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ВЪВЕДЕНИЕ    

  

Сърдечно-съдовите заболявания, заедно с редица онкологични, 

метаболитни (Захарен диабет и заболявания на щитовидната жлеза), белодробни 

(ХОББ и Бронхиална астма) и др. оказват огромно негативно въздействие не само 

върху  общественото и индивидуално здраве, но и върху икономиките на 

страните от целия свят. В миналото най-честата причина за смъртност са били 

инфекциозните заболявания. Безспорно, през последните десетилетия сърдечно-

съдовите заболявания (ССЗ) са социално-значими, които преобладават в 

модерния свят и са основна причина за смъртност. С напредване на 

медицинската наука и технологии обаче се наблюдава подобряване на 

качеството на живот и удължаване на средната продължителност, като в 

развитите страни тя достига до 80 и повече години. Световната научна 

медицинска общност и международни здравни институции обръщат специално 

внимание на неинфекциозните болести, от които боледуват и умират значителна 

част от населението. ССЗ стават приоритет в повечето национални здравни 

стратегии с фокус промоция, профилактика и последващата диспансеризация. В 

тази връзка се полагат огромни усилия от учени, лекарите и специалисти по 

обществено здраве от цял свят за изясняване на причините за ССЗ на основата на 

атеросклерозата, и разбира се не на последно място за тяхното ранно откриване, 

и лечение. Въпреки, че постиженията в някои страни са обнадеждаващи, все още 

има големи очаквания в областта на ранната превенция на заболяемост от ССЗ и 

преждевременна смъртност. Това обаче не спира стремежът на лекарите, 

отдадени на науката да търсят нови и все повече решения. 

След началото си през 1948 г., проучването Framingham Heart Study се оказа 

критично важно за оформянето и подобряването на нашето разбиране за 

историята и първопричините за коронарната болест на сърцето. 

Оценката на риска за развитие на голямо или фатално сърдечно съдово 

заболяване в Европа датира от 1994, когато Европейската асоциация на 

кардиолозите, Европейската асоциация по хипертония и Европейската 

асоциация по атеросклероза обединяват усилия и публикуват първата препоръка 

за превенция от ИБС. 

Международни проучвания и резултати в тази област се провеждат и 

публикуват постоянно. 

Настоящият научен труд цели да даде яснота върху начините за прилагане 

на Оценката на риска от възникване на голямо или фатално ССЗ, извършвана от 

ОПЛ в Р България и регламентирана от НРД. В тази връзка е важно да се 

установят какви са предимствата и ограниченията за пациентите от прилагането 
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на оценката за коронарен риск SCORE, особено при целевите групи с умерен и 

висок риск. Дисертационният труд съпоставя резултатите от нормативно 

установения от НРД сърдечно-съдов риск SCORE по време на профилактичните 

прегледи с тези на Европейското дружество по кардиология от 2016 за превенция 

на сърдечно-съдовите заболявания в клиничната практика и с тези на 

Европейското дружество по кардиология от 2019 в Ръководството за поведение 

при дислипидемии. В обособената глава Резултати и обсъждане  на 

дисертационния труд, собствените резултати ще могат да се сравнят с подобни 

от чужди разработки. Сравнителният анализ от мониторинга  на пациенти, 

попаднали в различни групи риск, ще послужи за извеждане на ценни, 

оригинални изводи, както и препоръки за евентуални подобрения в бъдеще.  
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ЦЕЛ И ЗАДАЧИ И РАБОТНИ ХИПОТЕЗИ 
 

1. ЦЕЛ 

Целта на дисертационния труд е да се измери и оцени атеросклеротичния 

сърдечно-съдов риск при здравно-осигурени лица в общата медицинска практика 

по трите методики: SCORE ESC (2016), SCORE НРД, и SCORE ESC (2019) и да 

се предложи подобрен модел за управление на риска от ССЗ. 
 

2. Задачи на дисертационния труд 

1. Да се измери и сравни абсолютният сърдечно-съдов риск по трите 

методики на системата SCORE: ESC (2016), НРД и ESC (2019).    

2. На базата на абсолютния индивидуален риск да се изчисли 

популационният относителен риск (RR) от възникване на тежко или 

фатално СС събитие в групата на експонираните (с висок и много висок 

риск) спрямо групата на неекспонираните (с нисък и умерен риск), 

атрибутивен риск (АR) и прогностичната валидност на всяка една от 

трите методики.  

3. Да се сравнят и анализират клинико-лабораторни, здравни показатели и 

резултати (изход) от настъпилите атеросклеротични ССЗ и/или 

сърдечно-съдова смъртност по трите методики на системата SCORE. 

4. Да се проучи разпространението и въздействието на някои основни 

рискови фактори върху оценката SCORE за възникване на сърдечно-

съдово събитие.  

5.  Да се проучат допълнителните, модифициращи рискови фактори, които 

оказват влияние върху класифицирането на пациентите по категория 

риск и да се определи  възможна ли е тяхната прекласификация. 

6. Да се разработи и предложи подобрен модел за мениджмънт на 

сърдечно-съдовия риск сред българската популация, съобразен с 

Европейските препоръки. 
 

3. Работни хипотези  

Първа хипотеза: Регламентираните критерии за SCORE по трите методики: 

ESC (2016 г.), НРД, и ESC (2019 г.) водят до различия в класифицирането на 

пациентите по рискови групи.  

Втора хипотеза: Прогностичната валидност на оценката SCORE по трите 

методологии SCORE ESC (2016), SCORE НРД и SCORE ESC (2019) се различава.  

Трета хипотеза: Системата за оценка на сърдечно-съдовия риск SCORE по 

НРД за възникване на тежко или фатално ССЗ не включва достатъчно на брой и 

прецизност критерии, които да послужат за правилно идентифициране, 

класифициране и мониториране  на лицата в по-рисковите категории.  

Четвърта хипотеза: Включването на допълнителни модифициращи 

рискови фактори към оценката SCORE по НРД ще подобри управлението на 

риска от възникване на ССЗ. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ НА ПРОУЧВАНЕТО 

 

Дизайн на проучването 

 

Проучването е затворено проспективно кохортно (лонгитудинално) с 

ретроспективно набиране на данни за оценка на риска от възникване на ССЗ при 

здравно-осигурени лица от ПИМП гр. Павликени, с продължителност две години 

и интервал на наблюдение  от 01.01.2019 г. до 32.12.2020 г.  

През първата година са проведени профилактични прегледи и е извършено 

категоризиране на пациентите едновременно по трите методики SCORE ESC 

(2016), SCORE НРД и SCORE ESC( 2019), а през втората година е проследено 

здравословното им състояние и настъпилите промени (вкл. данни от регистър на 

ГРАО). 

 

МАТЕРИАЛ 

 

1. Обект на наблюдение 

Обект на изследването са здравно-осигурени лица, включени в пациентската 

листа на практиката, които са се явили на годишен профилактичен преглед през 

първата година на проучването.  

2. Предмет на проучването 

Оценка на атеросклеротичния сърдечно-съдов риск от възникване на тежко 

или фатално СС събитие поради атеросклероза, измерен чрез SCORE системата 

и класифициране на пациентите в групи по категории риск. 

3. Логически единици на наблюдението 

Единица на наблюдението е всеки пълнолетен здравноосигурен, който се е 

явил на профилактичен преглед през първата година на проучването и има 

попълнена профилактична карта и изчислен сърдечно-съдов риск SCORE. 

Същите пациенти бяха проследени и през втората година на проучването. 

4. Признаци на единиците на наблюдение 

Критерии за включване  

Всички пациенти, които влизат във възрастовия диапазон според системата 

SCORE по НРД, ESC 2016 и ESC 2019 г. 

Критерии за изключване  

Всички пациенти, които не отговарят на възрастовата граница според 

методологиите на SCORE по НРД, ESC 2016 и ESC 2019 г. и такива с деменции 

или с тежки психични заболявания.  

Факториални признаци на единиците на наблюдението:  

- Биологичен пол. 
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- Възраст.  

- Тютюнопушене, редовна употреба на 10 и повече цигари дневно. 

- Общ холестерол [ммол/л], измерен на гладно. 

- Систолно кръвно налягане [mmHg]. 

Също така бяха събрани и включени документирани данни за наличието на 

заболявания, които сами по себе си определят индивида към групата с много 

висок риск, а именно: 

- Захарен диабет тип 1 или тип 2 с усложнения като: очни усложнения, 

бъбречни усложнения, неврологични усложнения, периферни съдови 

усложнения, с множествени усложнения. 

- Хронична бъбречна недостатъчност в терминален стадий. Критерий е 

GFR<30 мл/мин/1,73 м2. 

- Сърдечно-съдово заболяване като: Артериална хипертония с усложнения, 

вкл. МСБ, без случаите на есенциална хипертония; Всички случаи на 

ИБС, Инфаркт на миокарда, Сърдечна недостатъчност и/или ритъмни и 

проводни нарушения, както и клапни лезии, дължащи се на ИБС; 

Мозъчно-съдова болест на основата на атеросклерозата. Аортна 

аневризма. 

Бяха документирани и заболявания, и състояния, които само включваха 

пациентите в групата с висок риск: 

- Хронична бъбречна недостатъчност в начален стадий. Критерий е GFR 

30-59 мл/мин/1,73 м2 

- Захарен диабет. 

На трето място при всички единици на наблюдение, се регистрираха и 

проследиха наличието или стойностите на признаците, които са модифициращи 

фактори при изчисление на риска SCORE. 

Допълнителни или модифициращи рискови фактори, които се 

проследиха: 

- Ниска физическа активност [ДА/НЕ]. Критерий за заседнал начин на 

живот е физическа активност по-малка от 30 минути дневно 

- Редовен прием с храната на зеленчуци и плодове [ДА/НЕ]. Критерий за 

включване е минимален прием на 100 грама плодове и/или зеленчуци 

ежедневно 

- Абдоминален обезитет – Обиколка на талия на нивото на пъпа 

- Индекс на телесната маса [кг/м2] 

- LDL-холестерол [ммол/л], измерен на гладно 

- Триглицериди [ммол/л], измерени на гладно 

- Кръвна глюкоза на гладно [години]. Без оглед на наличие или не на 

Захарен диабет 
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- Ранно настъпили ССЗ в семейството [ДА/НЕ]. За мъже – баща или брат 

боледували от ИБС или МСБ под 50 г. възраст; за жени – майка или сестра 

боледували от ИБС или МСБ под 65 г. възраст 

- Диастолно кръвно налягане [mmHg] 

- Редовен прием на медикаментите при наличие на Артериална хипертония 

[ДА/НЕ], критерий е редовния прием на антихипертензивни медикаменти 

сега или в миналото. 

- Диабет. 

- Наличие на Хиперурикемия и Подагра [ДА/НЕ]. Документирана диагноза 

Хиперурикемия или Подагра с/без усложнения, лекувана с/без достигане 

на таргетни стойности или нелекувана. 

Резултативни признаци на единиците на наблюдение  

- Регистриране на нововъзникнало тежко атеросклеротично ССЗ 

- Смъртност от атеросклеротично ССЗ. 

5. Технически единици на наблюдението 

Проучването се проведе в ИППМП „Медиана“, гр. Павликени. 

6. Етични норми на проучването 

Лонгитудиналното епидемиологично проучване отговаря на стандартите и 

критериите за научност, етичност и е съобразено с изискванията на: 

Декларацията от Хелзинки за етичност в науката,  принципите на добрата 

клинична практика, българските закони и наредби за извършване на клинични 

и научни изследвания с участието на хора в Република България. Проучването 

беше одобрено от Комисията по Научна етика към Медицински университет – 

Пловдив с Решение №8 от 15.12.2021 г.  

Всички респонденти предварително дадоха своето информирано съгласие 

за участие в проучването. Съгласно Европейските изисквания за защита на 

личните данни, всеки пациент получи уникален идентификационен номер при 

въвеждане на данните и анализиране на резултатите от проведените изследвания. 

Пълната информация за всеки участник беше достъпна единствено за главния 

изследовател.  

7. Брой и характеристика на генералната съвкупност 

Средната възраст на всички 4551 пълнолетни здравно-осигурени граждани 

от ИППМП „Медиана“, гр. Павликени е 51.59 години (SD±17.67), с минимална 

и максимална възраст съответно – 18 год. и 99 год., от които жените – 2619, а 

мъжете – 1932.  

Най-много са мъжете на възраст 70 години – 60 пациента, следвани от тези 

на 71 години – 58 пациенти, а с най-малка численост са лицата на възраст 92, 95 

и 97 години (по един пациент). Най-голям е броят на жените на възрастта 71 
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години (77 пациентки), следвани от 70 годишните (76 пациентки), а с най-малка 

численост са тези на възраст 95 и 99 години – по една във всяка категория. 

От всички пълнолетни лица от генерална  съвкупност са формирани три 

Кохорти, в зависимост от критериите за включване на единиците на наблюдение: 

- Кохорта 1 обхваща общ брой 1908 лица, които отговарят на критериите 

за включване за SCORE (ECS 2016) със средна възраст – 53.97 години 

(SD±7.39), като минимална и максимална, съответно – 40 год. и 65 год. 

Разпределението на изследвания контингент по пол е: жени – 1014 

(53.1%) и мъже – 894 (46.9%). 

- В Кохорта 2 са включени общо 1598 единици за наблюдение, които 

отговарят на критериите за оценка на СС риск по НРД, сред които жени – 

704 (44.1%) и мъже – 894 (55.9%), със средна възраст – 55.77 (SD±6.60) 

години, минимална възраст – 40 год. за мъжете и 55 год. за жените и 

максимална възраст – 65 год. за мъже и жени.  

- В Кохорта 3 са включени лица, които отговарят на критериите за оценка 

на СС риск по SCORE (ECS 2019) с общ брой 2458. Средната възраст на 

кохортата беше 57.12 (SD±8.80) години, като минималната и максимална 

възраст (еднаква за мъже и жени), съответно - 40  год. и 70 год. Жените в 

Кохорта 3  представляват 54.6% (1342), а мъжете – 45.4% (1116).  

 

МЕТОДИ НА ПРОУЧВАНЕТО 

 

8. Кратко описание на системата SCORE за оценка на сърдечно-съдов риск  

Методиката на SCORE се прилага за оценка и категоризиране на риска в 

четири категории за всяка една от модификациите (2016, НРД и 2019). За всеки 

един от пациентите проследихме заболяемостта и смъртността от 

атеросклеротично ССЗ през втората година. Специално внимание отделихме при 

проследяването на пациентите с установен висок риск, за да проверим доколко 

към момента на прегледа към тях не са предприети никакви мерки, освен 

профилактични прегледи с изследвания веднъж годишно. 

Сравнявайки данните, съответно първата година от изчисления риск и 

рисковата група на SCORE, и втората година от заболяемостта и смъртността от 

ССЗ, установихме разликата в оценките през първата година и през втората 

година при установените случаи на тежко или фатално ССЗ, каква е била 

категорията на оценения риск по трите методики. 

В Системата за оценка SCORE влизат основните фактори: 

- Пол 

- Възраст 

- Тютюнопушене 
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- Общ холестерол 

- Систолно кръвно налягане 

Освен по системата за оценка на сърдечно-съдовия риск SCORE по НРД, 

всички лица, единици на наблюдение, са категоризирани и по риск, съответстващ 

на същите Европейски препоръки от 2016 и 2019 за превенция на сърдечно-

съдовите заболявания в клиничната практика, като за целта към момента на 

профилактичния преглед са събрани и документирани данни за: 

Фактори и състояния, директно насочващи към категории риск: 

1. За категорията Много висок риск: 

- Наличие на Захарен диабет с усложнения 

- Наличие на Хронична бъбречна недостатъчност в терминален стадий 

- Наличие на Сърдечно-съдово заболяване 

2. За категорията Висок риск: 

- Наличие на Захарен диабет 

- Наличие на Хронична бъбречна недостатъчност в начален стадий 

- Висок общ холестерол > 8 ммол/л 

- Високо артериално кръвно налягане ≥ 180/110 mmHg 

- Висок LDL-холестерол > 4,9 ммол/л 

Фактори, маркери и състояния, проследени в проучването с цел да се 

установи дали имат допълнителна, модифицираща предсказваща стойност: 

- Ниска физическа активност – Обичайна физическа активност дневно поне 

30 минути (на работното си място и/или в свободното си време)  

- Редовен прием с храната на зеленчуци и плодове – 200 грама плодове и 

200 грама зеленчуци за денонощие  

- Абдоминален обезитет – Обиколка на талия на нивото на пъпа – обиколка 

на талията ≥94 cm за мъжете и ≥80 cm за жените 

- Индекс на телесната маса – BMI > 25 kg/m2 

- Ранно настъпили ССЗ в семейството – преди 40 годишна възраст 

- Ниски нива на HDL-холестерол ≤ 0,9 ммол/л 

- Триглицериди на гладно > 1.7 mmol/L 

- LDL-холестерол > 2,6 mmol/L  

- Дислипидемия в миналото 

- Диастолно кръвно налягане > 90 mmHg 

- Редовен прием на медикаментите при наличие на Артериална хипертония 

в миналото или настоящето 

- Кръвна глюкоза на гладно > 5,5 mmol/L 

- Наличие на Хиперурикемия и Подагра 

През първата година на проучването се организираха и проведоха 

профилактични прегледи на 4551 пълнолетни граждани, регистрирани в ППМП. 
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На всеки един документирахме анамнеза и здравословно състояние, лабораторни 

изследвания, както и попълване на анкетна карта в приложен софтуер. След 

получаване на резултатите от изследванията се попълни анкетната карта с ново 

получените резултати и се изчисли сърдечно-съдовия риск SCORE. Резултатите 

съхранихме в база данни на приложен софтуер НИСЕТ, ползван по договор. 

На всички пациенти преминали през първата година от проучването, 

изчислихме сърдечно-съдовия риск SCORE, след което категоризирахме 

пациентите според категорията риск. В зависимост от вида, броят и стойността 

на рисковите фактори за всеки конкретен пациент, изчислихме индивидуалния 

сърдечно-съдов риск. По тези признаци пациентите са класифицирани в една от 

четирите групи: 

- Лица с много висок риск SCORE (≥ 10%) 

- Лица с висок риск SCORE (≥ 5% < 10%) 

- Лица с умерен риск SCORE ( ≥1% < 5%) 

- Лица с нисък риск SCORE (< 1%)  

Разпределението е стриктно: според Европейските препоръки от 2016 г. за 

превенция на сърдечно-съдовите заболявания в клиничната практика, по 

методиката, описана в първата част на проучването и отделно от нея според 

Ръководство за поведение при дислипидемии: модификация на липидите за 

понижение на сърдечно-съдовия риск на Европейското дружество по 

кардиология от 2019 г., а именно: 

- В групата пациенти с много висок риск попадат тези с изчислен SCORE 

над 10%. Това са лица с регистрирана диагноза Захарен диабет тип 1 или Захарен 

диабет тип 2; Наличие на Хронична бъбречна недостатъчност в терминален 

стадий; Наличие на документирано, клинично проявено или недвусмислено при 

образно изследване ССЗ като: Артериална хипертония с усложнения, вкл. МСБ, 

без случаите на есенциална хипертония; Всички случаи на ИБС, Инфаркт на 

миокарда, Сърдечна недостатъчност и/или ритъмни и проводни нарушения, 

както и клапни лезии, дължащи се на ИБС; Мозъчно-съдова болест на основата 

на атеросклерозата. Аортна аневризма 

- В групата пациенти с висок риск попадат тези с изчислен SCORE между 

5% – 9% или само наличието на един от следните рискови фактори: Есенциална 

хипертония със стойности на САН и ДАН, съответно над 180 и 110 mmHg; 

документиран Захарен диабет тип 2 над 50 годишна възраст; стойности на общ 

холестерол над 8 ммол/л или начална бъбречна недостатъчност. 

- В групата пациенти с умерен риск попадат тези с изчислен SCORE между 

1% – 4% при наличие на един рисков фактор като например Захарен диабет тип 

2 без усложнения до 50 годишна възраст, Есенциална хипертония с достигнати 

таргетни стойности с помощта на лечението. 
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- В групата с нисък риск попадат пациентите с изчислен СС риск по 

SCORE под 1%. 

Всички пациенти с определен риск през първата година проследихме през 

последната година на проучването за възникване на нови фатални или тежки, 

застрашаващи живота атеросклеротични сърдечно-съдови заболявания. Има се 

предвид заболяемостта от Мозъчен инфаркт, Инфаркт на миокарда (с или без 

стент) и смъртност, поради сърдечно-съдово заболяване. Данни за заболяемостта 

от ССЗ извлякохме от медицинските записи на пациентите, а именно: нови, през 

втората година на проучването, възникнали заболявания от Инфаркт на 

миокарда, с или без наложен стент, както и Мозъчен инсулт вследствие на 

усложнена атеросклероза (преди всичко Мозъчен инфаркт). Данни за случаите 

на смърт от ССЗ получихме от медицинските досиета, съобщенията за смърт 

написани в практиката и съобщения за смърт, поискани от Община Павликени, 

отдел ГРАО. Предвид специалните допълнителни инструкции в практиката за 

начини на кодиране на причините за смъртта и невъзможността това да се поиска 

от колеги, лекари и фелдшери, от други лечебни заведения (филиали за спешна 

помощ или работещи в други общини), съобщенията за смърт, получени от ГРАО 

се подлагат на допълнителен анализ и сравнение със записите в досиетата, 

поради възможността за грешно кодиране на причините. 

Пациентите, попадащи в групата с много висок риск са обичайно известни 

и вече диспансеризирани пациенти, които се наблюдават по специална 

диспансерна програма и Наредба на МЗ. В тази група се очаква най-голяма нова 

заболяемост и смъртност. 

Засилен интерес предизвиква групата с  висок  риск. Причината за това е, че 

те не са диспансерни пациенти (с изключение на болни с Есенциална 

хипертония) и именно на лицата от групата с висок риск, трябва да се обърне 

повече внимание относно спазването на превантивни мерки за специален режим 

и мониторинг, с оглед предпазване от развитие на ССЗ. Направихме анализ за 

значението на допълнителните, модифициращите фактори и на 

епидемиологичния риск. 

При лицата с умерен риск извършихме задълбочен анализ на 

модифициращите рискови фактори или състояния, които могат да окажат 

влияние върху тяхното прекатегоризиране на риска, т.е. прекласифициране на 

лицата от категория с умерен в категория с висок риск.  

Така събраните и обработени данни бяха анализирани и от получените 

резултати от проучването се изведоха съответните изводи.  

В заключение може да се каже, че във фокусът на дисертационния труд е 

категоризирането на пациенти по СС риск SCORE по трите методики и изхода 

или развитието на тежки или фатални ССЗ през втората година във всяка една от 
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категориите риск. Индивидуалният сърдечно-съдовият риск се изчислява в 

проценти в зависимост от категорията, в която попада всеки индивид и 

използваната методика на системата SCORE. Направихме анализ до колко 

процентът по SCORE е пропорционален на процента развили тежко или фатално 

ССЗ. Такъв анализ направихме при всяка една от трите модификации на 

системата SCORE с различните групи по възраст и пол, като се извежда като най-

вярна за прилагане, тази при която очакваните резултати в проценти са най-

близки до процента на наблюдаваните резултати. 

9. Методи и техники за събиране на информация 

9.1. Метод на допитване. Медицинско интервю и анамнеза.  

Един от начините за събиране на информация в настоящото проучване е 

персонално лице в лице, т. н. структурирано здравно интервю.  

Чрез методът медицинско интервю събрахме данни от анамнезата и 

състоянието на пациента, които използвахме за изчисление на сърдечно-съдовия 

риск SCORE и за модифициращите фактори. Такива РФ са: 

- Пол 

- Възраст 

- Ръст 

- Обиколка на талията 

- Индекс на телесната маса 

- Тютюнопушене 

- Систолно кръвно налягане 

- Диастолно кръвно налягане 

- Ниска физическа активност 

- Редовен прием с храната на зеленчуци и плодове  

- Ранно настъпили ССЗ в семейството (фамилна обремененост) 

- Фамилна обремененост със Захарен диабет 

- Лекувана дислипидемия в миналото 

- Редовен прием на медикаментите при наличие на Артериална хипертония. 

9.2. Документален метод 

С помощта на документалния метод събрахме данни за установяване на 

регистрирани вече заболявания и/или извършени клинико-лабораторни 

изследвания, с цел категоризиране на риска или откриване на модифициращи 

риска данни, съобразно Европейските препоръки от 2016 г. за превенция на 

сърдечно-съдовите заболявания в клиничната практика.  

Такива са медицински документи за наличие на установени заболявания: 

- Захарен диабет без усложнения 

- Захарен диабет с усложнения 

- Хронична бъбречна недостатъчност в начален стадий 
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- Хронична бъбречна недостатъчност в терминален стадий 

- Сърдечно-съдово заболяване 

- Хиперурикемия и/или Подагра. 

Използвахме онлайн документи и документи на хартиен носител за данни 

от лабораторни изследвания с техните резултати за: 

- Кръвна глюкоза на гладно 

- Общ холестерол 

- LDL-холестерол 

- HDL-холестерол 

- Триглицериди 

9.3. Пряко включено наблюдение  

Паралелно с медицинското интервю бяха извършени медицински и 

профилактични прегледи, диагностично-лечебни манипулации и процедури от 

автора на дисертацията.  

9.4. Експертна оценка  

Експертната оценка се извършва на база анализ и оценка на получените 

емпирични резултати от клинико-лабораторни изследвания, медицински 

прегледи от квалифициран специалист. 

9.5. Епидемиологичен метод 

От популацията, представена от всички здравно-осигурени лица, записани 

към ПИМП, гр. Павликени, формирахме кохорта, отговаряща на критериите за  

включване в наблюдението и проследена за две годишен период. С помощта на 

епидемиологичния метод са измерени следните коефициенти:   

- Заболяемост в експонираната с висок риск група лица, (Incidence, Ie),  

- Заболяемост в неекспонираната с умерен риск група лица, (Incidence, Iне), 

- Релативен (относителен) риск, Risk Ratio (RR) от възникване на тежко 

или фатално СС събитие. Относителният риск сравнява абсолютният риск от 

заболяване сред хората с особен рисков фактор към риска сред хората без този 

рисков фактор. Относителният риск е мярка за асоциацията между крайния 

здравен резултат, в случая нововъзникнало атеросклеротично ССЗ или смърт и 

експозицията (степента или категорията атеросклеротичен сърдечно-съдов риск, 

изчислен по системата SCORE). Тя се измерва като съотношение на 

заболяемостта в експонираната група (Ie) към заболяемостта на лицата  от 

неекспонираната група (Iнe).  

- Атрибутивен риск, Attributable risk (AR) е степента на заболяемост от 

ССЗ или смърт, които могат да бъдат свързани със специфичните РФ или 

експозиция. 
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- Коефициент на забояемост, Rate Ratio (Rate Ratio) – е съотношението на 

броят на лицата с атеросклеротични ССЗ от експонираната група към броят на 

лицата с атеросклеротични  ССЗ от неекспонираната група.  

9.6. СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ  

Систематизирането, обработването и анализа на първичните данни под 

формата на количествени и качествени променливи се реализира със 

статистически пакет на софтуера за социални науки IBM SPSS Statistics v. 22 и 

софтуерния продукт MedCalc Software. За ниво на значимост на нулевите 

хипотези се прие Р<0.05. Използвани са следните статистически анализи: 

- Вариационен анализ – за изчисляване на средни стойности и показатели 

за разсейване на количествените признаци. С помощта на теста на 

Колмогоров-Смирнов, вариационните редове са проверени за 

нормалност на разпределението (Гаус-Лапласово); 

- Непараметричен анализ – за оценка на хипотези (критерият на съгласие 

на Пирсън (χ2) точен тест на Фишер), за различие на две свързани;  

съвкупности (чифтен критерий на Уилкоксон), за различие на 

несвързани съвкупности ( критерий на Уилкоксон-Ман Уитни, критерий 

на Кръскал-Уолис); 

- Алтернативен анализ – при качествени признаци; 

- Корелационен анализ – коефициент на Пирсън, коефициент на рангова 

корелация на Спирмън; 

- Епидемиологична оценка на риска – релативен риск (RR), заболяемост в 

експонираната (Ie) и заболяемост в неекспонираната група лица (I не), 

атрибутивен риск (AR), коефициент на заболяемост (Rate Ratio). 

- ROC curve – за оценка на предиктивната способност на изследваните 

методики  

- Логистична регресия и Дърво на решенията 

9.7. Оценка на валидност на трите методики SCORE 

За оценка на валидността на трите методики SCORE ESC (2016), SCORE 

НРД и SCORE ESC (2019) използвахме критериите:  

- Чувствителност (Sensitivity)  

- Специфичност (Specificity)  

- Положителна предсказваща стойност – ППС (PPV) 

- Отрицателна предсказваща стойност – ОПС (NPV). 

За нагледно представяне на резултатите се използва графичен метод. 

 

10. Време и място на проучването 

Проучването е проведено с личното участие и контрол на изследователя, 

под ръководството на научния ръководител и научен консултант. 
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Продължителността на проучването е две календарни години. През първата 

година по време на профилактичните прегледи са измерени и регистрирани 

стойностите на факториални и резултативни признаци на наблюдение, като са 

изчислени индивидуалния риск от ССЗ, според SCORE. През втората година 

същите пациенти бяха мониторирани за възникване на усложнения или фатален 

СС инцидент. Проучването е проведено в ПИМП със седалище гр. Павликени, 

която обслужва девет населени места. 

11. Етапи на администриране на проучването 

11.1. Подготовка и инструктаж на персонала 

През първата година събрахме данни чрез медицинско интервю, в което 

участват лекари, наети в практиката и работещи заедно с титуляря. Те 

предварително бяха  инструктирани за това как да проведат интервюто. Самото 

интервю не предполага тълкувания преди попълването и въпросите са ясни, но 

трябва да има единство при тълкуванията на отговорите и попълване на 

резултатите в Анкетната (Профилактична) карта. 

11.2. Подготовка и събиране на данни. Интервю и анкетна карта за 

профилактика. Попълване на основната таблица с данни 

Събирането на данните през първата година се извърши по време на 

годишния профилактичен преглед при личния лекар на всеки от пациентите. При 

този преглед са събрани редица анамнестични данни, данни от сегашното 

състояние и резултати от изследвания в т. нар. Профилактична карта. 

Анкетната карта на това проучване е част от нея. Извън данните на 

Профилактичната карта, която ни е предоставена от НЗОК, в Анкетната карта 

влизат още наличието на подагра/ хиперурикемия, като утежняващ/ 

модифициращ фактор за развитие на ССЗ. 

11.3. Въвеждане на предварителните данни в основната таблица 

Съблюдавани са всички изисквания за поверителност, конфиденциалност и 

защита на личните данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 на 

Европейския парламент и на Съвета и Закон за защита на личните данни. 

Данните на всички пациенти са предварително нанесени в статистическата 

таблица. Като идентификатор на пациента е номерът на неговото досие. Налице 

са датата на раждане и полът. 

11.4. Събиране и въвеждане на данни от интервюто и изследванията 

в основната таблица 

Данните от интервюто се събираха във всяка анкетна карта. След като се 

назначат изследвания, анкетната карта се отваря наново, резултатите се попълват 

и се изчислява риска. По този начин за всеки пациент данните от първата година 

се вземат и нанасят в статистическата таблица ежемесечно за периода от преди 2 

месеца, за да се изчакват пациентите да си направят изследванията и да ги 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0039.01.ENG&toc=OJ:L:2018:295:TOC
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донесат. Издирени са и резултати от изследванията и от лабораториите, с цел да 

не останат непопълнени анкетни карти. 

11.5. Анализ на заболяемостта и смъртността от ССЗ през втората 

година за всяка единица на наблюдение и съпоставянето му спрямо 

групите по категория на риска 

През втората година на проучването също се провеждаха профилактични 

прегледи и прегледи за проследяване на здравословното състояние. В края на 

периода на наблюдение въз основа на записите в електронните досиета на 

пациентите, издадените съобщения за смърт с техните причини, данни 

предоставени от ГРАО и НЗОК съставихме списък на пациенти с новооткрити 

тежки или фатални ССЗ. Съществено тук е да се внимава, особено при фаталните 

случаи с причината за смърт. Разликата между методите за оценка според ESC 

2016, НРД и ESC 2019 от една страна и настоящото проучване от друга е, че в 

резултатите се анализират и влизат освен леталните случаи и случаите с ново 

тежко заболяване – остър миокарден инфаркт и мозъчен инсулт. Причината за 

това е от една страна все по-доброто лечение на острите случаи на инфаркт 

(например коронарна ангиопластика, стентиране, аорто-коронарен байпас), 

които отдалечават фаталния изход и могат да повлияят на резултатите. От друга 

страна причината за смърт в Съобщенията за смърт не винаги е точна, много 

често колеги от Спешна помощ, не познавайки пациента и при липса на данни за 

насилие записват като основна причина сърдечно-съдово заболяване, което 

изкривява статистиката. 

Схематичното представяне на цялостната организация в провеждане на 

научното изследване  е представено на следващите фигури 1, 2, 3 и 4.  

 

 
Фигура 1. Първи етап на администриране на проучването 

 

І фаза 

Иницииране 

на научната теза

Проучване на 
международната научната 
литература и състоянието 
на проблема в РБългария;

Предварителна  
тема, дизайн и 
методология на  

научното 
изследване; 

Възможности и 
първоначални 
изисквания и 
ограничения;
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Фигура 2. Втори етап на администриране на проучването 

 
Фигура 3. Трети етап на администриране на проучването 

ІІ фаза

Планиране 

на дисертацията

Цели, задачи и 
методология на 
изследването;

Хипотези на 
проучването;

Период на 
наблюдението;

Разпределяне 
на дейности, 
компетенции 

и 
отговорности 

между 
докторант, 

научен 
ръководител 

и научен 
консултант;

Очаквани 
резултати от 

реализираните 
дейности  и 
постигнати 

цели;

Времеви и 
финансов 

план – групи 
разходи и 

обща сума;

Разпределение 
на средствата 

по етапи и 
дейности;

Планиране, 
идентифицир
ане и оценка 

на риска в 
хода на 

проучването;

Фаза ІІІ

Изпълнение 

на изследването

Формиране на 
извадката и 

целевата група за 
наблюдение;

Подбор на 
пациенти; 

Проследяване на 
целевата група  

съгласно дизайна,  
критерии за 
включване, 
критерии за 

изключване и др.;

Регулярна оценка 
на на 

извършваните 
дейностти 

сравнителен 
анализ на 

получените 
резултати с 
резултати от 

подобни 
проучвания в 
други страни;

Мониторинг с цел 
ранно 

установяване на 
отклонения от 

плана и при 
нужда 

провеждане на 
коригиращи 

действия;

Обработка и 
анализ на 
междинни 
резултати;

Качествен и 
количествени 

анализи;

Представяне на 
етапни резултати 

и 
разпространение 

на данните;
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Фигура 4. Четвърти етап на администриране на  проучването 

 

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

 

1. Демографски характеристики на генералната съвкупност 

1.1. Разпределение по възраст 

През първата година на проучването са извършени профилактични прегледи 

на общо 4551 души на възраст над 18 години. Средната възраст на цялостната 

извадка е 58,59±17,674. Значителна част от лицата попадат в групата 40-70 

години, като най-многобройни са тези на възраст 70 години, които попадат в 

таргетната група единствено по методиката SCORE 2019 ESC. 

1.2. Разпределение по пол 

Според получените резултати установихме, че съществува статистически 

значима разлика в разпределението на лицата по пол t=215.052, P=0.000, като в 

генералната съвкупност преобладават жените – 2620 (58%), а мъжете са 1931 (42%).  

1.3. Други важни характеристики на генералната съвкупност 

Резултатите показват, че значителна част от лицата в пациентската листа не 

са диагностицирани със Захарен диабет тип 1 – 4548 и със Захарен диабет тип 2 

– 3969 пациента.  

Само 45 (1.0%) от наблюдаваните пациенти са имали  фамилна 

обремененост със ССЗ. 

Незначителна част от генералната съвкупност са непушачи – 448 (11%).  

Фаза ІV

Завършване

Обработка и 
анализ на 

окончателните 
резултати, 

разпространение 
и популяризиране 

на резултатите;

Заключение и 
обобщени 

изводи;

Препоръки и 
предложения към 
здравни власти и 

институции;

Успешна защита 
на докторска теза 
и придобиване на 
ОНС "Доктор" по 
професионално 
направление 7.1. 

Медицина 

научна 
специалност 

Обща медицина
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Индексът на телесна маса е в рамките на нормалните общоприети норми 20–

25 kg/m2 при 1724 лица (37%). Наднормено тегло с индекс на телесната маса над 

25 kg/m2 се наблюдава при 2827 пациенти (63%). Резултатите показват, че близо 

2/3 от наблюдаваната група хора са с наднормено тегло, което представлява 

повишен сърдечно-съдов риск.  

 

2. Сравнителен анализ на групирането на пациентите по категории риск при 

прилагането на медодиките SCORE по ESC 2016, НРД и ESC 2019. 

Според Европейските препоръки 2016 при определяне на 

атеросклеротичния СС риск, свързан с превенция на сърдечно-съдовите 

заболявания в клиничната практика се включват всички лица на възраст 40-65 

години, които в конкретния случай са 1908 лица. В нашето проучване те 

формират Кохорта 1. Разпределението на лицата по възраст от Кохорта 1 в 

анализираната практика е показано на фигура 5.  

 

 
Фигура 5. Възрастово разпределение на мониторираните лица по  SCORE (ESC 2016) 

 

Пациентите, които отговарят на критериите за оценка на СС риск по SCORE 

(НРД) от глобалната кохорта са 1598 лица на възраст от 40-65 г. за мъжете и 55-

65 г. за жените. Всички те формират Кохорта 2. На фигура 6 е показано тяхното 

възрастово разпределение. 

 

 
Фигура 6. Възрастово разпределение на мониторираните лица по  SCORE (НРД) 
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Пациентите, които отговарят на критериите за определяне на СС риск по 

SCORE (ESC 2019) са лицата на възраст между 40-70 години.  Общият брой на 

наблюдаваните единици е – 2458, които формират Кохорта 3. На фигура 7 е 

показано тяхното възрастово разпределение. 

 

 
Фигура 7. Възрастово разпределение на мониторираните лица по  SCORE (ESC 2019) 

 

За установяване на различия при групирането на лицата по категории риск 

на база на анализираните методики SCORE използвахме непараметричния 

анализ Mann-Whitney, за сравняване на изходни данни в две независими извадки.  

След анализ на резултатите установихме, че не съществува статистически 

значима разлика при групирането на пациентите по категории риск по системата 

SCORE по НРД в сравнение със SCORE по ESC 2016 (P>0.05), докато при 

групирането на пациентите по категории риск по системата SCORE по НРД в 

сравнение със SCORE по ESC 2019 беше установена статистически значима 

разлика (P=0.000).  
 

Класифициране на пациенти според оценката за сърдечно-съдов риск по 

системата SCORE по трите методики 

На таблици 1-3 е показано разпределението на пациентите по групи риск, 

според възникване на атеросклеротично ССЗ и СС смърт по трите методики. 
 

Таблица 1. Разпределение на лицата по категория риск, новорегистрирани ССЗ и смъртни 

случаи според SCORE ESC (2016) 

Категория риск 
ЗЗОЛ с риск 

n (%) 

ССЗ през втората 

година n (%) 

Починал от ССЗ  

n (%) 

Много висок риск 288 (15.09) 5 (35.71) 4 (80.00) 

Висок риск 349 (18.29) 3 (21.43) 0 (0.00) 

Умерен риск 848 (44.44) 5 (35.71) 1 (20.00) 

Нисък риск 423 (22.17) 1 (7.14) 0 (0.00) 

Общ брой 1908 (100.0) 14 (100.0) 5 (100.0) 
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Таблица 2. Разпределение на лицата по категория риск, новорегистрирани ССЗ и смъртни 

случаи според SCORE (НРД)  

Категория риск 
ЗЗОЛ с риск 

n (%) 

ССЗ през втората 

година n (%) 

Починал от ССЗ 

n (%) 

Много висок риск 279 (17.46) 5 (35.71) 4 (80.00) 

Висок риск 345 (21.59) 3 (21.43) 0 (0.00) 

Умерен риск 819 (51.25) 5 (35.71) 1 (20.00) 

Нисък риск 155 (9.70) 1 (7.14) 0 (0.00) 

Общ брой 1598 (100.0) 14 (100.0) 5 (100.0) 
 

Таблица 3. Разпределение на пациентите по категория риск, новорегистрирани ССЗ и смъртни 

случаи, според SCORE (ESC 2019)  

Категория риск 
ЗЗОЛ с риск 

n (%) 

ССЗ през втората 

година n (%) 

Починал от ССЗ 

n (%) 

Много висок риск 587 (23.88) 11 (52.38) 9 (69.23) 

Висок риск 530 (21.56) 4 (19.05) 3 (23.08) 

Умерен риск 899 (36.57) 5 (23.81) 1 (7.69) 

Нисък риск 442 (17.98) 1 (4.76) 0 (0.00) 

Обща сума 2458 (100.0) 21 (100.0) 13 (100.0) 

От получените резултати установихме, че не съществува статистически 

значима разлика, по отношение на заболяемостта, между групата с нисък и 

умерен риск в сравнение с групата с висок и много висок риск, както по SCORE 

по НРД (P=0.062), така и по SCORE по ESC 2019 (P=0.097). Непараметричният 

анализ, обаче, установи, че при методиката SCORE по ESC 2019 има 

статистически значима разлика във вътрегруповото разпределение на 

резултатите по отношение на смъртността от ССЗ между групата с нисък и 

умерен риск, в сравнение с групата с висок и много висок риск (P=0.036), докато 

при методиката по НРД такава разлика отново не беше установена (Р=0.067). 

 

3. Болестност от атеросклеротични сърдечно-съдови заболявания сред 

пациенти, преминали оценка на риска SCORE по трите методики. 

Болестността от атеросклеротични ССЗ по трите методики е представена в 

таблици 4–6. 

 

Таблица 4. Болестност от атеросклеротични заболявания на ССС според SCORE ESC (2016) 

Категории риск 
Брой ЗЗОЛ с 

риск n (%) 

От тях със ССЗ 

n (%) 

Много висок риск SCORE ( ≥ 10%) 288 (15.09) 266 (25.90) 

Висок риск SCORE (≥ 5% < 10%) 349 (18.29) 248 (24.15) 

Умерен риск SCORE ( ≥1% < 5%) 848 (44.44) 407 (39.63) 

Нисък риск SCORE (< 1%) 423(22.17) 106 (10.32) 

Общо 1908 (100.0) 1027 (100.0) 
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Таблица 5. Болестност от атеросклеротични заболявания на ССС според SCORE (НРД) 

Категории риск 
Брой ЗЗОЛ с риск 

n (%) 

От тях със ССЗ 

n (%) 

Много висок риск SCORE ( ≥ 10%) 279 (17.46) 257 (27.28) 

Висок риск SCORE (≥ 5% < 10%) 345 (21.59) 244 (25.90) 

Умерен риск SCORE ( ≥1% < 5%) 819 (51.25) 393 (41.72) 

Нисък риск SCORE (< 1%) 155 (9.70) 48 (5.10) 

Общо 1598 (100.0) 942 (100.0) 

 

Таблица 6. Болестност от атеросклеротични заболявания на ССС според ESC (2019)  

Категории риск 
Брой ЗЗОЛ с риск 

n (%) 

От тях със ССЗ 

n (%) 

Много висок риск SCORE ( ≥ 10%) 587 (23.88) 518 (35.34) 

Висок риск SCORE (≥ 5% < 10%) 530 (21.56) 384 (26.19) 

Умерен риск SCORE ( ≥1% < 5%) 899 (36.57) 452 (30.83) 

Нисък риск SCORE (< 1%) 442 (17.98) 112 (7.64) 

Общо 2458 (100.0) 1466 (100.0) 

Няма как да не прави впечатление все пак немалкия брой пациенти, които 

имат установено заболяване, носещо сърдечно съдов риск, но са попаднали в 

групите с нисък и умерен риск. Естествено и очаквано тяхната честота нараства 

с нарастване на SCORE. Причината за това е, че и по трите методики, леките 

случаи на Артериална хипертония без отражение на сърцето и други органи, както 

и началните случаи на Захарен диабет без усложнения не причиняват 

прекатегоризиране на риска, въпреки че и при тях понякога се установяват нови 

тежки ССЗ. Тук имат значение и множество други допълнителни фактори на 

риска, чието установяване, както и на техният „принос“ е част от задачите на 

настоящото проучване. 

 

4. Епидемиологична оценка на риска. Епидемиологични показатели, 

изчислени по системата SCORE по трите методики ESC (2016), НРД и 

ESC (2019) 

 

Изчисление на относителният риск от развитие на тежко или фатално СС 

събитие – сравнителен анализ по трите изследвани модификации SCORE 

Изчислихме няколко важни епидемиологични показатели по трите 

модификации SCORE ESC (2016), SCORE (НРД) и SCORE ESC (2019). 

- Заболяемост в експонираната група (Incidencee, Ie) (лица в групите с 

висок или много висок риск),  Ie = a/a+b 
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- Заболяемост в неекспонираната група (Incidence ne,  Inе) (лица в 

групите с нисък или умерен риск), Ine = b/a+b 

- Относителен риск (Risk ratio, RR) – RR = Ie/Ine  – показва колко пъти 

вероятността от развитие на ССЗ е по-голяма или по-малка в групата на 

експонираните в сравнение с групата на неекспонираните. Това е мярка 

за асоциация между крайния здравен резултат (в случая ССЗ или 

смъртност) и експозицията (изчислената степен на атеросклеротичен 

сърдечно-съдов риск чрез системата SCORE или т.н. абсолютен риск).   

- Атрибутивен риск (Attributable risk) (AR)  – измерва количеството 

абсолютен риск, който може да се отдаде на експозицията на рисковия 

фактор, (т.е. пациенти с висок и много висок риск по SCORE) и показва 

честотата на възникване на тежко или фатално събитие в наблюдаваната 

извадка. 

Лицата от всяка кохорта, според модификацията за оценка на 

атеросклеротичния сърдечно-съдов риск SCORE разпределихме в две групи. В 

експонираната група бяха включени лица с висок и много висок риск, а в 

групата на неекспонираните участваха лица с нисък и умерен риск. 

- Коефициент на заболяемост, Rate Ratio – е съотношението на броят на 

лицата с атеросклеротични ССЗ от експонираната група към броят на 

лицата с атеросклеротични  ССЗ от неекспонираната група. 

По модификацията на SCORE (ESC 2016) бяха изчислени следните 

епидемиологични показатели (Табл. 7): 
 

Таблица 7. Калкулация на относителния риск (RR) 2х2 според SCORE ESC (2016)* 

 Експонирани 

(висок и много висок риск) 

Неекспонирани 

(нисък и умерен риск) 
Общо 

Има СС 

инцидент  

12 

A 

7 

B 

19 

a+b 

Няма СС 

инцидент 

625 

C 

1264 

D 

1889 

c+d 

Всичко  637 1271 1908 
*Р=0.012 
 

- Заболяемост в експонираната група – Ie= 12/19=0.63 

- Заболяемост в неекспонираната група – Iне=625/1889=0.33 

Заболяемостта на лицата от възникване на атеросклеротично ССЗ в 

експонираната група, класифицирани според критериите на SCORE (ESC 2016) 

е изчислена 630/100 000 население, а на лицата в неекспонираната група – 330/ 

100 000 население,.    
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- Относителен риск – RR= Ie/Iне = 0.63/0.33=1.90, рискът от възникване 

на тежък  или фатален атеросклеротичен СС инцидент в експонираната 

група е 1.9 пъти по-голям от този в неекспонираната група. 

- Атрибутивен риск – AR=Ie-Iне=0.30, който показва, че от 1927 

пациенти 30 могат да имат тежки или фатални СС инциденти.   

- Коефициент на заболяемост (Rate Ratio) – Ie/Ine=12/7=1.71, лицата в 

групата с висок риск имат 1.71 пъти по-висока честота на възникване на 

ССЗ, в сравнение с лицата в групата с нисък СС риск.  

По модификацията на SCORE НРД разпределението на експонираните и 

неекспонирани лица във връзка с възникване на ССЗ е представено на (Табл. 8). 
 

Таблица 8. Калкулация на относителен риск 2х2 при SCORE изчислен по НРД* 

 
Експонирани 

(висок и много висок риск) 

Неекспонирани 

(нисък и умерен риск) 
Общо 

Има СС 

инцидент  

12 

А 

7 

B 

19 

a+b 

Няма СС 

инцидент 

612 

C 

967 

D 

1579 

c+d 

Всичко  624 974 1598 

*Р=0.035 

По модификация на НРД бяха получени следните резултати: 

- Заболяемост в експонираната група – Ie= 12/19=0.63 

- Заболяемост в неекспонираната група – Iне=612/1579=0.39 

Заболяемостта от възникване на атеросклеротично ССЗ сред лицата в 

експонираната група, класифицирани според критериите на SCORE (НРД), беше 

изчислена на 630/100 000 население, а в неекспонираната група – 390/ 100 000 

население.   

- Относителен риск – RR=Ie/Iне =1.62, следователно рискът от 

възникване на тежък или фатален атеросклеротичен СС инцидент в 

експонираната група е 1.62 пъти по-висок спрямо неекспонираната група.  

- Атрибутивен риск – AR=Ie-Iне=0.63-0.39=0.24, което показва, че 24 

тежки или фатални СС инциденти могат да се случат на 1598 души.  

- Коефициент на заболяемост (Rate Ratio) – Ie/Ine=12/7=1.71, лицата в 

групата с висок риск имат 1.71 пъти по-висока честота на ССЗ в 

сравнение с лицата в групата с нисък СС риск.  

По модификацията на SCORE ESC(2019) бяха изчислени следните 

епидемиологични показатели (Табл. 9). 

 

Таблица 9. Калкулация на относителен риск 2х2  при SCORE изчислен по ESC (2019)* 
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Експонирани 

(висок и много висок риск) 

Неекспонирани 

(нисък и умерен риск) 
Общо 

Има СС 

инцидент 

27 

A 

7 

B 

34 

a+b 

Няма СС 

инцидент 

1090 

C 

1334 

D 

2424 

c+d 

Всичко 1117 1341 2458 
Р=0.000 

 

По модификация ESC (2019) бяха получени следните резултати, които 

описват силата на асоциацията между категорията риск на наблюдаваните лица 

и възникването на СС инцидент: 

- Заболяемост в експонираната група, Ie= 27/34=0.79 

- Заболяемост в неекспонираната група, Iне=1090/2424=0.45 

Следователно заболяемостта от възникване на атеросклеротично ССЗ сред 

лицата в експонираната група, класифицирани според критериите на SCORE 

(ESC 2019) е 790/100 000 население, а в неекспонираната група съответно 

450/100 000 население.  

- Относителен риск (Risk ratio) – RR=Ie/Iне=1.75, следователно рискът 

от възникване на СС инцидент или фатален случай при експонираните е 

1.75 пъти по-висок в сравнение с неекспонираната група. 

- Атрибутивен риск (Attributable risk) – AR=Ie-Iне=0.79-0.45=0.34, това 

показва, че 34 тежки или фатални атеросклеротични СС събития могат да 

се случат сред 2458 души, т.е. ако се отстрани експозицията, то ще бъдат 

отстранени или елиминирани 34 тежки или фатални случаи. 

- Коефициент на заболяемост (Rate Ratio) – Ie/Ine=27/7=3.86, лицата в 

групата с висок риск имат 3.86 пъти по-висока честота на ССЗ в 

сравнение с лицата в групата с нисък СС риск.  

Получените резултати потвърждават, че и по трите модификации на системата 

SCORE вероятността да се развият тежки или фатални СС събития зависи от 

степента или категорията на атеросклеротичния сърдечно-съдов риск (P<0.005). 

Минималните различия в изчислените коефициенти не омаловажават 

предиктивната валидност на нито една от трите модификации. Както е видно 

изчисленият относителен риск в експонираната група (с висок или много висок 

риск) е по-висок при методиките SCORE по ESC (2016) и SCORE по ESC (2019), 

спрямо методиката SCORE по НРД. Също така епидемиологичните показатели 

Заболяемост, Атрибутивен риск и Коефициент на заболяемост бележат най-високи 

стойности при методиката SCORE по ESC (2019), спрямо останалите две методики. 

В заключение можем да кажем, че изчислените епидемиологични 

показатели: Заболяемост, Атрибутивен риск, Коефициент на заболяемост и 
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Относителен риск, имат най-високи стойности при методиката SCORE ESC 

(2019), в сравнение с останалите две методики.  

Анализът на получените резултати показва, че единиците на наблюдение от 

една и съща кохорта, могат да попаднат в различни групи или категории СС риск 

при използване на трите методики SCORE ESC 2016, SCORE НРД и SCORE ESC 

2019. Определящи причини за това са факторите – възрастов диапазон на 

единиците на наблюдение и стойността на холестерола, които са компонент при 

формиране на оценката на риск във всяка методика, описани подробно в Глава 

Материал и методи. Като следствие на това, числеността на всяка кохорта е 

различна.  

 

5. Чувствителност, специфичност, позитивна предсказваща валидност и 

негативна предсказваща валидност на трите методики  

Направена е статистическа оценка на диагностичните възможности на трите 

методики – SCORE ESC (2016), SCORE НРД и SCORE ESC (2019) чрез 

показателите чувствителност, специфичност, положителна и негативна 

предсказваща стойност. 

За да отговорим на целта и задачите на дисертационния труд, измерихме 

диагностичната точност, чувствителност и специфичност на системата за оценка 

на СС риск SCORE по трите методики.  
 

Чувствителност, Sensitivity – вероятността (в процент) даден резултат да e 

положителен, когато е налице заболяването. 
 

Чувствителност = ИП/ ИП + ЛО × 100 (%) 
 

Специфичност, Specificity – вероятността (в процент) даден резултат да е 

отрицателен сред индивидите без заболяването. 
 

Специфичност =  ИО/ ИО + ЛП × 100 (%) 
 

Положителна ПС, PPV – е вероятността (в процент) даден пациент да е с 

положителен резултат, т.е. да има в действителност дадено заболяване. 
 

Положителна ПС= ИП /ИП + ЛП × 100 (%) 

Отрицателна ПС, NPV – е вероятността (в процент) дадено лице да е с 

отрицателен резултат, т.е. да няма заболяването, което се изключва.  
 

Отрицателна ПС=ИО/ ИО + ЛО × 100 (%) 
 

PPV изчислен за SCORE по ESC (2016) е 63.16%, което показва каква е 

вероятността за лицата в групата с висок или много висок риск да развият тежко 

или фатално ССЗ (Табл. 10). 
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Таблица 10. Стойности на прогностичните показателите на SCORE по ESC (2016) 

 Висок и много висок риск Нисък и умерен риск Общо 

Има ССЗ 12 7 19 

Няма ССЗ 625 1264 1889 

Общо 637 1271 1908 

Statistic Value 95% CI 

Sensitivity 1.88% 0.98% to 3.27% 

Specificity 99.45% 98.87% to 99.78% 

Positive Likelihood Ratio 3.42 1.35 to 8.65 

Negative Likelihood Ratio 0.99 0.98 to 1.00 

Disease prevalence (*) 33.39% 31.27% to 35.55% 

Positive Predictive Value (*) 63.16% 40.41% to 81.25% 

Negative Predictive Value (*) 66.91% 66.66% to 67.17% 

Accuracy (*) 66.88% 64.71% to 68.99% 

(*) These values are dependent on disease prevalence. 

 

Изчислената площ под кривата за SCORE 2016 е 0.621, 95% CI= 0.254÷ 

0.989, P=0.468, представена на фигура 8. 

 
Фигура 8. ROC крива за оценка на СС риск по методика SCORE ESC (2016) 

 

По методиката SCORE по НРД, PPV е отново 63.16%, което показва пълно 

съответствие между нея и методиката SCORE по ESC (2016) (Табл. 11) 

 

Таблица 11. Стойности на прогностичните показателите на SCORE по НРД 
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 Висок и много висок риск Нисък и умерен риск Общо 

Има ССЗ 12 7 19 

Няма ССЗ 612 967 1579 

Общо 624 974 1598 

Statistic Value                      95% CI 

Sensitivity 1.92% 1.00% to 3.34% 

Specificity 99.28% 98.52% to 99.71% 

Positive Likelihood Ratio 2.68 1.06 to 6.76 

Negative Likelihood Ratio 0.99 0.98 to 1.00 

Disease prevalence (*) 39.05% 36.65% to 41.49% 

Positive Predictive Value (*) 63.16% 40.43% to 81.24% 

Negative Predictive Value (*) 61.24% 60.95% to 61.53% 

Accuracy (*) 61.26% 58.83% to 63.66% 

(*) These values are dependent on disease prevalence. 

 

Изчислената площ под кривата за SCORE (НРД) е 0.662, 95% CI= 0.527÷ 

0.796, при P=0.015., представена на фигура 9. 

 
Фигура 9. ROC крива за оценка на СС риск по методика SCORE (НРД) 

 

PPV е най-висока и показва, че 79.41% от лицата в групата с висок или много 

висок риск могат да развият тежко или фатално ССЗ (Табл. 12). 

 

Таблица 12. Стойности на прогностичните показателите на SCORE по ESC (2019) 

 
Висок и много висок 

риск 
Нисък и умерен риск Общо 

Има ССЗ 27 7 34 
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Няма ССЗ 1090 1334 2424 

Общо 1117 1341 2458 

Statistic Value                                    95% CI 

Sensitivity 2.42% 1.60% to 3.50% 

Specificity 99.48% 98.93% to 99.79% 

Positive Likelihood Ratio 4.63 2.02 to 10.59 

Negative Likelihood Ratio 0.98 0.97 to 0.99 

Disease prevalence (*) 45.44% 43.46% to 47.44% 

Positive Predictive Value (*) 79.41% 62.77% to 89.82% 

Negative Predictive Value (*) 55.03% 54.79% to 55.28% 

Accuracy (*) 55.37% 53.38% to 57.35% 

(*) These values are dependent on disease prevalence. 

 

Изчислената площ под кривата за SCORE ESC (2019) е 0.722, 95%  

CI= 0.642÷ 0.802, при P=0.000 (Фигура 10). 

 
Фигура 10. ROC крива за оценка на СС риск по методика  SCORE ESC (2019) 

 

Измерените стойности на PPV и чувствителност при трите методики 

показват, че са най-високи при SCORE ESC (2019), в сравнение с методиките – 

SCORE ESC (2016) и SCORE НРД. Това потвърждава по-добрата предиктивна 

сила на методика SCORE ESC (2019). 

 

6. Изчисляване на златен стандарт и индекс на съотношение заболяемост/ 

смъртност от атеросклеротично ССЗ при трите кохорти  
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За да се установи златния стандарт по отношение на възникване на тежко или 

фатално атеросклеротично СС събитие, съпоставихме всички нововъзникнали 

атеросклеротични СС заболявания към всички смъртни случаи предизвикани от 

атеросклеротични СС болести в цялата генерална съвкупност (Табл. 13).  

Така полученият индекс приехме за златен стандарт, който по-късно 

сравнихме с индексите на всяка една от трите анализирани кохорти. В тази 

връзка за Кохорта 1, Кохорта 2 и Кохорта 3, аналогично бяха изчислени 

следните индекси (Табл. 13). 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 13. Изчисление на златен стандарт по отношение на риска от възникване на СС 

събитие в генералната съвкупност  

ОПИСАНИЕ НА 

СЪБИТИЕТО 

Брой случаи 

на генералната 

съвкупност 

(N=4551) 

Брой случаи 

по SCORE 

(ЕSC 2019) 

– Кохорта 3 

(N=2458) 

Брой случаи 

по  SCORE 

(ЕSC 2016) – 

Кохорта 1 

(N=1908) 

Брой случаи 

по  SCORE 

(НРД) – 

Кохорта 2 

(N=1598) 

Ново възникнало 

СС заболяване 

(Incidence) 

50 15 8 8 

Починал от 

атеросклеротично 

СС заболяване 

(Mortality) 

75 12 4 4 

Index= Incidence/ 

Mortality 

0.67* 

(златен 

стандарт) 

1.25 2 2 

*златен стандарт 

 

При съпоставка на получените индекси, резултатите показват, че най-

малкото съотношение, което се доближава до изчисления т.н. златен стандарт 

(0.67) се постига при методиката SCORE (ЕSC 2019). 

Получените индекси по методиките SCORE (ESC 2016) и SCORE (НРД) 

както е видно от таблица 13 са еднакви, което отново потвърждава сходността в 

прогностичната способност на тези две методики.  
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7. Предсказваща валидност на трите методики SCORE.  

 

Измерване на съотношението очаквана към наблюдавана заболяемост 

и/или смъртност от атеросклеротично ССЗ за категориите „висок“ и 

„много висок“ риск по трите методики 

От всички 1908 наблюдавани от Кохорта 1, 637 попадат в категорията висок 

и много висок риск. Очаквана (expectation, Е) честота за настъпване на тежко или 

фатално атеросклеротично СС събитие при лицата от групите с висок и много 

висок риск е изчислена по SCORE ≥ 5% или 32 случая, а наблюдаваната 

(observed, О) честота – 12 случая.  

Индексът на съотношение между очаквана (Е) (expectation) и действителна 

(О) (observed) честота изчислен по методика SCORE (ЕSC 2016) е: 
 

IКОХОРТА1=E/O=32/12=2.67 
 

От всички наблюдавани лица от Кохорта 2, 624 попадат в категорията висок 

и много висок риск. Калкулираната очаквана (expectation) честота за възникване 

на тежко или фатално атеросклеротично СС събитие в категорията висок и много 

висок риск е SCORE ≥ 5% или е 32 случая, а наблюдаваната (observed) или 

истинската честота е 12 случая.   

Изчисленият индекс на съотношение между очакваната (expectation) и 

действителната (observed) честота на СС събития по SCORE (НРД) е: 
 

IКОХОРТА2=E/O= 32/12=2.67 
 

От всички наблюдавани лица от Кохорта 3, 1117 попадат в категорията 

висок и много висок риск. Очакваната (expectation) SCORE ≥ 5% и наблюдавана 

(observed) честота за възникване на тежко или фатално СС събитие са съответно 

– 56 и 27 случая.  

Индексът на съотношението между очакваната и действителната честота на 

СС събитие по методиката SCORE (ЕSC 2019 ) е:  
 

IКОХОРТА3=E/O=56/27=2.07 

 

Съгласно получените резултати и съпоставяйки предсказващата стойност за 

настъпване на СС събитие между трите методики е очевидно, че най-голяма 

предсказваща стойност от трите методики отново има методиката SCORE 

(ЕSC2019), тъй като тя е с най-ниска стойност. Според Saidj M, Jørgensen T и 

съавтори критичния праг или threshold трябва е под 20, и колкото повече се 

доближава до единица показва по-добра предсказваща валидност. 
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8. Относителен риск за възникване на сърдечно-съдово събитие по пол при 

лицата от категория с висок и много висок риск   
 

За да установим какъв е шансът мъжете и жените да развият тежки или 

фатални СС събития изчислихме, за всяка една от трите кохорти, относителния 

риск по пол за възникване на СС събитие в групите с висок и много висок риск. 
  

Таблица 14. Относителен риск на лицата от категорията висок и много висок по пол по SCORE 

(ESC 2016)  

 Има СС събитие Няма СС събитие Общо 

Мъж 10 433 443 

Жена 2 192 194 

Всичко 12 625 637 

Р=0.3626 

RR=2.190, 95% CI (0.4841÷9.903) 

Odds ratio=2.217 
Таблица 15. Относителен риск на лицата от категорията висок и много висок по пол по SCORE (НРД)  

 Има СС събитие Няма СС събитие Общо 

Мъж 10 433 443 

Жена 2 179 181 

Всичко 12 612 624 

Р=0.5238 

RR=2.043, 95% CI (0.4519÷9.235) 

Odds ratio=2.067 

 

Таблица 16. Относителен риск на лицата от категорията висок и много висок по SCORE (ESC 2019) 

 Има СС събитие Няма СС събитие Общо 

Мъже 18 645 663 

Жени 9 445 454 

Всичко  27 1090 1117 

Р=0.5529 

RR=1.370, 95% CI (0.6207÷3.022) 

Odds ratio=1.380 

 

Въпреки че не се откриват статистически значими разлики и по трите 

методики, прави впечатление, че относителният риск за настъпване на 

атеросклеротично тежко или фатално СС събитие при мъжете е по-висок, 

отколкото при жените (Табл. 14–16). 

 

Популационен относителен риск за възникване на тежко или фатално СС 

събитие при жени в зависимост от категорията риск 
 



36 

 

За всяка кохорта изследвахме вътрегруповото разпределение на шанса за 

възникване на тежко или фатално ССС по категориите висок и много висок риск 

и категориите нисък и умерен риск, отделно при жени и при мъже (Табл. 17, 18). 
 

Таблица 17. Вътрегрупово разпределение на относителния риск при жени от Кохорта 1 по 

SCORE (ESC 2016)  

 Висок и много висок риск Нисък и умерен риск Общо 

Има СС събитие 2 4 6 

Няма СС събитие 192 816 1008 

Всичко  194 820 1014 

Р=0.0323 

RR=1.750, 95% CI (0.5602÷5.466) 

Odds ratio=2.125 
 

Вероятността да развият СС събитие по SCORE (ESC 2016) при жените от 

категорията висок и много висок риск е 1.75 пъти по-голяма, спрямо жените от 

категория с нисък и умерен риск. 

Таблица 18. Вътрегрупово разпределение на относителния риск при жени от Кохорта 2, по 

SCORE (НРД) 

 Висок и много висок риск Нисък и умерен риск Общо 

Има СС събитие 2 4 6 

Няма СС събитие 179 518 697 

Всичко  181 522 703 

Р=0.0650 

RR=1.298 

95% CI (0.4156÷4.054) 

Odds ratio=1.447 
 

Вероятността за възникване на СС събитие при жените от групата с висок и 

много висок риск е 1.29 пъти по-висока от тези в групата с нисък и умерен риск 

по SCORE (НРД).  

 

Таблица 19. Вътрегрупово разпределение на относителния риск при жени от Кохорта 3, по 

SCORE (ESC 2019)  

 Висок и много висок риск Нисък и умерен риск Общо 

Има СС събитие 9 4 13 

Няма СС събитие 445 884 1329 

Всичко  454 888 1342 

Р=0.0140 

RR=2.068, 95% CI (1.428÷2.994) 

Odds ratio=4.470 
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По методиката на SCORE (ESC 2019) отново се открива статистически 

значима разлика между двете групи и относителният риск от възникване на ССЗ 

е най-висок (RR=2,068) в сравнение с останалите две методики (SCORE (ESC 

2016) – RR=1,750 и SCORE (НРД) – RR=1,298) (Табл. 19). 

 

Относителен риск за възникване на тежко или фатално СС събитие при 

мъже в зависимост от категорията риск и методика SCORE 

 

Таблица 20. Вътрегрупово разпределение на относителния риск при мъже от Кохорта 1, по 

SCORE (ESC 2016)  

 Висок и много висок риск Нисък и умерен риск Общо 

Има 10 3 13 

Няма  433 448 881 

Всичко  443 451 894 

Р=0.0537 

RR=1.565  

95% CI (1.153÷2.124) 

Odds ratio=3.449 

Не се установи статистически значима разлика при мъжете в шанса за 

възникване на СС събитие по категории риск (Табл. 20). 

 

Таблица 21. Вътрегрупово разпределение на относителния риск при мъже от Кохорта 2, по 

SCORE (НРД) 

 Висок и много висок риск Нисък и умерен риск Общо 

Има 10 3 13 

Няма  433 448 881 

Всичко  443 451 894 

Р=0.0537 

RR=1.565  

95% CI (1.153÷2.124) 

Odds ratio=3.449 

 
Таблица 22. Вътрегрупово разпределение на относителния риск при мъже от Кохорта 3, по 

SCORE (ESC 2019) 

 Висок и много висок риск Нисък и умерен риск Общо 

Има 18 3 21 

Няма  645 450 1095 

Всичко  663 453 1116 

Р=0.0130 

RR=1.455, 95% CI (1.214÷1.745) 

Odds ratio=4.186 
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Анализът на резултатите показва, че при мъжете единствено при методика 

SCORE (ESC 2019) се открива статистически значима разлика във вероятността 

да възникне СС събитие между групите с висок и много висок риск и нисък и 

умерен риск. Вероятността да възникне СС събитие при мъжете от групата с 

висок и много висок риск е 1.455 спрямо лицата от групата с нисък и умерен риск 

(Табл. 21, 22).  

 

9. Рискови фактори за ССЗ и абсолютен сърдечно съдов риск в трите  кохорти  

 

Съгласно препоръките и класификацията на Европейската общност по 

атеросклероза, в настоящото проучване изследвахме метаболитни (свързани с 

обмяната на веществата), ендогенни (произтичащи от организма) и екзогенни 

(външни) рискови фактори. 

Разпределението на всички измерени сърдечно-съдови РФ и изчисления 

глобален абсолютен риск по SCORE по трите методики са представени в таблици 

23–25.  

В таблицата 23 са представени средните стойности на най-важните рискови 

фактори, и средните стойности на глобалния абсолютен сърдечно-съдов риск, измерен 

по критериите на SCORE ЕSC (2016), на единиците на наблюдение от Кохорта 1. За 

цялата Кохорта 1 изчисленият глобален абсолютен риск е SCORE= 2.312.  

 

Таблица 23. Разпределение на измерените сърдечно-съдови РФ и изчисления на глобален 

абсолютен риск по SCORE ЕSC (2016) 

 
Методика ЕSC 2016 

N Median Mode Mean SD 

Възраст 1908 55 63 53.965 7.391 

Пушач с цигари дневно 1908 0 0 2.665 6.498 

Систолно АН 1908 130 130 125.497 10.928 

Общ Холестерол 1908 0 0 2.149 2.768 

Тегло 1908 78 80 77.369 16.524 

Талия 1908 90 90 94.126 15.204 

Диастолно АН 1908 80 80 81.372 6.368 

ИТМ 1908 26 25 26.735 6.324 

HDL Холестерол 1908 0 0 0.448 0.676 

Триглицериди 1908 0 0 0.599 1.203 

Non-HDL Холестерол 1908 0 0 1.246 2.012 

LDL Холестерол 1908 0 0 1.038 1.722 

Глюкоза на гладно 1908 0 0 2.695 3.099 

Изчислен SCORE  1908 2 0 2.312 2.451 
 

Таблица 24. Разпределение на сърдечно-съдовите РФ и изчисление на глобалния абсолютен 

СС риск по SCORE (НРД) 
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Метод по НРД 

N Median Mode Mean SD 

Възраст 1598 57 63 55.775 6.604 

Пушач с цигари дневно 1598 0 0 2.620 6.524 

Систолно АН 1598 130 130 127.120 10.308 

Общ Холестерол 1598 0 0 2.434 2.821 

Тегло 1598 80 80 79.424 16.104 

Талия 1598 90 90 95.573 14.740 

Диастолно АН 1598 80 80 82.195 6.063 

ИТМ 1598 26 25 27.202 6.433 

HDL Холестерол 1598 0 0 0.510 0.700 

Триглицериди 1598 0 0 0.673 1.178 

Non-HDL Холестерол 1598 0 0 1.415 2.082 

LDL Холестерол 1598 0 0 1.177 1.793 

Глюкоза на гладно 1598 3.9 0 2.911 3.125 

Изчислен SCORE  1598 2 1 2.740 2.455 

Изчисленият глобален абсолютен риск за цялата Кохорта 2 е SCORE=2.740. 

Прави впечатление, че глобалния абсолютен сърдечно-съдов риск, измерен чрез 

методиката SCORE по НРД е по-висок, в сравнение с методиката по SCORE 2016. 
 

Таблица 25. Разпределение на измерените сърдечно-съдови РФ и глобалният абсолютен риск 

по SCORE ЕSC (2019) 

 

ЕSC 2019 

N Median Mode Mean SD 

Възраст 2458 58 70 57.121 8.800 

Пушач с цигари дневно 2458 0 0 2.391 6.238 

Систолно АН 2458 130 130 126.639 10.854 

Общ Холестерол 2458 0 0 2.205 2.774 

Височина 2458 168 160 167.860 9.102 

Тегло 2458 77 80 77.111 16.015 

Талия 2458 90 90 94.620 15.027 

Диастолно АН 2458 80 80 81.727 6.296 

ИТМ 2458 26 25 26.841 6.029 

HDL Холестерол 2458 0 0 0.492 0.697 

Триглицериди 2458 0 0 0.633 1.164 

Non-HDL Холестерол 2458 0 0 1.336 2.047 

LDL Холестерол 2458 0 0 1.159 1.780 

Глюкоза на гладно 2458 0 0 2.814 3.132 

Изчислен SCORE  2458 3 0 4.304 4.758 
 

Изчисленият глобален абсолютен риск за цялата Кохорта 3 е 4.304., който е 

значително по-висок, в сравнение с получените резултати за предходните две 

методики. Това означава, че много по-голям брой от наблюдаваните лица са 

класифицирани в категориите с висок или много висок риск по SCORE (ESC 2019).  
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Средният абсолютен риск по пол е представен в таблица 26.  
 

Таблица 26. Средни стойности и стандартно отклонение на глобалния абсолютен СС риск 

SCORE по трите методики по пол 

МЕТОДИКА  Общо Жена Мъж 

SCORE 2016 

N 1908 1014 894 

Mean 2.31 1.31 3.45 

SD 2.451 1.369 2.873 

U=219480.00; P=0.000 

SCORE НРД 

N 1598 704 894 

Mean 2.74 1.84 3.45 

SD 2.455 1.319 2.873 

U=199555.00; P=0.000 

SCORE 2019 

N 2458 1342 1116 

Mean 4.30 2.69 6.24 

SD 4.758 2.809 5.788 

U=450549.00; P=0.000 

След прилагане на непараметричен анализ установихме статистически 

значими разлики в абсолютния СС риск SCORE по трите методики и пола, 

където стойностите при мъжете са по-високи, спрямо тези при жените (Табл. 26). 

От таблицата е видно, че най-високо е оценен СС риск и при двата пола по 

методиката SCORE 2019. 

Анализът на резултатите показва, че съществува статистически значима 

разлика между средните стойности на абсолютния риск по пол и по трите 

методики, като за Кохорта 3 СС риск е най-висок (4.30),  в сравнение с измерения 

риск при останалите две кохорти, съответно 2.31 за Кохорта 1 и 2.74 за Кохорта 2. 

Във всяка една от трите кохорти (Кохорта1, Кохорта 2 и Кохорта3) беше 

анализирана взаимовръзката между основните или непроменливи РФ (пол, 

възраст, фамилна обремененост) и променливите или модифициращи РФ 

(тютюнопушене, САН, липиден профил, хронично придружаващо заболяване), 

които повишават риска от атеросклеротични ССЗ или смърт.  

Получените резултати от разпределението на РФ и връзката помежду им са 

представени в таблици 27–29.  

Резултатите от направения непараметричния анализ показват статистически 

значима разлика в разпределението на тютюнопушенето по отношение на 

факторите пол и възраст. Тютюнопушенето, като СС рисков фактор се 

наблюдава по-често сред мъжете (Р<0.05)  и сред лицата от по-младата 

възрастова група (Р=0.000),  т.е. с увеличаване на възрастта намалява броят на 

пушачите (Табл. 27).  От друга страна се установи, че тези, които имат хронично 

заболяване по-рядко пушат (Р=0.000).  
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Полът, възрастта и наличието на придружаващо заболяване сред лицата от 

Кохорта 1 оказват влияние върху САН (Р<0.05). По-високи стойности на САН 

имат мъжете, лицата в по-напреднала възраст (Р<0.05) и тези с хронични 

заболявания, (Р = 0.000).  

Повишените стойности на рисковите фактори – общ и LDL-холестерол, и 

TG, както и  ниските нива на HDL-холестерол, се влияят също от възрастта и 

наличието на хронично заболяване (Р=0.000). 

Сред Кохорта 2 пушачите отново преобладават сред мъжете и сред лицата с 

по-малка възраст, (Р=0.001) (Табл. 28).  

Резултатите показват, че няма статистически значима разлика в 

разпространението на високите стойности на САН между факторите пол и 

възраст (Р>0.05), но има такава при лицата, които имат регистрирано поне едно 

придружаващо заболяване, (Р=0.001).  

Съществуват полови различия в разпространението на общия и LDL-

холестерол. По-високите нива на общия и LDL-холестерол, както и ниските нива 

на HDL-холестерол се регистрират по-често при жените (Р<0.05), сред лицата в 

по-голяма възрастова група (Р<0.05) и при тези които имат хронично заболяване 

(Р=0.000).  

Анализът на резултатите разкрива, че разпределението на високите 

стойности на триглицериди не се влияе от пола на участниците. По-високите 

серумни нива на триглицериди се срещат по-често сред  по-възрастното 

население и при тези, които имат поне едно придружаващо заболяване (Р<0.05). 

Анализът на резултатите показва, че с минимални изключения между двете 

методики SCORE (ЕSC 2016) и  SCORE (НРД) не се откриват статистически 

значими разлики при разпределение на изследваните РФ (Табл. 27–29). 

Разпространението на измерените РФ – тютюнопушене, повишени стойности 

на САН, общ и LDL-холестерол, както и ниски нива на HDL-холестерол (под 1.29 

mmol/l) при лицата от Кохорта 3 показва зависимост от факторите пол, възраст, 

наличие на придружаващо хронично заболяване и на фамилна обремененост със 

ССЗ (Табл. 29).  

Сравнителната оценка на разпределението на наблюдаваните СС рискови 

фактори по трите методики SCORE показа незначителни разлики (Табл. 27–29).   

Резултатите установиха, че съществуват минимални вътрегрупови различия 

по отношение на честотата и разпространението на изследваните рискови 

фактори.  

Анализът на разпространението на тютюнопушенето показва и при трите 

методики, че се среща по-често при мъжете, сред лицата с по-малка възраст и 

при такива, които нямат хронично заболяване (Р<0.000), но имат фамилна 

обремененост със ССЗ (Р<0.05).   
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Също така се установи, че съществува взаимовръзка между високите 

стойности на САН и възрастта и пола при лицата от двете кохорти (Кохорта 1 и 

Кохорта 3), докато при лицата от Кохорта 2 се открива взаимовръзка между САН 

и наличието на придружаващи хронични заболявания. По-високи стойности на 

САН и на общия холестерол са измерени при лицата от Кохорта 1 и Кохорта 3 

над 55 г. и при тези с  придружаващо хронично заболяване (Р<0.000), докато при 

наблюдаваните от Кохорта 2 няма статистически значима разлика между 

високите стойности на САН и факторите пол и възраст. И при трите кохорти 

ниските стойности на HDL-холестерол < 1.29 mmol/l се срещат по-често сред 

лицата от по-малката възрастова група, както и при тези, които нямат 

придружаващо хронично заболяване.  
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Таблица 27. Асоциация между рискови фактори (тютюнопушене, TG, холестерол,  HDL- и LDL-холестерол) и демографски фактори (пол, 

възраст, наличие на хронично заболяване, фамилна обремененост със ССЗ) при лицата от Кохорта 1, по SCORE ESC (2016) 

  

Общо 

по ЕSC 

2016 

n (%) 

Пушач 

P 

Систолно 

налягане 
P 

Триглицериди 

P 
не 

n (%) 

да 

n (%) 

под 140  

n (%) 

над 141 

n (%) 

под 1,69 

 n (%) 

над 1,70 

 n (%) 

Пол 
Жени 1014 (100) 869 (85,7) 145 (14,3) 

0,005 

985 (97,1) 29 (2,9) 

0,039 

916 (90,3) 98 (9,7) 

0,000 Мъже 894 (100) 723 (80,9) 171(19,1) 852 (95,3) 42 (4,7) 757 (84,7) 137 (15,3) 

Общо 1908 (100) 1592 (83,4) 316 (16,6) 1837 (96,3) 71 (3,7) 1673 (87,7) 235 (12,3) 

Възраст 
40-55 г. 1020 (100) 809 (79,3) 211 (20,7) 

0,000 

991 (97,2) 29 (2,8) 

0,039 

925 (90,7) 95 (9,3) 

0,000 56-70 г. 888 (100) 783 (88,2) 105 (11,8) 846 (95,3) 42 (4,7) 748 (84,2) 140 (15,8) 

Общо 1908 (100) 1592 (83,4) 316 (16,6) 1837 (96,3) 71 (3,7) 1673 (87,7) 235 (12,3) 

Хронично 

заболяване 

не 881 (100) 706 (80,1) 175 (19,9) 

0,000 

869 (98,6) 12 (1,4) 

0,000 

847 (96,1) 34 (3,9) 

0,000 да 1027 (100) 886 (86,3) 141 (13,7) 968 (94,3) 59 (5,7) 826 (80,4) 201 (19,6) 

Общо 1908 (100) 1592 (83,4) 316 (16,6) 1837 (96,3) 71 (3,7) 1673 (87,7) 235 (12,3) 

Фамилна 

обремененост 

със ССЗ 

не 1880 (100) 1573 (83,7) 307 (16,3) 

0,037 

1809 (96,2) 71 (3,8) 

0,623 

1647 (87,6) 233 (12,4) 

0,567 да 28 (100) 19 (67,9) 9 (32,1) 28 (100) 0 (0,0) 26 (92,9) 2 (7,1) 

Общо 1908 (100) 1592 (83,4) 316 (16,6) 1837 (96,3) 71 (3,7) 1673 (87,7) 235 (12,3) 
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Таблица 27. (продължение) 

  

Общо по 

ЕSC 2016 

n (%) 

Общ холестерол 

P 

HDL холестерол 

P 

LDL холестерол 

P под 5,2 

n (%) 

над 5,3 

n (%) 

под 1,29 

n (%) 

над 1,3 

n (%) 

под 2,6 

n (%) 

над 2,61 

n (%) 

Пол 
Жени 1014 (100) 786 (77,5) 228 (22,5) 

0,912 

838 (92,6) 176 (17,4) 

0,069 

781 (77,0) 233 (23,0) 

0,333 Мъже 894 (100) 695 (77,7) 199 (22,3) 767 (85,8) 127 (14,2) 671 (75,1) 223 (24,9) 

Общо 1908 (100) 1481 (77,6) 427 (22,4) 1605 (84,1) 303 (15,9) 1452 (76,1) 456 (23,9) 

Възраст 
40-55 г. 1020 (100) 840 (82,4) 180 (17,6) 

0,000 

907 (88,9) 113 (11,1) 

0,000 

854 (83,7) 166 (16,3) 

  56-70 г. 888 (100) 641 (72,2) 247 (27,8) 698 (78,6) 190 (21,4) 598 (67,3) 290 (32,7) 

Общо 1908 (100) 1481 (77,6) 427 (22,4) 1605 (84,1) 303 (15,9) 1452 (76,1) 456 (23,9) 

Хронично 

заболяване 

не 881 (100) 746 (84,7) 135 (15,3) 

0,000 

818 (92,8) 63 (7,2) 

0,000 

840 (95,3) 41 (4,7) 

0,000 да 1027 (100) 735 (71,6) 292 (28,4) 787 (76,6) 240 (23,4) 612 (59,6) 415 (40,4) 

Общо 1908 (100) 735 (77,6) 292 (22,4) 1605 (84,1) 303 (15,9) 1452 (76,1) 456 (23,9) 

Фамилна 

обремененост 

със ССЗ 

не 1880 (100) 1461 (77,7) 419 (22,3) 

0,492 

1585 (84,3) 295 (15,7) 

0,071 

1433 (76,2) 447 (23,8) 

0,370 да 28 (100) 20 (71,4) 8 (28,6) 20 (71,4) 8 (28,6) 19 (67,9) 9 (32,1) 

Общо 1908 (100) 1481 (77,6) 427 (22,4) 1605 (84,1) 303 (15,9) 1452 (76,1) 456 (23,9) 
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Таблица 28. Асоциация между рискови фактори (тютюнопушене, TG, холестерол, HDL- и LDL-холестерол) и демографски фактори (пол, 

възраст, наличие на хронично заболяване, фамилна обремененост със ССЗ) при лицата от Кохорта 2, по SCORE НРД  

  

Общо по 

НРД 

n (%) 

Пушач 

P 

Систолно 

налягане 
P 

Триглицериди 

P 
не 

n (%) 

да 

n (%) 

под 140 

n (%) 

над 141 

n (%) 

под 1,69 

n (%) 

над 1,70 

n (%) 

Пол 
Жени 704 (100) 623 (88,5) 81 (11,5) 

0,000 

675 (95,9) 29 (4,1) 

0,626 

615 (87,4) 89 (12,6) 

0,130 Мъже 894 (100) 723 (80,9) 171 (19,1) 852 (95,3) 42 (4,7) 757 (84,7) 137 (15,3) 

Общо 1598 (100) 1346 (84,2) 252 (15,8) 1527 (95,6) 71 (4,4) 1372 (85,9) 226 (14,1) 

Възраст 
40-55 г. 710 (100) 563 (79,3) 147 (20,7) 

0,000 

681 (95,9) 29 (4,1) 

0,545 

624 (87,9) 86 (12,1) 

0,043 56-70 г. 888 (100) 783 (88,2) 105 (11,8) 846 (95,3) 42 (4,7) 748 (84,2) 140 (15,8) 

Общо 1598 (100) 1346 (84,2) 252 (15,8) 1527 (95,6) 71 (4,4) 1372 (85,9) 226 (14,1) 

Хронично 

заболяване 

не 656 (100) 529 (80,6) 127 (19,4) 

0,001 

644 (98,2) 12 (1,8) 

0,000 

622 (94,8) 34 (5,2) 

0,000 да 942 (100) 817 (86,7) 125 (13,3) 883 (93,7) 59 (6,3) 750 (79,6) 192 (20,4) 

Общо 1598 (100) 1346 (84,2) 252 (15,8) 1527 (95,6) 71 (4,4) 1372 (85,9) 226 (14,1) 

Фамилна 

обремененост 

със ССЗ 

не 1577 (100) 1333 (84,5) 244 (15,5) 

0,011 

1506 (95,5) 71 (4,5) 

1,000 

1353 (85,8) 224 (14,2) 

0,757 да 21 (100) 13 (61,9) 8 (38,1) 21 (100) 0 (0,0) 19 (90,5) 2 (9,5) 

Общо 1598 (100) 1346 (84,2) 252 (15,8) 1527 (95,6) 71 (4,4) 1372 (85,9) 226 (14,1) 
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Таблица 28. (продължение) 

  

Общо по 

НРД 

n (%) 

Общ холестерол 

P 

HDL холестерол 

P 

LDL холестерол 

P 
под 5,2 

n (%) 

над 5,3 

n (%) 

под 1,29 

n (%) 

над 1,3 

n (%) 

под 2,6 

n (%) 

над 2,61 

n (%) 

Пол 
Жени 704 (100) 501 (71,2) 203 (28,8) 

0,003 

542 (77,0) 162 (23,0) 

0,000 

496 (70,5) 208 (29,5) 

0,041 Мъже 894 (100) 695 (77,7) 199 (22,3) 767 (85,8) 127 (14,2) 671 (75,1) 223 (24,9) 

Общо 1598 (100) 1196 (74,8) 402 (25,2) 1309 (81,9) 289 (18,1) 1167 (73,0) 431 (27,0) 

Възраст 
40-55 г. 710 (100) 555 (78,2) 155 (21,8) 

0,006 

611 (86,1) 99 (13,9) 

0,000 

569 (80,1) 141 (19,9) 

0,000 56-70 г. 888 (100) 641 (72,2) 247 (27,8) 698 (78,6) 190 (21,4) 598 (67,3) 290 (32,7) 

Общо 1598 (100) 1196 (74,8) 402 (25,2) 1309 (81,9) 289 (18,1) 1167 (73,0) 431 (27,0) 

Хронично 

заболяване 

не 656 (100) 527 (80,3) 129 (19,7) 

0,000 

595 (90,7) 61 (9,3) 

0,000 

619 (94,4) 37 (5,6) 

0,000 да 942 (100) 669 (71,0) 273 (29,0) 714 (75,8) 228 (24,2) 548 (58,2) 394 (41,8) 

Общо 1598 (100) 1196 (74,8) 402 (25,2) 1309 (81,9) 289 (18,1) 1167 (73,0) 431 (27,0) 

Фамилна 

обремененост 

със ССЗ 

не 1577 (100) 1181 (74,9) 396 (25,1) 

0,800 

1294 (82,1) 283 (17,9) 

0,248 

1154 (73,2) 423 (26,8) 

0,320 да 21 (100) 15 (71,4) 8 (28,6) 15 (71,4) 6 (28,6) 13 (61,9) 8 (38,1) 

Общо 1598 (100) 1196 (74,8) 402 (25,2) 1309 (81,9) 289 (18,1) 1167 (73,0) 431 (27,0) 
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Таблица 29. Асоциация между рискови фактори (тютюнопушене, TG, холестерол,  HDL- и LDL-холестерол) и демографски фактори (пол, 

възраст, наличие на хронично заболяване, фамилна обремененост със ССЗ) при лица от Кохорта 3 съгласно критериите на SCORE (ЕSC 2019) 

 

Общо по 

ЕSC 2019 

n (%) 

Пушач 

P 

Систолно 

налягане 

P 

Триглицериди 

P 
не 

n (%) 

да 

n (%) 

под 140 

n (%) 

над 

141 

n (%) 

под 1,69 

n (%) 

над 1,70 

n (%) 

Пол 
Жени 1342 (100) 1187 (88,5) 155 (11,5) 

0,000 

1291 (96,2) 51 (3,8) 

0,361 

1187 (88,5) 155 (11,5) 

0,008 Мъже 1116 (100) 910 (81,5) 206 (18,5) 1065 (95,4) 51 (4,6) 946 (84,8) 170 (15,2) 

Общо 2458 (100) 2097 (85,3) 361 (14,7) 2356 (95,9) 102 (4,1) 2133 (86,8) 325 (13,2) 

Възраст 
40-55 г. 1020 (100) 809 (79,3) 211 (20,7) 

0,000 

991 (97,2) 29 (2,8) 

0,007 

925 (90,7) 95 (9,3) 

0,000 56-70 г. 1438 (100) 1288 (89,6) 150 (10,4) 1365 (94,9) 73 (5,1) 1208 (84,0) 230 (16,0) 

Общо 2458 (100) 2097 (85,3) 361 (14,7) 2356 (95,9) 102 (4,1) 2133 (86,8) 325 (13,2) 

Хронично 

заболяване 

не 992 (100) 792 (79,8) 200 (20,2) 

0,000 

974 (98,2) 18 (1,8) 

0,000 

954 (96,2) 38 (3,8) 

0,000 да 1466 (100) 1305 (89,0) 161 (11,0) 1382 (94,3) 84 (5,7) 1179 (80,4) 287 (19,6) 

Общо 2458 (100) 2097 (85,3) 361 (14,7) 2356 (95,9) 102 (4,1) 2133 (86,8) 325 (13,2) 

Фамилна 

обремененост 

със ССЗ 

не 2427 (100) 2075 (85,5) 352 (24,5) 

0,036 

2325 (95,8) 102 (4,2) 

0,638 

2105 (86,7) 322 (13,3) 

0,790 да 31 (100) 22 (71,0) 9 (29,0) 31 (100) 0 (0,0) 28 (90,3) 3 (9,7) 

Общо 2458 (100) 2097 (85,3) 361 (14,7) 2356 (95,9) 102 (4,1) 2133 (86,8) 325 (13,2) 
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Таблица 29. (продължение) 

 

Общо по 

ЕSC 2019 

n (%) 

 

Общ холестерол 

P 

HDL холестерол 

P 

LDL холестерол 

P 
под 5,2 

n (%) 

над 5,3 

n (%) 

под 1,29 

n (%) 

над 1,3 

n (%) 

под 2,6 

n (%) 

над 2,61 

n (%) 

Пол 
Жени 1342 (100) 1024 (76,3) 318 (23,7) 

0,133 

1076 (80,2) 266 (19,8) 

0,002 

981 (73,1) 361 (26,9) 

0,550 Мъже 1116 (100) 880 (78,9) 236 (21,1) 948 (84,9) 168 (15,1) 828 (74,2) 288 (25,8) 

Общо 2458 (100) 1904 (77,5) 554 (22,5) 2024 (82,3) 434 (17,7) 1809 (73,6) 649 (26,4) 

Възраст 
40-55 г. 1020 (100) 840 (82,4) 180 (17,6) 

0,000 

907 (88,9) 113 (11,1) 

0,000 

854 (83,7) 166 (16,3) 

0,000 56-70 г. 1438 (100) 1064 (74,0) 374 (26,0) 1117 (77,7) 321 (22,3) 955 (66,4) 483 (33,6) 

Общо 2458 (100) 1904 (77,5) 554 (22,5) 2024 (82,3) 434 (17,7) 1809 (73,6) 649 (26,4) 

Хронично 

заболяване 

не 992 (100) 843 (85,0) 149 (15,0) 

0,000 

916 (92,3) 76 (7,7) 

0,000 

946 (95,4) 46 (4,6) 

0,000 да 1466 (100) 1061 (72,4) 405 (27,6) 1108 (75,6) 358 (24,4) 863 (58,9) 603 (41,1) 

Общо 2458 (100) 1904 (77,5) 554 (22,5) 2024 (82,3) 434 (17,7) 1809 (73,6) 649 (26,4) 

Фамилна 

обремененост 

със ССЗ 

не 2427 (100) 1882 (77,5) 545 (22,5) 

0,388 

2002 (82,5) 425 (17,5) 

0,099 

1789 (73,7) 638 (26,3) 

0,304 да 31 (100) 22 (71,0) 9 (29,0) 22 (71,0) 9 (29,0) 20 (64,5) 11 (35,5) 

Общо 2458 (100) 1904 (77,5) 554 (22,5) 2024 (82,3) 434 (17,7) 1809 (73,6) 649 (26,4) 
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10. Сравняване на групите с нисък и умерен риск, както и тези с висок и много 

висок риск по методиките SCORE (НРД) и SCORE ESC (2019) и връзката 

им с различни групи рискови фактори като стил на живот, лабораторни и 

други здравни показатели 

Както вече беше отбелязано, съществува разлика в групирането на лицата 

по рискови категории по SCORE НРД и SCORE ESC 2019. По SCORE НРД в 

анализа участват 1598 лица на средна възраст 55,77±6,604 години, докато по 

SCORE ESC 2019 са включени 2458 лица на средна възраст 57,12±8,800 години. 

Резултатите потвърдиха, че съществува статистически значима разлика във 

възрастта между групите с нисък и умерен риск и висок и много висок риск по 

двете методики  SCORE - НРД и ESC 2019 (P=0,000). 

Разпределението на лицата по пол по SCORE НРД е жени 704 (44%) и мъже 

894 (56%), а разпределението на лицата по пол по SCORE ESC (2019) – жени 

1342 (55%) и мъже 1116 (45%). 

С помощта на непараметричен анализ – Mann-Whitney, установихме че 

съществува статистически значима разлика в разпределението по пол между 

двете методологии (P=0,000). Прави впечатление, че жените участващи в SCORE 

ESC 2019 са значително повече, от една страна поради по-високата възраст на 

извадката, а от друга поради това, че при SCORE НРД се включват само жени 

над 55 до 65 годишна възраст.  

В таблица 30 са представени зависимостите на рисковите фактори по двете 

методики (SCORE НРД И SCORE ESC 2019) в категориите нисък и умерен риск. 

Таблица 31 представя зависимостите на рисковите фактори по двете 

методики (SCORE НРД И SCORE ESC 2019) в категориите висок и много висок 

риск. 
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Таблица 30. Зависимости на рисковите фактори по двете методики в категориите нисък и умерен риск. 

 

Група с нисък и 

умерен риск по НРД 

(N=974) – среден ранг 

Група с нисък и умерен 

риск по ESC 2019 

(N=1341) – среден ранг 

Mann-

Whitney U 
Wilcoxon W Z 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

Пушач с цигари дневно 1150.27 1163.61 645541.000 1120366.000 -0.794 0.427 

Систолно АН 1216.41 1115.57 596174.000 1495985.000 -3.818 0.000 

Общ Холестерол 1202.04 1126.01 610173.000 1509984.000 -3.130 0.002 

Ниска физ. активност 1157.63 1158.27 652706.500 1127531.500 -0.049 0.961 

ЗДТ1 1158.00 1158.00 653067.000 1552878.000 0.000 1.000 

ЗДТ2 1158.00 1158.00 653067.000 1552878.000 0.000 1.000 

Дислипидемия в миналото 1173.60 1146.67 637873.500 1537684.500 -1.190 0.234 

Прием на плодове и зеленчуци 1153.66 1161.15 648843.000 1123668.000 -0.308 0.758 

Прием на лекарства за АХ в 

миналото или сега 

1166.70 1151.68 644591.500 1544402.500 -0.859 0.390 

Висока глюкоза на гладно в 

миналото 

1157.82 1158.13 652890.500 1127715.500 -0.075 0.940 

ЗД в далечни роднини 1158.51 1157.63 652566.000 1552377.000 -0.145 0.884 

ЗД в близки роднини 1155.24 1160.01 650377.500 1125202.500 -0.409 0.683 

Фамилна обремененост със ССЗ 1157.14 1158.63 652227.000 1127052.000 -0.250 0.802 

Тегло 1232.89 1103.60 580121.000 1479932.000 -4.602 0.000 

Талия 1209.99 1120.24 602428.000 1502239.000 -3.217 0.001 

Диастолно АН 1208.89 1121.04 603497.500 1503308.500 -3.675 0.000 

ИТМ 1208.46 1121.35 603918.000 1503729.000 -3.104 0.002 

HDL Холестерол 1189.23 1135.32 622652.500 1522463.500 -2.447 0.014 

Триглицериди 1191.51 1133.66 620431.500 1520242.500 -2.602 0.009 

Non-HDL Холестерол 1186.83 1137.06 624982.000 1524793.000 -2.329 0.020 

LDL Холестерол 1176.50 1144.56 635044.000 1534855.000 -1.613 0.107 

Глюкоза на гладно 1187.07 1136.89 624753.000 1524564.000 -1.973 0.048 

Хиперурикемия или подагра 1159.95 1156.58 651168.500 1550979.500 -0.643 0.520 
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Таблица 31. Зависимости на рисковите фактори по двете методики в категориите висок и много висок риск. 

 

Група с висок и 

много висок риск 

по НРД (N=624) – 

среден ранг 

Група с висок и 

много висок риск по 

ESC 2019 (N=1117) –  

среден ранг 

Mann-

Whitney U 

Wilcoxon 

W 
Z 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

Пушач с цигари дневно 898.37 855.71 331424.000 955827.000 -2.597 0.009 

Систолно АН 865.13 874.28 344844.000 539844.000 -0.396 0.692 

Общ Холестерол 890.54 860.09 336313.000 960716.000 -1.300 0.193 

Ниска физ. активност 850.34 882.54 335614.000 530614.000 -1.964 0.049 

ЗДТ1 870.40 871.34 348126.500 543126.500 -0.453 0.651 

ЗДТ2 886.53 862.32 338812.500 963215.500 -1.220 0.222 

Дислипидемия в миналото 888.34 861.31 337681.500 962084.500 -1.260 0.208 

Прием на плодове и зеленчуци 868.70 872.28 347069.000 542069.000 -0.165 0.869 

Прием на лекарства за АХ в миналото или сега 873.04 869.86 347229.500 971632.500 -0.151 0.880 

Висока глюкоза на гладно в миналото 869.24 871.98 347406.000 542406.000 -0.437 0.662 

ЗД в далечни роднини 872.37 870.23 347649.000 972052.000 -0.549 0.583 

ЗД в близки роднини 879.44 866.29 343239.500 967642.500 -1.145 0.252 

Фамилна обремененост със ССЗ 872.27 870.29 347714.500 972117.500 -0.461 0.645 

Тегло 923.06 841.92 316021.000 940424.000 -3.235 0.001 

Талия 887.05 862.03 338488.500 962891.500 -1.003 0.316 

Диастолно АН 878.98 866.54 343527.000 967930.000 -0.550 0.582 

ИТМ 885.61 862.84 339385.000 963788.000 -0.909 0.363 

HDL Холестерол 869.11 872.06 347322.000 542322.000 -0.125 0.900 

Триглицериди 884.86 863.26 339854.500 964257.500 -0.912 0.362 

Non-HDL Холестерол 882.29 864.69 341460.000 965863.000 -0.773 0.440 

LDL Холестерол 881.73 865.00 341807.000 966210.000 -0.715 0.475 

Глюкоза на гладно 886.86 862.14 338608.000 963011.000 -1.021 0.307 

Хиперурикемия или подагра 869.43 871.88 347521.500 542521.500 -0.355 0.722 
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Както е видно от таблица 30 съществуват статистически значими разлики в 

значителен брой от факторите по отношение на някои фактори свързани със 

стила на живот, както и такива, свързани с лабораторни и други здравни 

показатели в  групата с нисък и умерен риск по SCORE НРД, спрямо групата с 

нисък и умерен риск по SCORE ESC 2019. 

От таблица 31 се вижда, че отново съществуват статистически значими 

разлики по отношение на някои фактори, свързани със стила на живот и такива, 

свързани с лабораторни и други здравни показатели в групата с висок и много 

висок риск по SCORE НРД, спрямо групата с висок и много висок по SCORE 

ESC 2019. 

Резултатите показват, че в групите с нисък и умерен риск съществуват 

много повече рискови фактори, при които имаме статистически значими 

разлики, докато в категориите с висок и много висок риск, броят на рисковите 

фактори се редуцира. Това води до извода, че при класифицирането на лицата в 

категориите с нисък и умерен риск съществува статистически  значима разлика 

в обхванатите лица (по брой и демографски характеристики), както съответно и 

в рисковите фактори, които тези лица притежават.   

Резултатите от разпределението и изявата на всички рискови фактори 

(основни и допълнителни) са различни, ако направим сравнение между двете 

групи: От една страна в групата на пациенти с висок и много висок риск, 

разгледани заедно, се наблюдават по-малки различия в честотата на рисковите 

фактори. Предвид че тези пациенти са вече диспансеризирани или са отделени в 

група РИСКОВИ (групата с висок риск) на тях им предстои често наблюдение, 

прегледи и мониториране на факторите. Интерес представляват пациентите, 

попадащи в групата с нисък и умерен риск. Спрямо тях не се предвиждат никакви 

допълнителни мерки. Разпределението на рискови фактори, съответно тяхната 

изява, е много по-разнообразно и представлява усилен интерес, когато се сравни 

със заболяемостта и смъртността именно в тези групи.  

 

11. Влияние на допълнителни рискови фактори върху класифицирането на 

пациентите в групите с висок или умерен риск по методиките SCORE НРД 

и SCORE ESC (2019) 

В проучването изследвахме  каква е вероятността пациентите от групата с 

умерен риск да попаднат в групата с висок риск.   

В тази връзка трябваше да се установи влиянието на допълнителните 

(модифициращите) фактори върху оценката на сърдечно-съдовия риск.  

Въз основа на събраните данни за всеки отделен пациент, авторът на 

дисертацията извърши измерване, сравняване, анализиране и обобщаване на 

допълнителните рискови фактори, като определи тяхната честота и интензитет. 

В нашето лонгитудинално проспективно проучване проследихме какво е 

влиянието на РФ върху развитието на атеросклеротичен СС инцидент - 

сърдечно-съдовата заболяемост и смъртност или какъв е СС риск.  
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Получените резултати показаха кои допълнителни рискови фактори в 

изследваната популация, имат отчетливо значение върху заболяемостта и 

смъртността от атеросклеротично ССЗ.  
 

Изследване на допълнителните рискови фактори при методика SCORE по 

НРД, чрез прилагане на логистична регресия 
 

В настоящото проучване с помощта на непараметричен анализ се доказа, че 

няма статистически значима разлика по отношение на настъпването на събитие 

между групите с умерен и висок риск при оценка на СС риск по методиката  

SCORE по НРД, (Р=0.729).  

Това ни даде основание да изследваме допълнителните, модифициращи РФ 

и да определим кои от тях оказват влияние върху прекатегоризирането на лицата 

в групата с умерен риск.  

Извършихме бинарна логистична регресия, с цел да се прогнозира 

вероятността на принадлежност към променливите умерен или висок риск, както и 

да се определи влиянието на РФ (факториалните признаци) върху класифицирането 

на пациентите по изследваните категории риск с методиката SCORE по НРД.  

Анализът установи, че регресионният модел е статистически значим 

Omnibus Tests of Model Coefficients χ2=311,485, df=7, Р=0.000, Hosmer and 

Lemeshow Test, P>0.05.  

Включените фактори в логистичния модел обясняват 23.6% (Nagelkerke R 

Square) от изследваната променлива, т.е. че 23.6% от лицата имат шанс да 

попаднат в категория с умерен риск (Табл.  32). Показани са факторите, които 

оказват влияние върху категоризирането на пациентите в групата с умерен риск. 

 
Таблица 32. Фактори, които оказват влияние върху класифицирането на пациентите в групата 

с умерен риск по SCORE НРД 

  

B S.E. Wald df Sig. 
Exp(B)= 

OR 

95% C.I.for 

EXP(B) 

Lower Upper 
Step 1a Пол -1,497 ,124 145,953 1 ,000 ,224 ,176 ,285 

Възраст -,046 ,009 25,244 1 ,000 ,955 ,938 ,972 

Систолно АН -,045 ,006 52,571 1 ,000 ,956 ,944 ,967 

Ниска физическа 

активност 
-,379 ,191 3,931 1 ,047 ,685 ,471 ,996 

Прием на плодове и 

зеленчуци 
,382 ,124 9,513 1 ,002 1,465 1,149 1,867 

Прием на лекарства за АХ 

в миналото или сега 
-,647 ,152 18,124 1 ,000 ,523 ,388 ,705 

LDL Холестерол -,105 ,033 10,053 1 ,002 ,900 ,844 ,961 

Constant 9,344 ,905 106,649 1 ,000 11430,846     
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За да се изследват факторите, които оказват влияние върху класифицирането 

на пациентите в групата с висок риск тествахме друг модел със същите като в 

предходния фактори (Табл. 33).  

В групата с висок риск регресионният модел е също статистически значим 

Omnibus Tests of Model Coefficients χ2=388,784, df=7, Р=0.000. Hosmer and 

Lemeshow Test, P>0.05 (Табл. 33).  

Включените в модела фактори обясняват 33.3% от изследваната 

променлива, а именно че 33% от лицата имат вероятността да попаднат в 

категорията с висок риск, изчислен  по SCORE НРД (Табл. 33).  

 

Таблица 33. Фактори, които оказват влияние върху класифицирането на пациентите в групата 

с висок риск по SCORE НРД 

 B S.E. Wald df Sig. 
Exp(B)= 

OR 

95% C.I.for 

EXP(B) 

Lower Upper 
Step 1a Пол 1,517 ,155 95,752 1 ,000 4,558 3,364 6,176 

Възраст ,164 ,014 136,472 1 ,000 1,179 1,147 1,212 

Пушач ,044 ,010 17,768 1 ,000 1,045 1,024 1,066 

Систолно АН ,037 ,007 27,961 1 ,000 1,037 1,023 1,052 

ЗД2Т 1,232 ,184 44,921 1 ,000 3,429 2,391 4,916 

Прием на лекарства за 

АХ в миналото или сега 
-,377 ,167 5,102 1 ,024 ,686 ,495 ,951 

LDL Холестерол ,165 ,038 18,600 1 ,000 1,180 1,094 1,272 

Constant -16,814 1,240 183,954 1 ,000 ,000     

 

Всички изброени фактори от таблица 33 са отговорни за повишения риск на 

пациентите да попаднат в групата с висок риск, с изключение на приема на 

лекарства за АХ. 

Общите фактори и за двата регресионни модела по SCORE НРД са пол, 

възраст, САН, прием на лекарства за АХ, LDL-холестерол. Факторите пол, 

възраст, САН и тютюнопушене формират оценката на риска по системата 

SCORE  и бяха изключени от по-нататъшното им анализиране.    

Останалите два фактора – прием на лекарства за АХ, LDL-холестерол, 

обаче, които не са включени като базови в методиката SCORE, могат да играят 

ключова роля като модифициращи и лицата, които ги притежават да бъдат 

класифицирани в по-висока рискова група.  

При класифицирането на лицата в групата с висок риск оказаха влияние 

факторите ЗДТ2 и високите стойности на LDL-холестерол. Лицата със ЗДТ2 

(OR=3.429, 95% CI 2.391÷4.916) и високи стойности на LDL-холестерол имат по-

висока вероятност да попаднат в групата с висок риск (Табл. 33).   
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Изследване на допълнителните рискови фактори при методика SCORE  

по ESC 2019, чрез прилагане на логистична регресия 
 

Предходните анализи бяха повторени отново при методиката SCORE ESC (2019). 

Първо, с помощта на непараметричен анализ отново се доказа, че няма 

статистически значима разлика в регистрираните нови събития между групите с 

умерен и висок риск по SCORE ESC(2019), (Р=0.252), т.е. в групите с умерен и 

висок риск са регистрирани приблизително еднакви относителни дялове на нови 

атеросклеротични СС събития. 

Това ни даде основание да изследваме допълнителните, модифициращи РФ 

и да определим кои от тях оказват влияние върху класифицирането на лицата в 

групата с умерен риск. 

 Допълнителните РФ, които са извън факторите, формиращи оценката 

SCORE ESC 2019 и оказват влияние върху класифицирането на пациенти в 

групата с умерен риск, са представени в таблица 34. Тези фактори следва да 

бъдат мониторирани и контролирани от ОПЛ с оглед превенцията на пациентите 

да попаднат в по-високата рискова група, а именно с висок риск, вместо да 

останат в групата с умерен риск.   
 

Таблица 34. Фактори, които оказват влияние върху класифицирането на пациентите в групата 

с умерен риск по методика SCORE 2019 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95% C.I.for 

EXP(B) 

Lower Upper 
Step 1a Пол -,466 ,090 27,003 1 ,000 ,628 ,526 ,748 

Систолно АН -,026 ,006 21,583 1 ,000 ,975 ,964 ,985 

Общ Холестерол ,267 ,034 62,781 1 ,000 1,306 1,223 1,395 

Ниска физ. активност -,518 ,144 12,884 1 ,000 ,596 ,449 ,790 

ЗД в далечни роднини 1,122 ,400 7,879 1 ,005 3,072 1,403 6,725 

Диастолно АН ,022 ,009 5,929 1 ,015 1,023 1,004 1,041 

Non-HDL Холестерол -,104 ,048 4,691 1 ,030 ,902 ,821 ,990 

LDL Холестерол -,201 ,044 20,459 1 ,000 ,818 ,750 ,893 

Глюкоза на гладно -,100 ,023 19,498 1 ,000 ,904 ,865 ,946 

Constant 1,143 ,622 3,377 1 ,066 3,135     
 

От всички включени фактори в регресионния модел, само 25.8% от тях 

обясняват вероятността лицата да попаднат в групата с умерен риск. Като 

пациентите, които имат  далечна родствена връзка с лица, страдащи от ЗДТ2 

(OR=3.075, 95% CI 1.403÷6.725) и високи стойности на ДАН (OR=1.023, 95% CI 

1.004÷1.041) имат по-голяма вероятност да попаднат в групата с умерен риск.  

Таблица 35 показва, че допълнителните, модифициращи РФ които, оказват 

влияние върху групирането на пациенти с висок риск са: ЗД2Т, дислипидемия в 

миналото и LDL-холестерол.   
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Таблица 35. Фактори, които оказват влияние върху класифицирането на пациентите в групата 

с висок риск 

 

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95% C.I.for 

EXP(B) 

Lower Upper 

Step 

1a 

Пол ,466 ,107 18,815 1 ,000 1,593 1,291 1,966 

Възраст ,093 ,008 147,218 1 ,000 1,097 1,081 1,114 

Систолно АН ,024 ,005 20,297 1 ,000 1,024 1,014 1,035 

ЗД2Т ,590 ,136 18,722 1 ,000 1,803 1,381 2,356 

Дислипидемия в 

миналото 
,357 ,120 8,875 1 ,003 1,429 1,130 1,808 

LDL Холестерол ,075 ,031 5,672 1 ,017 1,077 1,013 1,146 

Constant -10,462 ,777 181,163 1 ,000 ,000   

 

Факторите (пол, възраст, САН и холестерол), които участват в оценката SCORE 

ESC(2019) бяха изключени от анализа. От таблици 34 и 35 е видно, че общите 

фактори за двата регресионни модела са пол, САН и LDL-холестерол. Лицата със 

ЗДТ2 (OR=1.803, 95% CI 1.381÷2.356), установена  дислипидемия (OR=1.429, 95% 

CI 1.130÷1.808) и високи стойности на LDL-холестерол (OR=1.077, 95% CI 

1.013÷1.146) имат по-голяма вероятност да попаднат в категорията с висок риск.  

И при двете методики за оценка на СС риск SCORE ESC (2019) и SCORE 

(НРД) се установиха различен брой допълнителни, модифициращи РФ – 6 броя 

при  SCORE ESC (2019) и 4 броя при SCORE по НРД, които оказват влияние 

върху класифицирането на лицата в категориите с умерен или висок риск.  

За да можем да определим по-прецизно влиянието на различните 

модифициращи фактори върху класифицирането на пациентите по категории 

риск беше приложен и друг статистически метод, известен като Дърво на 

решенията. Този метод, подобно на логистичната регресия, е класификационен 

метод, но разликата между двата, е че дърветата са непараметрични методи, т.е. 

няма изисквания за линейна връзка между независимата и факторните 

променливи, както и отсъствие на мултиколинеарност. Другото предимството на 

дърво на решенията е, че не само разкрива факторите (променливи), спомагащи 

за предсказване на стойността на зависимата променлива, но и че при 

количествени фактори се определя стойността, водеща до различни равнища или 

различна вероятност за едно равнище на зависимата променлива.  

За целите на изследването беше използван CRT (Classification and Regression 

Trees) алгоритъм, който построява бинарно дърво. Този алгоритъмът беше 

избран, поради наличие на нисък риск в отклонението между реалните и 

прогнозни стойности. И при двете методики резултатите бяха много добри – 

0.262 при SCORE по НРД и 0.304 при SCORE ESC (2019).  Освен това и при двете 

методики предсказващата сила на моделите беше удовлетворителна.  Общият 

процент на правилно класифицираните случаи на предсказваната променлива 
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при SCORE по НРД е 73.8%, като 96.8% за умерен риск и 19.1% за висок риск . 

Резултатите при методиката SCORE ESC (2019) са съответно 69.6% за цялата 

съвкупност, 91.7% за умерен риск и 32.1% за висок риск. 

Факторите, които оказват влияние, както на степента на риска – висок или 

умерен, така и на вероятността за настъпване на всеки от двата риска са изведени 

поотделно за всяка една от методиките – SCORE по НРД и SCORE ESC (2019). 

 

Изследване на допълнителните рискови фактори при методика SCORE  

по НРД, чрез прилагане на статистически метод „Дърво на решенията“ 

 

На Фиг. 11 е представено Дърво на решенията при методика SCORE по НРД. 

 

Фигура 11. Дърво на решенията при методика SCORE  по НРД 
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За да се установят факторите, които оказват влияние върху изследваната 

променлива, а именно пациента да попадне или в категория умерен риск или в 

категория висок риск, се анализират крайните възли (node) на основата. Вземат 

се под внимание само тези с прогнозна вероятност (Response)1 по-голяма от 50% 

и индекс (Index)2 по-голям от 100%. За категорията „умерен“ риск, това са възли 

9 и 10 от дървото на решенията, а за категорията  „висок“ риск това е само възел 

2 (Табл. 36, 37). 
 

Таблица 36. Крайни възли при категорията „умерен“ риск по SCORE по НРД. 

Gains for Nodes 

Node 

Node Gain 

Response Index N Percent N Percent 

9 91 7.8% 88 10.7% 96.7% 137.4% 

10 416 35.7% 344 42.0% 82.7% 117.5% 

8 91 7.8% 63 7.7% 69.2% 98.4% 

6 182 15.6% 120 14.7% 65.9% 93.7% 

4 292 25.1% 178 21.7% 61.0% 86.6% 

2 92 7.9% 26 3.2% 28.3% 40.2% 
Growing Method: CRT      Dependent Variable: Категория риск по НРД след отчитане на SCORE 

 

Таблица 37. Крайни възли при категорията „висок“ риск по SCORE по НРД. 

Gains for Nodes 

Node 

Node Gain 

Response Index N Percent N Percent 

2 92 7.9% 66 19.1% 71.7% 242.0% 

4 292 25.1% 114 33.0% 39.0% 131.7% 

6 182 15.6% 62 18.0% 34.1% 114.9% 

8 91 7.8% 28 8.1% 30.8% 103.8% 

10 416 35.7% 72 20.9% 17.3% 58.4% 

9 91 7.8% 3 0.9% 3.3% 11.1% 
Growing Method: CRT       Dependent Variable: Категория риск по НРД след отчитане на SCORE 

 

На база на тези резултати се извличат факторите, които оказват влияние 

върху вероятността лицата да попаднат в съответната категория риск. Рискът 

може да бъде класифициран като „умерен“ при методика SCORE по НРД при 

следните групи пациенти: 

- с глюкоза на гладно ≤ 6.110, с ДАН ≤ 81.0, с LDL холестерол ≤ 1.43, 

неприемащи лекарства за АХ в миналото или сега и тегло ≤ 60.5 кг (96.7%) 

(възел 9); 

- с глюкоза на гладно ≤ 6.110, с диастолно ДАН ≤ 81.0, с LDL холестерол ≤ 

1.43, неприемащи лекарства за АХ в миналото или сега и тегло >  60.5 кг. 

(82.7%) (възел 10). 

                                                 
1 Процентът на случаите от прогнозната (таргет) категория във възела от всички случаи във възела. 
2 Индексът е отношение на два процента: % на случаите от прогнозираната (таргет) категория във възела спрямо всички случаи в таргет 

категорията и % на случаите във възела от всички анализирани случаи. 
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Рискът може да бъде класифициран като „висок“ по методиката SCORE по 

НРД при пациенти с глюкоза на гладно > 6.110 (71.7%) (възел 2). 
 

Изследване на допълнителните рискови фактори при методика SCORE 

по ESC 2019, чрез прилагане на статистически метод „Дърво на решенията“ 
 

На фигура 12 е представено Дърво на решенията при методика SCORE  по 

ESC 2019. 

 
Фигура 12. Дърво на решенията при методика SCORE  по ESC 2019 
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Факторите, които оказват влияние на лицата да попаднат в категорията 

„умерен“ риск, са установени на база крайни възли 14, 13 и 16 от дървото на 

решенията, а за категорията  „висок“ риск това са възли 2, 8 и 12 (Табл. 38, 39). 

 
Таблица 38. Крайни възли при категорията „умерен“ риск по SCORE  по ESC 2019. 

Gains for Nodes 

Node 

Node Gain 

Response Index N Percent N Percent 

14 203 14.2% 174 19.4% 85.7% 136.2% 

13 389 27.2% 293 32.6% 75.3% 119.7% 

16 83 5.8% 61 6.8% 73.5% 116.8% 

10 120 8.4% 75 8.3% 62.5% 99.3% 

6 234 16.4% 135 15.0% 57.7% 91.7% 

15 155 10.8% 86 9.6% 55.5% 88.2% 

12 52 3.6% 21 2.3% 40.4% 64.2% 

8 74 5.2% 25 2.8% 33.8% 53.7% 

2 119 8.3% 29 3.2% 24.4% 38.7% 

Growing Method: CRT  

Dependent Variable: Категория риск по ESC 2019 след отчитане на SCORE 

 

Таблица 39. Крайни възли при категорията „висок“ риск по SCORE по ESC 2019. 

Gains for Nodes 

Node 

Node Gain 

Response Index N Percent N Percent 

2 119 8.3% 90 17.0% 75.6% 203.9% 

8 74 5.2% 49 9.2% 66.2% 178.5% 

12 52 3.6% 31 5.8% 59.6% 160.7% 

15 155 10.8% 69 13.0% 44.5% 120.0% 

6 234 16.4% 99 18.7% 42.3% 114.1% 

10 120 8.4% 45 8.5% 37.5% 101.1% 

16 83 5.8% 22 4.2% 26.5% 71.5% 

13 389 27.2% 96 18.1% 24.7% 66.5% 

14 203 14.2% 29 5.5% 14.3% 38.5% 

Growing Method: CRT 

Dependent Variable: Категория риск по ESC 2019 след отчитане на SCORE 

 

На база на получените резултати, може да се заключи, че шансът за умерен 

риск е по-висок при пациенти: 

- с глюкоза на гладно в интервала от 3.930 до 6.110, с ДАН ≤ 81.0, с LDL 

холестерол ≤ 1.43 и неприемащи лекарства за АХ в миналото или сега 

(85.7%) (възел 14); 



61 

 

- с глюкоза на гладно ≤ 3,930, с ДАН ≤ 81.0, с LDL холестерол ≤ 1.43 и 

неприемащи лекарства за АХ в миналото или сега (75.3%) (възел 13); 

- с глюкоза на гладно ≤ 6.110, с ДАН > 81.0, неприемащи лекарства за АХ 

в миналото или сега, с тегло ≤ 90.5 кг и с ИТМ > 27.5 (73.5%) (възел 16). 

Така рискът може да бъде класифициран като „висок“ при следните три 

групи пациенти: 

- с глюкоза на гладно > 6.110 (75.6%) (възел 2); 

- с глюкоза на гладно ≤ 6.110 и ДАН > 81.0, приемащи лекарства за АХ в 

миналото или сега (66.2%) (възел 8); 

- с глюкоза на гладно ≤ 6.110 и с ДАН > 81.0, неприемащи лекарства за 

АХ в миналото или сега, но с тегло > 90.5 кг (59.6%) (възел 12). 

 

12. Подобрен модел за управление на сърдечно-съдовия риск в общата 

медицинска практика 

 

Един от важните, ако не най-важния резултат от направеното задълбочено 

проучване, представено в този научен труд, както и една стъпка напред в 

превенцията на сърдечно-съдовите заболявания на национално ниво е 

предлагането на нов подобрен модел за оценка на риска на национално ниво, 

включително в първичната помощ, без да се премахват задълженията на МЗ за 

цялостна политика за промоция на здравето и профилактика на ССЗ. 

Основа на подобрения модел са резултатите и изводите, направени от 

настоящото проучване, при всички случаи сравнени с моделите за оценка на 

добавения, атрибутивния риск, предложен в самите Европейски препоръки за 

превенция на сърдечно-съдовите заболявания в клиничната практика от 

Европейското кардиологично дружество пред 2016 и 2019 г., както и на 

методиката имплементирана в НРД. 

Атрибутивният риск, или тежестта на всеки един допълнителен рисков 

фактор е в основата на новия подобрен модел. 

 На първо място и като първа стъпка при разработването на новия модел, се 

добавиха допълнителни фактори към изчисления SCORE, така както те са 

предложени от Европейските препоръки за превенция на сърдечно-съдовите 

заболявания в клиничната практика от 2016 г. и в приложенията на НРД.  

В Европейските препоръки 2016 за превенция на сърдечно-съдовите 

заболявания в клиничната практика са налице редица други описани и предложени 

рискови фактори, без да се уточнява атрибутивния риск като число и като навсякъде 

почти се уточнява, че са необходими допълнителни проучвания на национално 

ниво и са възможни редица расови различия. За основа на новия модел е използвана 

методологията на оценка на риска от 2019, като  тази с най-добри предиктивни 

резултати. 
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В предложението за модел, който предлага НРД, за управление на сърдечно-

съдовия риск и резултати от SCORE, се добавят допълнителни рискови фактори 

с коефициент на тежест (в точки, както са описани в НРД), както следва:  

- Обичайна физическа активност дневно поне 30 минути (на работното 

си място и/или в свободното си време) – да (0 т), не (2т.) 

- Ежедневна консумация на плодове и зеленчуци – да (0 т.), не (1 т.) 

- Редовен прием на антихипертензивни медикаменти сега или в 

миналото – да (2 т.), не (0 т.) 

- Повишена кръвна захар в миналото (на профилактичен преглед, по 

време на друго заболяване, по време на бременност) над 6,1mmol/l – да 

(5т.), не (0 т.) 

- Обиколка на талията при мъже – под 94 см (0 т.), 94-102 см (3 т.), над 

102 см (4 т.); жени – под 80 см (0 т.), 80-88 см (3 т.), над 88 см (4 т.) 

- Индекс на телесната маса – под 25 кг/кв.м. (0 т.), 25-30 кг/кв.м. (1 т.), 

над 30 кг/кв.м. (2 т.). 

Преди прекатегоризирането бяха налице следните резултати: 

- 2458 са всички пациенти с изчислен риск, според методологията от 2019 

г., като от тях 34 са получили тежки или фатални ССЗ през втората година 

на прочуването. От тях: 

- 1117 (45%) са пациентите с висок и много висок риск, които са вече 

отделени и се наблюдават (диспансерни пациенти и рискови пациенти), 

като 27 от тях са получили СС инцидент през втората година 

- 1341 (55%) от пациентите са с нисък и умерен риск, като 7 от тях са 

получили тежко или фатално ССЗ през втората година на проучването и 

трябва да бъдат прекатегоризирани. 

След добавянето на гореописаните точки, според наличието на всеки 

отделен допълнителен рисков фактор и неговата изявеност се преоцени отново 

риска, като се получиха резултати, както следва: 

- 1944 (79%) са пациентите с висок и много висок риск, като СС инцидент 

са получили 33 от тях 

- 512 са пациентите с нисък и умерен риск, като 1 пациент е получил СС 

инцидент през втората година на проучването. 

Въз основа на получените резултати може да се направи извода, че SCORE 

методология от 2019 г. има по-голяма предиктивна стойност, но и един голям 

недостатък – твърде много пациенти от кохортата ще имат нужда да се отделят в 

рискова група, като заедно с диспансеризираните (пациенти в много висок риск) 

общо стават 79%, което не е много приемливо от финансова и организационна гледна 

точка. Този висок относителен дял показва моментно състояние, но в същото време 

налага предприемането на действия, свързани с промоция на здравето и 

профилактика на ССЗ, изразяващи се в проследяване и извършване на допълнителни 

дейности на здрави хора (макар и в риск) няколко пъти годишно, което не винаги е 

целесъобразно и ефективно.  
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 Втората стъпка към изработването на новия модел е изцяло базирана на 

статистическите резултати от настоящото проучване. Точно както е описано 

в Глава Резултати на прекатегоризация на риска подлежат пациентите с 

първоначално оценен нисък или умерен риск, при които са налице следните 

допълнителни рискови фактори: 

- с глюкоза на гладно > 6.11 

- ДАН > 81.0, но това е факторът, който има най-малко значение, сравнен с 

останалите три 

- приемащи лекарства за АХ в миналото или сега 

- пациенти с тегло > 90.5 кг. 

Така като резултат от 1341 пациента с нисък и умерен риск, се селектираха 

нови 326 пациента, които би следвало да се предислоцират в групата с висок риск 

и да се наблюдават. Резултати: 

- 1443 (1117+326 нови с висок риск, 59%) са пациентите с висок и много 

висок риска, като СС инцидент са получили 30 от тях 

- 1015 (41%) са пациентите с нисък и умерен риск, като 4 пациента са 

получили СС инцидент през втората година на проучването. 

Един нов модел за изчисление на СС риск, за да се отнесе към цялото 

население, изисква много по-голяма кохорта за наблюдение, изисква се и по-дълго 

наблюдение.  

Предложения подобрен модел за оценката на риска в общата  медицинска 

практика включва следния алгоритъм, представен на  Фигура 13:  

1. Използване на методологията SCORE ESC (2019), заедно с таблиците за 

оценка на риска за възникване на фатално събитие с основни рискови фактори: 

възраст, САН, общ холестерол, тютюнопушене и пол. 

2. След стратифициране според SCORE ESC (2019) по категории, 

пациентите с нисък и умерен риск с наличие поне на един от допълнителни 

рискови фактори: 

- глюкоза на гладно > 6.11mmol/l 

- приемащи лекарства за АХ в миналото или сега 

- пациенти с ИТМ > 30 

се прекатегоризират като такива с висок риск. 

3. Всички пациенти от групата с висок риск се отделят в рискова група за 

възникване на ССЗ с наблюдение и дейности през календарната година подобно 

на диспансеризираните за ССЗ. 

4. Продължават да се изследват и проследяват всички описани допълнителни 

рискови фактори, както и внедряване и проследяване на нови. 
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Фигура 13. Подобрен модел за оценка на СС риск. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Настоящият дисертационен труд проследява в исторически аспект оценката 

на СС риск SCORE за възникване на ССЗ. 

В проучването се проследяват 4551 пациента в рамките на две 

последователни календарни години, групирани в три кохорти, като през първата 

година се провежда профилактичен преглед, изследвания и анкета за всички 

рискови фактори, като се оценява риска по трите методологии. През втората 

година се събират данни за пациентите от всяка кохорта за нововъзникнали 

тежки или фатални ССЗ от медицинските записи в информационна система, 

епикризи, ГРАО и съобщенията за смърт. 

Резултатите показват, че няма статистически значима разлика при 

определяне на категориите риск между методиките – SCORE ESC-2016 и SCORE 

НРД. Но съпоставяйки данните и на трите методики се установява, че методиката 

ESC Ръководства за поведение при дислипидемии от 2019 показва резултати, 

които имат статистически значима разлика спрямо другите две методики. 

Определянето на категорията „Висок риск“ тук, което е първичната цел на 

всички методологии е много по-точно, имайки предвид заболяемостта от ССЗ 

пред втората година. Резултатите от методиката ESC Ръководства за поведение 

при дислипидемии от 2019 биха могли да се ползват успешно за насочване на 

индивидуални мерки за контролиране на сърдечно-съдовия риск. 

Собствените резултати потвърждават предимството на методологията от 

2019 г., и като цяло валидността на системата SCORE на Европейското 

кардиологично дружество. 

Лонгитудиналното проучване в трите Кохорти проследява множество 

допълнителни рискови фактори за възникване на атеросклеротичен ССЗ риск и 

разкрива как те биха променили категоризацията на риска, от една страна на база 

на Препоръките на Европейското кардиологично дружество и от друга – на база 

резултатите от  настоящото проучване. 

Идентифицираха се допълнителните рискови фактори, които имат по-голям 

принос в определяне на крайния риск. Вследствие на получените резултати се 

наложи изработването на нов, модифициран модел за оценка на риска, който 

налага прекатегоризацията на риска, с отчитане на три допълнителни рискови 

фактори. Те следва да се имат предвид при последващото категоризиране на 

пациенти от нисък и умерен риск в групата с висок риск. Допълнителните 

рискови фактори са следните: 

o Индексът на телесна маса над 30 

o Кръвната глюкоза на гладно повече от 6,1mmol/l (само като становище 

това би могло да са и всички пациенти с установен Захарен диабет без 



66 

 

усложнения, но и откриване на високи стойности на кръвната глюкоза 

може да е повод на откриване дори на Захарен диабет с усложнения) 

o Фактът, че пациентът приема лекарства за лечение на Артериална 

хипертония сега или в миналото (тоест скрита от пациента хипертония, 

непризната от пациент като съществено заболяване, недиспансеризирана, 

тиха хипертония), води до определянето на случаи с висок риск, които 

не са прекалено много за да отнемат финансов и организационен ресурс, 

но имат наистина значение за профилактиката на ССЗ. 
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ОСНОВНИ ИЗВОДИ 

 

1. Проучването доказа, че съществува статистически значима разлика при 

класифицирането на пациентите по групи риск между методиката SCORE 

ESC (2019), спрямо SCORE ESC (2016) и SCORE НРД, докато при SCORE 

ESC (2016) и SCORE НРД не се установиха различия. Най-голям е 

относителния дял на лицата, попадащи в категорията „много висок“ риск при 

SCORE ESC (2019).   

2. Изчисленият абсолютен сърдечно-съдов риск е най-висок при методиката 

SCORE ESC (2019), в сравнение с другите две методики SCORE ESC (2016) 

и SCORE НРД.  

3. Методиката SCORE ESC (2019) има най-висока предиктивна стойност, 

измерена чрез популационния относителен (RR), атрибутивен риск (АR) и 

анализ на логистична регресия. Предсказващата валидност от възникване на 

тежко или фатално атеросклеротично СС събитие в групата на експонираните 

(с висок и много висок риск) спрямо групата на неекспонираните (с „нисък“ 

и „умерен“ риск), е най-висока при методика SCORE ESC (2019) в сравнение 

с методиките SCORE НРД и SCORE ESC (2016). 

4. Въпреки, че не се установи значима разлика в прогностичната валидност за 

възникване на СС събитие в групите с висок и много висок риск при трите 

методики по пол, относителният риск за настъпване на атеросклеротично 

тежко или фатално СС събитие при мъжете е по-висок, отколкото при 

жените.   Откриват се значими разлики между средните стойности на 

абсолютния риск по пол и по трите методики, като за Кохорта 3 СС риск е 

най-висок. 

5. Съществуват минимални вътрегрупови различия по отношение на 

разпространението на рисковите фактори - тютюнопушене, САН, TG, 

холестерол,  HDL- и LDL-холестерол при наблюдаваните лица от  трите 

кохорти.  

6. Сравнителният анализ на здравните и клинико-лабораторните показатели 

потвърждава различия в оценката на сърдечно съдовия риск и 

класификацията на пациентите при двете методики - SCORE НРД и SCORE 

ESC (2019). При методика  SCORE НРД,  лица с по-високи стойности на РФ 

попадат в категориите нисък и умерен риск.  
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7. Сравнителния анализ между двете методики SCORE НРД и SCORE ESC 

(2019), установи че броят на РФ в групите с нисък и умерен риск, при които 

се установиха статистически значими разлики, е значително по-голям, 

отколкото в групите с висок и много висок риск. Следователно, при 

класифициране на лицата в категориите с нисък и умерен риск, съществуват 

различия както в обхванатите лица (брой и демографски характеристики), 

така и в рисковите фактори, които тези лица притежават. Това предполага 

тяхното прекласифициране от категориите с нисък и умерен в категорията 

висок риск.  

8. И при двете методики за оценка на СС риск SCORE ESC (2019) и SCORE 

(НРД) се установиха различен брой допълнителни, модифициращи РФ, които 

оказват влияние върху класифицирането на лицата в категориите с умерен 

или висок риск. Модифициращите рискови фактори: ИТМ над 30, Кръвна 

глюкоза на гладно над 6,1mmol/l и Прием на лекарства за лечение на 

артериална хипертония в миналото или сега, различни от предложените 

критерии по методиката SCORE НРД влияят върху крайната оценка на СС 

риск.  

9. Предложен е нов, подобрен модел за управление на СС риск SCORE, 

съобразен с Европейските препоръки и адаптиран за българската популация.  
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НАУЧНИ ПРИНОСИ С ОРИГИНАЛЕН ХАРАКТЕР 
 

- Това е първото у нас проучване, което сравнява абсолютния, относителен и 

атрибутивен риск и предиктивната стойност при определяне на оценката на 

риска SCORE по три методологии – двете на Европейското кардиологично 

дружество от 2016 г. и от 2019 г. и така, както е имплементирано в НРД. 
 

- Това е първото у нас проучване, което идентифицира и измерва 

атрибутивния принос на допълнителните рискови фактори за SCORE 

оценка за развитие на ССЗ. 
 

- Дисертационният труд доказа, че предиктивната стойност на методологията 

на Европейското кардиологично дружество, описана в Ръководството за 

лечение на хиперлипидемии от 2019 г. е по-голяма, в сравнение с 

методологията на SCORE ESC от 2016 г. и  SCORE НРД. 

 

- Дисертацията предлага нов, подобрен модел за оценка на риска с 

прекласифициране на лицата от категория с нисък и умерен риск, в 

категория с висок риск при наличие на поне един от допълнителните, 

модифициращи рискови фактори – ИТМ над 30, Серумна глюкоза на гладно 

над 6,1 mmol/l или Прием на лекарства за лечение на Артериална 

хипертония, без да се преизчисляват точките от SCORE. 
 

 

НАУЧНИ ПРИНОСИ С ПОТВЪРДИТЕЛЕН ХАРАКТЕР 
 

- Настоящият дисертационен труд потвърди основните РФ за развитие на 

атеросклеротично ССЗ и тяхното влияние върху категоризацията на 

пациентите по трите методики SCORE.  
 

 

- Потвърдена е прогностичната стойност на трите методики SCORE за 

относително правилно класифициране на пациентите в рисковите групи.  

 

- Потвърдено е наличието на допълнителни модифициращи РФ, които 

оказват влияние върху крайните резултати.  
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ПРЕПОРЪКИ 

 

 

- ОПЛ да продължава да има водеща роля в откриването и мениджмънта на 

риска от развитие на ССЗ сред пациентите в Република България, поради 

своя ежедневен контакт, познаване на популацията и наличие на достатъчно 

информация и организационен ресурс 

- МЗ да продължи да има водеща роля в промоцията на здраве и в политиката 

на профилактика на ССЗ. 

- В курсовете на следдипломно обучение (СДО) да се организират семинари 

и лекции за медицинския персонал относно правилно установяване и 

коректно регистриране на причините за смърт. 

- Да се осигурят средства и да се договори в НРД проследяването на всички 

здравно-осигурени лица, включително за ново потвърдени рискови 

фактори, с цел тяхното проучване. 

- Да се проследява развитието на методологията за оценка на риска в 

превантивната кардиология и да се внедряват новостите в НРД ежегодно с 

цел по-добро стратифициране на риска. 

- Да се имплементира методологията ESC Ръководства за поведение при 

дислипидемии от 2019 с разпределение на риска по категории. 

- За лицата от групата с „висок“ риск да се предприемат дейности, като се 

имплементират в НРД. Подобни на диспансеризацията за ССЗ, да се 

извършват ежегодни изследвания на лабораторни показатели и ЕКГ, един 

път годишно консултация с кардиолог, които да доведат до по-голям 

контрол на риска в тази група с крайна цел намаляване на заболяемостта и 

смъртността от ССЗ в Република България. Всички тези дейности да бъдат 

финансово обезпечени по същия начин от НЗОК. 
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- Необходимо е да продължат  проучванията за влиянието на основните и 

допълнителните рискови фактори върху оценка на риска от развитие на 

ССЗ. Проследяването на допълнителните, модифициращи рискови фактори 

е изключително важно с оглед съвременната оценка на СС риск и техния 

атрибутивен риск. Провеждането на мащабни кохортни проучвания, 

базирани на научните достижения, ще допринесе за идентифициране и 

добавяне на нови рискови фактори към системите за оценка на СС риск, 

които имат по-висока разход-ефективност и разход-полезност стойност. 

- Необходими са още повече задълбочени проучвания за проследяване на 

предложения модел за класифициране на лицата в рискови категории, както 

и да се осигури необходим ресурс за имплементирането му в НРД и общата 

медицинска практика. 
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