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ГРУПА ПОКАЗАТЕЛИ А: 
 

1. Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор": 

 

Джамбов АМ. Шумовото замърсяване от автомобилен трафик – рисков фактор за 

някои сърдечно-съдови и метаболитни заболявания сред пълнолетното население. 

Медицински университет – Пловдив; 2017 г.         

 

РЕЗЮМЕ 

 

Шумовото замърсяване е един от основните замърсители на околната среда в 

съвременния свят. Шумът е екологичен стресор, който може да доведе до развитието на 

сърдечно-съдови и метаболитни заболявания. 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. Резултати и обсъждане: Проведени са три 

проучвания – (1) валидиране на въпросник за оценка на индивидуалната шумова 

чувствителност на участниците, (2) полево проучване в град Пловдив и (3) проучване 

върху пациенти със сърдечно-съдово заболяване 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 (захарен диабет тип 2, затлъстяване, липиден профил, обиколка на талията), 

но не и със сърдечно-съдовите заболявания. Очертани са някои потенциално рискови 

групи пациенти. Проведените проучвания показват потенциалната значимостта на 

автомобилния шум за общественото здраве и управлението на сърдечно-съдовите 

заболявания в клиничната практика. 

 

ABSTRACT 

Noise pollution is one of the main environmental pollutants in the modern world. Noise is an 

environmental stressor which can lead to the development of cardiovascular and metabolic 

diseases. Aim: To determine whether the exposure to road traffic noise at home is associated 

with higher prevalence of arterial hypertension, ischemic heart disease, type 2 diabetes mellitus, 

and adiposity, as well as with the severity of already diagnosed cardiovascular diseases. Results 

and discussion: Three studies were conducted – (1) Validation of a questionnaire for assessment 

of participants’ noise sensitivity, (2) A field study in the city of Plovdiv and (3) A study in 

cardiovascular disease patients from the Plovdiv Province, hospitalized in three multi-profile 

hospitals. An interdisciplinary approach was employed, including hygienic, geostatistical, 

socio-acoustical, clinical, and laboratory methods. The methodology used to assess road traffic 

noise exposure and potential confounding factors is based on the foreign literature. The analyses 

support an association of road traffic noise with the metabolic outcomes (type 2 diabetes 

mellitus, adiposity, blood lipid profile, waist circumference), but not with the cardiovascular 

diseases. Some potentially vulnerable subgroups of patients are identified. These studies show 



the potential importance of road traffic noise to public health and the management of 

cardiovascular diseases in clinical practice. 

 

 

 

ГРУПА ПОКАЗАТЕЛИ Б: 
 

2. Дисертационен труд за присъждане на научна степен "доктор на науките": 

 

Джамбов АМ. Моделиране на психосоциални механизми, свързващи средовите 

фактори акустичен стрес и зелени площи с нивото на тревожност/депресия при 

здрави лица и пациенти с разстройства от тревожно-депресивния спектър. 

Медицински университет – Пловдив; 2019 г.           

 

РЕЗЮМЕ 

Целта на настоящия труд е да се изследва съчетаното влияние на озеленеността и 

транспортния шум в жилищната среда върху нивото на тревожност/депресия и тежестта 

на психичните разстройства от тревожно-депресивния спектър. Първите две проучвания 

са проведени в неклинични извадки от ученици/студенти. Третото проучване обхваща и 

клинична извадка. Резултатите показват, че животът в по-озеленена среда е асоцииран с 

по-малко симптоми на тревожност/депресия, тъй като се характеризира с по-високо 

психологически възстановително качество, което на свой ред създава условия за 

повишена социална кохезия и физическа активност на открито. От друга страна, по-

високото ниво на транспортен шум е асоциирано с по-изразени симптоми. Този ефект се 

опосредства от по-силното раздразнение (служещо като маркер за негативен афект), а 

оттам и от влошеното качество на съня и условия за отдих, намаленото усещане за 

социална кохезия и по-ниската физическа активност. Озеленеността в жилищната среда 

показва потенциал да модулира ефекта на транспортния шум, като в кварталите с оскъдна 

дървесна растителност шумът е асоцииран с по-изявени симптоми, докато в силно 

озеленените квартали той няма такъв ефект. Пациентите с разстройства от депресивния 

спектър са по-чувствителни към шума, а онези с тревожни разстройства се чувстват по-

безпомощни спрямо шума в околната среда, в сравнение със здравите контроли. 

 

ABSTRACT 

The aim of this work was to study the joint effects residential greenspace and traffic noise on 

anxiety/depression levels and the severity of mental disorders from the anxiety-depression 

spectrum. The first two studies were conducted in non-clinical samples of students. The third 

study also included a clinical sample. The results showed that living in a greener environment 

was associated with fewer symptoms of anxiety/depression, because it was characterized by 

higher psychological restorative quality, which in turn promoted higher neighbourhood social 

cohesion and outdoor physical activity. On the other hand, higher traffic noise level was 

associated with more pronounced symptoms. That effect was mediated by higher annoyance 

(serving as a marker of negative affect), and hence by lower quality of sleep and restorative 

quality, lower sense of social cohesion and lower physical activity. Residential greenspace 

showed potential to modify the effect of traffic noise, with noise being associated with more 

pronounced symptoms in neighborhoods with scarce tree vegetation, whereas in greener areas 

it had no such effect. Patients with depression disorders were more susceptible to noise, and 

those with anxiety disorders felt more helpless against environmental noise than healthy 

controls. Higher noise level and negative cognitive-emotional evaluation of the acoustic 

environment were more strongly associated with depression in patients compared to controls. 



 

ГРУПА ПОКАЗАТЕЛИ В: 
 

3. Хабилитационен труд, т.е. монография, представена във връзка с процедура за 

хабилитиране: 

 

Джамбов А. Психофизиология на физическата активност в градските зелени 

площи: Въздействие на някои ландшафтни фактори. Пловдив: Авто Принт ООД; 

2019. ISBN: 978-619-7205-20-6.     161 с.                  

 

 

РЕЗЮМЕ 

Целта на това проучване беше да се провери хипотезата, че качеството на градските 

паркове, където хората се упражняват, има значителен ефект върху начина, по който те 

преживяват тази физическа активност. Беше проведено срезово проучване между 141 

посетители на пет пловдивски градски парка. 

Резултатите показват, че по-висококачествените зелени площи, които са по-добре 

интегрирани в местната улична мрежа и имат по-големи площи, са свързани със 

значително по-ниско възприето натоварване. Различните удобства биха могли да 

насърчават физическата активност, като разсейват индивидите по време на 

упражненията, като по този начин намаляват тяхното натоварване и ги насърчават да се 

занимават повече със „зелена физическа активност“. 

Чрез подобряване на цялостното качество на зелените площи, и по-специално различни 

удобства в градските паркове, местните власти могат да ангажират хората с повече 

физическа активност на открито. Предлагаме концептуализирането на тези зелени 

площи като конвексни визуални пространствени системи, позволяващи визуалното 

разсейване на спортистите по време на упражненията, и планиране на паркове, по-добре 

интегрирани в местните улични мрежи. Качеството на градските паркове е важен 

предиктор за поведението и практиките на посетителите, подобряващи здравето. 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this study was to test the hypothesis that the quality of city parks where people 

exercise has a significant effect on the way they experience that physical activity. A cross-

sectional interview survey was carried out among 141 exercising visitors of five Plovdiv city 

parks.  

Results show that higher quality green spaces which are better integrated into the local street 

network and have larger acreage are associated with significantly less perceived exertion. 

Different amenities could promote physical activity by distracting the individuals during their 

exercise, thus reducing their exertion and encouraging them to engage more in green exercise. 

By improving the overall quality of green spaces and specifically different amenities within 

urban parks, local authorities might engage people in more physical activity outdoors. We 

suggest conceptualizing these green spaces as convex visual space systems, permitting the 

visual distraction of the athletes during their exercise and planning parks better integrated into 

the local street networks. The quality of urban parks is an important predictor of health 

enhancing behaviour and practices of its visitors. 

 

 

 

 



 

ГРУПА ПОКАЗАТЕЛИ Г: 
 

7. Публикации и доклади, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни с научна информация (само Scopus и Web of science): 

 

1. Dzhambov AM, Dimitrova DD, Dimitrakova ED. Association between residential 

greenness and birth weight: Systematic review and meta-analysis. Urban Forestry and Urban 

Greening. 2014;13(4):621-9. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2014.09.004. ISSN: 1618-8667. 

(IF 2014 = 2.109) Q1  

 

 
Връзка между зеленината в жилищната среда и теглото при раждане: 

Систематичен обзор и мета-анализ  

 

РЕЗЮМЕ 

Теглото при раждане е широко изследвано като резултат от взаимодействието със 

зелената растителност в жизнената среда на майката, защото то е една от основните 

причини за неонатална и ранна детска смъртност, както и е свързано с някои 

неблагоприятни ефекти в детството и по-късния живот. От друга страна, в съвременните 

градско-екологични системи достъпът до зелена растителност е ограничен. Целта на това 

проучване беше да се отговори на въпроса дали зелените площи и зелената растителност 

като цяло в жизнената среда на бременните жени се свързани с теглото при раждане на 

новородените им и каква е посоката на този ефект. MEDLINE, EMBASE и Интернет бяха 

претърсени за публикации по темата на английски и испански. Осем проучвания бяха 

открити и включени в анализите (n = 214 940). Докладваме мета-анализи по метода 

quality effects на база корелационни и стандартизирани регресионни коефициенти за 

ефект. Зелената растителност в радиус 100 м около жилището беше слабо позитивно 

свързана с теглото при раждане. Обединената корелация беше 0.049 (95% CI: 0.039, 

0.059), а обединеният стандартизиран регресионен коефициент беше 0.001 (95%CI: 

−0.001, 0.003). Въпреки това, имаше значителна хетерогенност между проучванията. 

Използването на по-чувствителни показатели за озеленяване и вземането предвид на 

функционалността и качеството на зелените площи, корекцията за други фактори на 

https://doi.org/10.1016/j.ufug.2014.09.004


средата и оценката на индивидуалните нагласи към природата биха дали по-ясна 

картина, по-високо статистическа мощност и по-прецизни резултати в бъдещи 

проучвания. Откритията ни подкрепят значимостта на градското лесовъдство и 

ландшафтен мениджмънт като за общественото здраве и предлагат по-натуралистичен, 

хуманитарен и личност-центриран подход в бъдещи проучвания.  

 

 

 

2. Dzhambov AM, Dimitrova DD. Elderly visitors of an urban park, health anxiety and 

individual awareness of nature experiences. Urban Forestry and Urban Greening. 

2014;13(4):806-13. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2014.05.006. ISSN: 1618-8667. (IF 2014 = 

2.109) Q1  

 

 
 

Възрастните посетители на един градски парк, тревожност относно здравето и 

индивидуална осъзнатост за преживяванията сред природата 

 

РЕЗЮМЕ 

Има все повече доказателства за позитивната връзка между зелените площи в жизнената 

среда на човек и самодекларирани показатели за физическо и психическо здраве. 

Въпреки това, до момента тревожността във връзка със здравето не е била изследвана в 

контекста на възстановителните и анксиолитични преживявания за градската природа, 

нито е била изследвана във връзка с осъзнатостта за преживяванията сред природата. 

Целта ни беше да определим дали „осъзнатостта за преживяванията сред природата“ е 

значителен модификатор на благотворния ефект на взаимодействието на възрастните 

граждани с градските зелени площи. Това понятие представлява целенасоченото и 

съзнателно взаимодействие с природата, тоест специфично поведение, предварително 

формирано като когнитивна репрезентация на аз-а сред природата, което създава 

вътрешен модел на предшестващи преживения сред природата, което направлява избора 

на хората да посетят градски парк. Проведохме срезово проучване сред 97 възрастни 

посетители на парка „Цар Симеонова градина“ в Пловдив, България. След като 

https://doi.org/10.1016/j.ufug.2014.05.006


направихме корекция за „осъзнатостта за преживяванията сред природата“, 

йерархичният множествен регресионен модел обясни 94% от вариацията в тревожността 

относно здравето. Независимите променливи „харесване на птичи песни“, „харесване на 

растителност“, „седмични посещения в парка“ и „години посещаване на парка“ останаха 

значими, но важността им намаля, а „възраст“ стана незначим предиктор. Цялостната 

предсказваща сила на модела нарасна значимо след добавянето на „осъзнатостта за 

преживяванията сред природата“. В заключение, тревожността относно здравето сред 

възрастни българи е малко по-висока отколкото в подобни популации, но не надвишава 

допустимите нива. Реалните взаимодействие и преживявания в парка са независими 

предиктори на тревожността относно здравето независимо от замъгляващи фактори. 

Тази способност, обаче, донякъде зависи от „осъзнатостта за преживяванията сред 

природата“, която имаше свой собствен принос за модела.     

 

 

 

3. Dzhambov AM, Dimitrova DD. Development and feasibility of perceived noise exposure 

scale. Noise Control Engineering Journal 2014;62(2):102-9. 

https://doi.org/10.3397/1/376210. ISSN: 0736-2501. (IF 2014 = 0.227)  

 

 
 

Разработване и приложимост на скала за възприета експозиция на шум  

 

РЕЗЮМЕ 

Инструментите за качествена оценка са начин за събиране на данни за експозицията, но 

не са налични за жилищни и умерено ошумени места. Това проучване имаше за цел да 

разработи скала за оценка на възприетата експозиция на шум, комбинирайки визуална 

скала с прикачени към нея категории, съответстващи на често срещани източници на 

шум. Скалата за възприета експозиция на шум (СВЕС) беше разработена и оценена в 

двустъпален процес – когнитивни интервюта с феноменологичен анализ и полеви тест. 

ВСЕС е силно корелирана с показателя Lden (r = 0.83) в жилищната среда и може да е 

полезна в корелационно-базирани анализи, когато не може да се съберат данни за 

обективната експозиция.  

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.3397/1/376210


4. Dzhambov AM, D Dimitrova D, H Turnovska T. Improving traffic noise simulations using 

space syntax: preliminary results from two roadway systems. Archives of Industrial Hygiene 

and Toxicology 2014;65(3):259-72. doi: 10.2478/10004-1254-65-2014-2469. ISSN 0004-

1254. (IF 2014 = 0.932)  

 

 
 

Подобряване на симулациите на автомобилен шум с използване на пространствен 

синтаксис: предварителни резултати от две пътни системи 

 

РЕЗЮМЕ 

Шумовото замърсяване е един от четирите основни замърсителя в света. За да се 

приложат адекватни стратегии за контрол на шума, оценката на генерирания от трафика 

шум е ключова за градското планиране и управление. Целта на това проучване беше да 

се определи дали пространственият синтаксис би могъл да подобри предсказващата 

способност на акустичните симулации. Докладваме проучване, което комбинира 

документален метод с пространствен синтаксис. Анализирани са данни за 

трафикопотока заедно с полеви измервания и компютърно симулирани нива на 

транспортния шум в две български агломерациии. Находките ни говорят, че 

пространственият синтаксис има потенциал да предсказва експозицията на транспортен 

шум, като подобрява моделирането със специализиран софтуер или реално 

трафикоброене. Научното внимание би следвало да се насочи към пространствения 

синтаксис, за да проучи допълнително приложението му в настоящите модели и 

алгоритми за предсказване на шума.   

 

 

 

 

5. Dzhambov AM, Dimitrova DD. Psychometric properties of the Bulgarian translation of 

Noise Sensitivity Scale Short Form (NSS-SF): Implementation in the field of noise control. 

Noise and Health 2014;16:361-7. doi: 10.4103/1463-1741.144409. ISSN: 1463-1741. (IF 

2014 = 1.477)  

 

 



 

Психометрични свойства на българския превод на кратка форма на скалата за 

чувствителност към шум (NSS-SF): Приложение в областта на контрола на шума 

 

РЕЗЮМЕ 

Скалата за чувствителност към шума Кратка форма (СЧШ-КФ), разработена на 

английски като по-практична форма на класическата СЧШ на Вайнщайн, досега не е 

била валидирана в други култури, а валидността и надеждността й още не са били 

потвърдени. Това проучване имаше за цел да валидира СЧШ-КФ на български език и да 

демонстрира приложимостта й. Проучването включваше тест-ретест (n = 115) и полево 

тестване (n = 71) на нововалидираната скала. Конструктивната й валидност беше 

изследвана с потвърдителен факторен анализ и беше установено много добро 

представяне на модела. Времевата стабилност беше оценена в тест-ретеста (r = 0.990), 

конвергентната валидност беше изследвана със скала с единичен айтем за уязвимост към 

шума (r = 0.906), а дискриминантната валидност беше потвърдена със скала с единичен 

айтем за раздразнение от шума (r = 0.718). Най-ниският наблюдаван коефициент 

McDonald’s omega в проучванията беше 0.923. Крос-културалната валидация на СЧК-КФ 

беше успешна, но се оказа донякъде проблематична по отношение на айтемите й, 

отразяващи раздразнение. 
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Хронична експозиция на шум и дефицит на тестостерон - мета-анализ и мета-

регресия на експериментални изследвания върху гризачи 

 

РЕЗЮМЕ 

Въведение: хроничният психологически дистрес може да причини потискане на 

хипоталамо-хипофизаро-тестикуларната ос и така да доведе до мъжки хипогонадизъм, 

което е свързано с психо-социална дисфункция, хронични заболявания и, като резултат, 

значителни икономически загуби. От друга страна, шумът е прототип на средови стресор 

с нарастваща значимост, който вече е свързан с резултати от раждането и диабет. 

Въпреки това, ефектите му върху нивата на тестостерон при мъже са получили малко 

внимание.  



Материал и методи: Тази работа докладва систематичен обзор и мета-анализ на 

експериментални проучвания при гризачи, които са изследвали ефекта на хроничния 

шумов стрес върху серумните нива на тестостерон. Систематично търсене в MEDLINE, 

EMBASE и интернет намери седем проучвания. Беше приложен мета-аналитичен модел 

от вида quality effects, за да се изчисли обединения коефициент Hedges’s g. Също така, 

бяха проведени и мета-регресии по метода quality effects. 

Резултати: Намерихме обединен коефициент Hedges’s g –2.41 (95% CI: –3.28, –1.54), 

което показа много голям ефект на шумовата експозиция върху тестостерона. Мета-

регресията потвърди, че общата продължителност на експозицията обяснява значителна 

част от дисперсията в индивидуалните големини на ефектите (Q (1) = 3.95, p = 0.047). 

Въпреки това, имаше значима хетерогенност между проучванията (I2 = 82%) и 

публикационна грешка (p = 0.016). След добавянето на две проучвания, за които се прие, 

че липсват, обединеният ефект спадна до g = –1.53 (95% CI: –3.01, –0.05). 

Заключения: Хроничната експозиция на шум ≈ 100 dB води до значим спад на серумния 

тестостерон при мъжки гризачи. Много необходими са проучвания при хора, особено 

предвид стабилната тенденция в западните общества за нарастваща тежест както на 

мъжкия хипогонадизъм, така и на шумовото замърсяване. 
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Зелени площи и възприемане на шума от околната среда 

 

РЕЗЮМЕ 

Физическото намаляване на шумовата експозиция вече не се счита за единствения 

превантивен подход за ограничаване на шума. Градските зелени площи представляват 

важен фактор за подобряване на негативното възприятие за шума в градовете. Целта на 

това проучване беше да изследва връзката между няколко обективни и самодекларирани 

показателя за взаимодействие със зелени площи и възприятието за шума. В маломащабно 

срезово проучване сред жители на Пловдив, България, събрахме данни за чувствителност 

към шума (ЧШ), раздразнение от шума (РШ) и няколко променливи, свързани със 

зелените площи. Беше тестван концептуален медиаторен модел, в който хипотезата 

https://doi.org/10.1016/j.ufug.2015.09.006


беше, че ефектите на зелените площи върху РШ бяха опосредствани от ЧШ. Докато 

повечето променливи за зелените площи имаха значим непряк ефект върху РШ, 

единствената имаща значим общ ефект беше разстоянието да най-близкото зелено 

пространство; тоест, да живееш по-близо до зелено пространство беше свързано с по-

ниско РШ. Изглежда, че докато другите аспекти на взаимодействието със зелените 

площи биха могли да намалят податливостта към шума, това не бе възможно по 

отношение на РШ. В заключение, взаимодействието със зелени площи имаше 

благотворно въздействие върху възприятието за шума, но все още липсват доказателства 

за механизмите зад тези ефекти.   
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Оценка на социалната и икономическа тежест на инфаркта на миокарда, свързан с 

автомобилния шум сред българското градско население  

 

РЕЗЮМЕ 

Автомобилният шум е широко изучаван средови рисков фактор за исхемична болест на 

сърцето и конкретно на инфаркт на миокарда. Имайки предвид, че инфарктът на 

миокарда е водеща причина за инвалидност и смъртност в България и че значителна част 

от градското население е експонирано на високи нива на шум, изчисляването на тежестта 

от заболеваемост, свързана с автомобилния шум, е ключово за политиките за околната 

среда и инженерния контрол на шума. Това проучваше имаше за цел да изчисли тежестта 

от случаите на инфаркт на миокарда, свързани с автомобилния шум сред българското 

градско население. Използвахме методология за определяне на тежестта от заболявания, 

свързани с шума в колоната среда, описана от Световната здравна организация. Данните 

за риска извлякохме от наскоро публикуван мета-анализ, предоставящ обновена 

зависимост експозиция-отговор между автомобилния шум и инфаркта на миокарда. На 

база тези данни изчислихме фракцията случаи на инфаркт на миокарда, свързани с 

транспортния шум, загубата на години живот, коригирани за качество (QALYs), и 

икономическата тежест, приемайки 12 000 евро за QALY. Около 2.9 % или 101 от всички 

случаи на инфаркт на миокарда можеха да се свържат с автомобилния шум. Петдесет и 

пет от тези случаи бяха фатални. Деветстотин и шест QALYs са били изгубени заради 

тези случаи. Паричната стойност на тези QALYs беше около 11.6 милиона евро. Въпреки, 



че параметрите, ползвани в това проучване, са груби и дават само приблизително 

реалната тежест от заболявания поради автомобилния шум, те сочат важните социални 

и икономически аспекти на шумовото замърсяване в България. Надяваме се, че тези 

резултати ще насочат вниманието на епидемиолозите, комуналните хигиенисти и 

здравни икономисти към този водещ екологичен въпрос.  
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Връзка експозиция-отговор между автомобилния шум и риска от инсулт: 

систематичен обзор с мета-анализ 

 

РЕЗЮМЕ 

Автомобилният шум е установен рисков фактор за сърдечно-съдови заболявания като 

хипертония и исхемична болест на сърцето, но доказателствата по отношение на инсулта 

са ограничени. В това проучване целта ни беше да направим систематичен обзор на 

епидемиологичните данни и да направим мета-анализ на риска за заболеваемост от 

инсулт, свързана с експозиция на автомобилен и самолетен шум. На 24 ноември 2015 г. 

проведохме търсене на статии на английски, испански и руски езици, индексирани в 

MEDLINE, EMBASE, и Google Scholar. Качествен синтез беше направен на 13 

проучвания, а 11 проучвания бяха включени в мета-анализ по метода quality effects. Като 

цяло, те бяха с високо качество. На базата на шест проучвания (n≈8,790,671 участници) 

за автомобилен шум, намерихме обединен риск (RR) за инсулт за всеки 10 dB 1.03 (95 % 

CI: 0.87, 1.22). В диапазона 70-75 dB (сравнено с <55 dB) RR се повиши до 1.29 (95 % CI: 

0.74, 2.24). За самолетния шум анализирахме пет проучвания (n≈16,132,075 участници) 

и RR за всеки 10 dB беше 1.05 (95 % CI: 1.00, 1.10). Хетерогенността в групата със 

самолетен шум беше ниска, докато в групата с автомобилен шум беше висока, но имаше 

данни за публикационна грешка. В заключение, установихме слабо повишен риск за 

инсулт във връзка с автомобилния и самолетен шум, но връзката беше статистически 

значима само за втория. Ефектът на автомобилния шум следваше нелинейна тенденция. 
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Продължителната садмодекларирана експозиция на професионален шум е 

свързана с затлъстяване, определено от ИТМ, в общото население на САЩ 

 

РЕЗЮМЕ 

Контекст Появяват се данни за риска от затлъстяване във връзка с автомобилния шум. 

В настоящото проучване целта беше да се изследва връзката на самодекларираната 

експозиция на шум в работната среда и затлъстяването, дефинирано чрез индекс телесна 

маса (ИТМ), в общата популация на САЩ.  

Методи Това проучване се базира на Националното здравно интервю 2014. 

Информацията за самодекларираната експозиция на шум през целия живот беше 

свързана със самодекларирания ИТМ, контролирайки за други ковариати. 

Резултати Многомерните модели показаха OR=1.46 (95% CI: 1.27, 1.68) за затлъстяване 

и 0.97 kg/m2 (95% CI: 0.57, 1.36) по-висок ИТМ сред участниците, експонирани на високо 

ниво на шума в продължение на ≥15 години в сравнение с онези, които никога не са били 

експонирани. Модераторен анализ разкри, че сред участниците под 55 годишна възраст 

шумът имаше значимо по-силен неблагоприятен ефект. Онези без карцином и диабет 

също изпитваха по-изразени неблагоприятни ефекти.  

Заключения Самодекларираната експозиция на шум в работната среда беше свързана с 

повишен шанс за затлъстяване и ИТМ, измерен като непрекъсната променлива.  
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Професионален шум и исхемична болест на сърцето: Систематичен обзор  

 

РЕЗЮМЕ 

Експозицията на шум може да е рисков фактор за исхемична болест на сърцето (ИБС). 

За разлика от експозицията в жилищната среда, обаче, данните по отношение на 

производствения шум са ограничени. Като се има предвид, че за осигуряване на 

безопасност при работа и за политиките в областта на труда е необходим високо 

качествен синтез на наличните данни, целта ни беше да проведем систематичен обзор и 

мета-анализ на риска за заболеваемост и смъртност от ИБС поради експозицията на 

производствен шум. Проведохме систематично търсене в MEDLINE, EMBASE и 

интернет от 2 април 2015, на английски, испански, руски и български езици. 

Предварително бяха разработени критерии за оценка на качеството и различни 

източници на систематична грешка. Беше направен качествен синтез на данните. При 

необходимост направихме консервативни допускания. Не беше възможен мета-анализ 

поради непреодолими методологически различия между проучванията. На базата на пет 

проучвания, имаше данни, сочещи повишен риск за ИБС сред работници, експонирани 

на обективно повишен шум >75–80 dB в продължение на <20 години (подкрепено от едно 

проучване с високо качество, едно с умерено и едно с ниско качество и неподкрепено от 

едно проучване с високо и едно с умерено качество). Три проучвания с умерено и две с 

ниско качество от общо шест намират връзка между самодекларираната експозиция и 

по-висок риск от ИБС, а едно проучване с умерено качество не намира ефект. От общо 

четири проучвания, повишен риск за смърт е подкрепен от едно проучване с умерено 

качество, основано на самодекларирана експозиция, и едно проучване с високо качество, 

използващо обективна експозиция. Анализи на чувствителността показаха, че при по-

висока експозиция и сред някои уязвими групи като жените неблагоприятните ефекти са 

значително по-силни. Въпреки методологическите различия и ограничения на 

включените проучвания, шумът в работната среда изглежда е рисков фактор за 

заболеваемост от ИБС. Резултатите говорят за повишен риск от смъртност от ИБС само 

сред уязвимите подгрупи. Работниците, експонирани на висок производствен шум, 

следва да се считат с повишен риск от ИБС. 
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Сърдечно заболяване, приписвано на професионалния шум, вибрации и други 

съвместни експозиции - самодекларирано популационно-базирано проучване сред 

български работници 

 

РЕЗЮМЕ   

Контекст: Сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ) са основната причина за смъртност по 

света. Шумът и вибрациите се считат за професионални рискови фактори за нея, но  се 

знае малко за сърдечно-съдовите им ефекти по пол и професионални групи в България. 

Целта на настоящото проучване е да се изследва рискът за повишена честотата на ССЗ, 

свързана с професионалната експозиция на шум и вибрации. Материал и методи: 

Проведохме вторичен анализ на данни от три вълни на Европейското проучване на 

условията на труд (EWCS) 2001–2010 – национално-представително анкетно проучване 

сред 3149 работници в България на възраст ≥ 15 години. Данните за самодекларирано 

сърдечно заболяване бяха свързани с данни за производствен шум и вибрации, 

коригирайки за други фактори. Резултатите от трите вълни бяха обединени чрез метода 

inverse variance heterogeneity (IVhet). Резултати: По отношение на шума, рискът беше 

повишен сред жените (относителен риск (RR) = 1.26, 95% доверителен интервал (CI): 

0.53–3.01), но не и сред мъжете (RR = 0.49, 95% CI: 0.14–1.65). Работниците с по-дълъг 

стаж имаха RR = 1.01, 95% CI: 0.60–1.69. По отношение на вибрациите, рискът беше 

повишен сред всички участници. Беше по-висок сред мъжете (RR = 2.56, 95% CI: 1.60–

4.09) отколкото сред жените (RR = 1.32, 95% CI: 0.77–2.27). Сред работниците с дълъг 

стаж, от индустриалния и обслужващ сектори, рискът беше RR = 1.56, 95% CI: 1.02–2.40; 

RR = 1.10, 95% CI: 0.61–1.98, и RR = 1.18, 95% CI: 0.57–2.46, съответно. Заключения: 

Производствените вибрации са рисков фактор за повишена честота на сърдечни 

заболявания в България. Шумът изглежда е предполагаем фактор сред работниците с по-

дълъг стаж и жените. 
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Експозиция на шум на работното място и серумен тестостерон при мъже, включени 

в Националното проучване за здравни и хранителни изследвания от 1999-2004 г. 

 

РЕЗЮМЕ 

Има убедителни доказателства от експерименти с животни, че експозицията на шум 

потиска тестостерона при мъжките индивиди, като повлиява хипоталамо-хипофизаро-

тестикуларната ос. На практика, нищо не е известно за ефекта му при хора. Ето защо, 

целта на настоящото проучване беше да се изследва връзката между професионалната 

експозиция на шум и серумния тестостерон в представителна извадка от общата 

популация. Извадката е от Националното проучване на здравето и изследване храненето 

(NHANES) за периода 1999 и 2004 и обхваща заетите мъже на 16-85+ годишна възраст. 

Връзките между шумовата експозиция (установена според базата данни Occupational 

Information Network - O*NET или самодекларирана) и общия и свободен тестостерон (TT 

и FT, съответно) бяха анализирани посредством линейни регресионни модели с 

нарастваща корекция. В напълно коригираните модели (n=414), третият квартил на 

шумовата експозиция според O*NET беше свързан с по-ниски TT и FT, което достигна 

значим спад от -58.32 ng dL-1 (95 % CI: -111.22, -5.42) и -1.58 ng dL-1 (95 % CI: -2.98, -

0.18), съответно. В стратифицирания анализ, по-младите работници, с по-нисък доход, 

нормално тегло, по-добър слух и неизползвани шумозащитни средства изпитваха 

значимо по-изразени неблагоприятни ефекти от останалите. Шансът за хипогонадизъм 

(TT<300 ng dL-1) не беше значимо повишен при повишаване на O*NET експозицията с 

един междуквартилен интервал (OR=1.24, 95 % CI: 0.64, 2.39). Самодекларираната 

експозиция на силен шум не намаляваше значимо TT при всички мъже (n=214), а само 

при мъжете на възраст ≥37 години -87.55 ng dL-1 (95 % CI: -158.35, -16.74). В заключение, 

шумовата експозиция беше свързана с по-ниски TT и FT само в някои популационни 

подгрупи, като тези връзки бяха нелинейни. 
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Асоциация между самодекларирания професионален шум и разпространението на 

инсулта: Вторичен анализ на Националното здравно интервю, 2014 г. 

 

РЕЗЮМЕ 

Данните за производствения шум като рисков фактор за инсулт са много оскъдни и идват 

основно извън САЩ. Настоящото проучване имаше за цел да изследва връзката между 

самодекларираната професионална експозиция на шум и честотата на инсулт в общата 

популация на САЩ. Достъпните данни от Националното здравно интервю през 2014 бяха 

използвани за вторичен анализ. Използвайки претеглена логистична регресия, 

изследвахме ефекта на експозицията на много силен шум през целия професионален 

живот на участниците върху самодекларирания инсулт. Моделът беше коригиран за 

социо-демографски фактори, начин на живот и коморбидност. Предсказващата 

валидност на самодекларирания шум беше тествана в същата рамка, използвайки като 

зависима променлива други установени сърдечно-съдови последици от обективно 

измерения шум. Резултатите показаха, че в сравнение с участниците, които никога не са 

били експонирани, експонираните за поне 1 година имаха повишена честота на инсулт. 

Самодекларираният шум имаше висока предсказваща валидност, тъй като беше свързан 

с повишена честота на хипертония, инфаркт на миокарда и ангина пекторис.  Повечето 

коефициенти не бяха статистически значими, но бяха достатъчно прецизни, за да бъдат 

интерпретирани като реална находка. Като цяло, самодекларираната експозиция на шум 

беше свързана с повишена честота на инсулт в САЩ. Поради ограниченията на това 

проучване, резултатите вероятно са консервативни.  
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Кръвното налягане на децата и неговата връзка с излагането на автомобилен шум 

- Систематичен обзор с мета-анализ 

 

РЕЗЮМЕ 

Контекст: Първични и синтетични проучвания върху автомобилния шум (АШ) и 

кръвното налягане (КН) са много по-чести при възрастни, отколкото при деца и младежи. 

Като се имат предвид неубедителните доказателства от първични проучвания, 

настоящото проучване имаше за цел да проведе актуален систематичен обзор с мета-

анализ на връзката между АШ и детското КН, използвайки напреднали статистически 

техники, за да вземе предвид хетерогенността в първичните проучвания.  

Методи: MEDLINE (PubMed), EMBASE (ScienceDirect с филтри) и интернет (Google)  

бяха претърсени (последно на 21 юли, 2016) на английски, испански и руски езици. В 

систематичния обзор бяха включени 13 статии (общо n=8 770) и бяха обединени 37 

коефициенти за ефект в мета-анализ по метода quality effects. 

Резултати: Резултатите показаха 0.48 mmHg (95% CI: −0.87, 1.83) повишаване на 

систолното артериално налягане (САН) и 0.22 mmHg (95% CI: −0.64, 1.07) на 

диастолното артериално налягане (ДАН) при 5 dB нарастване на АШ при 

училището/детската градина; и 0.20 mmHg (95% CI: −0.30, 0.71) повишаване на САН и 

0.03 mmHg (95% CI: −0.18, 0.25) на ДАН при 5 dB повишаване на АШ при дома. Имаше 

висока хетерогенност в първите три модела и данни за публикационна грешка в първия. 

Следните категорийни и линейни фактори бяха значими модификатори на ефекта в 

различни двойки експозиция – резултат: държава, където е проведено проучването, 

начина на определяне на шума, начин на измерване на КН, вид на докладвания 

коефициент за ефект, цялостен бал за качество на коефициента, минимален брой 

измервания на КН и средна възраст на децата.  



Заключения: Вземайки предвид всички данни, наблюдаваната връзка между АШ и КН е 

слаба и допълнително изгладена поради методологически проблеми в първичните 

проучвания, но дълготрайните му последици не трябва да се пренебрегват.  

 

 

 

16. Dzhambov AM. Exposure to self-reported occupational noise and diabetes – a cross-

sectional relationship in the Seventh European Social Survey (ESS7, 2014). International 

Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 2017;19;30(4):537-551. doi: 

10.13075/ijomeh.1896.00885. ISSN: 1232-1087. (IF 2017 = 1.367)  

 

 
 

Експозиция на самодеклариран професионален шум и диабет – срезова връзка в 

Седмото европейско социално проучване (ESS7, 2014) 

 

РЕЗЮМЕ 

Цели: Почти нищо не е известно за ефекта на производствения шум върху диабета, а 

това е особено актуално предвид широкото разпространение на шумовата експозиция и 

диабета. Целта на това проучване беше да се определи дали професионалната експозиция 

на шум е свързана с по-висок риск от диабет в Европа. Материал и методи: Проучването 

е базирано на Седмото европейско социално проучване (ESS7, 2014) – популационно-

базирано анкетно проучване в множество държави, включващо 28 221 европейци на 

възраст ≥ 15 години. Бяха налични данни за самодекларирана експозиция на шум, диабет 

и други социо-демографски и свързани с работата фактори. Шансът за повишена честота 

на диабет беше изследван чрез независима логистична регресия. Резултати: В цялата 

извадка (N = 23 486) участниците, които някога са били изложени на висок или много 

висок шум, нямаха съществено повишен шанс за диабет (съотношение на шансовете 

(OR) = 1.01, 95% доверителен интервал (CI): 0.78–1.32). Имаше подгрупи с незначимо 

повишени шансове: мъжете (OR = 1.12, 95% CI: 0.87–1.45), възрастните (OR = 1.09, 95% 

CI: 0.91–1.31), етническите малцинства (OR = 1.55, 95% CI: 0.91–2.62), онези със средно 

образование (OR = 1.05, 95% CI: 0.78–1.41) и живеещите в малки градове (OR = 1.07, 

95% CI: 0.89–1.29). Нискоквалифицираните чиновници имаха OR = 1.34 (95% CI: 1.09–

1.64). Сред участниците, заети през последните 5 години, шансовете бяха OR = 1.24 (95% 

CI: 0.95–1.61). Заключения: Самодекларираната професионална експозиция на шум не 

беше свързана с повишени шансове за диабет в общата извадка. Анализи на 

чувствителността разкриха някои подгрупи с незначимо повишени шансове. Резултатите 
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ни говорят, че е необходимо допълнително изследване на връзката между 

производствения шум и диабета.  
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Възприет достъп до рекреационни / зелени площи като модификатор на ефекта на 

връзката между здравето и шума / качеството на въздуха в квартала: Резултати от 

третото европейско проучване на качеството на живот (EQLS, 2011 - 2012) 

 

РЕЗЮМЕ 

Настоящото проучване тества хипотезата, че по-добрият достъп до рекреационни/зелени 

площи модифицира неблагоприятните ефекти на шума и качеството на атмосферния 

въздух в жилищния квартал върху здравето. Анализирахме интернационалната 

представителна извадка от Третото европейско проучване на качеството на живот 

(EQLS) (2011–2012). Налични бяха данни за самодекларирано здраве, шум и качество на 

атмосферния въздух в жилищния квартал, достъп до рекреационни/зелени площи и 

други социо-демографски и свързани с квартала ковариати. Основните анализи се 

основаваха на претеглена логистична регресия с клъстерни стандартни грешки. Като 

цяло, съобщаването на сериозни проблеми в квартала с шума и качеството на въздуха 

беше свързано с повишен риск от лошо самодекларирано здраве, като този риск беше по-

висок сред участниците, които не използват рекреационни/зелени площи в квартала си 

или съобщаващи труден достъп до тях. Имаше статистически значима модификация на 

ефекта в различни двойки експозиция-достъп, но това беше по-ясно по отношение на 

качеството на въздуха, отколкото на шума. Така, това проучване поставя основата за 

бъдещи изследвания по темата.  
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Самодекларираният професионален шум може да бъде свързан с честотата на 

хронична обструктивна белодробна болест сред общата популация в САЩ 

 

РЕЗЮМЕ 

Въведение: Професионалната експозиция на шум и хроничната обструктивна 

белодробна болест (ХОББ) са често срещани в Съединените Щати, но досега връзката 

им не е била изследвана. Предвид на невро-имунологичните ефекти на шума, такава 

връзка изглежда възможна. Така, настоящото проучване имаше за цел да изследва 

връзката на професионалната експозиция на шум с честотата на ХОББ в общата 

популация на СЪЩ. Материал и методи: Използвахме данни от популационно-

базираното Национално здравно интервю (NHIS) 2014. Срезовите връзки между 

самодекларираната продължителност на експозиция на много силен шум през 

професионалния живот на участниците и самодекларираните ХОББ и емфизем бяха 

изследвани чрез претеглена логистична регресия. Резултати и обсъждане: Напълно 

коригираният модел показа съотношение на шансовете (OR)≥15 години=1.68 [95% 

доверителен интервал (CI): 1.28, 2.21] за ХОББ и OR≥15 години= 1.61 (95% CI: 1.13, 2.30) 

за емфизем. Расата/етносът беше значим модификатор на ефекта. В анализ на 

чувствителността с обективната кумулативна експозиция на шум, основана на матрица 

работа-експозиция, не открихме ефект. Заключение: В заключение, намерихме връзка 

между самодекларираната професионална експозиция на шум и риска за повишена 

честота на ХОББ в общата популация на САЩ, но не и с обективните нива на шума. 

Бидейки първото проучване по темата и предвид ограниченията на дизайна, 

наблюденията ни са предварителни и следва да се подходи внимателно.  
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Експозиция на професионален шум и риск от нараняване, свързано с работата: 

Систематичен обзор и мета-анализ  

 

РЕЗЮМЕ 

Цели: Професионалната експозиция на шум е свързвана с производствения травматизъм.  

Стратегиите за контрол на трудовите опасности често почиват на зависимости доза-

отговор за направляването на политиките, но количествен синтез на съответната 

литература не е правен до момента. Целта на това проучване беше да се направи 

систематичен обзор на епидемиологичната литература и да се направи мета-анализ на 

риска за производствен травматизъм поради професионалната експозиция на шум. 

Методи: Следвахме насоките PRISMA и MOOSE. Беше проведено търсене в базите 

данни PubMed, ScienceDirect и Google Scholar до 15 декември 2016 на английски, руски 

и испански езици. Библиографии, непубликувана литература и експертни архиви също 

бяха използвани в търсенето. Рискът от систематична грешка беше оценен за всяко 

проучване и включен в мета-аналитичните тегла чрез модела quality effects. 

Резултати: Като цяло, 21 проучвания бяха включени в качествения етап: 9 срезови, 6 

случай-контрола, 4 кохортни, 1 case-crossover и 1 екологично. Шумовата експозиция 

беше оценена обективно в 13 проучвания. Информацията за професионален травматизъм 

беше извлечена от медицински досиета/регистри в 13 проучвания. Мета-анализи 

показаха RR = 1.22 (95% CI: 1.15, 1.29) (n = 59 028) при 5 dB нарастване на шумовата 

експозиция (Cochran’s Q = 27.26, P < 0.001, I2 = 67%) и RR = 2.16 (95% CI: 1.61, 2.90) (n 

= 96 023) в най-експонираната група (>90–95 dB) в сравнение с най-ниско експонираната 

група (Cochran’s Q = 180.46, P < 0.001, I2 = 90%). Анализ на подгрупи с мета-регресия 

разкри като цяло устойчив обединен риск за 5 dB. 

Заключения: Има дозова връзка между професионалната експозиция на шум и 

професионалния травматизъм. Въпреки това, качеството на данните е ‘много ниско’; 

затова, големината на тази връзка трябва да се интерпретира внимателно. 
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Експозиция на самодеклариран професионален шум през целия живот и честотата 

на ревматоиден артрит в Националното изследване на здравето и храненето (2011 - 

2012) 

 

РЕЗЮМЕ 

Проучени са множество рискови фактори за ревматоиден артрит (РА), но има 

недостатъчно изследвания върху производствения шум, който е широко разпространен 

в Съединените Щати. Това проучване имаше за цел да определи дали професионалната 

експозиция на шум е свързана с повишен риск от РА в общата популация на САЩ. Данни 

от 2011 до 2012 от срезовото, популационно-базирано Националното проучване на 

здравето и изследване храненето бяха анализирани вторично. Самодекларираната 

експозиция през професионалния живот на много силен шум беше свързана със 

самодеклариран диагностициран от лекар РА сред 4192 участници. Беше използвана 

претеглена логистична регресия за получаването на национално-представителни 

съотношения на шанса (OR). Основният и напълно коригиран модели дадоха OR = 3.98 

(95% CI: 1.74, 9.11) и OR = 2.84 (95% CI: 1.23, 6.57) за участниците, експонирани в 

продължение на ≥ 15 години, в сравнение с онези, които никога не са били експонирани.  

Изключвайки онези, диагностицирани с РА преди повече от пет години преди 

интервюто, ефектът спадна до OR = 3.67 (95% CI: 1.06, 12.75) в основния модел и вече 

не беше значим в напълно коригирания модел (OR = 2.68, 95% CI: 0.80, 8.96). 

Единственият значим модификатор на ефекта беше расата/етносът, като рискът беше по-

висок сред участниците от бялата раса от неиспански произход. В заключение, 

продължителната професионална експозиция на шум може да е модифицируем рисков 

фактор за РА, но данните понастоящем са недостатъчни. 
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Шумът от автомобилен трафик в жилищната среда като рисков фактор за 

хипертония при възрастни: Систематичен обзор и мета-анализ на аналитични 

проучвания, публикувани в периода 2011 - 2017 г. 

 

РЕЗЮМЕ 

Множество срезови проучвания показват връзка между хипертонията и автомобилния 

шум, като наскоро бяха синтезирани в систематичен обзор на СЗО. Въпреки това, в 

последните години нарастват данните от висококачествени, мащабни проучвания, които 

отсъстват в обзора на СЗО. Ето защо, целта ни беше да попълним тази празнота, като 

проведем осъвременен систематичен обзор с мета-анализ на зависимостта експозиция-

отговор между автомобилния шум при жилището и риска от хипертония при възрастни. 

Идентифицирахме проучвания при търсене в базите данни MEDLINE, EMBASE, 

интернет, сборници от конференции, библиографии и експертни архиви на английски, 

руски и испански езици до 5 август, 2017 г. Рискът от систематична грешка за всеки 

извлечен коефициент и общото качество на доказателствата бяха оценени чрез списък с 

предварително дефинирани критерии, свързани с различни характеристики на 

проучвания, и системата Grading of Recommendations Assessment, Development and 

Evaluation, съответно. За мета-анализ използвахме модела inverse variance heterogeneity 

(IVhet). Възможността за публикационна грешка беше оценена чрез фуниевидни и Doi 

графики, а асиметрията в тях беше тествана с теста на Egger и индекса Luis Furuya-

Kanamori, съответно. Анализите на чувствителността включваха анализ с изключване на 

коефициентите един по един, подгрупов мета-анализ с мета-регресии и нелинеен анализ 

експозиция-отговор. На базата на седем кохортни и две случай-контрола проучвания (n 

= 5 514 555; 14 коефициента; Lden диапазон ≈25-90 dB(A)), намерихме доказателства с 

“ниско” качество за RR при 10 dB(A) = 1.018 (95% CI: 0.984, 1.053), умерена хетерогенност 
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(I2 =46%) и без публикационна грешка. В подгрупата с кохортни проучвания, 

наблюдавахме “умерени” доказателства за RR при 10 dB(A) = 1.018 (95% CI: 0.987, 1.049), I2 

= 31% и без публикационна грешка. В заключение, автомобилният шум при жилището 

беше свързан с повишен риск от хипертония при възрастни, но рискът беше по-нисък от 

докладвания преди това в литературата. 
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Зелените пространства изглежда предпазват както от високо, така и от ниско 

кръвно налягане сред жителите на алпийска долина  

 

РЕЗЮМЕ 

Контекст: Има данни, сочещи, че зеленината може да предпазва от високо кръвно 

налягане в урбанизираните територии, но няма данни за ефектите върху хипотонията, в 

по-слабо урбанизирани зони и в специфичен географски контекст като планинските 

долини. 

Цели: Настоящото проучване имаше за цел да изследва връзките между зеленината около 

дома и кръвното налягане в една алпийска долина в Австрия. 

Методи: Проведохме срезово проучване в представителна извадка от 555 души, 

живеещи в Долната долина Ин, Австрия. Използваме няколко определения за кръвно 

налягане: измерено като числова стойност систолно (САН) и диастолно артериално 

налягане (ДАН), диагностицирани от лекар хипер- и хипотония и прием на медикаменти 

за лечение на високо и ниско кръвно налягане. Взехме предвид следните показатели за 

зеленина: Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), Soil Adjusted Vegetation Index 
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(SAVI) и дървесната покривка като мерки за зеленината в радиус 100 m, 300 m, 500 m и 

1000m около дома; разстоянието до различни видове структурирани зелени площи; и 

наличието на градина и балкон у дома. Бяха изследвани връзките между различните 

определения за кръвно налягане и зеленина и оценени за потенциална модификация на 

ефекта от демографски фактори, наличието на градина/балкон, затлъстяване и 

чувствителност към трафика. 

Резултати: По-високото общо ниво на озеленяване беше свързано с 30–40% по-ниски 

шансове за хипер/хипотония и 2–3mmHg по-ниско САН. Подобна тенденция имаше и по 

отношение на дървесната покривка, но връзките с хипертонията бяха по-непостоянни в 

различните буфери, а САН и ДАН бяха по-ниски само във връзка със зеленината в буфера 

100-m. Наличието на градина у дома също изглеждаше протективно срещу ниско ДАН. 

Близостта на жилището до гори, земеделски площи или градски зелени площи не беше 

свързана с кръвното налягане. По-високият NDVI 500-m беше по–силно свързан с по-ниско 

САН сред участниците с градина у дома, докато ефектът върху ДАН беше по-силен при 

онези с наднормено тегло/затлъстяване.   

Заключение: Тези резултати подкрепят идеята, че зеленината следва да се счита за 

протективна както срещу високо, така и срещу ниско кръвно налягане, въпреки това, 

подлежащите механизми остават недостатъчно добре проучени. 
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Връзки на зеленината на жилищната среда, транспортния шум и замърсяването на 

въздуха с резултатите от раждането в алпийските райони  

 

РЕЗЮМЕ 

Цел: Това проучване целеше да  изследва връзката на зеленината, транспортния шум и 

замърсяване на въздуха в жилищната среда с резултатите от раждането в няколко 

алпийски местности с уникална топография. 

Методи: Използвани бяха данни от две срезови проучвания (UIT, n = 573 и BBT, n = 518) 

в региона Тирол (Австрия/Италия). Бяха включени само майки, които бяха живели на 

настоящия си адрес през цялата бременност. Те попълниха въпросник, а медицинските 

им досиета бяха използвани за събирането да данни относно теглото на новороденото, 

ниско тегло при раждане (НТР), преждевременно раждане и малко за гестационната 

възраст новородено (МГВ). Показателят Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) 

в годината на раждането беше изчислен при жилищния адрес като измерител за зеленина. 

Автомобилният и железопътен шум (Ldn) и замърсяването на въздуха (NO2) бяха 

изчислени 10 години след раждането и използвани като сурогати за експозицията през 

времето на бременността. 

Резултати: В проучването UIT, по-високият NDVI 500-m беше устойчиво свързан с по-

ниски шансове за НТР и МГВ, докато повишаването на Ldn беше свързано с повишени 

шансове за НТР. Другите коефициенти за ефект бяха в същата посока, макар и 

незначими. В проучването BBT, повечето находки бяха неубедителни (за NDVI) или 

наблюдавани само в някои подгрупи (за Ldn и NO2). 

Заключение: Това проучване дава неубедителни доказателства, че околната среда може 

би е свързана с резултатите от раждането в планински местности. Предвид на 

разнородните връзки в различните местности, са необходими допълнителни изследвания 

в по-големи представителни извадки.  
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Експозиция на автомобилен шум и резултати от раждането: актуализиран 

систематичен обзор и мета-анализ  

 

РЕЗЮМЕ 

За разлика от другите доказателствени обзори на СЗО, систематичният обзор върху 

резултатите от раждането не успя да даде количествен коефициент за ефекта на шума в 

околната среда. Имайки предвид това, целта ни беше да го обновим с допълнителни 

проучвания, публикувани до 12 май, 2019 г., за да е възможно провеждането на формален 

мета-анализ на връзката между автомобилния шум в жилищната среда и теглото при 

раждане, ниското тегло при раждане (НТР), малкото за гестационната възраст 

новородено (МГВ) и преждевременното раждане (ПР). Бяха използвани изчислителните 

методи quality effects и random effects, а устойчивостта на резултатите беше тествана в 

няколко анализи на чувствителността. Девет проучвания бяха включени в качествения 

синтез, от които извлякохме седем коефициента за теглото при раждане (n = 718,136 

раждания) и НТР (n = 620,221) и пет за МГВ (n = 547,256) и ПР (n = 74,609). Намерихме 

-8.26 g (95% CI: -20.61 g, 4.10 g) (I2 = 87%) по-ниско тегло при раждане във връзка с 10 

dB(A) нарастване на нивото на шума в периода ден-вечер-нощ (Lden), като този ефект 

стана статистически значим в анализите на чувствителността. Не открихме данни за 

значим ефект върху НТР (OR = 1.06; 95% CI: 0.91, 1.23) (I2 = 49%), МГВ (OR = 1.02; 95% 

CI: 0.86, 1.21) (I2 = 90%), или ПР (OR = 1.00; 95% CI: 0.79, 1.27) (I2 = 69%). Качеството 

на доказателствата за теглото при раждане като числова стойност беше оценено като 

“умерено”, докато за другите резултати беше счетено за “много ниско”. Накрая, 

обсъждаме ограничения на критериите за оценка на риска са систематична грешка, 

използвани от Nieuwenhuijsen и кол. 
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Зелените площи в жилищната среда са свързани с психичното здраве чрез 

преплетени пътища за изграждане на възможности и възстановяване на 

възможности 

 

 

РЕЗЮМЕ 

Контекст: Преживяванията, предоставяни от природните среди, укрепват здравето, като 

помагат на хората да изградят нови адаптивни възможности и да възстановят вече 

съществуващи възможности. Целта на това проучване беше да се изследват връзките 

между възстановителните преживявания, майндфулнес, руминация и психологическа 

устойчивост, като пътища, свързващи зеленината в жилищната среда със симптомите на 

тревожност и депресия. 

Методи: Съставихме извадка от 529 студенти от Пловдив, България. Зеленината около 

дома беше измерена чрез показателите Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) и 

гъстота на дървесната покривка в различен радиус. Симптомите на тревожност и 

депресия бяха измерени със скалите Generalized Anxiety Disorder (7) и Patient Health 

Questionnaire (9), съответно. Следните медиатори бяха самооценени: възприета зеленина, 

възстановително качество на средата в квартала, майндфулнес като черта на характера, 

руминация и психологическа устойчивост. За тестването на теоретично-обоснованите 

връзки между променливите използвахме техника на моделиране на структурни 

уравнения. 

Резултати: В различни радиуси, повечето зеленина беше устойчиво свързана с по-ниски 

нива на тревожност и депресия. Този ефект частично се опосредстваше по няколко пътя. 

По-точно, по-високият NDVI 500-m беше свързан с повече възприета зеленина, тя на свой 

ред, с по-високо възстановително качество, а така с по-високи нива на майндфулнес, по-

слаба руминация и по-висока устойчивост спрямо стрес, и в последствие, с по-добро 

психично здраве.  

Заключения: Резултатите ни утвърждават потенциала на зеленината да изгражда 

психологическа устойчивост и да укрепва здравето, като компенсира 

дисфункционалната руминация и улеснява майндфулнес като компоненти на 

взаимосвързани пътища, изграждащи и възстановяващи адаптивни възможности.  
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Пилотно проучване на връзката между зеленината в жилищната среда и 

неврокогнитивната функция при българи на средна възраст  

 

РЕЗЮМЕ 

Скорошни изследвания показват, че експозицията на растителност в жилищната среда 

(“зеленината”) може да е протективна срещу спада на когнитивните функции и да 

допринася за интегритета на съответните мозъчни структури. Въпреки това, не е 

известно много за тези ефекти, особено в по-бедните страни и сред населението на средна 

възраст. В това проучване изследвахме връзките между зеленината и когнитивните 

функции. Използвахме извадка по удобство от 112 българи на средна възраст и два 

когнитивни теста: Consortium to Establish a Registry for Alzheimer’s Disease 

Neuropsychological Battery (CERADNB) и Montreal Cognitive Assessment (MoCA). В 

допълнение, разполагахме с данни от образно изследване за мозъчната структура за 25 

участника. Адресите на участниците бяха използвани за свързване на когнитивните 

резултати с показателя normalised difference vegetation index (NDVI), измерител за 

общото ниво на растителност в квартала (радиуси от 100 до 1,000 m). Резултатите 

показаха, че по-високият NDVI е устойчиво свързан с по-високи резултати от тестовете 

CERAD-NB и MoCA в различни радиуси и при различни корекции. По-малката обиколна 

на талията медиираше ефекта на NDVI върху CERAD-NB. NDVI 100-m беше положително 

свързан със средната дебелина на мозъчната кора в двете хемисфери, но тези корелации 

станаха маргинално значими (P<0.1) след корекция за грешка, възникваща при 

множествени сравнения. В заключение, животът в по-озеленен квартал може да е свързан 

с по-добро когнитивно функциониране сред българи на средна възраст, като по-малкото 

централно затлъстяване частично обяснява този ефект. Има колебливи данни, че 

зеленината може да допринася и за структурния интегритет в областите на мозъка, 

регулиращи когнитивните функции. Бъдещи проучвания следва да стъпят на нашите 

открития и да изследват по-големи и представителни групи от населението.  
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Експозиция на автомобилен шум и депресия / тревожност: актуализиран 

систематичен обзор и мета-анализ 

 

РЕЗЮМЕ 

За разлика от другите доказателствени обзори на Световната здравна организация, 

систематичният обзор за психичното здраве не даде количествен коефициент за ефекта 

на шума в околната среда. Имайки това предвид, целта ни беше да го обновим с 

допълнителни проучвания, публикувани до 18 август 2019 г., за да е възможно 

провеждането на формален мета-анализ на връзката между автомобилния шум в 

жилищната среда и тревожността и депресията. Използвахме изчислителните методи 

quality effects и random effects, а устойчивостта на резултатите беше тествана в няколко 

анализи на чувствителността. Десет проучвания бяха включени в качествения синтез, от 

които извлякохме 15 коефициента за депресия (n = 1,201,168) и пет за тревожност (n = 

372,079). Почти всички проучвания бяха срезови и като цяло рискът от систематична 

грешка в тях беше висок. Намерихме 4% (95% CI: -3%, 11%) повишени шансове за 

депресия и 12% (95% CI: -4%, 30%) за тревожност при 10 dB(A) повишаване на нивото 

на шума за периода ден–вечер–нощ (Lden). И в двата модела имаше умерена 

хетерогенност (55% и 54%), но имаше данни за публикационна грешка само в модела за 

депресия. Тези резултати бяха устойчиви без данни за модератори. Анализ на 

чувствителността върху алтернативен набор от категорийно-докладвани коефициенти 

подкрепи линейна връзка между Lden и депресията. Вземайки предвид цялостната оценка 

на качеството на публикуваните проучвания, правим заключение, че има данни с “много 

ниско” качество, че повишаването на експозицията на автомобилен шум може да е 

свързана с депресия и тревожност.  
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Пътища и условности, свързващи автомобилния шум с раздразнение, 

чувствителност към шума и влошено психично здраве  

 

РЕЗЮМЕ 

Контекст: Автомобилният шум може да допринесе за депресия и тревожност чрез 

повишено раздразнение от шума (РШ). Въпреки това, се знае малко за чувствителността 

към шума (ЧШ) и психичното здраве като контекстови фактори. Цел: Тествахме три 

https://doi.org/10.4103/nah.nah_15_20


хипотези: (1) Автомобилният шум е свързан с влошено психично здраве чрез по-високо 

РШ; (2) Лошото психично здраве и ЧШ модерират връзката между автомобилния шум и 

РШ; и (3) ЧШ модерира непрекия ефект на автомобилния шум върху психичното здраве. 

Участници и методи: Използвахме извадка по удобство от 437 студента от Медицински 

университет – Пловдив, България (средна възраст 21 години; 35% мъже). Автомобилният 

шум при жилището (LAeq; еквивалентно дневно ниво на шума) беше изчислен чрез 

регресионен модел на земеползване. Симптомите на депресия и тревожност бяха 

измерени чрез скалите Patient Health Questionnaire 9 (PHQ-9) и Generalized Anxiety 

Disorder 7 (GAD-7), съответно. РШ беше измерено с 5-степенна вербална скала. Скалата 

Noise Sensitivity Scale Short Form (NSS-SF) беше използвана за оценка на ЧШ. За да 

изследваме как тези променливи се взаимосвързани, проведохме медиаторен, 

модераторен и модерирана медиация анализи. Резултати: LAeq беше непряко свързан с 

по-високи PHQ-9/GAD-7 балове чрез по-високо РШ, но само в групата с ниска ЧШ. 

Връзката между LAeq и РШ беше по-силна при студените, съобщаващи 

депресия/тревожност. Докато високата ЧШ беше свързана с високо РШ дори при ниски 

нива на шума, LAeq допринасяше за РШ само при студентите с ниска ЧШ. Заключения: 

Наблюдавахме сложни условни връзки между автомобилния шум, раздразнението и 

лошото психично здраве. Разбирането за съответните профили на уязвимост в общността 

би могло да подпомогне политиката за шума и да повиши ефикасността на 

интервенциите.  
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Аналитични подходи за тестване на пътища, свързващи зелените пространства със 

здравето: Преглед на обхвата на емпиричната литература 

 

РЕЗЮМЕ 

Контекст: Неадекватната транслация на теоретичните към статистически модели на 

връзката зеленина – здраве може да доведе до неправилни заключения относно 

важността на някои подлежащи пътища, което на свой ред би могло да намали 

ефективността на обществено-здравните интервенции, включващи градското 

озеленяване. В този обзор на обхвата на научната литература целяхме да: (1) резюмираме 

общите характеристики на подходите за правене на заключения относно опосредстващи 

променливи (медиаторен анализ), използвани в епидемиологичните проучвания в 

областта; (2) да установим потенциални заплахи за валидността на резултатите; и (3) да 

направим препоръки за планирането, провеждането и докладването на медиаторни 

анализи. 

Методи: Проведохме обзор на обхвата на научната литература по изследвания проблем, 

като проведохме търсене в PubMed, Scopus и Web of Science за рецензирани 

епидемиологични проучвания, публикувани до 31 декември 2019 г. Списъкът с 

потенциални проучвания беше непрекъснато допълван от други източници до март 2020 

г. Наративната презентация на резултатите е съчетана с дескриптивно резюме на 

характеристиките на проучванията.  

Резултати: Открихме 106 проучвания, повечето от които бяха срезови по дизайн. 

Повечето проучвания имаха само пространствени измерители за зеленина. Психичното 

здраве/благополучието беше най-често изследвания резултат, а физическата активност и 

замърсяването но въздуха бяха най-често тестваните опосредстващи променливи. 

Повечето проучвания провеждат само единичен медиаторен анализ, дори и при измерени 

множество взаимосвързани медиатори. Използваните аналитичните подходи бяха 

методът на причинно-следствените стъпки, разлика на коефициентите, произведение на 

коефициентите, counterfactual framework и моделиране на структурни уравнения (SEM). 

Bootstrapping беше най-често използваният метод за построяване на 95% CI на непрекия 

ефект. Произведението на коефициенти и SEM, използвани за изследване на серийни 

медиаторни компоненти, по-често дават данни за наличие на непряк ефект. В някои 

случаи, методът на причинно-следствените стъпки пречи на тестването за непряк ефект, 

дори когато и двете връзки в непрекия ефект са потвърдени. В повечето проучвания 

липсваха анализи на чувствителността и подходящо методологическо обсъждане на 

подхода на моделиране. 

Заключения: Открихме устойчива тенденция за неоптимално провеждане и докладване 

на медиаторни анализи в епидемиологичните проучвания, изследващи пътищата, 

свързващи зеленината и здравето; въпреки това, в последните години се забелязват 

подобрения в тези насоки. Необходими са по-добро планиране, провеждане и докладване 

на медиаторните анализи.   
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Реалната природна среда подобрява настроението по-добре от виртуалния си 

аналог: Мета-анализ на експериментални данни  

 

РЕЗЮМЕ 

Все повече доказателства показват, че симулираната природна среда може да активира 

механизми, подобряващи здравето. Симулациите предлагат алтернатива на реалната 

природна среда за хора, които не могат безопасно да излизат навън; въпреки това, малко 

проучвания са сравнявали ефектите на симулациите на природна среда с реалната такава. 

Сравнихме влиянието на симулирани и реални природни среди върху нивата на 

позитивен и негативен афект (настроение), използвайки обединена извадка от участници 

в съществуващи експериментални проучвания. Проучванията бяха определени от обзор 

на публикациите до март 2020 г. и обновени по време на рецензията на настоящото 

проучване. От 16 намерени статии, 6 отговориха на включващите критерии и използваха 

един стандартизиран инструмент [въпросника Positive and Negative Affect Schedule 

(PANAS)] преди и след експозиция. Мета-анализ по метода Random effects на 

обединените ефекти показа, че позитивният афект нараства в реална среда, но не и при 

симулирани такава (Hedge’s g = 0.87; 95% CI, 0.54, 1.20). Открихме малки различия по 

отношение ефекта върху промяната в негативния афект (g = −0.28; 95% CI, −0.62, 0.06), 

като проучванията като цяло показват спад на негативния афект и в двата вида среди. 

Допълнителни изследвания в различни популации, среди, предшестващи условия и 

продължителност биха дали по-ясно разбиране за различията в ефектите на тези два 

начина за подобряване на настроението при чрез гледки към природата.  
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Озеленяването на закрито и на открито осигурява ли бягство и подкрепя ли 

психичното здраве по време на карантината COVID-19? 

 

РЕЗЮМЕ 

Контекст: Пандемията от COVID-19 дълбоко промени възможностите на хората за 

рекреация в обществено-достъпни зелени площи, което вероятно утежнява 

психологическото влияние на пандемията. В настоящото проучване искаме да разберем 

дали зеленината може да подкрепи психичното здраве, дори и при недостатъчна 

експозиция навън във време на физическа изолация от външната среда. 

Методи: В периода между 17 май и 10 юни 2020 г., проведохме онлайн проучване сред 

323 студента (21.99 ± 3.10 години; 31% мъже) в програми, свързани със здравето, от два 

университета в град Пловдив, България. Тежестта на симптомите на депресия и 

тревожност през последните две седмици беше измерена със скалите Patient Health 

Questionnaire 9 и Generalized Anxiety Disorder 7. Използвахме два самодекларирани 

измерителя за преживявания в дома, свързани със зеленината (брой растения в дома и 

част от външната зеленина, видима от дома), и два измерителя за преживявания навън 

(наличие/отсъствие на градина у дома и наличност на зеленина в квартала). 

Възстановителното качество на дома (измерението “откъсване от тревогите” от скалата 

Perceived Restorativeness Scale; PRS) и квартала (измеренията “откъсване от тревогите” и 

“възхищение” от PRS), контактът със зеленината навън (честота на различни видове 



взаимодействие) и възприетата социална подкрепа бяха третирани като медиатори. 

Връзките между зеленината и психичното здраве бяха тествани с генерализирана 

линейна регресия и логистична регресия. Техники на моделирането на структурни 

уравнения (SEM) бяха използвани за тестването на теоретично-показаните връзки между 

променливите. 

Резултати: Клинично-значими симптоми на умерена депресия и тревожност бяха 

съобщени от приблизително 33% и 20% от студентите, съответно. Относителното 

изобилие на зеленина, видима от дома или в квартала, беше свързано с понижени 

симптоми на депресия/тревожност и по-ниска честота на депресия/тревожност. 

Наличието на повече растения или на градина в дома също беше свързано с някои от тези 

маркери за психично здраве. Съгласно хипотезата, подкрепящите психичното здраве 

ефекти на зеленината в дома до голяма степен се обясняваха от повишено чувство за 

откъсване от тревогите. Зеленината в квартала допринасяше за възстановителното 

качество на квартала, което на свой ред улесняваше социалната подкрепа и по-честия 

контакт със зеленината, а това водеше до по-добро психично здраве.  

Заключения: Студентите, които прекарваха повечето от времето си вкъщи по време на 

епидемията от COVID-19, имаха по-добро психично здраве, ако бяха изложени на повече 

зеленина. Резултатите ни подкрепят идеята, че експозицията на зеленина може да е ценен 

ресурс по време на социална изолация в дома. Въпреки това, причинно-следствена 

интерпретация на тези връзки не е еднозначна.  
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Алергични симптоми във връзка с природната среда, зеленината и сивотата: 

срезово изследване при ученици в Алпите  

 

РЕЗЮМЕ 

Контекст: Зеленината може да е протективна или да повишава риска от алергии, като 

повлиява замърсяването на въздуха и взаимодействието на хората с микроорганизмите. 

Въпреки това, съществуващите проучвания по темата са хетерогенни и с противоречиви 

резултати. По-малко се знае за ефекта на застроените площи. Това проучване изследва 

връзката между различни характеристики на жилищната и училищна среди и 

алергичните симптоми при ученици. 

Методи: Настоящото срезово проучване през 2004/2005 сред 1251 ученици (8–12 

годишни) е проведено в няколко алпийски долини в Австрия и Италия. Майките на 

децата попълниха въпросник относно алергични симптоми (въпросника International 

Study of Asthma and Allergies in Childhood), социо-демографска информация, начин на 

живот, пренатални данни и жилищни условия. Построихме четири агрегирани 

резултативни променливи: настоящи симптоми на астма, симптоми на астма изобщо, 

симптоми на алергичен ринит (АР) и симптоми на екзема. Използвахме добре познати 

показатели за експозиция на зеленина и застроени площи (Normalized Difference 

Vegetation Index, гъстота на дървесната покривка, земеделски площи, непроницаемост на 

земната покривка и индустриални площи), както и алтернативен показател за природна 

среда (Distance to Nature, D2N). Коригирани логистични регресии бяха използвани за 

изследване на връзките между всяка двойка експозиция-резултат. Замърсяването на 

въздуха (NO2), транспортният шум и времето, прекарвано на открито, бяха тествани като 

потенциални медиатори в причинно-следствен анализ. 

Резултати: По-малко природна среда в радиус от 500-m около дома беше свързана с 

повишена честота на симптоми на АР. Връзките със симптомите на астма бяха в същата 

посока, но маргинално значими. NDVI и дървесната покривка в жилищната среда бяха 

маргинално свързани с по-ниска честота на симптоми на астма и АР. Наличието на 

градина в дома беше свързано с по-ниска честота на симптоми на астма. Зеленината в 

радиус 100-m около училище беше свързана с по-ниска честота на симптоми на АР. 

Застроените площи в жилищната среда бяха свързани с по-висока честота на симптоми 

на АР и астма. Открихме по-силни връзки със зеленината и застроените площи при 

децата, които не са променяли адреса си от раждането, и децата без фамилна анамнеза за 

алергии. В някои двойки експозиция-резултат имаше медиация от NO2 и времето, 

прекарвано навън. 

Заключения: Учениците, живеещи на места с по-малко природна среда и повече 

застроени площи, имат повишена вероятност за алергичен ринит и вероятно астма. Да се 

вземат предвид по-изчерпателни показатели от зеленината и застроените площи и 

провеждането на изследвания при деца без фамилна анамнеза за алергични заболявания, 

може да е ключово за по-доброто разбиране на това кой може да се облагодетелства от 

природните пространства.  
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Принос на компонентите на метаболитния синдром към когнитивните показатели 

при възрастни на средна възраст  

 

РЕЗЮМЕ 

Въведение: Метаболитният синдром (MetS) е свързан с влошена когниция в различни 

когнитивни области. Това проучване изследва връзката между MetS и когнитивното 

функциониране сред българи на средна възраст, използвайки различни определения за 

тежестта на MetS. 

Материал и методи: Срезовата ни извадка включваше 112 участници (67 без MetS и 45 

с MetS) на средна възраст 50.04 ± 3.31 години. Следните свързани с MetS променливи 

бяха използвани — наличие на MetS, числовата стойност на компонентите на MetS, 

дихотомизирани компоненти на MetS, брой налични компоненти на MetS и Metabolic 

Syndrome Severity Score (MSSS). Когнитивните функции на участниците бяха оценени с 

тестовете Consortium to Establish a Registry for Alzheimer’s Disease Neuropsychological 

Battery (CERAD-NB). Използвахме многомерни регресионни модели, за да изследваме 

връзките между различни измерители за тежестта на MetS и общия бал и бала по 

подтестовете на CERAD-NB. 

Резултати: Некоригираните анализи показа, че общият бал на CERAD-NB беше значимо 

по-висок при жените, участниците с университетско образование, онези с нормално 

кръвно налягане, нормална обиколка на талията и ниски нива на триглицериди в 

сравнение с останалите. Участниците с MetS имаха по-нисък общ бал на CERAD-NB 

(78.87 ± 6.89 vs. 84.97 ± 7.84) и по-точно се представиха по-зле на теста Припомняне на 

списък с думи (7.16±1.52 vs. 7.99±1.52). Тези резултати останаха след корекция за 

възраст, пол и образование. След това, генерализираната линейна регресия показа, че 

общият бал на CERAD-NB беше по-нисък при участниците с MetS (β =−4.86; 95% 

доверителен интервал [CI]: −7.60, −2.11), онези с повече компоненти на MetS (β =−8.31; 
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95% CI: −14.13, −2.50 при четири vs. 0 компоненти) и при повишаване на MSSS (β =−3.19; 

95% CI: −4.67, −1.71). Хипертонията независимо допринасяше за по-нисък общ бал на 

CERAD-NB (β =−4.00; 95% CI: −6.81, −1.19). 

Заключения: При различни определения, MetS беше свързан с по-ниско когнитивно 

функциониране, а тежестта на MetS изглежда беше по-добър предиктор от повечето 

компоненти на MetS. Разпознаването и намаляването на тежестта на компонентите на 

MetS може да е от полза за подкрепа на когнитивното функциониране. Допълнителни 

лонгитудинални проучвания са необходими, за да се хвърли повече светлина върху 

връзката между MetS и когнитивното функциониране през целия живот. 
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Самооцененото здраве на студентите във връзка с възприетата акустична среда по 

време на домашната карантина COVID-19 

 

РЕЗЮМЕ 

Контекст: Онлайн обучението стана задължително за много студенти по време на 

коронавирусната 2019 (COVID-19) пандемия и разми разликата между обстановките, в 

които преди се осъществяваха процесите на стрес и възстановяване. Локдаунът също 
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промени и възприятията за вътрежилищната звукова среда (т.е., звуков пейзаж) и повиши 

важността й. В настоящото проучване искаме да разберем как вътрешния звуков пейзаж 

е свързан със самооцененото здраве при студенти в България, по времето когато страната 

беше в извънредно положение поради пандемията COVID-19. Методи: Между 17 май и 

10 юни 2020 г. проведохме срезово онлайн проучване сред 323 студента (медианна 

възраст 21 години; 31% мъже) от два университета в град Пловдив, България. 

Самооцененото здраве (SRH) беше измерено с единичен въпрос. Участниците бяха 

попитани колко често чуват различни видове звуци, докато са у дома, и за колко приятен 

считаха всеки от тези звуци. Възстановителното качество на дома (измерението 

“откъсване от тревогите” от скалата Perceived Restorativeness Scale) беше измерено с 

единичен въпрос. A priori определихме за замъгляващи фактори и модификатори на 

ефекта социо-демографски, жилищни характеристики, обща чувствителност към 

фактори на средата и психично здраве. Аналитичната ни стратегия включваше 

последователни изследователски факторен анализ (EFA), многомерни линейни и 

ординални регресии, тестове за модификатори на ефекта и моделиране на структурни 

уравнения (SEM). Резултати: EFA подкрепи групирането на възприетите звуци в три 

отделни фактора — механични, човешки и природни. Регресионните анализи разкриха, 

че по-високата експозиция на механични звуци е ясно свързана с по-лошо SRH, докато 

за човешките и природни звуци не бяха намерени значими връзки. В SEM, експозицията 

на механични звуци беше свързана с по-ниско възстановително качество на дома, и така 

с по-лошо SRH, докато природните звуци корелираха с по-високо възстановително 

качество,  и на свой ред, с по-добро SRH. Заключения: Тази резултати говорят за ролята 

на позитивния вътрежилищен звуков пейзаж и възстановително качество като 

промотивни за самооцененото здраве по време на социално дистанциране.  
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Ефектът от професионалната експозиция на шум върху исхемична болест на 

сърцето, инсулт и хипертония: Систематичен обзор и мета-анализ от Съвместните 

оценки на СЗО / МОТ за свързаната с работата тежест на заболяванията и 

нараняванията 

 

РЕЗЮМЕ 

Контекст: Световната здравна организация (СОЗ) и Международната организация на 

труда (МОТ) разработват съвместни коефициенти за свързаната с работата тежест на 

заболяванията и нараняванията (Съвместни оценки на СЗО / МОТ), с принос от голям 

брой индивидуални експерти. Механистични данни говорят, че професионалната 

експозиция на шум може да причини сърдечно-съдови заболявания (ССЗ). В тази работа 

представяме систематичен обзор с мета-анализ на параметрите за изчисляване на броя 

смъртни случаи и съобразените с нетрудоспособност години живот от ССЗ, които са 

свързани с професионалната експозиция на шум, за разработването на Съвместни оценки 

на СЗО / МОТ.  

Цели: Целта ни беше да направим систематичен обзор и да мета-анализираме 

коефициенти за ефекта на (висока) професионална експозиция на шум (≥85 dBA), 

сравнена с (ниска) професионалната експозиция на шум (<85 dBA), върху честотата, 

заболеваемостта и смъртността от исхемична болест на сърцето (ИБС), инсулт и 

хипертония.  

Източници на данни: Предварително беше разработен и публикуван протокол, 

прилагайки принципите на Navigation Guide за организация на систематичния обзор. 



Проведохме търсене в академични бази данни за потенциални съобщения от 

публикувани и непубликувани проучвания до 1 април 2019 г., включително International 

Trials Register, Ovid MEDLINE, PubMed, Embase, Lilacs, Scopus, Web of Science и 

CISDOC. В MEDLINE и Pubmed бяха проведени обновени търсения на 31 януари 2020 г. 

Търсехме също и в бази данни за сива литература, интернет и уебсайтове на организации; 

на ръка претърсихме библиографиите на предходни систематични обзори и включени 

публикации; и допълнително се консултирахме с експерти. 

Избор на проучвания и критерии: Включихме работници в трудоспособна възраст (≥15 

годишни) във формалната и неформална икономика в коя да е страна-членка на СЗО 

и/или МОТ, но изключихме децата (<15 годишни) и неплатени надомни работници. 

Включихме рандомизирани контролирани проучвания, кохортни проучвания, 

проучвания случай-контрола и други нерандомизирани интервенционни проучвания с 

коефициент за ефекта на професионалната експозиция на шум върху честотата, 

заболеваемостта или смъртността от ССЗ, в сравнение с теоретично минималното 

рисково ниво на експозиция (<85 dBA). 

Оценка на проучванията и методи на синтез: Поне двама рецензенти пресяха заглавията 

и резюметата спрямо включващите критерии като първи етап и пълните текстове като 

втори етап, което се последва от екстракция на данните от избраните проучвания. 

Приоритет бяха данните от кохортни проучвания, като комбинирахме коефициенти за 

относителни рискове по метода random-effect. За оценка на устойчивостта на 

резултатите, проведохме анализи на чувствителността (leave-one-out meta-analysis и 

ползвахме като алтернатива методите fixed effects и inverse-variance heterogeneity). Поне 

двама рецензенти оцениха риска за систематична грешка, качеството и сила на 

доказателствата, използвайки адаптирани инструменти и подходи от Navigation Guide. 

Резултати: Седемнайсет проучвания (11 кохортни, шест случай-контрола) бяха 

включени, общо 534,688 участника (39,947 или 7.47% жени) от 11 държави в три СЗО 

региона (Америка, Европа и Западния Тихи океан). Експозицията беше най-често 

оценена чрез дозиметрия, шумомер или официални досиета на компанията. Резултатите 

бяха оценени по здравни досиета. Много сме несигурни (ниска доказателствена 

стойност) относно ефекта на професионалната експозиция на шум (≥85 dBA), сравнено 

с (<85 dBA), върху: наличие на ИБС (0 проучвания); заболяване от ИБС (относителен 

риск (RR) 1.29, 95% доверителен интервал (95% CI) 1.15 до 1.43, 2 проучвания, 11,758 

участника, I2 0%); смърт от ИБС (RR 1.03, 95% CI 0.93–1.14, 4 проучвания, 198,926 

участника, I2 26%); наличие на инсулт (0 проучвания); заболяване от инсулт (RR 1.11, 

95% CI 0.82–1.65, 2 проучвания, 170,000 участника, I2 0%); смърт от инсулт (RR 1.02, 

95% CI 0.93–1.12, 3 проучвания, 195,539 участника, I2 0%); наличие на хипертония (0 

проучвания); заболяване от хипертония (RR 1.07, 95% CI 0.90–1.28, 3 проучвания, 4 

коефициента, 147,820 участника, I2 52%); и смърт от хипертония (0 проучвания). Нямаше 

данни за подгрупови анализи. Анализите на чувствителността подкрепиха главните 

анализи. 

Заключения: Относно заболяване от ИБС, преценихме доказателствената стойност сред 

хора като “ограничени данни за вредност”; позитивна връзка се наблюдава между 

експозиция и резултат, като случайност, систематична грешка или замъгляване не могат 

да бъдат изключени с достатъчна увереност. За всички останали резултати, 

доказателствата бяха приети за “неадекватни данни за вредност”. На този етап, 

генерирането на коефициенти за тежестта от ССЗ поради професионалната експозиция 

на шум не изглежда базирано на доказателствата. 

 

 

 



36. Teixeira LR, Pega F, de Abreu W, de Almeida MS, de Andrade CAF, Azevedo TM, 

Dzhambov AM, Hu W, Macedo MRV, Martínez-Silveira MS, Sun X, Zhang M, Zhang S, 

Correa da Silva DT. The prevalence of occupational exposure to noise: A systematic review 

and meta-analysis from the WHO/ILO Joint Estimates of the Work-related Burden of 

Disease and Injury. Environment International 2021;154: 106380. 

https://doi.org/10.1016/j.envint.2021.106380. ISSN: 0160-4120. (IF 2020 = 9.621) Q1 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1016/j.envint.2021.106380


Разпространението на професионалната експозиция на шум: Систематичен обзор и 

мета-анализ от Съвместните оценки на СЗО / МОТ за свързаната с работата тежест 

на заболяванията и нараняванията 

 

РЕЗЮМЕ 

Контекст: Световната здравна организация (СЗО) и Международната организация на 

труда (МОТ) разработват съвместни оценки на свързаната с работата тежест на 

заболяванията и нараняванията (Съвместни оценки на СЗО / МОТ), с принос от широка 

мрежа от отделни експерти. Данните от механистични и човешки данни показват, че 

професионалната експозиция на шум може да причини сърдечно-съдови заболявания. В 

тази статия представяме систематичен обзор и мета-анализ на разпространението на 

професионалната експозиция на шум за оценка на (ако е възможно) броя на смъртните 

случаи и годините на живот, коригирани с увреждания от сърдечно-съдови заболявания, 

които се дължат на експозицията на този рисков фактор, за разработване на съвместни 

оценки на СЗО / МОТ. 

Цели: Ние имахме за цел да направим систематичен обзор и да анализираме коефициенти 

на разпространението на професионалната експозиция на шум. 

Източници на данни: Търсихме в електронни академични бази данни за потенциално 

подходящи записи от публикувани и непубликувани изследвания, включително Ovid 

Medline, PubMed, EMBASE и CISDOC. Също така търсихме в електронни бази данни за 

сива литература, интернет търсачки и организационни уебсайтове; ръчно претърсихме 

библиографиите на предишни систематични обзори и включени публикации на 

проучвания; и се консултирахме с допълнителни експерти. 

Допустимост за проучване и критерии: Включихме работници в трудоспособна възраст 

(≥15 годишни) във формалната и неформална икономика във всяка държава-членка на 

СЗО и / или на МОТ, но изключихме децата (<15 годишни) и неплатени надомни 

работници. Включихме всички видове проучвания с оценка на разпространението на 

професионалната експозиция на шум, категоризирано в две нива: без (ниско) 

професионално излагане на шум (<85dBA) и всяко (високо) професионално излагане на 

шум (≥85dBA). 

Методи за оценка и синтез: Най-малко двама рецензенти пресяха заглавия и резюмета 

на критериите за допустимост на първи етап и пълни текстове на потенциално допустими 

статии на втори етап, последвано от извличане на данни от избрани проучвания. 

Обединихме коефициенти за разпространението, използвайки анализ по метода random-

effect. Двама или повече автори на рецензии оцениха риска от систематична грашка и 

качеството на доказателствата, използвайки инструмента RoBSPEO и QoE-SPEO 

подхода, разработен специално за съвместните оценки на СЗО / МОТ. 

Резултати: Шейсет и пет проучвания (56 срезови проучвания и девет кохортни 

проучвания) отговарят на критериите за включване, включващи 157 370 участници (15 

369 жени) в 28 държави и всичките шест региона на СЗО (Африка, Америка, Източно 

Средиземноморие, Европа, Югоизточна Азия и Западен Тихи океан). За основните 

анализи приоритизирахме четирите включени проучвания, които изследваха национални 

вероятностни извадки от общата популация от работници, вместо 58 проучвания на 

работници в индустриални сектори и / или професии с относително високо 

професионална експозиция на шум. Експозицията обикновено се оценява с дозиметрия, 

шумомер или официални или фирмени записи; в популационно-базираните 

проучванията той беше оценен с валидирани въпроси. Представени са оценки за 

разпространението на професионалната експозиция на шум за всички включени 65 

проучвания, по държави, пол, 5-годишна възрастова група, индустриален сектор и 

професия, когато е възможно. Обединеното разпространение на каквато и да е (високо) 



професионална експозиция на шум (≥85dBA) сред общата популация на работниците е 

0,17 (95% доверителен интервал 0,16 до 0,19, 4 проучвания, 108 256 участници, 38 

държави, два региона на СЗО, I2 98%, ниско качество на доказателствата). Анализите на 

подгрупите показват, че обединеното разпространение се различава значително в 

зависимост от региона на СЗО, пола, индустриалния сектор и професията. 

Заключения: Нашият систематичен обзор и мета-анализ установи, че професионалната 

експозиция на шум е широко разпространена сред общата попубация на работниците. 

Настоящите доказателства обаче са с ниско качество поради сериозни опасения за риск 

от систематична грешка и косвеност. Изготвянето на коефициенти на професионалната 

експозиция на шум въпреки това изглежда основано на доказателства, а обединените 

коефициенти за ефекта, представени в този систематичен обзор, са подходящи като 

входни данни за съвместните оценки на СЗО / МОТ (ако е възможно). 
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Въпросник за възприети ползи от природата: предварителни резултати  

 

РЕЗЮМЕ 

Това проучване имаше за цел да разработи нов инструмент за оценка на възприетите 

ползи от взаимодействието с природата: Въпросник за възприетите ползи от природата 

с 11 въпроса (PBNQ). Въпросникът беше разработен въз основа на преглед на 

https://doi.org/10.1089/eco.2013.0108


литературата и анализ на съдържанието, а неговата надеждност е изследвана с 

проучвателен и частичен потвърдителен факторен анализи в тест-ретест. PBNQ се оказа 

надежден инвентар с дву-факторна структура и омега коефициент на Макдоналдс от 

0,90. Чрез операционализиране на конструкт, представляващ възприеманите ползи от 

излагането на природата, ние може не само да разширим нашето разбирането си за 

основните индивидуални различия, които ни правят такива, каквито сме, но ако тази вяра 

в ползите от природата е важен предиктор за степента, до която човек действително се 

възползва от природата, като го популяризираме сред хората, можем да подобрим 

техните благополучие и цялостни здравни резултати в резултат на излагане на природата. 
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Експозиция на шум по време на бременността, резултати от раждането и развитие 

на плода: мета-анализи, използващи модел на качествените ефекти 

 

РЕЗЮМЕ 

КОНТЕКСТ: Много жени са изложени ежедневно на високи нива на професионален и 

битов шум, така че ефектът на шум върху бременността трябва да се има предвид, тъй 

като шумът засяга както плода, така и самата майка. Въпреки това в литературата има 

противоречие относно неблагоприятните ефекти на професионалня и жилищен шум 

върху бременни жени и техните плодове. ЦЕЛ: Целта на това проучване е да се направи 

систематичен обзор на анализирани преди проучвания, за добавим допълнителна 

информация, пропусната в предишни рецензии и за извършване на мета-анализи относно 

ефектите от експозицията на шум върху бременността, резултатите от раждането и 

развитието на плода. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ: Бяха консултирани предишни обзори 

и мета-анализи по темата. Освен това, беше проведено систематично търсене в 

MEDLINE, EMBASE и Интернет. Двадесет и девет проучвания бяха включени в мета-

анализите. Моделът на качествените ефекти беше приложен. РЕЗУЛТАТИ: Жени, 

изложени на високи нива на шум (в повечето от проучванията ≥ 80 dB) по време на 

бременността са със значително по-висок риск от новородено малко за гестационната 

възраст (RR = 1,19, 95% CI: 1,03, 1,38), гестационна хипертония (RR = 1,27, 95% CI: 1,03, 



1,58) и новородено с вродени малформации (RR = 1,47, 95% CI: 1,21, 1,79). Ефектът не е 

значителен за прееклампсия, перинатална смърт, спонтанен аборт и преждевременно 

раждане. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Резултатите са в съответствие с предишни констатации 

относно по-висок риск за малка гестационна възраст. Те също така подчертават 

значимостта на експозицията на шум в жилищната и професионалната среди върху 

развитието на гестационна хипертония и особено вродени малформации. 
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Тежест от нарушения на съня поради транспортен шум в България 

 

РЕЗЮМЕ 

КОНТЕКСТ: Нарушението на съня е рисков фактор за соматична, психо-социална и 

духовна дисфункция. То е също може би най-вредния ефект от замърсяването с 

транспортен шум. Количественото определяне на неговата тежест е ключов елемент за 

създаване на екологичната политика, но понастоящем няма налични данни за България, 

където преобладава опасността нощната експозиция на шум е най-висока в Европа. 

ЦЕЛ: Целта на това проучване е да определи количествено социално-икономическата 

тежест на тежкото нарушение на съня поради транспортен трафик шум (автомобилен, 

самолетен и железопътен) в България. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ: За оценка беше 

приложена официалната методология на Световната здравна организация, използвана в 

Европа за годишната загуба, изразена като коригирани за увреждания години живот 

(DALY) и съответната им парична стойност (ако приемем 12 000 евро на DALY). 

РЕЗУЛТАТИ: Резултатите показаха, че тежко нарушение на съня поради всички 

транспортни източника беше консервативно свързан с 15 468 DALY (8 839 - 22 097) и 

185 615 861 € (106 066 206 € - 265 € 165 516), загубени през 2012 г., като автомобилният 

трафик е най-важния източник на шум. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: В заключение, тежкото 

нарушение на съня поради транспортен шум носи тежко екологично и социално-

икономическо бреме в България, което налага енергични политически действия и по-

голямо участие в изследванията на околната среда. За да се увеличи точността на 

бъдещите анализи на тежестта от заболявания, други проучвания ще трябва да установят 



функциите на експозиция-отговор въз основа на популационно-базирани социо-

акустични проучвания в страната. 
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Дългосрочно замърсяване на атмосферния въздуха и ревматоиден артрит: 

систематичен обзор 

 

РЕЗЮМЕ 

Контекст: Нараства интересът към ефектите от замърсяването на въздуха върху риска 

от ревматоиден артрит. За жалост, епидемиологичните изследвания върху ефектите от 

замърсяването на въздуха остават оскъдни и дават противоречиви резултати. 

Цели: Това проучване има за цел провеждането на систематичен обзор на 

епидемиологичната литература за заболеваемостта от РА поради дългосрочна 

експозиция на замърсен въздуха в жилищната среда. 

Материали и методи: Авторите извършиха независимо търсене в MEDLINE и EMBASE 

до юни 2015 г. (1974 - 2015 г.). Търсенията бяха ограничени до английски, испански и 

руски езици. За допълване на стратегията за търсене, се свързахме с автори и експерти в 

тази област и се извърши ръчно претърсване на статии, включени в библиографиите. 

Рецензирани епидемиологични проучвания бяха допустими само ако са изследвали 

риска за РА при възрастни, свързан с експозиция на замърсяване на въздуха. 

Проучванията бяха изключени, ако разчитаха само за самооценки, експериментални 

проучвания, краткосрочни ефекти от замърсяването на въздуха, ювенилен артрит или 

други автоимунни ревматични заболявания. Двама автори независимо извлякоха 

информация за характеристиките на проучванията. Качеството на проучванията беше 

оценено със скалата Нюкасъл-Отава. 

Резултати: Четири статии бяха включени в качествения синтез. Две проучвания 

показаха значително по-високи рискове за хора с РА, живеещи в рамките на 50 м от 

натоварен път. За праховите частици не могат да бъдат направени ясни заключения. В 

едно проучване NO2 се свързва със серонегативен РА сред пушачи. Рискът за SO2 е 

значителен в едно проучване. В единственото релевантно проучване O3 е свързан с РА. 

Заключения: Близостта до пътен трафик може да бъде рисков фактор за РА, тъй като 

има съмнения за ефекти, свързани с NO2 и SO2. Като цяло, наличните доказателства са 



твърде предварителни и оскъдни, за да се направят ясни заключения. Резултатите обаче 

показват необходимостта от допълнителни проучвания, изясняващи връзката между 

замърсяването на въздуха и РА. 
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Експозицията на шум в общността и нейния ефект върху кръвното налягане и 

бъбречната функция при пациенти с хипертония и сърдечно-съдови заболявания 

 

РЕЗЮМЕ 

Контекст: Автомобилният шум (АШ) е рисков фактор за сърдечно-съдови заболявания 

(ССЗ) и хипертония; малко проучвания обаче са разгледали връзката му с кръвно 

налягане (АН) и бъбречна функция при пациенти с предшестващо ССЗ. 



Цел: Това проучване има за цел да изследва ефекта от експозицията на АШ в жилищата 

върху АН и бъбречна функция при пациенти със ССЗ от област Пловдив. 

Материали и методи: Включихме 217 пациенти с исхемична болест на сърцето и / или 

хипертония от три третични болници в град Пловдив (март - май 2016 г.). Медицинската 

история на пациентите, медицинската документация и лекарственият режим бяха 

прегледани и бяха направени измервания на кръвното налягане и антропометрични 

измервания. Кръвни проби бяха анализирани за креатинин, общ холестерол и кръвна 

захар. Също така, участниците попълниха въпросник. Скоростта на гломерулна 

филтрация е оценена с помощта на уравнението Chronic Kidney Disease Epidemiology 

Collaboration (CKD-EPI). Всички участници бяха попитани за раздразнението си от 

различни източници на шум у дома, а за живеещите в град Пловдив (n = 132) беше 

определена експозицията на Lden и Lnight от шумова карта. Ефектите на експозицията на 

шум върху систолното кръвно налягане (САН), диастолнота кръвно налягане (ДАН) и 

изчислената скорост на гломерулна филтрация (eGFR) бяха изследвани, използвайки 

смесени линейни модели. 

Резултати: Раздразнението от автомобилния шум е свързано с по-високо САН в цялата 

извадка. Останалите индикатори за шума бяха свързани с незначително повишение в 

САН и намаляване на eGFR. Ефектът на Lden е по-изразен при пациентите с 

предшестваща исхемична болест на сърцето / инсулт, диабет, затлъстяване, не приемащи 

на блокери Са-канали и използващи твърдо гориво / газ у дома. Lnight имаше по-силен 

ефект сред онези, които не приемат статини, спят в спалня с шумна фасада, имат 

всекидневна с тиха фасада и прекарват повече време у дома. Нарастването на Lden е 

свързано със значително намаляване на eGFR при мъжете, пациентите с исхемична блест 

на сърцето / инсулт и тези, изложени на по-ниско замърсяване на въздуха. По отношение 

на Lnight, имаше значително изменение на ефекта по пол, диабет, затлъстяване и време, 

прекарано у дома. В някои подгрупи ефектът на АШ е статистически значим. 

Заключения: Като се има предвид, че генеричните рискови фактори за лоша прогресия 

на сърдечно-съдовите болести не могат да бъдат контролирани достатъчно на 

индивидуално ниво, интервенциите в околната среда за намаляване на експозицията на 

шум в жилищата могат да доведат до известно подобрение при лечението на кръвното 

налягане и бъбречната функция при пациенти със ССЗ. 
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Наследствен ангионевротичен оток тип II в комбинация с друга алергична 

патология - доклад на случай 

 

РЕЗЮМЕ 

Наследственият ангионевротичен оток (АНО) е рядко заболяване и честотата му варира 

в различните популации. АНО принадлежи към група вродени имунни дефицити в 

комплементната система. Недостигът на С1-естеразния инхибитор (C1-INH) е водещ в 

патогенезата на тип I АНО; при тип II, който е по-рядък, нивото на C1-INH е нормално 

или повишено, но се произвежда непълен инхибитор. Различни провокиращи фактори 

могат да предизвикат каскада от реакции, водещи до активиране на кининовата система. 

Следователно, клиничната картина на ангионевротичния оток се разкрива. Има широк 

спектър от индуциращи отока фактори-напр. механични, фармакологични, физически, 

професионални, токсични. Въпреки това, според литературата, липсва достатъчно яснота 

относно комбинацията от АНО тип II с други алергични заболявания, по-специално с 

бронхиална астма. В настоящото проучване представяме клиничен случай, който се 

очаква да обогати базата от знания и да допринесе за уточняване на диагностично-

терапевтичния алгоритъм при пациенти с комбинирана имуноалергична патология. 
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Психометрични свойства и принос за психичното здраве на българската версия на 

4-факторния Въпросник за руминативен стил на мислене 

 

РЕЗЮМЕ 

Контекст: Въпросникът за руминативен стил на мислене (RTSQ) е многостранна мярка 

за общата черта руминация. Въпреки това, няма инструмент за измерване на руминация 

на български език, което ограничава напредъка в областта. 

Цел: Целяхме да потвърдим RTSQ на български език и да изследваме неговите 

психометрични свойства и принос към няколко резултата, свързани с психичното здраве. 



Материали и методи: В извадката включихме 529 студенти (18 - 35 годишни; 33,6% 

мъже; 80,9% българи) от Медицински университет – Пловдив, България. Те попълниха 

въпросник за руминация (RTSQ), психично здраве и социодемография информация. 

RTSQ първо беше преведен на български. Вътрешната му консистентност беше оценена 

с кофициента алфа на Кронбах. Потвърждаващ факторният анализ беше извършен на 4-

факторния RTSQ и мултигруповат CFA изследва неговата измервателна инвариантност. 

Използвахми модалиране на структурни уравнения за тестване на връзките между 

факторите на RTSQ, депресия, тревожност и устойчивост на стрес. 

Резултати: RTSQ имаше приемлива вътрешна консистентност (α ≥ 0,8) и 4-факторният 

му модел добре посваше към данните. В допълнение, неговата измервателна 

неизменност беше подкрепена в различните езици и култури на прилагане. 

Наблюдавахме разнородни асоциации с депресията, тревожността и устойчивостта, като 

някои от факторите на RTSQ се появяват като дезадаптивни (проблем-фокусирани мисли 

и повтарящи се мисли), докато други като неутрални (изпреварващи мисли) или 

потенциално поддържащи устойчивостта (пожелателно мислене). 

Заключение: RTSQ беше успешно валидиран на български език и представлява 

надеждна мярка за руминация като черта ан характера. Може да е полезен при 

разширяване на представата за стратегиите, предприети от индивидите за справяне със 

стресови фактори и би могъл да помогне за разработването на интервенции в подкрепа 

здравословни стилове за справяне. Тези открития трябва да бъдат възпроизведени в 

други неклинични / клинични популации. 

 

 

 

44. Dermendzhiev S, Dzhambov AM, Dermendzhiev T. Angioedema in a Patient with 

Autoimmune Thyroiditis – A Case Report. Acta Medica Bulgarica 2020;47(2): 34-37. doi: 

10.2478/amb-2020-0021 

 
 

Ангионевротичен оток при пациент с автоимунен тиреоидит - доклад на случай 

 

РЕЗЮМЕ 

Представяме случай на 29-годишна българка с автоимунен тиреоидит и рецидивиращ 

ангионевротичен оток. Пациентът е имал едногодишна история на повтарящ се 

ангионевротичен оток и тиреоидит на Хашимото. Физикалният преглед показа оток, 



заобиколен от еритем, на предмишниците и еритематозни сърбящи плаки, които се 

разпространяват по лицето, шията, гърдите, корема и крайниците. Кръвните тестове 

показват повишен общ имуноглобулин E (IgE). Пациентът е бил диагностициран с 

тиреоидит на Хашимото и хипотиреоидизъм. Тя е приемала левотироксин 50 μg / d, което 

води до добър хормонален контрол; антителата срещу щитовидната пероксидаза (анти-

TPO) обаче са били високи. Започна лечение с метилпреднизолон и антихистамини. След 

три седмици наблюдавахме добър терапевтичен отговор на лечението и обратон развитие 

на лезиите. IgE спадна в рамките на нормалното. Нивата на антитела срещу TPO останаха 

високи. В заключение, пациентите с ангиоедем трябва да се изследват за автоимунитет 

срещу щитовидната жлеза. По-нататъшното задълбочено изследване на патогенезата на 

ангионевротичния оток при тях е оправдано, за да се изследва възможността за 

подлежаща атопия при тези, които не се повлияват от стандартното лечение с 

левотироксин. 

 

 

45. Petrova N, Andreenko E, Yaneva G, Dzhambov A. Fingerprint patterns and their bilateral 

differences in patients with mental disorders and healthy controls. Journal of IMAB 

2020;26(2): 3213-3218. doi: 10.5272/jimab.2020262.3213. 

 



 

Модели на пръстови отпечатъци и техните двустранни различия при пациенти с 

психични разстройства и здрави контроли 

РЕЗЮМЕ 

Контекст: Пациентите с шизофрения и биполярно разстройство (БАР) тип 2 показват 

повишено разпространение на на пръв поглед незначими промени в моделите и броя на 

дерматоглифите. 

Цел: Целта на настоящото проучване е да се оцени вариабилността и двустранната 

асиметрия на моделите на пръстови отпечатъци при здрави индивиди и психично болни 

пациенти и да се установи връзката с болестта. 

Методи: Проучването включва 344 българи на възраст 18-64 години, 285 психически 

здрави и 59 пациенти с шизофрения и БАР тип I. Пациентите отговарят на DSM-V 

критериите за шизофрения и БАР тип I. Отпечатъците са получени по типографски метод 

по въртящ се начин. Папиларните модели бяха класифицирани в четири основни вида. 

Данните са анализирани статистически със софтуера SPSS 17.0. 

Резултати: Разликите в моделите на пръстови отпечатъци и при двете ръце на здрави и 

психично болни мъже показват тенденция на статистическа значимост при тяхното 

разпределение (p = 0,065). Установихме, че индексите на Furuhata и Poll са по-ниски при 

психично болни мъже, което изглежда логично от гледна точка на по-ниската честота на 

вихрите и по-висока честота от улнарни бримки, представени в тях. Резултатите ни 

показват по-голямата асиметрия между изображенията на пръстови отпечатъци на 

хомоложни пръсти при болни мъже на втория пръст, а при болни жени - на втори и на 

трети пръст. 

Заключение: Резултатите от това проучване дават перспектива относно потенциални 

биомаркери и подкрепят невроразвитийни концепции за етиологията, патогенезата и 

диагностиката на психотичните разстройства. 
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ABSTRACT 

Introduction: Having knowledge and skills related to development of ethoprofiles is an 

important prerequisite for a successful and effective management of human resources. The aim 

of this study was to develop ethograms of various job titles and levels in healthcare 

organizations. Material and methods: We used a qualitative method of discussions in focus 

groups. Results and discussion: There are no significant differences in individual occupational 

profile across the groups studied. Conclusions: The use of qualitative methods increases the 

efficacy of acquireing skills related to management competency.   

 



 

3. Левтерова Б, Бояджиев В, Димитрова Д, Коларова М, Джамбов А. Социодемографски 

анализ на заболеваемостта от белодробна туберкулоза в Пловдив. Екология и Здраве: 

Сборник Доклади от Девета Национална Научно-техническа Конференция с 

Международно Участие, 17 май, 2012 г: 465-470. Академично Издателство на 

Аграрния Университет Пловдив. ISSN: 1314-1880 

 

 
 

РЕЗЮМЕ 

В България няма регистрация и анализ на здравните индикатори по етнически групи, 

затова оценката на здравето на тези общности е трудна. В този период на здравна 

реформа негативни тенденци де наблюдават във връзка със здравния статус на ромите: 

висока заболеваемост, висока смъртност и ниска очаквана продължителност на живота. 

През 2011 г. в Пловдивска област заболеваемостта от туберкулоза беше 28.12% 000. 

 

 

 

4. Димитрова Д, Левтерова Б, Джамбов А. Социален Капитал и Здраве. Екология и 

Здраве: Сборник Доклади от Девета Национална Научно-техническа Конференция с 

Международно Участие, 17 май, 2012 г: 471-476. Академично Издателство на 

Аграрния Университет Пловдив. ISSN: 1314-1880 

 

 
 

РЕЗЮМЕ 

Социалните структури и социално-икономическите модели са ключов детерминант на 

здравето. Употребата на термина „социален капитал“ е широко разпространена през 

последните 20 години сред учените от различни социални науки. Като социологическа 

концепция той се отнася до връзки в и между социалните мрежи. Социалният капитал 

често действа като сурогат за човешки капитал, доходи или благосътояние. Тази работа 

представя анализ на връзката между социалния капитал и здравния статус.  

 

 

 



5. Levterova B, Dimitrova D, Raicheva R, Jambov A. Health Needs Assessment – Family 
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Bulgaria. Eurasian Journal of Family Medicine 2013;2(1):19-26. ISSN: 2147-3161 

 

 
 

Оценка на здравните нужди - перспективите на семейните лекари за приоритетите 

и целевите групи в практиките на първична медицинска помощ в България 

 

РЕЗЮМЕ 

Цел: Оценката на здравните нужди е процес, фокусиран върху анализ на всички фактори, 

които имат въздействие върху здравето на населението и заема ключово място в процеса 

на вземане на решения за разпределение на ресурсите в общественото здравеопазване. 

От друга страна, общопрактикуващите лекари работят в дългосрочни отношения и в 

близък контакт с общността. Това им позволява да се идентифицират най-важните 

здравни нужди на конкретни целеви групи. Целта на това проучване беше да се определи 

как общопрактикуващите лекари в Пловдивска област (България) възприемат здравните 

нужди на обслужваното население и тежестта на въздействието на здравословните 

проблеми върху качеството на живота на пациентите. 

Методи: 50 общопрактикуващи лекари (25% произволна извадка) от тези, които са имали 

договори Регионалната здравноосигурителна каса в община Пловдив взеха участие във 

анкета между 1 април 2011 г. и 1 септември 2011 г. 

Резултати: Прилагане на модел за оценка на здравните потребности с активно участие на 

личните лекари може да допълни разработването на високоефективни програми, 

ориентирани към целеви групи с най-значително намаляване на качеството на живот, 

свързано със здравословни проблеми, и би позволило идентифициране на обхвата на 

ангажираните страни на ниво общност. 

Заключение: Моделът за оценка на здравните нужди, включващ перспективите на 

общопрактикуващите лекари, може да се използва при разработване на интервенционни 

проекти, насочени към специфични целеви групи в общността, което ще доведе до 

желания здравен ефект по най-ефективния начин. 

 

 



6. Джамбов АМ. Лекарите не използват спортната култура като инструмент за 

промоция на здравето. Научни трудове на учените в България – Пловдив: Научна 

сесия „Международна конференция на младите учени“ 13-15 VI, 2013, стр. 280-286; 

Пловдив. ISSN 1311 – 9427 

 

Sport culture has the potential to inspire young people for a healthier lifestyle. This paper sought 

to determine whether physicians in Bulgaria recognized and used it as a health promotion tool. 

A cross-sectional Internet survey was conducted in a popular fitness forum including 51 

participants. The results were processed using statistical methods and graphical analysis. They 

showed that 65,3% had never been encouraged by a physician to participate in sport activities 

(р < 0.05) and 51% more than once had been reproached by a physician about their exercises 

or in 55,1 % about their request for a prophylactic examination. Only a single encounter with 

such an attitude had managed to create in 58,8% of the participant a negative opinion of the 

Healthcare system which was supported by a strong correlation (r = 0.33, р < 0.05). 

 

РЕЗЮМЕ 

Спортната култура има потенциала да вдъхнови младите хора за по-здравословен начин 

на живот. Този доклад се стреми да установи дали лекарите в България са го разпознали 

и използвали като инструмент за насърчаване на здравето. В популярен фитнес форум 

беше проведено срезово интернет проучване, включващо 51 участника. Резултатите бяха 

обработени със статистически методи и графичен анализ. Те показаха, че 65,3% никога 

не са били насърчавани от лекар да участват в спортни дейности (р <0,05), а 51% повече 

от веднъж са били упреквани от лекар за упражненията си или при 55,1% при искането 

на профилактичен преглед. Само една среща с такова отношение е успяла да създаде у 

58,8% от участниците отрицателно мнение за здравната система, което е подкрепено от 

силна корелация (r = 0,33, р <0,05). 

 

 

 

7. Dzhambov AM, Dimitrova DD. Assistant pharmacists’ role in health promotion: Bulgarian 

national survey. Bulgarian Medicine 2013;3(3):31-39. ISSN 1314-3387 

 

The aim of this paper is to assess the necessities, attitude, current qualifications and the 

possibilities pharmacy assistants (known in Bulgaria as assistant pharmacists) to participate in 

the promotion of healthy lifestyle. A cross-sectional questionnaire survey was conducted using 

specially designed questionnaire comprising 24 close-ended and open-ended questions. 

Patients’ need for guidance about healthy diet and weight loss and cessation of bad habits is 

prevalent. The participants are confident in their knowledge and ability to provide professional 

consultations and their perceived ability to give quality advices corresponds very well with the 

frequency they are expected to. 80% (n = 178, p = 0.000) “often” undertake tasks beyond the 

regulated by the law. The main barriers for health promotion are legal issues and a possible 

confrontation with a master-pharmacist. However, 94.5% (n = 208, p=0.000) of the participants 

are willing to participate in postgraduate health promotion training. However, the major 

concerns arise from the attitude of master-pharmacists and still unresolved legal issues. This 

question is officially addressed in the scientific circles for the first time as a national problem 

of the bachelor pharmacists’ guild and its determination to stand up for their interests should be 

explored. 

 

 



Ролята на помощник фармацевтите в здравната промоция: национално проучване 

в България 

 

РЕЗЮМЕ 

Целта на проучването е да изследва потребностите, нагласите, квалификацията и 

възможностите на помощник фармацевтите да участват в здравната промоция. 

Проведено е срезово анкетно проучване с оригинален инструментариум съдържащ 24 

въпроса от затворен и отворен тип. Все повече нарастват потребностите на пациентите 

от съвети за здравословно хранене, контрол на теглото и ограничаване на вредните 

навици. Резултатите от проучването показват, че участниците са уверени в подготовката 

и способностите си да дават професионални съвети, като самооценката им за 

способността да извършват качествено тази дейност кореспондира с честотата на търсене 

на консултации. По-голямата част 80% (n = 178, p = 0.000) съобщават, че “често” 

извършват дейности извън нормативните ограничения. Основните ограничения за 

извършване на здравно-промоционна дейност са нормативни и свързани с възможно 

конфронтиране с магистър-фармацевтите. Все пак 94.5% (n = 208, p=0.000) от 

участниците изразяват желание да участват в програми за обучение по здравна 

промоция, въпреки че имат значителни опасения, свързани с отношението от страна на 

магистър-фармацевти и нерешени правни аспекти. За първи път у нас научният интерес 

се поставя върху проблемите в тази професионална група, а нейната решимост при 

отстояване на професионални интереси налага допълнително проучване. 

 

 

 

8. Levterova B, Dimitrova D, Dimova R, Dzhambov A. Perceptions on Bulgarian nursing and 

midwifery of the work-related requirements in healthcare management. Science Journal of 

Public Health 2014;2(6):520-3. ISSN: 2328-7942 

 
 

Възприятия за българската медицинска сестра и акушерка за свързаните с 

работата изисквания в управлението на здравеопазването 

 

РЕЗЮМЕ 

Разработването на етопрофили е важно за успешното и ефективно управление на 

човешките ресурси. В това проучване, ние изследвахме как медицинските специалисти 

възприемат свързаните с работата изисквания и нуждата от тях в обучението по здравен 

мениджмънт. Материали и методи: Качествено интервю (N = 15). Съгласявайки се 

относно груповите профили, здравните специалистите очертаха следните области на 

способности, които трябва да преобладават в професията на медицински сестри 

мениджъри - 80% „способност да говоря ”, 60%„ въображение ”, 100%„ физически 

способности ”,„ да съм иновативен ”и„ притежаващ организационни, бизнес и социални 

умения ”. Включването на здравни специалисти в изследването на етограми и 

етопрофили може да насърчи професионалната ангажираност и се доказва като  фективен 

управленски подход на човешките ресурси чрез засилено насърчаване на 



организационната комуникация и обратна връзка за самооценката на персонала, като по 

този начин дава възможност за ефективна мотивация и вземане на решения. 

 

 

 

9. Dzhambov A, Dimitrova D. Road traffic noise and annoyance: exposure-response 

relationship and burden of disease calculations in Bulgaria. Scripta Scientifica Medica. 

2015;47(2):22-30. ISSN 0582-3250 

 

 
 

 

Шум и раздразнение от автомобилния шум: взаимовръзка експозиция-отговор и 

изчисленията на здравната тежестта в България 

 

РЕЗЮМЕ 

КОНТЕКСТ: Раздразнението от шума (РШ) допринася значително за кумулативната 

тежест на заболяванията от шума в околната среда в Европа. Функциите на реакция на 

експозиция са основата за оценка на нейните социално-икономическо въздействие, което 

е от съществено значение за здравната политика на околната среда. Тези функции не са 

прилагани в България. 

ЦЕЛ: За да се определи социално-икономическото въздействие на автомобилния шум в 

Пловдив и България, баха поставени целите: да се установи предварителна връзка между 

експозицията и реакцията между шума и РШ; сравнение с кривата на Miedema и 

Oudshoorn, препоръчана от Световната здравна организация (СЗО); и да се определи 

количествено тежестта на силното РШ. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ: Въз основа на данни, събрани по време на проучване за 

кардио-метаболитни рискови фактори в средата в Пловдив генерирахме функция 

експозиция-отговор, получена от логистичен модел и я сравнихме с полинома на 

Miedema и Oudshoorn. Използвайки официалната методология на СЗО, изчислихме 

годините на живот, съобразени с нетрудоспособност (DALY), загубени в Пловдив 



поради високото РШ и оценихме паричната стойност тези DALY. След това разширихме 

анализите върху общото българско градско население. 

РЕЗУЛТАТИ: Логистичната функция в нашето проучване наподобява много на 

полинома на Miedema и Oudshoorn  (диапазон 55–75 dB). Въз основа на последния, в 

Пловдив се изчисли годишна загуба от 1 188,17 DALY, която е равна на в 14,26 милиона 

евро, приемайки 12 000 евро на DALY. В национален мащаб резултатите бяха дори по-

тревожни (6 399,60 DALY и 76,80 милиона евро). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Рш от автомобилен шум изглежда има значително социално-

икономическо въздействие в страната, което изисква решителни действия на 

заинтересованите органи. Бъдещото използване на полиномите на Miedema и Oudshoorn 

е обосновано. 
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Грижа за куче през целия живот и разпространение на хипертония в Пловдив 

 

РЕЗЮМЕ 

КОНТЕКСТ: Грижата за кучете (ГК) е нова поведенческа превантивна намеса срещу 

артериалната хипертония (АХ), основана на увеличени възможности за физическа 

активност, положителен невроендокринен отговор на стрес и подобрен социален 

капитал. Настоящият биомедицински начин на мислене в България обаче е фокусиран 

най-вече върху лечението, а не превенцията чрез такива неконвенционални подходи. 

ЦЕЛ: Това проучване има за цел да определи дали ГК е свързана с по-ниски шансове за 

АХ. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ: Беше проведен вторичен анализ на срезово изследване сред 

513 жители на Пловдив, България. Баха събрани данни за самодекларирана лекарска 

диагноза с АХ, продължителност на грижа за куче през целия живот (ГКЦЖ) и други 

индивидуални и екологични фактори. Създадохме многомерен логистичен регресионен 

модел за изследване на шансовете за АХ във връзка с ГКЦЖ; беше последван анализ на 



чувствителността за откриване на възможна модификация на ефекта от индивидуални 

различия. 

РЕЗУЛТАТИ: Открихме 28,8% (95% CI: 2,6%, 47,9%) по-ниски шансове за АХ за всеки 

8 години грижа за куче. Този благоприятен ефект е по-изразен при мъжете, хората без 

фамилна анамнеза за АХ, които никога не са пушили, с по-нисък социално-

икономически статус, без затлъстяване и на възраст <55 години. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: По-дългата грижа за куче през живота на човек е свързана със 

значително по-ниски шансове за АХ. Българското обществено здраве трябва да го 

изследва като алтернативна превантивна интервенция срещу АХ и да допринесе за 

насърчаване на социалното приемане на домашните животни като средство за 

подобряване на здравето на хората. 
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Има ли връзка между градската зеленина и раздразнението от замърсяването на 

въздуха? 

 

РЕЗЮМЕ 

КОНТЕКСТ: Освен физическите си ефекти замърсяването на въздуха може да окаже и 

психологически стрес върху здраве. Въз основа на ограничените доказателства за 

символичната стойност на градската зеленина при възприемането на трафика и малко 

изследвания, показващи, че зеленината може да намали негативното възприятие на 

шумовото замърсяване, предположихме, че също може да намали раздразнението от 

замърсяването на въздуха. 

ЦЕЛ: Целяхме да тестваме тази хипотеза и да определим дали зеленината може да 

буферира реакцията на раздразнение от замърсяването на въздуха. 

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ: В извадка от 508 жители на Пловдив, България 

изследвахме взаимодействието между обективната и възприетата експозиция на 

замърсяване на въздуха, раздразнението и няколко показателя за градска зеленина, като 

използвахме моделиране на причинно-следствени пътища. 



РЕЗУЛТАТИ: Резултатите показват, че жените, живеещи по-близо до зелено 

пространство, съобщават за по-ниска възприета експозиция на замърсяване на въздуха и 

чрез нея - по-ниско раздрзанение. Този непряк път движеше общия ефект, като 

възприетото замърсяване на въздуха действа като пълен посредник. Сред мъжете няма 

ефект. По отношение на възприетата зеленина, не бяха установени ефекти върху 

раздразнението от замърсяването на въздуха. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: В заключение, градските зелени площи могат да действат като буфер 

за психологическия стрес от замърсяването на въздуха. Въпреки това, на този етап на 

изследване доказателствата са предварителни. 
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Comparative analysis of possibilities for diagnosis in inpatients with occupational 

bronchial asthma 

 

ABSTRACT 

Introduction: Bronchial asthma is one of the most common allergic diseases. Its incidence in 

different populations ranges from 5 to 10%. The social importance of asthma is not due just to 

its relatively high incidence on population-level. Other factors that add to that are: 

idiosyncratic and diverse ethological factors, pathogenic mechanisms, clinical presentation, 

chronic nature, and risk of disability in case of inadequate therapeutic control, as well as high 

direct and indirect costs related to its diagnosis, treatment, control, and occupational-expert 

evaluation. The social importance of asthma corresponds to a great extent шд occupational 

risk factors that oftentimes trigger and/or support the chronic allergic inflammation in the lung. 

Hence, confirming the occupational etiology of asthma is key to evaluation of working capacity 

of workers in a risky environment.  

The aim of the study was to make a comparative analysis of the possibilities for diagnosis in 

patients with occupational bronchial asthma (OBA) in the current conditions of hospital health 

care and to answer the following questions: 

1. What is the degree of accessibility to hospital diagnostics in occupationally exposed to 

risk factors from the working environment persons with bronchial asthma? 

2. How adequate and effective is the diagnosis of bronchial asthma with a well-established 

or proven occupational etiology depending on the available options?  

3. What are the advantages and disadvantages of each of the available for stationary 

diagnostics of OBA models in our country? 

4.  Which of the available models for diagnosing patients with OBA in hospital treatment 

facilities is preferable to the labour-expert assessment of the disease? 

Material and Methods: We used official legislative documents as sources of information for our 

qualitative analysis of the subject.  

Results: We found that there are two options for diagnosis of patients with work-related asthma: 

following a clinical pathway algorithm and according to the algorithm of the Working 

Conditions Fund.  

Conclusions: Both approaches for diagnosis of patients with work-related asthma have their 

advantages and disadvantages under certain conditions. The optimal diagnostic model in 

hospitals ultimately depends on circumstantial factors and requires expertise in both 

occupational diseases and clinical allergology. 
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Background: This study aimed to explore the place and significance of angioedema in the 

structure of toxic-allergic reactions and general allergic pathology. More specifically, we were 

interested in the prevalence of angioedema among patients hospitalized for toxic-allergic 

reactions, as well as the most common etiologic risk factors for angioedema. Material and 



methods: Data for the present study were obtained from official medical records and registries. 

We elicited information on patients hospitalized from 2015 to 2017 in the Occupational 

Diseases and Allergology Ward at UMHAT St. George, Plovdiv. Results and discussion: We 

observed an upwards trend toward higher absolute prevalence of angioedema, as well as higher 

proportion of cases with angioedema relative to cases of other allergic diseases. The most 

common triggers for angioedema were medication use, food allergies, insects, and other 

unknown factors. Although relatively few cases of hereditary angioedema and work-related 

angioedema were observed, those are of particular interest given their idiosyncratic etiology, 

pathogenesis, clinical presentation, differential diagnosis, and work-related assessment. 

Conclusion: Angioedema is a disease characterized by various triggers and an increasing 

prevalence in our study. By deepening our understanding of its epidemiology, etiology, 

pathogenesis, and clinical presentation, the diagnostic and adequate therapeutic options 

available to clinical practitioners are expected to increase. 

 

Място и значимост на ангионевротичния оток в структурата на токсико-

алергичните реакции и общата алергична патология в отделението по 

професионални заболявания с дейност по алергология, УМБАЛ Св. Георги, 

Пловдив 

РЕЗЮМЕ 

Въведение: Това проучване има за цел за изследва мястото и значението на 

ангионевротичния оток в структурата на токсико-алергичните реакции и общата 

алергична патология. По-точно, интересува ни честотата на ангионевротичния оток сред 

пациенти, хоспитализирани за токсико-алергични реакции, както и на най-често 

срещаните етиологични фактори за отока. Материал и методи: Данните за настоящето 

проучване са получени от официална медицинска документация и регистри. 

Използвахме информация за пациентите, хоспитализирани от 2015 до 2017 в 

Отделението по Професионални болести с дейност по алергология на УМБАЛ Св. 

Георги, Пловдив. Резултати и обсъждане: Намерихме тенденция към повишаване на 

абсолютната честота на ангионевротичен оток, както и повишен дял на случаи с 

ангионевротичен оток в сравнение с други алергични заболявания. Най-честите 

провокиращи фактори са лекарства, хранителни алергии, насекоми и други неизвестни 

фактори. Въпреки относително малкото случаи на наследствен ангиооток и 

професионално-обусловен ангиооток, те са от особен интерес предвид специфичното им 

протичане, етиология, патогенеза, клинична картина, диференциална диагноза и 

трудово-медицинска оценка. Заключение: Ангионевротичният оток е заболяване с 

различни провокиращи фактори и нарастваща честота в проучването ни. Чрез 

задълбочаване на разбирането ин за епидемиологията, етиологията, патогенезата и 

клиничната му картина, диагностичните и терапевтични възможности, налични на 

клиницистите, ще се повишат. 
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Връзка между някои фактори на професионалната среда и тревожността за 

здравето сред български медицински сестри 

 

РЕЗЮМЕ 

Поради естеството на работата си, медицинските сестри са изложени на риск от развитие 

на тревожност за здравето, коsто се наблюдава при други популации, участващи в 

медицинското лечение. Връзката между професионалните фактори и здравното 

безпокойство сред българските медицински сестри не е изследвана по-рано. Целта на 

тази глава беше да идентифицира връзките между някои демографски характеристики, 

психо-социални, организационни и физически професионални фактори и нива на 

тревожност за здравето сред медицинския персонал. Проведено беше срезово анкетно 

проучване сред 63 медицински сестри от четири болници в Пловдив, България. 

Използвахме специално разработен въпросник, състоящ се от 31 въпроса от затворен и 

отворен тип, разделени в два основни панела - един оригинален и Short Health Anxiety 

Inventory с 14 въпроса. Данните бяха анализирани с помощта на корелации, ANOVA и 

регресионен анализи. Резултатите показват, че средният бал за здравна тревожност е 



13,63 (SD = 5,44). Като цяло, жените медицински сестри и медицинските сестри, 

работещи в хирургични отделения, съобщават за по-ниско безпокойство от мъжете и 

тези, работещи в терапевтични отделения. По-лошите междуличностни отношения и 

недоволството от интериорния дизайн на отделението са свързани с по-висока 

тревожност за здравето. Всъщност, междуличностните взаимоотношения и дизайнът на 

отделението бяха най-силните предиктори на здравното безпокойство, контролирайки 

други фактори. В заключение, по-голямата част от болничните сестри в извадката не 

проявяват сериозно здравно безпокойство, но има професионални фактори, които могат 

да бъдат силно свързани с по-високи нива. 
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Community pharmacies are one of the venues for promotion of healthy lifestyle among the 

general public. In Bulgaria, this subject still lacks adequate scientific grounding. The aim of 

this study was to investigate the involvement of Bulgarian community pharmacists in promotion 

of healthy lifestyle and hygiene in the context of the international movement for pharmaceutical 

public health. A cross-sectional questionnaire survey was conducted among 98 randomly 

selected master-pharmacists in the district of Plovdiv, Bulgaria. We used a specially designed 

tool comprising 18 questions, divided into four panels: demographic and work profile; health 

promotion practices; appraisal of barriers for health promotion; and attitude towards health 

promotion. We found that the main elements of healthy lifestyle about which the pharmacists 

council their patients are healthy diet and optimal body weight (over 70%), quitting bad habits 

(over 60%), and medical prophylaxis (over 60%). 95.9% (p < 0.000) of pharmacists considered 

health promotion their professional duty. Most common barriers for adequate health promotion 

were lack of time and acknowledgement by patients. 83.7% (p < 0.000) of participants stated 

that they needed postgraduate qualification about health promotion practices. In conclusion, the 

community pharmacists in this study were involved in health promotion, but their workload and 

insufficient education on the subject might have limited the implementation of the 

pharmaceutical public health concept. 

 

Консултации за здравословен начин на живот от фармацевти в България 

 

РЕЗЮМЕ 

Аптеките са едно от местата за популяризиране на здравословния начин на живот сред 

широката общественост. В България този предмет все още няма адекватна научна 

обосновка. Целта на това проучване беше да се изследва участието на българските 

фармацевти в популяризирането на здравословен начин на живот и хигиена в контекста 

на международното движение за фармацевтично обществено здраве. Проведено е 

срезово анкетно проучване сред 98 произволно избрани магистър-фармацевти в област 

Пловдив, България. Използвахме специално разработен инструмент, включващ 18 

въпроса, разделени на четири панела: демографски и работен профил; практики за 

насърчаване на здравето; оценка на бариерите за промоция на здравето; и отношение към 

промоцията на здравето. Установихме, че основните елементи на здравословния начин 

на живот, за които фармацевтите съветват пациентите си, са здравословна диета и 

оптимално телесно тегло (над 70%), отказ от вредни навици (над 60%) и медицинска 



профилактика (над 60%). 95,9% (p <0,000) от фармацевтите смятат промоцията на 

здравето за свой професионален дълг. Най-често срещаните бариери за адекватна 

промоция на здравето са липсата на време и признание от страна на пациентите. 83,7% 

(p <0,000) от участниците заявяват, че се нуждаят от следдипломна квалификация 

относно практиките за промоция на здравето. В заключение, фармацевтите от общността 

в това проучване са участвали в промоцията на здравето, но тяхното натоварване и 

недостатъчното образование по въпроса може да са ограничили прилагането на 

концепцията за фармацевтично обществено здраве. 
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Cerebrovascular disease affects both elderly and middle-aged individuals. Investigation of 

potential risk factors and related sex and age characteristics is important for prevention of stroke 

and vascular dementia. The aim of this chapter was to explore associations between 

cerebrovascular risk factors and abnormal carotid and transcranial Doppler sonography (DS) 

and brain magnetic resonance imaging (MRI) findings in individuals aged between 44 and 71 

years without preceding neurological and psychiatric disorders. The sample comprised 163 

participants (53.68 ± 6.03 years), mainly female (n = 110, 67.5%). We used questionnaires, 

clinical reports, and DS and MRI results. On average, participants with abnormal DS and MRI 

findings were older and more likely to have arterial hypertension, dyslipidemia, ischemic heart 

disease, and type 2 diabetes mellitus. Multiple logistic regressions revealed that arterial 

hypertension, diabetes, and ischemic heart disease were associated with higher odds for 

abnormal DS findings. When all cerebrovascular risk factors were included in the model, the 

effect of arterial hypertension persisted, while the other associations were attenuated. In the 

models for MRI we observed a similar pattern. However, in the model including all risk factors, 

the significant associations disappeared. Cerebrovascular risk factors seemed to contribute to 

structural lesions in the brain that are consistent with subclinical cerebrovascular disease. 

Further research on larger more representative samples is needed to overcome the limitations 

of the present study. 

 

Полови и възрастови характеристики на мозъчно-съдовите рискови фактори 

 

РЕЗЮМЕ  

Мозъчно-съдовите заболявания засягат както възрастни хора, така и хора на средна 

възраст. Изследването на потенциалните рискови фактори и свързаните с тях полови и 

възрастови характеристики е важно за предотвратяване на инсулт и съдова деменция. 

Целта на тази глава беше да се изследват връзките между мозъчно-съдовите рискови 

фактори и абнормните каротидни и транскраниални доплер сонография (ДС) и 

находките на мозъчен магнитен резонанс (ЯМР) при лица на възраст между 44 и 71 

години, без предшестващи неврологични и психиатрични разстройства. Извадката 

включва 163 участници (53,68 ± 6,03 години), предимно жени (n = 110, 67,5%). 

Използвахме въпросници, клинични доклади и резултати от ДС и ЯМР. Средно 

участниците с абнормни находки от ДС и ЯМР са по-възрастни и по-вероятно да имат 

артериална хипертония, дислипидемия, исхемична болест на сърцето и захарен диабет 

тип 2. Множествени логистични регресии разкриха, че артериалната хипертония, 

диабетът и исхемичната болест на сърцето са свързани с по-високи шансове за абнормни 



находки на ДС. Когато всички мозъчно-съдови рискови фактори бяха включени в 

модела, ефектът от артериалната хипертония остана, докато останалите връзки бяха 

отслабени. В моделите за ЯМР наблюдаваме подобна тенденция. Въпреки това, в модела, 

включващ всички рискови фактори, значителните вързки изчезват. Изглежда, че 

мозъчно-съдовите рискови фактори допринасят за структурни лезии в мозъка, които 

съответстват на субклиничното мозъчно-съдово заболяване. Необходими са 

допълнителни изследвания върху по-големи представителни извадки, за да се 

преодолеят ограниченията на настоящото проучване. 

 

4. Dzhambov AM, Dimitrova DD. Perceived Hospital Acoustics Associated with 

Hypertension Prevalence in Nurses. In: Hill ES (Editor), New Research on Atrial Fibrillation 

and Ischemic Heart Disease. New York: Nova Science Publishers; 2020, pp. 85-108. ISBN: 

978-1-53616-825-9 (978-1-53616-826-6 eBook). 

Hospital noise pollution is rising worldwide. The psycho-social stress caused by noise can lead 

to higher incidence of hypertension in nurses. The aim of this chapter was to explore the 

association between perceived occupational noise exposure and hypertension among hospital 

nurses. A cross-sectional questionnaire survey was carried out among 96 hospital nurses in the 

city of Plovdiv, Bulgaria. The questionnaire comprised 26 closed and open-ended questions 

about perceived hospital acoustics, noise sensitivity, workload, physician-diagnosed 

cardiovascular diseases, and stress of daily activities. The main analyses were log-linear 

Poisson regression and logistic regression models. Results showed 2% (95% CI: 0.996, 1.052) 

higher risk for hypertension per 10 subjective dB increase of perceived noise exposure in the 

adjusted model. The relative risk per 1-unit increase in noise sensitivity was 9.8% (95% CI: 

1.036, 1.164). To conclude, psycho-acoustic approaches might have a role in mitigating the 

cardiovascular effects of occupational noise. 

 

Възприетата болнична акустична среда е свързана с разпространението на 

хипертония сред медицински сестри 

 

РЕЗЮМЕ 

Шумовото замърсяване в болниците нараства в световен мащаб. Психосоциалният стрес, 

причинен от шума, може да доведе до по-висока честота на хипертония при 

медицинските сестри. Целта на тази глава беше да изследва връзката между възприетата 

професионална експозиция на шум и хипертонията сред болнични сестри. Проведено е 

срезово анкетно проучване сред 96 болнични сестри в град Пловдив, България. 

Въпросникът включваше 26 затворени и отворени въпроса за възприетата болнична 

акустика, чувствителност към шума, натоварване, диагностицирани от лекар сърдечно-

съдови заболявания и стрес от ежедневните дейности. Основните анализи бяха 

логаритмични модели на регресия на Поасон и логистични регресии. Резултатите 

показват 2% (95% CI: 0,996, 1,052) по-висок риск от хипертония при 10 субективни dB 

увеличение на възприеманото излагане на шум в коригирания модел. Относителният 

риск при увеличаване на чувствителността към шума с 1 единица е 9,8% (95% CI: 1,036, 

1,164). В заключение, психоакустичните подходи могат да имат роля за смекчаване на 

сърдечно-съдовите ефекти от професионалния шум. 

 

 

 

 



5. Dzhambov AM, Dimitrova DD. Socio-Economic Burden of Myocardial Infarction and 

Stroke Attributed to Road Traffic Noise in Europe. In: Hill ES (Editor), New Research on 

Atrial Fibrillation and Ischemic Heart Disease. New York: Nova Science Publishers; 2020, 

pp. 111-130. ISBN: 978-1-53616-825-9 (978-1-53616-826-6 eBook). 

 

This study conducted in 2016 aimed to update and extend the existing burden of disease 

calculations of the WHO for road traffic noise-attributed myocardial infarction and stroke. All 

analyses were limited to 24 European countries and the year 2012. The burden of road traffic 

noise-attributed myocardial infarction and stroke was expressed in disability-adjusted life-years 

(DALYs) and their corresponding monetary value. Noise exposure data on agglomerations with 

more than 100 000 inhabitants were elicited from the Noise Observation and Information 

Service for Europe. We used an updated linear risk of myocardial infarction based on eight 

estimates from cohort studies and newly generated linear and categorical risks of stroke. 

Morbidity/mortality data for acute myocardial infarction and cerebrovascular disease were 

extracted for 474 million Europeans. Results showed 84 772 DALYs and € 2.25 billion lost to 

road traffic noise-attributed myocardial infarction. The burden of stroke varied from 20 608 

DALYs and € 550 million (linear trend) to 202 223 and € 5.36 billion (non-linear trend). This 

study reported preliminary evidence regarding the DALYs due to road traffic noise-attributed 

myocardial infarction and road traffic noise-attributed stroke in Europe, which were associated 

with considerable socio-economic burden. 

 

Социално-икономическа тежест на миокардния инфаркт и инсулт, свързани с 

автомобилния шум в Европа 

 

РЕЗЮМЕ  

Това проучване, проведено през 2016 г., има за цел да актуализира и разшири 

съществуващите изчисления на СЗО за тежестта на заболяванията миокарден инфаркт и 

инсулт, причинени от автомобилен шум. Всички анализи бяха ограничени до 24 

европейски държави и 2012 г. Тежестта на миокардния инфаркт и инсулт, свързана с 

шума от пътния трафик, е изразена в годините на живот, съобразени с увреждания 

(DALY), и съответната им парична стойност. Данните за експозиция на шум в 

агломерации с повече от 100 000 жители бяха извлечени от Службата за наблюдение и 

информация за шума за Европа. Използвахме актуализиран линеен риск от миокарден 

инфаркт въз основа на осем коефициента от кохортни проучвания и новосъздадени 

линейни и категорийни рискове за инсулт. Данните за заболеваемост / смъртност от 

остър миокарден инфаркт и мозъчно-съдова болест са извлечени за 474 милиона 

европейци. Резултатите показаха 84 772 DALY и 2,25 милиарда евро, загубени от 

инфаркт на миокарда, причинен от автомобилния шум. Тежестта на инсулта варира от 

20 608 DALY и 550 милиона евро (линейна тенденция) до 202 223 и 5,36 милиарда евро 

(нелинейна тенденция). Това проучване съобщава предварителни доказателства относно 

DALYs, дължащи се на инфаркт на миокарда и инсулт, свързани с шума от пътния 

трафик в Европа, които са свързани със значителна социално-икономическа тежест. 

 

 

 

 

 

 

 



6. Atanasova V, Dzhambov AM, Gatseva P. Survey of Dietary Supplement-Related 

Knowledge and Attitude among Bulgarian Pharmacy Students. In: Wilson L. (Editor), 

Healthy Lifestyles and Healthy Eating. New York: Nova Science Publishers; 2020, pp. 

239-255. ISBN: 978-1-53618-399-3 (978-1-53618-541-6 eBook). 

Recent years have seen growing dietary supplements use across different age groups, especially 

among youth. The study described in this chapter aimed to assess pharmacy students’ 

information and attitudes towards dietary supplements use. We conducted a cross-sectional 

questionnaire survey among 117 pharmacy students in Medical University of Plovdiv, Bulgaria. 

Results showed that the majority of participants used dietary supplements but one-in-three 

students did not have sufficient information on the subject. The most commonly used 

supplements were vitamins, minerals, immune system boosters, physical performance- 

enhancing supplements, and probiotics. Most participants relied on information provided by 

pharmacists and reported buying supplements from a pharmacy. Others relied on online 

sources, friends, and supplement labels. Overall, despite their basic knowledge on the subject, 

pharmacy students can benefit from more in-depth information about potential health benefits 

and safety of dietary supplements. To that end, they should receive proper training in health 

promotion. 

Проучване на знанията и отношението към хранителните добавки сред 

българските студенти по фармация 

РЕЗЮМЕ 

През последните години нараства употребата на хранителни добавки в различни 

възрастови групи, особено сред младежите. Изследването, описано в тази глава, има за 

цел да оцени информацията и отношението на студентите по фармация към употребата 

на хранителни добавки. Проведохме анкетно проучване между 117 студенти по 

фармация в Медицински университет - Пловдив, България. Резултатите показаха, че по-

голямата част от участниците са използвали хранителни добавки, но всеки трети ученик 

не разполага с достатъчно информация по въпроса. Най-често използваните добавки са 

витамини, минерали, усилватели на имунната система, добавки за повишаване на 

физическата работоспособност и пробиотици. Повечето участници разчитат на 

информация, предоставена от фармацевти, и съобщават, че купуват добавки от аптека. 

Други разчитат на онлайн източници, приятели и етикетите на добавките. Като цяло, 

въпреки основните си познания по този въпрос, студентите по фармация могат да се 

възползват от по-задълбочена информация за потенциалните ползи за здравето и 

безопасността на хранителните добавки. За тази цел те трябва да получат подходящо 

обучение за промоция на здравето. 

https://novapublishers.com/product-tag/978-1-53618-399-3/

