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1. ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

 

На кирилица: 

БМО – базална метаболитна обмяна 

БФ – бедрена фрактура 

БШ – бедрена шийка 

ГОФ – голяма остеопоротична фрактура 

ИТМ – индекс на телесна маса 

КИ – конфидентен интервал 

КМП – костна минерална плътност 

ЛГ – лумбален гръбнак 

МКБ – международна класификация на болестите 

ОП - остеопороза 

РА – ревматоиден артрит 

РЕМС – радиофреквентна ехографска мултиспектрометрия 

РЗОК – Регионална здравноосигурителна каса 

САЩ – Съединените американски щати 

СГ – стандартна грешка 

СЗО – Световна здравна организация 

СО – стандартно отклонение 

СС – степен на свобода 

УЗ – ултразвук 

На латиница: 

DEXA – dual-energy X-ray absorptiometry 

FRAX – fracture risk assessment tool 

IOF – International osteoporosis foundation 

QUS – quantitative ultrasound 
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2. ВЪВЕДЕНИЕ 

Остеопорозата (ОП) се дефинира като системно скелетно заболяване, 

характеризиращо се с ниска костна маса и влошаване на микроархитектониката на 

костната тъкан с последващо увеличение на костната чупливост. Така диагнозата ОП 

зависи от количественото измерване на костна минерална плътност (КМП), считана за 

главна детерминанта на костната здравниа, която от своя страна определя костната 

чупливост. Това описание подчертава, че значимостта на заболяването ОП се корени във 

фрактурите, които възникват като последствие.  

Според International osteoporosis foundation (IOF) има тенденция за зачестяване на 

прешленните и бедрените фрактури в САЩ и Европа. 30-50% от жените и 15-30% от 

мъжете имат риск да развият остеопоротична фрактура. През 2010 г. броят на смъртните 

случаи, причинени от остеопоротични фрактури в Европа е 43 000 и почти 80% от тях се 

дължат на бедрени или гръбначни фрактури. Смъртността при пациенти на възраст над 65 

г. с бедрена фрактура възлиза средно на 27% в рамките на първата година след 

счупването.  

Към момента най-популярен е моделът за оценка на фрактурния риск FRAX, 

разработен в продължение на дълги години от Kanis и колектив, и публикуван на уеб 

страницата на Университета в Шефилд през 2008 г. FRAX моделът предоставя рамка, 

която подобрява оценката на фрактурния риск едновременно при мъже и жени, 

интегрирайки клиничните рискови фактори самостоятелно или в комбинация с КМП. Той 

е наличен за 66 държави, покривайки повече от 80% от световната популация в риск и е 

включен в над 100 наръчника в целия свят. Достъпността на FRAX стимулира развитието 

на проучвания с цел създаване на нови поколения от FRAX модели. Пример за това са 

държави като Бразилия, Мексико и Турция. 10-годишната вероятност за бедрени фрактури 

се различава между отделните държави повече от 15 пъти. Tези големи различия може да 

се дължат на някои грешки като дублиране на една и съща фрактура, както и 

невъзможност за използване на единна методика. Поради липсата на данни за голями 

остеопоротични фрактури (ГОФ) в повечето държави вероятността за ГОФ се изчислява 

на база на данни от проучването в Малмю по специална формула.  
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От разработените FRAX модели се установява, че КМП като единствен критерий за 

определяне на лечение става все по-неподходящ с напредване на възрастта. Подобна 

тенденция се наблюдава и при вероятността за бедрени фрактури. В САЩ се препоръчва 

оценка на FRAX при жени с остеопения и интервенция се предлага при 10-годишна 

вероятност от ГОФ над 20% и при вероятност за бедрена фрактура над 3%, базирано на 

здравните икономически оценки. На този етап не е разработен специфичен национален 

модел в България за оценка на фрактурния риск чрез FRAX, въпреки че този модел е 

световно признат и внедрен в голяма чат от остеодензитометрите. 

Към момента един от най-разпространените методи за диагностика на ОП е 

двойноенергийната рентгенова абсорбциометрия (DEXA), считана за златен стандарт за 

измерване на КМП. Въпреки това DEXA също има своите ограничения, които ѝ пречат да 

бъде използвана за масови скрининги на популацията като например изложението на 

йонизираща радиация, високите разходи, нуждата от специализирани структури със 

сертифициран персонал и др. Тези фактори налагат разработването на количествени 

ултразвукови (QUS) подходи за изследване на костното здраве и диагностика на ОП. QUS 

методите имат няколко потенциални предимства пред DEXA: липса на йонизираща 

радиация, ниски разходи, по-добра преносимост и възможност за наличност в кабинетите 

за първична помощ без да се изискват специални структури. Наличните QUS устройства 

към момента се употребяват само за измервания на периферни зони като например 

калканеус.  

В последните години се въвежда иновативен ехографски подход за оценка на КМП 

на бедро и лумбален гръбнак. Този подход се дефинира като радиофреквентна ехографска 

мултиспектрометрия (РЕМС) и се утвърждава като иновативна in-vivo методика за ранна 

диагностика и мониторинг на ОП. Проучването на di Paola и съавтори сравнява Т -  

скоровете от DEXA и РЕМС и дава обещаващи резултати, които подчертават високата 

степен на корелация между Т-скор стойностите, добити чрез двете техники едновременно 

за лумбален гръбнак (r=0.94, p<0.001) и бедрена шийка (r=0.93, p<0.001). 
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3. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА РАБОТАТА 

 

Да се проведе епидемиологично проучване на бедрените фрактури сред 

българската популация и да се създаде специфичен национален модел за предсказване на 

остеопорозния фрактурен риск. Да се оценят КМПУЗ на аксиален скелет и фрактурният 

риск чрез FRAX инструмента на база на изследване с радиофреквентната ехографска 

мултиспектрометрия (РЕМС). 

В рамките на дисертационния труд са оформени следните задачи: 

Задача 1. Да се определи честотата на бедрените фрактури в старозагорска област при 

хора на възраст ≥ 40 г., разделена на 5-годишни интервали за мъже и жени.  

Задача 2. Да се оцени вероятността за голяма остеопоротична фрактура и бедрена 

фрактура в България и да се сравни със съседните държави. 

Задача 3. Да се прогнозира доживотният риск за бедрени фрактури при български мъже и 

жени над 50 годишна възраст и да се сравнени с другите държави. 

Задача 4. Да се сравни КМП, респективно Т-скора между лява и дясна бедрена шийка, 

измерени с РЕМС 

Задача 5. Да се установи дали измерването и на двете бедра с РЕМС променя крайната 

диагноза.  

Задача 6. Да се оценят разликите във възрастта, ръста, теглото и ИТМ между жените с 

нормална КМП, остеопения и ОП на лумбален гръбнак и бедрена шийка с РЕМС. 

Задача 7. Да се изследва дали има значима разлика между групите с нормална КМПУЗ, 

остеопения и ОП при пременопаузалните и постменопаузалните жени, изследвани с 

РЕМС. 

Задача 8. Да се оцени дали има значими разлики в стойностите на телесните мазнини и 

базалната метаболитна обмяна (БМО) между групите с нормална КМП, остеопения и ОП 

на лумбален гръбнак и бедрена шийка, установени с РЕМС. 
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Задача 9. Да се създавде специфичен модел за предсказване на независимите рискови 

фактори за Т-скор <-1 СО чрез РЕМС. 

Задача 10. Да се установят значимите рискови фактори за изчисляване на 10-годишния 

фрактурен риск (FRAX) при жени, провели РЕМС изследване. 

Задача 11. Да се създаде специфичен модел за предсказване на независимите рискови 

фактори за FRAX ГОФ ≥20% чрез РЕМС. 
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4. КЛИНИЧЕН МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

 

4.1. Клиничен материал 

4.1.1. Общи характеристики на жените, провели  РЕМС изследване 

 

При общо 324 пременопаузални и постменопаузални жени е проведено РЕМС 

изследване.  Те са на средна възраст 62 г. ± 12 г. (диапазон 33-88 г.), със средно тегло 70.5 

кг. ± 15.7 кг. (диапазон 39.4-127 кг.), среден ръст 157.1 см. ± 8.8 см. (диапазон 100-182 см.) 

и среден ИТМ – 28.6 кг/м2 ± 6.1 кг/м2 (диапазон 14.9-47.5 кг/м2), Фигура 1.  

 

 

Фиг. 1. Общи характеристики на жените; ст-т – стойност, мин. – минимална, макс. – 

максимална 
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4.1.2. Разпределение на жените според КМПУЗ на лумбален гръбнак и бедрена шийка, 

измерени с РЕМС 

 

На 324 жени е направено измерване на КМПУЗ на лумбален гръбнак (ЛГ) с  РЕМС 

и според Т-скора на ЛГ на тези жени е поставена диагноза: 1. нормална КМПУЗ, 2. 

остеопения и 3. ОП. 73 от 324 пациента (22.5%) са с нормална КМПУЗ на ЛГ, 157 от 324 

пациента (48.5%) са с остеопения и 94 от 324 пациента (29%) са с ОП. От 324 жени, при 

299 жени е направено изследване на ляво бедро. От тези 299 жени, при 141 жени е 

изследвано допълнително и дясното бедро. Според КМПУЗ, респективно Т-скора на лява 

бедрена шийка (БШ) пациентите се разпределят в 3-те групи както следва: 1. нормална 

КМПУЗ – 26.4% (79/299 пациенти), 2. остеопения – 48.8% (146/299 пациенти) и 3. ОП–

24.8% (74/299 пациенти), Фигура 2. Преобладава броят на жените с остеопения, както на 

ЛГ, така и на БШ – около половината жени. Пациентите с ОП на ЛГ  и БШ са около една 

четвърт от общия брой жени. 
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Фиг. 2. Разпределение на пациентите в 3-те групи: 1. нормална КМПУЗ, 2. остеопения, 3. 

ОП; а/според КМПУЗ, респективно Т - скора на ЛГ; b/според КМПУЗ, респективно Т - 

скора на БШ 
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4.2. Методи 

4.2.1. Методика на епидемиологичното проучване на бедрени фрактури сред 

българската популация за създаване на специфичен национален модел за 

предсказване на остеопорозния фрактурен риск 

 

Анализират се случаите на бедрени фрактури (с МКБ: S72.0, S72.1 и S72.2) в 

старозагорска област. За да се избегне дублирането на фрактури се изключват повторни 

хоспитализации поради фрактура на едно и също място в рамките на 3 месеца. Честотата 

на бедрени фрактури се изчислява за хора на възраст ≥ 40 г., разделена на 5-годишни 

интервали за мъже и жени. Възрастта 40 г. се избира поради факта, че FRAX позволява 

калкулация на фрактурния риск само след 40 годишна възраст. Възрастово- и полово-

специфичните честоти за 2015-2017 г. се прилагат към българското население за 2015 г., за 

да се оцени броят на бедрените фрактури за цялата страна. Допълнително се създават 

проекции за бъдещето до 2050 г., които считат, че възрастово- и полово-специфичните 

честоти са стабилни. Данните за бедрени фрактури се използват за построяването на 

FRAX модел за България. За други големи остеопоротични фрактури (ГОФ) (гръбнак, 

предмишница и рамо) се смята, че възрастово- и полово-специфичните съотношения на 

тези фрактури към риска за бедрени фрактури в България е сравним с този в Швеция. Това 

предположение се използва за голяма част от FRAX моделите с нецялостна 

епидемиологична информация за другите фрактури. Рисковите фактори, които се 

използват, са базирани на системно множество от мета-анализи за популационно-базирани 

кохорти в целия свят и валидирани в независими кохорти за 1 милион пациенто-години 

проследяване. Конструкцията на FRAX модела за България запазва бета коефициентите на 

рисковите фактори от оригиналния FRAX модел с честоти на инцидентност за бедрени 

фрактури и морталитет за страната. 10-годишните фрактурни вероятности се сравняват с 

тези на съседните държави с FRAX моделите на Гърция, Сърбия, Турция и Румъния. 

За да се сравнят българските фрактурни вероятности за бедро с тези от други 

региони по света, се изчислява за мъже и жени оставащата вероятност за бедрени 
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фрактури през цялата продължителност на живот след 50 годишна възраст, както е 

описано от Kanis и съавтори.  

 

4.2.2. Методи за оценка на пациентите, провели РЕМС изследване 

 

Жените, на които е направено РЕМС изследване, са оценени за възраст, ръст, тегло, 

ИТМ, менопауза, мазнини в проценти, БМО и следните рискови фактори за изчисляване 

на фрактурния риск FRAX– предходна фрактура, анамнеза за бедрена фрактура в 

семейството, тютюнопушене, алкохолна консумация ≥ 3 единици дневно, отговаряща на 

30 мл. твърд алкохол дневно, употреба  на кортикостероиди (КС), ревматоиден артрит 

(РА) и вторична ОП. Ръстът е измерен в сантиметри (см) със сертифициран ръстомер, a 

теглото е измерено в килограми (кг.) със сертифициран кантар. ИТМ се изчислява 

автоматично от апарата РЕМС след въвеждане на ръста и теглото по формулата: ИТМ = 

тегло/ръст2 в кг/м2. 10-годишният фрактурен риск за голяма остеопоротична фрактура 

(ГОФ) и бедрена фрактура (БФ) е оценен на база на специално вграден в апарата РЕМС 

рисков калкулатор FRAX, който е идентичен с публикувания на страницата на 

университета в Шефилд, Великобритания. Тъй като все още специфичните нацинални 

данни за българския FRAX модел не са въведени официално в апаратите 

остеодензитометри, FRAX в нашето проучване е изчислен от информацията за фрактурен 

риск на съседната държава Румъния. Оценка за FRAX е направена само за жени на възраст 

между 40 и 90 години според изискванията на модела. Предходна фрактура се означава 

като налична, само ако е възникнала спонтанно, или по-точно ако е фрактура, 

произтичаща от травма, която при здрав индивид не би довела до счупване. Специална 

ситуация има при история за предходна фрактура на прешлените, защото даже и 

морфометрична фрактура на прешлените се отчита като предходна фрактура. Анамнезата 

за бедрена фрактура в  семейството се дефинира като анамнеза за бедрена фрактура на 

майка или баща на изследвания пациент. Рисковият фактор тютюнопушене се оценява 

като наличен ако изследваният индивид има настояща употреба на тютюневи изделия. 

Алкохолната консумация се добавя към фрактурния риск, само ако пациентът приема 3 

или повече единици алкохол дневно. Употребата на КС се определя като налична ако 

пациентът понастоящем приема перорални КС или е приемал перорални КС в миналото 
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повече от 3 месеца при доза преднизолон ≥ 5 mg дневно (или еквивалентни дози на други 

КС). РА се отбелязва като рисков фактор ако пациентът има потвърдена диагноза според 

изпълването на критериите за поставяне на диагноза. Вторичната ОП включва диабет тип 

I (инсулин-зависим), остеогенезис имперфекта при възрастни, нелекуван дългогодишен 

хипертиреоидизъм, хипогонадизъм или преждевременна менопауза (<45 години), 

хронично недохранване или малабсорбция и хронично чернодробно заболяване. С 

иновативната РЕМС технология се измерват също КМПУЗ на лумбален гръбнак и бедро. 

Измерванията на лумбален гръбнак включват: КМПУЗ на L1, L2, L3, L4, обща КМПУЗ на 

лумбален гръбнак, общ Т - скор и Z - скор. Измерванията на бедро включват КМПУЗ на 

бедрена шийка, Т - скор и Z - скор на бедрена шийка, КМПУЗ, Т - скор и Z - скор на 

трохантер, обща КМПУЗ, общ Т - скор и Z - скор на бедрото. 

4.2.3. Статистически анализ 

Статистическата оценка е извършена с помощта на програмата SPSS версия 19.0. 

Използвайки дискриптивната статистика, представяме данните в таблици и графики. 

Средните стойности, стандартните отклонения, стандартните грешки, минималните и 

максималните стойности са изчислени чрез дискриптивнен статистически анализ. За 

сравняване на статистически значими разлики между променливите са използвани хи-

квадрат тест, Т – тест на Стюдънт, тест ANOVA, корелационен тест на Pearson и методът 

на Bland-Altman. Чрез бинарен логистичен регресионен анализ и Youlden индекси се 

оценяват независимите рискови фактори за Т-скор <-1 СО и за FRAX ГОФ ≥20%, както и 

праговите стойности, при които се установява значителен риск. 
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5. РЕЗУЛТАТИ 

5.1. Епидемиологично проучване на фрактурния риск (FRAX) за българската 

популация на база на регионални данни от област Стара Загора 

 

Установени са общо 367 бедрени фрактури при мъжете и 1017 при жените със 

съотношение между тях жени към мъже равно на 2.8. При възраст под 65 години 

бедрените фрактури превалират повече при мъжете, отколкото при жените със 

съотношение жени към мъже равно на 0.7, но в по-високите възрасти тенденцията е 

обратна и честотата им е по-висока при жените. Честотата на бедрени фрактури нараства с 

възрастта и при двата пола, но при жените растежът е по-осезаем, Фигура 3. 

 

 

 

Фиг. 3. Честота на бедрените фрактури (БФ) за мъже и жени 
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Годишната инцидентност на бедрените фрактури на 100,000 души се изчислява по 

следната формула: 

 

Инцидентност на БФ =
100 000 x брой БФ 

брой население
 

 

Приложени са популационните данни на областта, броят бедрени фрактури и 

годишната честота (на 100,000 души) за мъже и жени в Стара Загора, България по възраст 

за 2015, 2016 и 2017 г. комбинирано. Данните са коригирани спрямо здравното 

осигуряване, Фигура 4. 

 

 

 

Фиг. 4. Инцидентност на бедрените фрактури на 100,000 души годишно 
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10-годишната вероятност за ГОФ и БФ в България и съседните държави е показана 

по възраст на Фугура 5 и Фигура 6 при жени с предходна фрактура. 10-годишните 

вероятности са по-високи в сравнение с тези в съседните държави като Сърбия и Румъния, 

по-ниски от тези за Турция и подобни с тези за Гърция.  

 

 

 

Фиг. 5. 10-годишна вероятност за ГОФ при жени с предходни фрактури по 

възраст за България, Гърция, Турция, Сърбия и Румъния. Индексът на 

телесната маса се задава до 25 кг/м2 
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Фиг. 6. 10-годишна вероятност за БФ при жени с предходни фрактури по 

възраст за България, Гърция, Турция, Сърбия и Румъния. Индексът на 

телесната маса се задава до 25 кг/м2 

 

 

 

Считайки, че фрактурната честота в област Стара Загора би могла да представи 

тази в цялата държава и базирайки се на изчислените от Обединените нации за България 

популационни данни, изхождаме, че годишният брой на бедрените фрактури при мъже и 

жени на възраст над 50 години през 2015 г. е 9 322, съставен от 2 521 фрактури при 

мъжете и 6 801 фрактури при жените. Броят на бедрените фрактури се очаква да нарастне 

прогресивно за всяка календарна година с 22% до 2050 г., Таблица 1. Увеличението на 

броя на бедрените фрактури е по-високо при жените (24% за жените и 18% за мъжете) 

поради по-високата възрастова зависимост при тях. 
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Табл. 1: Прогнозиране на бедрените фрактури до 2050 г. 

 2015 2020 2030 2040 2050 

Мъже 2521 2567 2739 2903 2973 

Жени 6801 7136 7923 8397 8425 

Общо 9322 9703 10662 11300 11398 

Увеличение (%) - 4 14 21 22 

 

Изчислен е общият брой на фрактури на бедрото (МКБ-10 кодове S72.0, 

S72.1, S72.2) при мъже и при жени на възраст над 50 г. през 2015 г. с прогноза 

до 2050 г. в България. 

 

За останалата продължителност на живот вероятността за фрактура на 

бедрото при българските жени на възраст над 50 г. е 11.2%, което се намира 

по средата между стойностите за Румъния и Сърбия (съответно 7.1% и 7.7%) 

и респективно Гърция и Турция (15.4% и 15.9%), Фигура 7 



20 

 

 

 

Фиг. 7. Вероятност за бедрена фрактура през цялата продължителност на живот за  

българската популация на възраст над 50 г., сравнена с останалите държави 
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5.2. Анализ на резултатите от РЕМС изследвания 

5.2.1. Резултати от изследванията на аксиален скелет с РЕМС и сравняване на 

КМПУЗ, респективно Т-скора между лява и дясна бедрена шийка  

 

Средната КМП на първия лумбален прешлен (КМПУЗ L1) от РЕМС изследванията е 

0.765 g/cm2 ± 0.152 g/cm2 (диапазон 0.427-1.235 g/cm2), средната КМПУЗ на втория 

лумбален прешлен (КМПУЗ L2) е 0.837 g/cm2 ± 0.145g/cm2 (диапазон 0.567-1.310 g/cm2), 

средната КМПУЗ на третия лумбален прешлен (КМПУЗ L3) е 0.892 g/cm2 ± 0.137 g/cm2 

(диапазон 0.578-1.303 g/cm2), а средната КМПУЗ на четвъртия лумбален прешлен (КМПУЗ 

L4) е 0.918 g/cm2 ± 0.137 g/cm2 (диапазон 0.632-1.341 g/cm2). Средната стойност на общата 

КМПУЗ на ЛГ от РЕМС изследванията е 0.860 g/cm2 ± 0.140 g/cm2 (диапазон 0.529-1.291 

g/cm2). Т - скоровете от РЕМС изследванията на ЛГ са със средна стойност -1.7 

стандартни отклонения (СО) ± 1.2 СО (диапазон -4.7 СО до 3.0 СО), а Z - скоровете са със 

средна стойност -0.2 стандартни отклонения (СО) ± 0.9 СО (диапазон -2.0 СО до 3.1 СО). 

Телесното съдържание на мазнини на жените е със средна стойност 37.8% ± 8.8% 

(диапазон 9-52%), а БМО е със средна стойност 1274.01 ккал/дневно ± 163.17 ккал/дневно 

(диапазон 929.7-1908.4 ккал/дневно), Таблица 2. 
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Табл. 2: Стойности, получени от измерванията на ЛГ с РЕМС 

 

 

РЕМС 

измервания на 

ЛГ 

Средна 

ст-т 

Мин. 

ст-т 

Макс. 

ст-т 

СО СГ 

КМПУЗ L1 .765 .427 1.235 .152 .008 

КМПУЗ L2 .837 .567 1.310 .145 .008 

КМПУЗ L3 .892 .578 1.303 .137 .008 

КМПУЗ L4 .918 .632 1.341 .137 .008 

Обща КМПУЗ 

ЛГ 

.860 .529 1.291 .140 .008 

Общ T - скор 

на ЛГ 

-1.7 -4.7 3.0 1.2 .1 

Общ Z – скор 

на ЛГ 

-.2 -2.0 3.1 .9 .0 

Мазнини (%) 37.8331 9.0000 52.0000 8.8160 .5287 

БМО 

(ккал./дневно) 

1274.01 929.700 1908.400 163.1696 9.7863 
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Средната КМПУЗ на лява бедрена шийка от РЕМС изследванията е 0.671 g/cm2 ± 

0.133 g/cm2 (диапазон 0.347-1.093 g/cm2), Т - скорът на лявата бедрена шийка са със средна 

стойност -1.7 СО ± 1.1 СО (диапазон -4.5 до 2.2 СО), а Z - скорът на лявата бедрена шийка 

e със средна стойност -0.2 СО ± 1 СО (диапазон -2.4 до 3.3 СО). Средната КМПУЗ на левия 

трохантер е 0.833 g/cm2 ± 0.142 g/cm2 (диапазон 0.447-0.833 g/cm2), Т – скорът на левия 

трохантер е със средна стойност -0.8 СО ± 1 СО (диапазон -3.6 до 2.9 СО), а Z - скорът на 

левия трохантер е със средна стойност -0.1 СО ± 0.9 СО (диапазон -2.1 до 3.5 СО). Общата 

КМПУЗ на лявото бедрото е 0.818 g/cm2 ± 0.149 g/cm2 (диапазон 0.433-1.275 g/cm2), общият 

Т – скор на лявото бедрото е със средна стойност -1.1 СО ± 1.1 СО (диапазон -4.2 до 2.7 

СО), а общият Z – скор на лявото бедрото е със средна стойност 0 СО ± 1 СО (диапазон -

2.2 до 3.5 СО). 10-годишният фрактурният риск, свързан с FRAX ГОФ, изчислен от Т - 

скора на лявата бедрена шийка от РЕМС изследванията, е със средна стойност 15.5% ± 

11.6 % (диапазон 1.9%-66.9 %). 10-годишният фрактурният риск, свързан с фрактура на 

БШ, е със средна стойност 4.7 % ± 7.3% (диапазон 0.01%-56.2 %), Таблица 3.  
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Табл. 3: Стойности, получени от измерванията на ляво бедро с РЕМС 

 

 

РЕМС 

измервания 

на ляво бедро 

Средна 

ст-т 

Мин. 

ст-т 

Макс. 

ст-т 

СО СГ 

КМПУЗ БШ .671 .347 1.093 .133 .008 

Т - скор БШ -1.7 -4.5 2.2 1.1 .1 

Z - скор БШ -.2 -2.4 3.3 1.0 .1 

КМПУЗ 
трохантер 

.833 .447 1.316 .142 .008 

T - скор 
трохантер 

-.790 -3.600 2.900 1.038 .060 

Z - скор 
трохантер 

.1 -2.1 3.5 .9 .1 

Обща 
КМПУЗ на 

бедро 

.818 .433 1.275 .149 .009 

Общ Т - скор 
на бедро 

-1.1 -4.2 2.7 1.1 .1 

Общ Z скор 
на бедро 

.0 -2.2 3.5 1.0 .1 

FRAX ГОФ 15.4601 1.8700 66.9300 11.5523 .6966 

FRAX БФ 4.7327 .0100 56.2300 7.2515 .4373 

 

 

При 141от 324 жени са направени изследвания успоредно на ляв и десен фемур. 

Използвайки диаграмата на Bland-Altman, сравняваме КМПУЗ на дясна БШ с КМПУЗ на 

лява БШ. Диаграмата показва, че повечето от средните стойности на КМПУЗ на дясна БШ 

и КМПУЗ на лява БШ показват разлика на КМПУЗ на дясна БШ и КМПУЗ на лява БШ около 

нула. Част от случаите се отколоняват с разлика на КМПУЗ на дясна БШ и КМПУЗ на лява 

БШ с около 0.05 спрямо нулата (-0.05 + 0.05). Съвсем малко от случаите попадат в разлика 
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на КМПУЗ на дясна БШ с КМПУЗ на лява БШ между -0.2 и -0.05. Тези резултати показват, 

че стойностите на КМПУЗ на лява и дясна БШ нямат съществени разминавания (Фигура 8). 

 

 

Фиг. 8. Bland-Altman plot за срявняване на стойностите на КМПУЗ между дясна и лява БШ 
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След сравняването на КМП на двете бедрени шийки, сравняваме и техните Т - скорове 

(Фигура 9) 

 

Фиг. 9. Сравняване на Т - скоровете на двете бедрени шийки чрез Scatterplot 

 

След провеждане на корелационния тест на Pearson установяваме, че Т - скоровете 

на лява и дясна БШ имат силна корелация (r  = 0.991), която е сигнификантна (p = 0.000). 
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5.2.2. Изследване на случаите с промяна в крайната диагноза след измерването на 

двете бедра с РЕМС 

Анализът показва, че след провеждане на изследване допълнително и на дясното 

бедро, диагнозата се променя при общо 7 от 141 пациента (5%). Според оценката на 

КМПУЗ, респективно на Т - скора на лява БШ, се установява, че 34 жени са с нормална 

КМПУЗ, 68 жени са с остеопения и 39 жени са с ОП. След допълнителна оценка на КМПУЗ 

на дясна БШ, респективно на Т - скора тази ситуация се променя за като 5 от пациентите с 

нормална КМПУЗ, които след допълнителното изследване сe диагностицират с остеопения, 

и за 2-ма от пациентите с остеопения, които впоследствие се диагностицират с ОП 

(Фигура 10).  

 

 

Фиг. 10. Сравняване на диагнозите нормална КМПУЗ на БШ, остеопения и ОП след 

провеждане на едномоментно изследване на ляво и дясно бедро с РЕМС 
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5.2.3. Оценка на разликите във възрастта, ръста, теглото и ИТМ между жените с 

нормална КМПУЗ, остеопения и остеопороза на лумбален гръбнак и бедрена шийка, 

измерени с РЕМС 

 

След провеждане на теста ANOVA се установява, че възрастта на жените расте 

сигнификанто съответно в групите с: 1. нормална КМПУЗ, 2. остеопения и 3. ОП. Тази 

сигнификантна зависимост е валидна, както за измерванията на КМПУЗ на ЛГ (p = 0.000), 

така и за измерванията на КМПУЗ на БШ (p = 0.000). Средната възраст на жените с 

нормална КМПУЗ на ЛГ е 55 г. ± 10 г. (диапазон 33-83 г.), средната възраст на жените с 

остеопения е 60 години ± 9 г. (диапазон 35-86 г.), а тази на жените с ОП е 73 г. ± 8 г. 

(диапазон 50-88 г.). Средната възраст на жените с нормална КМПУЗ на лява БШ е 58 

години ± 11 г. (диапазон 33-86 г.), средната възраст на жените с остеопения е 62 години ± 

9 г. (диапазон 35-87 г.), а тази на жените с ОП е 71 г. ± 8 г. (диапазон 50-88 г.). На Boxplot 

диаграми са изобразени средните стойности на възрастта на пациентите в групите с 

нормална КМПУЗ, остеопения и ОП според измерванията на двете аксиални локализации – 

ЛГ и БШ, Фигура 11.  
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Фиг. 11. Boxplot диаграми на средната възраст на пациентите в групите с: 1. нормална 

КМПУЗ, 2. остеопения, 3. ОП според измерване на КМПУЗ на: а- ЛГ; b – лява БШ 
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След провеждане на теста ANOVA се установява, че ръстът на жените намалява 

сигнификанто съответно в групите с: 1. нормална КМПУЗ, 2. остеопения и 3. ОП. Тази 

сигнификантна зависимост е валидна, както за измерванията на КМПУЗ на ЛГ (p = 0.000), 

така и за измерванията на КМПУЗ на БШ (p = 0.000). Средният ръст на жените с нормална 

КМПУЗ на ЛГ е 165.2 см. ± 8.1 см. (диапазон 155-182 см.), средният ръст на жените с 

остеопения е 157 см. ± 6 см. (диапазон 140-172 см), а този на жените с ОП е 151.3 см. ± 6.1 

см. (диапазон 150.1-152.6 см.). Средният ръст на жените с нормална КМПУЗ на лява БШ е 

163.1 см. ± 8.7 см. (диапазон 146-182 см.), средният ръст на жените с остеопения е 156.1 

см. ± 7 см. (диапазон 134-176 см), а този на жените с ОП е 152.1 см. ± 8.9 см. С теста 

ANOVA се установява също, че теглото на жените намалява сигнификанто съответно в 

групите с: 1. нормална КМПУЗ, 2. остеопения и 3. ОП, както при измерванията на КМПУЗ 

на ЛГ  (p = 0.000), така и при измерванията на КМПУЗ на лява БШ (p = 0.000). Средното 

тегло на жените с нормална КМПУЗ на ЛГ е 87.7 кг. ± 14.9 кг. (диапазон 49-127 кг.), 

средното тегло на жените с остеопения е 69.2 кг. ± 11.5 кг. (диапазон 43-103 кг), а това на 

жените с ОП е 58.8 кг. ± 9 кг. (диапазон 39.4-78 кг.). Средното тегло на жените с нормална 

КМПУЗ на лява БШ е 88.1 кг. ± 11.7 кг. (диапазон 65-127 кг.), средното тегло на жените с 

остеопения е 67.2 кг. ± 8.7 кг. (диапазон 46-96 кг), а това на жените с ОП е 54.9 кг. ± 7.6 кг. 

(диапазон 39.4 кг. - 88 кг.). ИТМ на жените също намалява сигнификанто съответно в 

групите с: 1. нормална КМПУЗ, 2. остеопения и 3. ОП, както при измерванията на КМП на 

ЛГ (p = 0.000), така и при измерванията на КМПУЗ на лява БШ (p = 0.000). Средният ИТМ 

на жените с нормална КМПУЗ на ЛГ е 32.4 кг/м2 ± 6.4 кг/м2 (диапазон 20.4-47.5 кг/м2), 

средният ИТМ на жените с остеопения е 28.3 кг/м2 ± 5.6 кг/м2 (диапазон 16.9-46.4 кг/м2), а 

този на жените с ОП е 25.9 кг/м2 ± 4.9 кг/м2 (диапазон 14.9-37.7 кг/м2), Таблица 4. 
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Табл. 4. Разпределение на жените по тегло, ръст и ИТМ в групите с нормална КМПУЗ, 

остеопения и ОП според измерванията на КМПУЗ на ЛГ и лява БШ с РЕМС  

 

Характеристики Брой 

(N) 

Средна 

ст-т 

СО СГ 95% ДИ Мин. Макс. 

долен горен 

Тегло 

(кг) 

 

КМПУЗ  на 

ЛГ 

Нормална  

КМПУЗ 

73 87.86 14.

87 

1.7

405 

84.393 91.333 49.0 127.0 

Остеопения 157 69.23 11.

53 

.91

98 

67.419 71.053 43.0 103.0 

ОП 94 58.83 9.0

0 

.93

34 

56.979 60.686 39.4 78.0 

Общо 324 70.45 15.

67 

.87

16 

68.735 72.165 39.4 127.0 

Ръст 

(см) 

Нормална  

КМПУЗ 

73 165.15 8.0

7 

.94

50 

163.267 167.03

4 

155.0 182.0 

Остеопения 157 157.00 5.9

7 

.47

66 

156.065 157.94

8 

140.0 172.0 

ОП 94 151.32 6.1

2 

.63

48 

150.063 152.58

5 

134.0 165.0 

Общо 324 157.21 8.1

8 

.45

50 

156.316 158.10

6 

134.0 182.0 

ИТМ 

(kg/m2) 

 

Нормална  

КМПУЗ 

73 32.43 6.3

7 

.74

5 

30.946 33.920 20.4 47.5 

Остеопения 157 28.30 5.5

9 

.44

6 

27.420 29.184 16.9 46.4 

ОП 94 25.92 4.8

9 

.50

7 

24.914 26.929 14.9 37.7 

Общо 

 

 

 

 

324 28.55 6.0

4 

.33

6 

27.888 29.212 14.9 47.5 
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СО – стандартно отклонение, СГ – стандартна грешка; ДИ – доверителен интервал 

 

  

Тегло 

(кг) 

 

КМПУЗ  на 

БШ 

 

 

 

 

 

 

 

Нормална  

КМПУЗ 

79 88.09 11.

68 

1.3

15 

85.472 90.706 65.0 127.0 

Остеопения 146 67.21 8.6

7 

.71

6 

65.794 68.631 46.0 96.0 

ОП 74 54.87 7.5

9 

.88

8 

53.098 56.639 39.4 88.0 

Общо 299 69.72 15.

3 

.88

5 

67.981 71.465 39.4 127.0 

Ръст 

(см) 

Нормална  

КМПУЗ 

79 163.05 8.7

0 

.97

9 

161.102 165.00

0 

146.0 182.0 

Остеопения 146 156.08 7.0

4 

.58

2 

154.930 157.23

4 

134.0 176.0 

ОП 74 152.08 8.9

2 

1.0

44 

150.001 154.16

6 

100.0 165.0 

Общо 299 156.95 8.9

2 

.51

7 

155.934 157.96

6 

100.0 182.0 

ИТМ 

(kg/m2) 

 

Нормална  

КМПУЗ 

79 33.38 5.4

1 

.60

9 

32.169 34.594 21.9 47.5 

Остеопения 146 27.85 4.6

5 

.38

5 

27.086 28.608 16.9 39.5 

ОП 74 23.64 3.8

7 

.45

3 

22.741 24.546 14.9 34.4 

Общо 299 28.28 5.8

5 

.33

9 

27.618 28.951 14.9 47.5 
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5.2.4. Сравнение между групите с нормална КМПУЗ, остеопения и остеопороза при 

пременопаузалните и постменопаузалните жени, изследвани с РЕМС 

 

От 324 жени, 260 жени (80%) са в менопауза. Средната възраст, на която настъпва 

менопаузата, сред пациентската популация, е 47 години ± 5 години (диапазон 33-56 

години). От 324 жени, 70 жени (21.6%) са с преждевременна менопауза (менопауза, 

настъпила на възраст под 45 г.). От жените в менопауза, най-голям е броят на жените с 

остеопения – 135 жени (51.9%) и ОП – 35.4% (92/260 жени), а най-малък е броят на 

жените с нормална КМПУЗ на ЛГ – 12.7% (33/260 жени). От общо 64 пременопаузални 

жени, най-голям е броят на жените с нормална КМПУЗ на ЛГ – 40 жени (62.5%), по-малък 

е броят на жените с остеопения – 22 жени (34.4%) и най-малък е броят на жените с ОП – 2 

жени (3.1%). След провеждане на хи-квадрат тест се установява, че менопаузата е значим 

рисков фактор за КМПУЗ на ЛГ, измерена с РЕМС (p = 0.000), Фигура 12. От общо 64 

пременопаузални жени, при 55 жени е проведено изследване на КМПУЗ на лява БШ с 

РЕМС. От тях най-много жени са с нормална КМПУЗ – 32 жени (58.1%). По-малко са 

жените с остеопения – 20 жени (36.4%) и най-малко са жените с ОП – 3 жени (5.5%). От 

общо 260 постменопаузални жени, при 244 жени е проведено изследване на КМПУЗ на 

лява БШ с РЕМС. От тях най-голям е броят на пациентите с остеопения – 126 жени 

(51.6%), след това на пациентите с ОП – 71 жени (29.1%), а най-малък е броят на жените с 

нормална КМПУЗ на лява БШ – 47 жени (19.3%). След провеждане на хи-квадрат тест се 

установява, че менопаузата е значим рисков фактор за КМПУЗ на лява бедрена шийка, 

измерена с РЕМС (p = 0.000), Фигура 13. 
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Фиг. 12. а – разпределение по възраст на менопауза; b – разпределение на пациентите с и 

без менопауза по диагноза според КМПУЗ на ЛГ: нормална КМПУЗ, остеопения и ОП 
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Фиг. 13. Разпределение на жените с и без менопауза в 3-те групи: 1. нормална КМПУЗ, 2. 

остеопения, 3. ОП според КМПУЗ на лява БШ 
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5.2.5. Оценка на разликата в съдържанието на телесните мазнини и базалната 

метаболитна обмяна между групите с нормална КМПУЗ, остеопения и остеопороза, 

измерени с РЕМС  

 

При 278 от 324 жени са измерени телесното съдържание на мазнини и БМО. От тях 

общо 259 жени имат направено изследване на КМПУЗ на лява бедрена шиика. С помощта 

на теста ANOVA се прави  оценка на зависимостта между съдържанието на телесни 

мазнини, респективно на БМО и КМПУЗ на ЛГ и лява БШ. След провеждане на анализа се 

установява, че жените с ОП на ЛГ имат сигнификантно по-ниско телесно съдържание на 

мазнини – средна стойност 36% ± 8.8% (диапазон 16.3%-52%) в сравнение с жените с 

остеопения – средна стойност 38% ± 8.2% (диапазон 9%-52%) и тези с нормална КМПУЗ – 

средна стойност 40% ± 10.2% (диапазон 14%-52%), (p = 0.022). Тази зависимост е  още по-

сигнификантна за жените с ОП на лява БШ, сравнени с тези с остеопения и нормална 

КМПУЗ, (p = 0.000). Средната стойност на съдържанието на телесни мазнини при жените с 

ОП на лява БШ е 32% ± 7.3% (диапазон 16%-48%), при тези с остеопения е 38% ± 9.6% 

(диапазон 14%-52%), а при тези с нормална КМПУЗ е 42% ± 9.6% (диапазон 14%-52%). 

Подобна зависимост се наблюдава и за БМО. Жените с ОП на ЛГ имат средна БМО равна 

на 1152 ккал/дневно ± 89 ккал/дневно (диапазон 930-1432 ккал/дневно), жените с 

остеопения на ЛГ имат средна БМО 1263.6 ккал/дневно ± 95.2 ккал/дневно (диапазон 

1008.3-1489.3 ккал/дневно), а тези с нормална КМПУЗ на ЛГ - 1480.7 ккал/дневно ± 177.8 

ккал/дневно (диапазон 1120.5-1908.4 ккал/дневно). Тези разлики са статистически значими  

(p = 0.000). Жените с ОП на лява бедрена шийка имат средна БМО равна на 1125 

ккал/дневно ± 90.8 ккал/дневно (диапазон 929.7-1432.3 ккал/дневно), жените с остеопения 

на БШ имат средна БМО равна на 1248 ккал/дневно ± 81.7 ккал/дневно (диапазон 1070-

1625.8 ккал/дневно), а тези с нормална КМПУЗ на БШ - 1467 ккал/дневно ± 157.5 

ккал/дневно (диапазон 1134.3-1908.4 ккал/дневно). Тези разлики са статистически значими 

(p = 0.000), Фигура 14. 
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Фиг. 14. Средни стойности на съдържанието на телесни мазнини (%) в групите с нормална 

КМПУЗ, остеопения и ОП: а-чрез КМПУЗ на ЛГ; b-чрез КМПУЗ на лява БШ и БМО 

(ккал/дневно) в групите с нормална КМПУЗ, остеопения и ОП: c- чрез КМПУЗ на ЛГ; d-

чрез КМПУЗ на лява БШ 
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5.2.6. Създаване на специфичен модел за предсказване на независимите рискови 

фактори за Т-скор <-1 СО на лумбален гръбнак и бедрена шийка чрез РЕМС 

 

След като определяме с унивариантния тест ANOVA кои са статистически 

значимите рискови фактори, които се различават значително между групите с нормална 

КМПУЗ на ЛГ, остеопения и ОП на ЛГ, провеждаме поетапен бинарен регресионен анализ, 

за да установим кои от тях са независими рискови фактори за КМПУЗ на ЛГ, отговаряща 

на Т скор < -1 СО. Създаваме две групи – едната се състои от жени с Т-скор на ЛГ >-1 СО, 

а другата от такива с Т-скор на ЛГ <-1 СО. В регресионния анализ са включени всички 

значими рискови фактори – възраст, тегло, ръст, ИТМ, менопауза, телесен състав на 

мазнини и базална метаболитна обмяна. Поетапният бинарен регресионен анализ се 

провежда в четири стъпки като се оценя на четвъртата стъпка кои от рисковите фактори 

остават независими сигнификантни фактори за Т-скор на ЛГ <-1 СО. Според получената 

класификационна таблица бинарният регресионен анализ е направен за 273 от 324 жени 

(84.3%). Моделът е вярно предсказан за 94.9% като 82.7% са вярно предсказаните жени с 

Т-скор над -1 СО, а 97.7% са вярно предсказаните жени с Т-скор под -1 СО. Като цяло 

моделът е сигнификантен (p = 0.014) на четвърта стъпка. На таблица 5 са представени 

резултатите от 4-та стъпка на бинарния регресионен анализ. 

  



39 

 

Табл. 5: Показатели от 4-та стъпка на бинарния регресионен анализ за предикция на Т – 

скор на ЛГ <-1 СО 

Независими рискови 
фактори 

РК СГ Wald СС P ст-т Odds 

      
Стъпка 4 възраст 0.144 0.039 13.462 1 0.000 1.155 

ИТМ -0.167 0.069 5.976 1 0.015 0.846 
менопауза 2.255 0.819 7.586 1 0.006 9.538 

БМО -0.019 0.004 26.904 1 0.000 0.982 
Константа 21.291 4.124 26.659 1 0.000 1.764E9 

 

РК – регресионни коефициенти; СГ – степен на свобода; ст-т – стойност 

 

От поетапния бинарен регресионен анализ установяваме, че независимите рискови 

фактори, значими за ниска КМПУЗ на ЛГ, отговаряща на Т – скор <-1 СО, са възраст, 

ИТМ, менопауза и БМО. Теглото и ръстът отпадат в първите стъпки на регресионния 

анализ, тъй като най-вероятно не са независими от ИТМ рискови фактори за Т-скор <-1 

СО, а телесното съдържание на мазнини отпада в първите стъпки, тък като най-вероятно 

не е независимо от БМО като рисков фактор за Т-скор <-1 СО. След изчисляване на 

съотношенията на Odds за независимите рискови фактори, установяваме,  че всяка 

прибавена година от възрастта на жените увеличава риска от Т-скор <-1 СО на ЛГ с 1.16% 

или по-точно след като се изчислят сензитивността и специфичността на модела и 

съответните им Youlden индекси установяваме, че 65 годишната възраст е прагова 

стойност за КМПУЗ на ЛГ, отговаряща на Т-скор <-1 СО. Това означава, че жените след 65 

годишна възраст е много вероятно да имат Т-скор на лумбален гръбнак по-нисък от -1 СО. 

Отношението Odds на менопаузата като рисков  фактор за Т-скор <-1 СО на ЛГ е 9.54, т.е. 

жените в менапауза имат около 9.5 пъти по-висок риск от Т-скор <-1 СО на ЛГ в 

сравнение с пременопаузалните жени. Съотношението Odds за ИТМ е 0.85 и е по-малко от 

единица. Това означава намаляване на Odds по отношение на Т-скор <-1 СО на ЛГ за този 
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рисков фактор, т.е. с увеличаването на ИТМ с един кг/м2  намалява вероятността за Т-скор 

<-1 СО на ЛГ с 0.15%. По-точно представено след като изчисляваме сензитивността и 

специфичността на модела, както и съответните Youlden индекси за рисковите фактори,  

установяваме, че жени с ИТМ над 28.63 кг/м2 е малко вероятно да имат Т-скор <-1 СО на 

ЛГ. Съотношението Odds за БМО е 0.98 и също е по-малко от единица. С увеличаването 

на БМО с една ккал/дневно вероятността за Т-скор <-1 СО на ЛГ намалява с 0.02%, т.е. 

жени с БМО >1331.75 ккал/дневно е малко вероятно да развият КМПУЗ на ЛГ, отговаряща 

на Т-скор <-1 СО. Графично всички съотношения Odds са представени на Фигура 15. 

 

 

 

Фиг. 15. Графично представяне на Odds ratios на независимите рискови фактори за Т – 

скор < -1 СО на ЛГ 

След като определяме с унивариантния тест ANOVA кои са статистически 

значимите рискови фактори, които се различават значително между групите с нормална 

КМПУЗ на лява БШ, остеопения и ОП на лява БШ, провеждаме поетапен бинарен 

регресионен анализ, за да установим кои от тях са независими рискови фактори за КМПУЗ 

на лява БШ, отговаряща на Т-скор <-1 СО. Създаваме две групи жени – едната с Т-скор на 

лява БШ >-1 СО, а другата с Т-скор на лява БШ <-1 СО. В регресионния анализ 
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включваме всички значими рискови фактори – възраст, тегло, ръст, ИТМ, менопауза, 

телесен състав на мазнините и БМО. Поетапният бинарен регресионен анализ се провежда 

в четири стъпки като се оценява на четвъртата стъпка кои от рисковите фактори остават 

независими сигнификантни фактори за Т-скор на лява БШ <-1 СО. Според получената 

класификационна таблица бинарният регресионен анализ е направен за 254 от 324 жени 

(78.4%). Моделът е вярно предсказан за 92.9% като 80.3% са вярно предсказаните жени с 

Т-скор на лява БШ над -1 СО, а 96.9% са вярно предсказаните жени с Т-скор на лява БШ 

под -1 СО. Като цяло моделът е сигнификантен (p = 0.001) на четвърта стъпка. На таблица 

6 са представени резултатите от 4-та стъпка на бинарния регресионен анализ. 
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Табл. 6: Показатели от 4-та стъпка на бинарния регресионен анализ за предикция на Т – 

скор на лява БШ <-1 СО 

 
Независими рискови 

фактори 
РК СГ Wald СС P ст-т Odds 

Стъпка 
4 

възраст .165 .043 14.884 1 .000 1.179 

ИТМ -.437 .098 20.010 1 .000 .646 

менопауза 2.808 .952 8.702 1 .003 16.569 

БМО -.017 .004 21.090 1 .000 .983 

Константа 24.643 4.531 29.581 1 .000 5.038E10 
 

РК – регресионни коефициенти; СГ – степен на свобода; ст-т – стойност 

 
От поетапния бинарен регресионен анализ установяваме, че независимите рискови 

фактори, значими за ниска КМПУЗ на лява бедрена шийка, отговаряща на Т-скор <-1 СО, 

са възраст, ИТМ, менопауза и БМО. Теглото и възрастта отпадат в първите стъпки на 

регресионния анализ, тъй като най-вероятно не са независими от ИТМ рискови фактори за 

Т-скор на лява БШ <-1 СО, а телесното съдържание на мазнини отпада в първите стъпки, 

тъй като най-вероятно не е независимо от БМО като рисков фактор за Т-скор на лява БШ 

<-1 СО. След изчисляване на вероятностните съотношенията (Odds ratios (OR)) за 

независимите рискови фактори, установяваме, че всяка  прибавена година от възрастта на 

жените увеличава риска от Т-скор на лява БШ <-1 СО с 1.18% или по-точно след като се 

изчислят сензитивността и специфичността на модела и съответните Youlden индекси 

установяваме, че 63 годишната възраст е прагова стойност за КМПУЗ на лява бедрена 

шийка, отговаряща на Т-скор <-1 СО. Това означава, че жени след 63 годишна възраст е  

много вероятно да имат Т-скор на лява бедрена шийка по-нисък от -1 СО. Odds ratio на 

менопаузата като рисков фактор за Т-скор на лява БШ <-1 СО е 16.57, т.е. жените в 

менапауза имат около 16.6 пъти по-висок риск от Т-скор на лява БШ <-1 СО в сравнение с 

пременопаузалните жени. Odds ratio за ИТМ е 0.65 и е по-малко от единица. Това означава 

намаляване на Odds по отношение на Т-скор на лява БШ <-1 СО за този рисков фактор, 

т.е. с увеличаването на ИТМ с един кг/м2 намалява вероятността за Т-скор на лява БШ <-1 

СО с 0.35%. По-точно представено след като изчисляваме сензитивността и 
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специфичността на модела, както и съответните Youlden индекси установяваме, че жени с 

ИТМ над 26.5 кг/м2 е малко вероятно да развият Т-скор на лява БШ <-1 СО. 

Съотношението Odds за БМО е 0.98 и също е по-малко от единица. С увеличаването на 

БМО с една ккал/дневно вероятността за Т-скор на лява БШ <-1 СО намалява с 0.02%, т.е. 

жени с БМО >1364.4 ккал/дневно е малко вероятно да развият КМПУЗ на лява бедрена 

шийка, отговаряща на Т-скор < -1 СО. Графично всички Odds ratios са представени на 

фигура 16. 

 

 

Фиг. 16. Графично представяне на Odds ratios на независимите рискови фактори за Т – 

скор на лява БШ <-1 СО 

Сравнително представяме двата предиктивни модела за Т – скор <-1 СО за БШ и 

ЛГ, както и Odds ratios на отделните рискови фактори (Фигура 17) 
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Фиг. 17. Графично представяне на Odds ratios на независимите рискови фактори за Т – 

скор <-1 СО на БШ и ЛГ 

 

При сравняване на двата модела установяваме, че независимите рискови фактори 

ИТМ, БМО и възраст имат сравнително подобна придиктивна способност за Т – скор <-1 

СО, както на ЛГ, така и на БШ. Единствено независимият рисков фактор менопауза 

показва около два пъти по-голям риск от Т – скор <-1 СО на лява БШ, отколкото от Т – 

скор <-1 СО на ЛГ. 
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5.2.7. Разпределение и значимост на рисковите фактори за оценка на 10-годишния 

фрактурен риск (FRAX) при пациенти, провели РЕМС изследване  

 

От 324 жени, преминали РЕМС изследване, за 304 жени на възраст 40-90 г. са 

анализирани рисковите фактори за 10-годишен фрактурен риск (FRAX). Около една трета 

от жените имат история за предходна фрактура – (107/304 пациенти), като 3.3% (10/304) 

имат анамнеза за фрактура на бедрена шийка на родител. Настоящите пушачи са около 

22.7% (69/304 пациенти), а броят на тези, консумиращи твърд алкохол повече от 30 мл. 

дневно, възлиза на 6.6% (20/304). Честотата на РА сред жените е около 22.4% (68/304 

пациенти), като около 12.8% (39/304) употребяват към момента на изследването КС. 

70/304 жени (23%) са с преждевременна менопауза и съответно се причисляват към 

групата на пациентите с вторична ОП, Таблица 7. 
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Табл. 7: Разпределение на пациентите според наличието на рискови фактори 

 

 

 

Рискови фактори Брой 

пациенти 

Предходна 

фрактура 

да 107 

не 197 

Фрактура на бедрена 

шийка на родител 

да 10 

не 294 

Настоящ пушач да 69 

не 235 

Настояща употреба 

на КС 

да 39 

не 265 

РА да 68 

не 236 

Вторична ОП да 70 

не 234 

Консумация на 

твърд алкохол 

повече от 30 мл. 

дневно 

да 20 

не 284 

 

 

  



47 

 

 

С помощта на Т – теста на Стюдънт определяме дали има статистически значима 

разлика в средните стойности на FRAX ГОФ от РЕМС в групите на пациентите с и без 

предходна фрактура, с и без тютюнопушене, с и без употреба на КС, с и без РА, с и без 

консумация на твърд алкохол повече от 30 мл. дневно и с и без вторична ОП. След 

провеждане на теста установяваме, че има статистически значима разлика в средните 

стойности на FRAX ГОФ от РЕМС при пациентите с предходна фрактура спрямо тези без 

фрактура (p = 0.000), при пациентите с настояща употреба на КС спрямо тези, които не 

употребяват КС (p = 0.003), както и при пациентите с РА в сравнение с тези без РА (p = 

0.000). Средните стойности на FRAX ГОФ от РЕМС не са със статистически значима 

разлика в групите на пациентите с и без консумация на твърд алкохол повече от 30 мл. 

дневно. Пушачите също не показват значително по-висок фрактурен риск в сравнение с 

непушачите. Няма статистически значима разлика между средните стойности на FRAX 

ГОФ при жените с и без вторична ОП. На диаграми са показани средните стойности на 

FRAX ГОФ от РЕМС в отделните групи според рисковия фактор, Фигура 18. 
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Фиг. 18. Диаграми на средните стойности на FRAX ГОФ от РЕМС в отделните групи 

според рисковия фактор: предходна фрактура; настояща употреба на КС; РА; 

тютюнопушене; консумация на твърд алкохол >30 мл. дневно; вторична ОП 
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С помощта на Т – теста на Стюдънт определяме дали има статистически значима  

разлика в средните стойности на FRAX БФ от РЕМС  в групите на пациентите с и без 

предходна фрактура, с и без тютюнопушене, с и без употреба на КС, с и без РА, с и без 

консумация на твърд алкохол повече от 30 мл. дневно и с и без вторична ОП. След 

провеждане на теста установяваме, че има статистически значима разлика в средните 

стойности на FRAX БФ от РЕМС при пациентите с предходна фрактура спрямо тези без 

фрактура (p = 0.004), при пациентите с настояща употреба на КС спрямо тези, които не 

употребяват КС (p = 0.027), при пациентите с РА в сравнение с тези без РА (p = 0.004). 

Средните стойности на FRAX БФ от РЕМС не са със статистически значима разлика 

между групата на настоящите пушачи и групата на пациентите, които не пушат, както и в 

групите на пациентите с и без консумация на твърд алкохол повече от 30 мл. дневно и в 

групата на пациентите с и без вторична ОП. Показани са средните стойности на FRAX БФ 

от РЕМС в групите само на сигнификантните рискови фактор, Фигури 19, 20, 21. 
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Фиг. 19. Диаграма на средните стойности на FRAX БФ от РЕМС в отделните групи според 

рисковия фактор анамнеза за предходна фрактура 
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Фиг. 20. Диаграма на средните стойности на FRAX БФ от РЕМС в отделните групи според 

рисковия фактор употреба на КС 
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Фиг. 21. Диаграма на средните стойности на FRAX БФ от РЕМС в отделните групи според 

рисковия фактор анамнеза за РА 
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5.2.8. Създаване на специфичен модел за предсказване на независимите рискови 

фактори за FRAX ГОФ ≥20% чрез РЕМС  

 

В регресионния анализ са включени всички значими рискови фактори за FRAX 

ГОФ, установени от унивариянтния анализ. Разделяме жените според стойността на FRAX 

ГОФ в две групи – едната с FRAX ГОФ <20%, другата с FRAX ГОФ ≥20%. Изследваме 

дали следните фактори - предходна фрактура, употрепа на КС, РА и КМПУЗ на лява БШ са 

независими рискови фактори за FRAX ГОФ ≥20%.  Поетапният бинарен регресионен 

анализ се провежда в четири стъпки като се оценява на четвъртата стъпка кои от 

рисковите фактори остават независими сигнификантни рискови фактори за FRAX ГОФ 

≥20%. Според получената класификационна таблица бинарният регресионен анализ е 

направен за 274 от 304 жени (90.1%). Моделът е вярно предсказан за 93% от случаите като 

97% са вярно предсказаните жени с FRAX ГОФ <20%, а 81.9% са вярно предсказаните 

жени с FRAX ГОФ ≥20%. Като цяло моделът е сигнификантен (p = 0.006) на четвърта 

стъпка. На таблица 8 са представени резултатите от 4-та стъпка на бинарния регресионен 

анализ. 

 

Табл. 8:  Показатели от 4-та стъпка на бинарния регресионен анализ за предикция на 

FRAX ГОФ ≥20% 

 
Независими рискови 

фактори 
РК СГ Wald СС P  ст-т Odds 

Стъпка 
4 

Предходна 
ф-ра 

3.658 .649 31.730 1 .000 38.770 

КС 2.602 .861 9.137 1 .003 13.494 

РА 1.934 .722 7.168 1 .007 6.918 

КМПУЗ  
БШ 

-.342 .053 41.847 1 .000 .710 

Константа 17.330 2.857 36.789 1 .000 33606359.707 

 
От поетапния бинарен регресионен анализ установяваме, че независимите рискови 

фактори, значими за FRAX ГОФ ≥20% са предходна фрактура, употреба на КС, РА и 
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КМПУЗ на лява БШ. След изчисляване на вероятностните съотношения (Odds ratios) за 

независимите рискови фактори, установяваме, че предходната фрактура увеличава риска 

от FRAX ГОФ ≥20% с 38.77. Това означава, че жени с предходна фрактура имат около 

38.8 пъти по-висок риск за бъдеща голяма остеопоротична фрактура в сравнение с жени 

без предходна фрактура. Odds ratio за жените, които употребяват КС е 13.49, т.е. жените, 

употребяващи КС имат около 13.5 пъти по-висок риск от бъдеща голяма остеопоротична 

фрактура в сравнение с тези, които не използват КС. Ревматоидният артрит повишава 

риска с 6.92 за FRAX ГОФ ≥20%. Odds ratio за КМПУЗ на лява бедрена шийка е 0.710, т.е. 

всяко увеличаване на КМПУЗ на лява бедрена шийка с 1% намалява риска за FRAX ГОФ 

≥20% с 0.29%.  Графично всички съотношения Odds са представени на фигура 22. 

 

 

 

Фиг. 22. Odds ratios за отделните независими рискови фактори за предикция на FRAX 

ГОФ ≥20% 

Следователно предходната фрактура увеличава най-много фрактурния риск, 

свързан с бъдеща голяма остеопорозна фрактура като след нея се нареждат по намаляване 

на силата на предикция съответно употребата на КС, РА и КМПУЗ на лява БШ. 
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6. ОБСЪЖДАНЕ 

 

Настоящото проучване охарактеризира регионалните честоти на бедрените 

фрактури в старозагорска област. Честотата нараства с възрастта и при двата пола като 

при възраст под 65 г. е по-висока при мъжете отколкото при жените. При възраст над 65 г. 

честотата на бедрените фрактури е по-висока при жените. Подобни резултати се 

съобщават от проучвания в много други източноевропейски държави, включително Русия, 

Армения, Молдова и Беларус. 

На базата на регионалните честоти броят на бедрените фрактури през 2015 г. за 

цялата страна се изчисляват на стойност 9322 и се очаква да се увеличат с 22% до 11398 

през 2050 г. Тези изчисления са относително стабилни, тъй като всички изследвани 

индивиди, които през 2050 г. ще са на възраст ≥60 г., са към настоящия момент вече 

възрастни хора. Въпреки това тези оценки са консервативни, тъй като предполагат, че 

възрастово- и полово-специфичният риск за бедрени фрактури остава непроменен през 

този период. Намаляването на възрастово-специфичните честоти се срещат в държави с 

по-висок фрактурен риск, а увеличаването им с времето е често срещано в държавите с по-

ниски рискове. Смята се, че лекото повишаване в обичайните тенденции (например с 1% 

на година), както се наблюдава в Мексико, заедно с демографските промени, би удвоило 

броя на бедрените фрактури за 20 годишен период. Такива прогнози са важни за 

планирането на здравните грижи. В тази насока честотите на бедрените фрактури и 

смъртността се използват за създаването на специфичен FRAX модел за България. 10-

годишните вероятности за фрактури в България са  значително по-високи от тези в 

съседните държави като Сърбия и Румъния, по-ниски от тези в Турция и сходни с тези в 

Гърция. Тези различия във фрактурните вероятности не могат да бъдат отнесени към 

разликата в смъртността, а по-скоро са отражение на разликите в бедрения фрактурен 

риск. Фактът, че има разлики в честотите на бедрените фрактури в сравнение със 

съседните държави, подчертава важността от употребата на специфичен за държавата 

FRAX модел, а не на сурогатния такъв. 

По същия начин индивиди с фрактурна вероятност, която е еквивалентна или по-

голяма от тази при жени с предходни фрактури, също трябва да бъдат насочени за 
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лечение. Възрастово-специфичните интервенционни прагове се използват широко в 

Европа и Южна Америка. Ако същата стратегия се използва в България, интервенция би 

била препоръчана при хора с 10-годишна вероятност от ГОФ в интервала 7.7% – 23 % в 

зависимост от възрастта. 

До момента не е публикувано проучване с РЕМС, което да оценява връзката между 

възрастта и КМПУЗ на ЛГ и БШ. Като цяло е добре познато, че ОП е заболяване, което е 

най-разпространено сред възрастните индивиди като е установено, че възрастта е 

независим рисков фактор за костна загуба и патологични фрактури. Костите са структури, 

които непрекъснато се обновяват. Това е равновесен процес, който се осъществява от 

множество основни единици, включващи остеобласти и остеокласти. Остеокластите 

разграждат костите, след което остеобластите заместват отстранената костна структура, 

която минерализира с течение на времето. Със стареенето се нарушава този баланс като се 

намалява костното образуване от остеобласти, а се увеличава костната резорбция. Към 

настящия момент липсват предходни проучвания, които да сравняват ръста, теглото и 

ИТМ в групите с нормална КМПУЗ, остеопения и ОП, оценени с иновативната РЕМС 

технология. Публикуваната литература по отношение на подобни сравнения, само че на 

база на Т – скор от DEXA изследвания, е в синхрон с нашите резултати. Например, в 

научния труд на Kim и съавтори ръстът, телесното тегло и ИТМ са положително свързани 

с Т- скора, установен на база на DEXA изследване. Ръстът и телесното тегло показват по-

силна корелация с Т-скора в сравнение с ИТМ. Установено е също, че ниският ИТМ 

увеличава риска от счупване поради асоциацията му с по-ниска КМП, както и с мускулна 

слабост.  

В настоящото проучване за първи път се сравнява честотата на остеопенията и ОП 

с РЕМС между пременопаузални и постменопаузални български жени. Според 

получените данни честотата на остеопенията и ОП е значително по-голяма сред жените в 

менопауза в сравнение с честотата им при пременопаузалните жени. Не са публикувани 

предходни проучвания, които да сравняват честотата на остеопенията и ОП между 

пременопаузални и постменопаузални жени с иновативната РЕМС технология. Само 

проучвания, направени на база на DEXA изследвания, свързват подобно на нашето 

проучване менопаузата с повишена костна загуба. В научен труд върху 263 жени на 
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възраст между 20 и 84 години е изследван ефектът на менопаузата върху костната 

загубата на фемура. Анализът показа, че КМП намалява по-бързо в ранните 

постменопаузални години. През първите 6 години след менопаузата намаляването на 

КМП на бедрото е 3-10 пъти по-високо от намаляването ѝ преди менопаузата. 

Връзката между телесните мазнини и КМПУЗ вече е изследвана с РЕМС от Bojincă 

и съавтори, както и в две наши предходни проучвания. Всички тези научни трудове са 

единодушни, че жените с по-ниски проценти на телесни мазнини по-често страдат от ОП. 

В предходно наше проучване с РЕМС показваме, че жени с телесни мазнини над 32% 

имат значително по-висока КМПУЗ на бедрена шийка в сравнение с тези с телесни 

мазнини под 32%. Тези данни потвържават резултатите от настоящия ни анализ. По 

отношение на БМО в наше предходно проучване доказваме положителната връзка между 

БМО и КМПУЗ, т.е. жените с по-висока БМО имат и по-висока КМПУЗ. БМО е в тясна 

връзка с КМП при възрастните хора и може да бъде нова цел, насочена към 

предотвратяване на свързания с възрастта спад в КМП.  

В настоящото проучване създаваме специфичен модел за предсказване на 

рисковите фактори за Т-скор <-1 СО на ЛГ и на лява БШ чрез иновативната РЕМС 

технология. До момента не е създаден подобен модел за тази методика. В нашия анализ 

установяваме, че възрастта, ИТМ, БМО и менопаузата са независими рикови фактори за 

Т-скор <-1 СО, както на ЛГ, така и на лява БШ. След изчисляване на Youlden индексите за 

тези рискови фактори получаваме праговите стойности, при които вероятността за 

развитие на Т-скор <-1 СО е много висока. По този начин установяваме, че възраст над 65 

г. е прагова за Т-скор <-1 СО на ЛГ. Според направения анализ за БШ вероятността за 

развитие на Т-скор <-1 СО е при възраст  63 г. Жени с ИТМ под 28.63 кг/м2 е много 

вероятно да имат  Т-скор <-1 СО на ЛГ, докато праговата стойност за ИТМ чрез КМПУЗ на 

лява БШ е малко по-ниска – 26.5 кг/м2.  Вероятността за развитие на Т-скор <-1 СО на ЛГ 

е значително висока при БМО <1331.75 ккал/дневно, а тази за развитие на Т-скор <-1 СО 

на лява БШ е висока при БМО <1364.4 ккал/дневно. Менопаузата повишава 9.5 пъти риска 

от развитие на Т-скор <-1 СО на ЛГ и 16.6 пъти риска от развитие на Т-скор <-1 СО на 

лява БШ. Изграждането на такъв специфичен модел може да посллужи за оценка на риска 

от развитие на Т-скор <-1 СО на ЛГ, респективно на лява БШ. Следователно по този начин 
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може да се прецени кои жени са с висок риск по дадените рискови фактори и при кои от 

тях е уместно да се направи измерване на КМПУЗ на ЛГ, респективно на БШ с РЕМС.  

След провеждане на T – теста на Стюдънт установяваме, че има статистически 

значима разлика в средните стойности на FRAX ГОФ и FRAX БФ от РЕМС при 

пациентите с предходна фрактура спрямо тези без фрактура, при пациентите с настояща 

употреба на КС спрямо тези, които не употребяват КС, както и при пациентите с РА в 

сравнение с тези без РА. Средните стойности на FRAX ГОФ и FRAX БФ от РЕМС не са 

със статистически значима разлика в групите на пациентите с и без консумация на твърд 

алкохол повече от 30 мл. дневно, както и в групите на пациентите пушачи и непушачи и 

тези с и без вторична ОП.  

До момента няма публикувани други проучвания за голяма популация от хора, които да 

оценяват рисковите фактори за FRAX ГОФ и FRAX БФ, изчислени чрез РЕМС, за да се 

направи сравнение. Единствено в наше предходно проучване с РЕМС установяваме, че  

жени с предходна фрактура имат по-високи средни стойности на FRAX ГОФ и FRAX БФ 

в сравнение с жени без предходна фрактура.  

 

От поетапния бинарен регресионен анализ установяваме, че независимите рискови 

фактори, значими за FRAX ГОФ ≥20% са предходна фрактура, употреба на КС, РА и 

КМПУЗ на лява БШ. След изчисляване на вероятностните съотношения за независимите 

рискови фактори, установяваме, че жените с предходна фрактура имат около 38.8 пъти по-

висок риск за бъдеща голяма остеопоротична фрактура в сравнение с жените без 

предходна фрактура. Пациентите, които употребяват КС имат риск за FRAX ГОФ ≥20%  

13.5 пъти по-висок от тези, които не използват КС. РА повишава риска с фактор 6.92 за 

FRAX ГОФ ≥20%. Всяко намаляване на КМПУЗ на лява БШ с 1% увеличава рсика за 

FRAX ГОФ ≥20% с 0.29%.  Така създаденият специфичен модел за предсказване на FRAX 

ГОФ ≥20% чрез РЕМС може да бъде полезен при преценката за назначаване на терапия 

при жени с наличие на рискови фактори с високо вероятностно съотношение за FRAX 

ГОФ ≥20%. 
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7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключение с настоящото проучване се създава специфичен FRAX модел за 

България въз основа на популационно базирани оценки за инцидентността на бедрени 

фрактури при минимална травма според регионални данни. Той е публикуван на уеб 

страницата на шефилдския университет: 

https://www.sheffield.ac.uk/FRAX/tool.aspx?country=9 като FRAX калкулатор за България, 

чрез който всеки българин на възраст между 40 и 90 години може да изчисли 10-годишния 

си фрактурен риск, въвеждайки данни за възраст, пол, ръст, тегло и рискови фактори с-  

или без данни за костна минерална плътност. Моделът има за цел да подобри точността за 

определяне на фрактурния риск сред българската популация и да подпомогне вземането 

на решения, свързани с лечението.  

Радиофреквентната ехографска мултиспектрометрия (РЕМС) е иновативен 

ехографски подход за оценка на КМПУЗ на лумбален гръбнак и бедро, за който е 

установено, че има висока степен на корелация с DXA изследването. В настоящия 

дисертационен труд са направени измервания на аксиален скелет при 324 жени с РЕМС. 

Проучено е влиянието на рискови фактори върху КМПУЗ, както и върху фрактурния риск 

FRAX, изчислен чрез РЕМС. На база на получените данни са разработени специфични 

модели за предсказване на Т-скор <-1 СО на лумбален гръбнак и бедрена шийка, както и 

за предсказване на фрактурен риск за голяма остеопоротична фрактура ≥20%. Те имат за 

цел определяне на необходимостта от РЕМС изследване, както и преценка за нуждата от 

лечение.  
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8. ИЗВОДИ: 

 

Въз основа на получените резултати от настоящия дисертационен труд и сравняването 

им с публикуваната до момента литература може да направим следните изводи: 

1. При възраст под 65 години фрактурите на бедрото превалират повече при мъжете, 

отколкото при жените (съотношение жени към мъже – 0.7), но след 65 годишна 

възраст се наблюдава обратната тенденция – честотата им е по-висока при жените. 

2. Честотата на бедрените фрактури се очаква да се увеличи с 22% през 2050 г. 

3. Според предсказването на фрактурния риск чрез стойностите на FRAX ГОФ и 

FRAX БФ установяваваме, че България е с по-висок фрактурен риск от Сърбия и 

Румъния, по-нисък от Турция и сходен с този в Гърция. 

4. Терапевтична интервенция се препоръчва за българската популация с 10-годишна 

вероятност от ГОФ в интервала 7.7% - 23% в зависимост от възрастта. 

5. Измерването и на двете бедрени кости с РЕМС променя крайната диагноза в 5% от 

случаите. 

6. Жените с остеопения и ОП на ЛГ и БШ, установени с РЕМС, са значително по-

възрастни и имат по-нисък ръст, тегло и ИТМ в сравнение с тези с нормална 

КМПУЗ. 

7. Жените в менопауза развиват по-често остеопения и ОП, установени с РЕМС, в 

сравнение с пременопаузалните жени.  

8. Телесните мазнини и БМО са значително по-ниски в групите с остеопения и ОП на 

ЛГ и БШ, установени с РЕМС, в сравнение с тези с нормална КМПУЗ. 

9. Независимите рискови фактори за Т-скор <-1 CO, получени чрез нашия 

специфичен модел на база на РЕМС изследване, са възраст, ИТМ, БМО и 

менопауза. 

10. Значимите рискови фактори за FRAX ГОФ и FRAX БФ от РЕМС са предходна 

фрактура, употреба на КС, РА. 

11. Независимите рискови фактори за FRAX ГОФ ≥20% чрез РЕМС са предходна 

фрактура, употреба на КС, РА и КМПУЗ на лява БШ. 
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9. ПРИНОСИ: 

 

I. Научно-приложен характер 

1. За първи път в България е проведено епидемиологично проучване за бедрения 

фрактурен риск. 

2. За първи път се прави предсказване как бедрените фрактури ще се увеличат до 2050 

година за българската популация. 

3. За първи път се разработва специфичен национален модел за предсказване на 

остеопорозния фрактурен риск, валиден за българската популация. 

4. За първи път се пресказва доживотният остеопорозен фрактурен риск сред българската 

популация. 

II. С оригинален характер 

1. За първи път се представят резултати чрез иновативната РЕМС методика върху 

репрезентативна извадка от жени. 

2. За първи път се оценява кои фактори влияят върху КМПУЗ на аксиален скелет, измерена 

чрез РЕМС. 

3. За първи път е разработен специфичен модел чрез РЕМС, който да оценява при наличие 

на определен рисков фактор каква е вероятността за Т-скор <-1 СО на ЛГ и на лява БШ. 

Този модел е полезен при определянето на нуждата от изследване с РЕМС. 

4. За първи път се оценяват независимите рискови фактори за FRAX ГОФ и FRAX БФ 

чрез РЕМС. 

5. За първи път е разработен специфичен модел за предсказване на FRAX ГОФ >20% чрез 

РЕМС и по този начин може да се направи преценка за нуждата от терапия. 
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