаториc 0.08 (-0.04, 0.20) -0.07 (-0.10, -0.03)** 0.06 (-0.04, 0.16) 0.09 (0.02, 0.17)** -0.03 (-0.14, 0.21) 

Бележка. Извадки: 217 за моделите с раздразнение от шума и 132 за тези с L24/Lнощ. Промяната е значима при *p < 0.1, **p< 
0.05. Базисен модел – напаснат за пол и възраст. aНапаснат за пол и възраст + етнос, СИС, образование, качество на 
диетата, пушене, прием на алкохол, физически усилия, ИТМ, обиколка на талията и шумова чувствителност. bГлавен 

модел + фини прахови частици. cГлавен модел + стрес, нарушен сън и раздразнение от транспортен шум.  
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3.5. Връзка на автомобилния шум с индекса на телесна маса и 
обиколката на талията 

 
3.5.1. Резултати  

Средните стойности на ИТМ и обиколката на талията са 
съответно 29.65 ± 5.54 kg/m2 и 94.80 ± 19.07 cm. Таблица 11 показва 
многомерните връзки между експозицията на шум и затлъстяването. 
Повишаването на общото раздразнение от шума е свързано със 
значимо по-нисък ИТМ и с по-малка обиколка на талията (в Главния 
модел). ИТМ и обиколката на талията също така нарастват с 
нарастване на експозицията на автомобилен шум (но статистически 
незначимо). Ефектите на вътрежилищния шум са по-силни в 
сравнение с тези на фасадния шум. След напасване на модела за 
ФПЧ2.5 се отчита намаляване на ефекта на фасадния L24 с 57%, на 
вътрежилищния L24 със 7% и на вътрежилищния Lнощ с 10%. 
Напасването за медиатори, всъщност, повишава ефекта на шума.  

В стратифицирани анализи тествахме дали ефектът на 
вътрежилищния шум върху обиколката на талията се модифицира 
от други фактори. Относно вътрежилищния L24, ефектът му е 
значимо по-силен при мъжете, диабетиците, онези с наследственост 
за диабет, висока ШЧ, използващи твърдо гориво/газ в жилището и 
живеещи на първия етаж. Намира се статистически значим ефект 
сред хората над 63 години (2.90 cm, 95% CI: 0.04, 5.76), онези с 
висока ШЧ (5.07 cm, 95% CI: 1.43, 8.71), с всекидневна с шумна 
фасада (5.72 cm, 95% CI: 0.43, 11.01) и живеещи на първия етаж 
(4.43 cm, 95% CI: 1.86, 6.99). Що се отнася до Lнощ, ефектът му е 
значимо по-изразен сред хората с нисък СИС, увреждане на слуха и 
използващи твърдо гориво/газ. Повишаването на обиколката на 
талията при повишаване на Lнощ е значимо при хората над 63 години 
(3.05 cm, 95% CI: 0.63, 5.47), с нисък СИС (5.09 cm, 95% CI: 0.41, 
9.78), с увреден слух (3.67 cm, 95% CI: 1.06, 6.29) и живеещи на 
първия етаж (2.30 cm, 95% CI: 0.22, 4.38). 

 
3.5.2. Обсъждане 

Механизмите на ефекта на шума върху индикаторите за 
затлъстяване/наднормено тегло са разгледани в предходните 
раздели. Предишни проучвания не са изследвали връзката между 
раздразнението от шума в жилището и затлъстяването. Можем да 
предположим, че липсата на връзка в нашето се дължи на няколко 
причини. Първо, общото раздразнение от шума може би не е добър 
индикатор във връзка с конкретната резултативна променлива, тъй 
като участниците може да не осредняват много точно 
раздразнението си през последната година, период, който може да 
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не е достатъчно продължителен за отчитане на ефект върху 
телесното тегло/талията. Обективният шум е много по-стабилен 
индикатор. Второ, раздразнението се отнася до часовете, през 
които човек е буден, докато L24 и Lнощ отчитат и шума през нощта, 
който, вероятно, е по-важен за акумулирането на мастна тъкан. 
Трето, предишни проучвания също са установявали наглед 
необяснима обратна зависимост между раздразнението от шума и 
кръвното налягане – значимо по-високо кръвно налягане и честота 
на АХ при слабо раздразнените хора; това е обяснено с „много по-
големите адаптивни усилия, които силно раздразнените хора 
полагат, за да намалят експозицията си“ [Lercher et al., 2011]. В 
проучването на Oftedal et al. [2015] се отчита нарастване на ефекта 
върху обиколката на талията след напасване за раздразнението от 
шума, което също говори за такава зависимост.  

Въпреки че предишните проучвания върху автомобилния шум и 
затлъстяването обхващат предимно здрави лица, нашите резултати 
са сходни с тези на другите автори и с проведения в рамките на 
дисертационния труд мета-анализ. Pyko et al. [2015] съобщават + 
0.21 cm (95% CI: 0.01, 0.41) промяна в талията и -0.08 kg/m2 (95% CI: -
0.16, 0.01) в ИТМ за всеки 5 dB(A). Oftedal et al. [2015] не намират 
ефект върху ИТМ или обиколката на талията. В срезовото проучване 
на Christensen et al. [2016] има нарастване на талията с 0.25 cm (95% 
CI: 0.11, 0.39) и на ИТМ с 0.17 kg/m2 (95% CI: 0.12, 0.22) за всеки 
10 dB(A) нарастване на шумовите нива в предходния едногодишен 
период. В единственото кохортно проучване досега Christensen et al. 
[2015] намират прираст от 0.17 cm (95% CI: -0.036, 0.38) на талията за 
всеки 10 dB(A) за 5-годишен период. Колкото до изследвания върху 
самолетния шум, авторите намират 1.51 cm (95% CI: 1.13, 1.89) 
нарастване на талията и 0.04 kg/m2 (95% CI: -0.05, 0.13) на ИТМ 
[Eriksson et al., 2014].  

Отчитаме по-силен ефект на вътресградния L24 сред мъжете. 
Oftedal et al. [2015] също съобщават малко по-голямо OR за 
затлъстяване сред мъжете. При Eriksson et al. [2014] има значително 
по-голямо нарастване на талията за всеки 5 dB(A) сред мъжете в 
сравнение с жените. По отношение на възрастта, само Pyko et al. 
[2015] намират значима модификация на ефекта – хората под 60 
години са с повишен риск. В нашето проучване модификацията не е 
значима, но пък ефектът на шума е значим при хората над 63 
години. Също като при Oftedal et al. [2015], високо чувствителните 
към шума участници са по-уязвими. Наследствеността за диабет е 
модификатор само в нашето проучване. За разлика от Christensen et 
al. [2016], намираме, че хората с нисък СИС са в по-голям риск. 
Колкото до атмосферното замърсяване, то не е модификатор нито в 
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нашето, нито в предходни проучвания. Въпреки това, в нашето то 
замъглява ефекта на шума с около 57%. Pyko et al. [2015] не 
намират замъгляване от страна на NOx.  

 
Таблица 11. Промяна в ИТМ и обиколката на талията на пациентите 

при нарастване на общото раздразнение от шума (за всеки IQR) и 
автомобилния шум (за всеки 5 dB(A)) (йерархични модели) 

Индикатор за 
експозиция 

Промяна (95% CI)  

(извадка) 
Модел 

Индекс на телесна 
маса (kg/m2) 

Обиколка на 
талията (см) 

Общо раздразнение 
от шума (n = 217) 

  

 Базисен  -1.61 (-2.68, -0.54)** -3.86 (-7.56, -0.15)** 
 Главенa -1.66 (-3.00, -0.32)** -4.31 (-8.83, 0.20)* 
Фасаден L24 (n = 132)   
 Базисен  -0.04 (-0.85, 0.77) 0.68 (-2.16, 3.52) 
 Главенa -0.09 (-0.94, 0.76) 0.23 (-2.56, 3.01) 
 Главен + ФПЧ2.5

b -0.15 (-1.01, 0.72) 0.10 (-2.72, 2.92) 
 Главен + медиаториc -0.01 (-0.87, 0.85) 0.44 (-2.38, 3.27) 
Вътрежилищен  
L24 (n = 132) 

  

 Базисен  0.14 (-0.53, 0.81) 1.89 (-0.44, 4.22) 
 Главенa 0.09 (-0.64, 0.82) 1.44 (-0.94, 3.82) 
 Главен + ФПЧ2.5

b 0.03 (-0.72, 0.78) 1.34 (-1.09, 3.78) 
 Главен + медиаториc 0.08 (-0.66, 0.82) 1.42 (-0.99, 3.82) 
Фасаден  
Lнощ (n = 132) 

  

 Базисен  -0.16 (-0.97, 0.64) -0.01 (-2.82, 2.79) 
 Главенa 0.04 (-0.83, 0.91) 0.95 (-1.89, 3.79) 
 Главен + ФПЧ2.5

b 0.05 (-0.83, 0.92) 0.95 (-1.90, 3.80) 
 Главен + медиаториc 0.20 (-0.68, 1.08) 1.52 (-1.34, 4.38) 
Вътрежилищен  
Lнощ (n = 132) 

  

 Базисен  0.13 (-0.41, 0.67) 0.77 (-1.12, 2.65) 
 Главенa 0.23 (-0.34, 0.81) 1.26 (-0.61, 3.13) 
 Главен + ФПЧ2.5

b 0.21 (-0.39, 0.81) 1.14 (-0.81, 3.09) 
 Главен + медиаториc 0.19 (-0.39, 0.76) 1.16 (-0.71, 3.03) 

Бележка. Промяната е значима при *p < 0.1, **p< 0.05. Базисен модел – 
напаснат за пол и възраст.aНапаснат за пол и възраст + етнос, СИС, 

образование, качество на диетата, пушене, прием на алкохол, физически 
усилия и шумова чувствителност. bГлавен модел + напасване за фини прахови 
частици. cГлавен модел + напасване за стрес, нарушен сън и раздразнение от 

транспортния шум.  
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V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Изследвана е връзката на експозицията на  автомобилен шум 
в жилището с честотата на ССЗ, ЗДТ2 и затлъстяване, както и с 
тежестта на вече възникнало ССЗ при пациенти. Проведени са три 
проучвания – (1) валидиране на въпросник за оценка на 
индивидуалната ШЧ на участниците, (2) полево проучване в град 
Пловдив и (3) проучване върху пациенти със ССЗ от Пловдивска 
област, хоспитализирани в три многопрофилни болници. Възприет е 
интердисциплинарен подход, включващ хигиенни, геостатистически, 
социоакустични, клинични и лабораторни методи. Методиката, 
използвана за оценка на експозицията на автомобилен шум и 
потенциалните замъгляващи фактори, е базирана на достиженията, 
описани в чуждестранната литература. Анализите показват 
асоциация на автомобилния шум с метаболитните резултативни 
(ЗДТ2, затлъстяване, липиден профил, обиколка на талията), но не 
и със ССЗ, което може да се дължи на недиференциална погрешна 
класификация на експозицията. Очертани са и някои потенциално 
рискови групи пациенти, при които наблюдаваните зависимости са 
по-силно изразени. 

Проведените проучвания показват потенциалната значимост 
на автомобилния шум за общественото здраве и управлението на 
ССЗ в клиничната практика. Класическите рискови фактори за 
сърдечно-съдови и метаболитни заболявания не могат да обяснят 
напълно възникването им, нито незадоволителния контрол над 
тяхното протичане. Също така, интервенциите на индивидуално 
ниво за намаляване на вредните навици, оптимизиране на 
храненето и повишаване на физическата активност не винаги са 
ефективни поради неизпълнение на препоръките и нисък 
комплайънс от страна на пациентите. Ето защо, все повече учени 
насочват вниманието си към борбата с вредните фактори на 
околната среда като допълнително средство за профилактика. 
Политиките в областта на опазването на околната среда и, 
конкретно, на намаляване на автомобилния шум, почиват на 
прецизни количествени данни за връзката между експозицията и 
конкретния здравен показател (заболяване), т.нар. зависимости 
„експозиция-ефект“. В този смисъл, те също са базирани на 
научните доказателства, като и приложението на дадена 
терапевтична схема в клиничната медицина. Трябва да се има 
предвид, обаче, че тези зависимости са до известна степен 
специфични за различните географски региони, поради което е 
необходимо изчисляването им за нуждите на националните 
законодателства на всяка отделна държава. Настоящата 
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разработка е първа стъпка в тази насока, но са необходими 
допълнителни изследвания в България. На базата на приложената 
методика следва да се планират последващи проучвания върху 
проблема, като се преодолеят ограниченията й – необходими са 
проспективни лонгитудинални, популационно-базирани извадки, 
обхващащи различни населени места. Натрупването на 
епидемиологични данни за ефекта на автомобилния шум върху ССЗ 
и ЗДТ2 ще позволи обобщаването им чрез мета-анализи и 
установяване на гранични стойности, над които продължителната 
експозиция е свързана с повишен риск за съответното заболяване в 
българската популация. За целта е необходимо популяризирането 
на значимостта на проблема „автомобилен шум“ и ангажирането 
както на научната общност, така и на клиничните специалисти, 
пациентите и гражданското общество.  
 
 
  



49 
 

VI. ИЗВОДИ  
 
1. Систематичният обзор с мета-анализ на чуждестранната 

литература показва, че повишената експозиция на автомоби-
лен шум е свързана с повишен риск от диабет и с по-голяма 
обиколка на талията, но не и с по-висок индекс на телесна 
маса.  

2. Разработената и адаптирана на български език „Кратка форма 
на Въпросник за шумова чувствителност“ (КФ-ВШЧ) е 
надежден инструмент за измерването на шумовата 
чувствителност, когато се използва като единна скала или се 
ползва само подскалата „Сън“; останалите подскали на КФ-
ВШЧ се нуждаят от допълнително валидиране. 

3. Повишаването на целодневния автомобилен шум в жилището 
(L24) не е асоциирано с по-голямо разпространение на 
артериална хипертония и исхемична болест на сърцето. 

4. Повишаването на целодневния автомобилен шум в жилището 
(L24) е асоциирано с по-голямо разпространение на захарен 
диабет тип 2 и с по-висок индекс на телесна маса.  

5. Повишаването на целодневния автомобилен шум в жилището 
(L24) е асоциирано със значимо по-високи стойности на LDL-
холестерол и триглицериди сред пациенти със сърдечно-
съдови заболявания, а повишаването на нощния автомобилен 
шум в жилището (Lнощ) е асоциирано със значимо по-високи 
стойности на LDL-холестерол и триглицериди и със значимо 
по-ниски стойности на HDL-холестерол.  

6. Повишаването на автомобилния шум в жилището е 
асоциирано с по-високо систолно артериално налягане, по-
ниска изчислена скорост на гломерулната филтрация (eGFR) и 
по-голяма обиколка на талията само сред някои потенциално 
рискови групи пациенти.  

7. Повишаването на автомобилния шум в жилището не е 
асоциирано с по-високи стойности на кръвна глюкоза и индекс 
на телесна маса. 

8. Повишаването на автомобилния шум в жилището е 
асоциирано с по-голяма тежест на сърдечно-съдовите 
заболявания. 

 
  



50 
 

VII. ПРЕПОРЪКИ 
 
1. КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ, 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, 
НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И 
АНАЛИЗИ И РЕГИОНАЛНИТЕ ЗДРАВНИ ИНСПЕКЦИИ: 

 
- В програмите за специализация по „Комунална хигиена“ да се 

включи теоретична и практическа подготовка относно 
използването на геоинформационни технологии и други 
техники на медицинската география; 

- Да се изготвят валидни и с висока пространствена резолюция 
регресионни и дисперсионни модели за определяне 
експозицията на транспортен шум и атмосферно замърсяване 
за биомедицински цели; 

- Да се провеждат проспективни национално-представителни 
проучвания върху кардио-метаболитните ефекти на шумовото 
замърсяване, съгласно съвременните световни практики в 
тази област; 

- Да се изчислят валидни за България зависимости „експозиция-
ефект“ относно влиянието на автомобилния шум върху 
здравето и регламентиране на тези зависимости със 
съответните законодателни документи;  

- Изчисляване на социално-икономическите загуби от 
хроничните кардио-метаболитни заболявания, свързани с 
автомобилния шум. 

 
2. КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И 

НАУКАТА, МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, 
МЕДИЦИНСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ И ФАКУЛТЕТИ, И 
КАТЕДРИТЕ ПО ХИГИЕНА В СТРАНАТА: 

 
- Да се предприемат образователни инициативи за стимулиране 

на гражданската осведоменост относно вредата от шумовото 
замърсяване и индивидуалните мерки за противодействие; 

- Да се включи информация за вредата от шумовото 
замърсяване и индивидуалните мерки за противодействие в 
обучението на специалистите от първичната медицинска 
помощ и по вътрешни болести; 

- Шумовото замърсяване да се превърне в приоритетно 
направление и да се осигури адекватно финансиране за 
научно-изследователска дейност в тази област; 
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- Да се стимулира трансдисциплинарно сътрудничество на 
специалисти по хигиена, вътрешни болести, социология, 
екология, технически науки, география и др. 

 
3. КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И 

БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ: 
 
- Да се засили контролът по съществуващите и да се стимулира 

въвеждането на нови, по-ефективни мерки за подобряване на 
акустичната обстановка в жилищните квартали и спазването 
на приетите гранични стойности за автомобилен шум. 

 
4. КЪМ ГРАЖДАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ: 
 
- Препоръчително е намаляване на персоналната  експозиция 

на наднормен шум чрез възприемане на поведенчески и 
организационни мерки; 

- Препоръчително е даването на личен пример за опазване на 
благоприятната акустична обстановка в жилищните квартали 
чрез ограничаване на шума от човешка дейност, инвестиции в 
превозни средства с ниски шумови характеристики, 
предпочитане на активните форми на придвижване и 
обществения градски транспорт; 

- Препоръчително е заемането на активна позиция на 
нетърпимост спрямо действията на околните, влошаващи 
акустичната обстановка в жилищните квартали 

 
 
VIII. САМООЦЕНКА ЗА ОСНОВНИТЕ НАУЧНИ И НАУЧНО-

ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 
 
1. С ОРИГИНАЛЕН ХАРАКТЕР 
 
a. Научни: 
- Осъществен е систематичен обзор с мета-анализ на 

чуждестранната литература върху риска за захарен диабет тип 
2, свързан с автомобилния шум; 

- Осъществен е систематичен обзор с мета-анализ на 
чуждестранната литература върху връзката на автомобилния 
шум с индекса на телесна маса и обиколката на талията; 

- Установена е асоциация между експозицията на автомобилен 
шум и захарния диабет тип 2 и затлъстяването, независимо от 
атмосферното замърсяване; 
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- Установена е асоциация между експозицията на автомобилен 
шум и тежестта на заболяването при пациенти със сърдечно-
съдови заболявания;  

- За пръв път в България е установена асоциация между 
експозицията на автомобилен шум и захарния диабет тип 2 и 
индекса на телесна маса в многомерни модели, напаснати за 
замъгляващи фактори;  

- За пръв път в България е установена вредата от ориентацията 
на спалното помещение към най-шумната фасада на 
жилището; 

- За пръв път в България е предложен модел за проучване на 
влиянието на транспортния шум върху здравния риск от 
сърдечно-съдови и метаболитни заболявания. 

 
b. Научно-приложни: 
- Предложени са критерии за оценка на качеството на 

проучвания, включвани в мета-анализи на ефектите на 

автомобилния шум; 

- За пръв път в България е валидизиран въпросник за оценка на 
шумовата чувствителност; 

- За пръв път в България е установена приложимостта на 
шумови карти и карти на атмосферното замърсяване в 
биомедицински контекст; 

- За пръв път в България е установена валидността на метод за 
коригиране на фасадните към вътрежилищни нива на 
автомобилния шум; 

- Направени са препоръки към институциите в България, 
отговорни за управлението и контрола на шума в околната 
среда, както и за изучаването на ефектите му върху здравето 
на населението. 

 
2. С ПОТВЪРДИТЕЛЕН ХАРАКТЕР 
 
a. Научни: 
- Потвърдени са личностните корелати на шумовата 

чувствителност, раздразнението от шума, артериалната 
хипертония, исхемичната болест на сърцето, захарния диабет 
тип 2 и затлъстяването; 

- Потвърдени са взаимовръзките между индикаторите за 
експозиция на шум и атмосферно замърсяване; 

- Потвърдена е асоциацията на автомобилния шум със 
захарния диабет тип 2 и индекса на телесна маса.  
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