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АПСТРАКТ 

 

Целта на ова истржување е да се проучи влијанието на исхраната врз 

застапеноста и ризикот од кардиоваскуларните болести, како и влијанието на социо-

демографските фактори, антрополошките параметри, бихејвиоралните фактори и 

стилот на живеење, како и да се добие профил на единка, земајќи ги предвид 

резултатите од сите испитувани параметри, која е под најголем ризик од појава на 

КВБ.  

Ова истражување е спроведено во клиничката болница „Аџибадем 

Систина“, Скопје, во кое испитаниците се хоспитализирани пациенти од одделите за 

кардиологија и за кардиохирургија. Нивното учество е доброволно, со претходно 

потпишана согласност. Опфатени се вкупно 170 испитаници, од кои 120 ја 

сочинуваат испитуваната група (70 мажи и 50 жени) и на кои за време на 

истражувањето им е вграден коронарен бај-пас или коронарен стент, а 50 

испитаници (24 жени и 26 мажи), кои немаат евидентирано коронарно заболување, 

но имаат некој од метаболните ризик-фактори, ја сочинуваат контролната група. 

Единка, која има најголем ризик за добивање КВБ (кардоваскуларни 

болести), е лице од машки пол, кое има над 60 години, со контуинирана дебелина 6 

месеци, со дијабетес, хипертензија и со хиперлипидемија, кое пуши над 20 цигари 

дневно, пие алхохол повеќе од двапати неделно, што не практикува физичка 

активност, внесува пржена храна, висока количина на сол и газирани сокови, секој 

ден. 

Заклучок: честото консумирање млечни производи, црвено месо и бел леб, 

незначително го зголемуваат ризикот од КВБ. Пржената храна, газираните сокови и 

солта сигнификантно го зголемуваат ризикот од појава на КВБ. Внесувањето риба, 

кафе и јатки, значително го намалува ризикот од настанување на КВБ. 

 

 

 

 

 

  



 

 

APSTRACT  

 

The purpose of this research is to study the nutritional impact on the prevalence and 

risk of cardiovascular diseases, as well as the influence of socio-demographic factors, 

anthropological parameters, behavioral factors and lifestyle, as well as to obtain an 

individual profile, regarding the results of all tested parameters, which is at the highest risk 

of occurrence of CVD. 

This research was conducted at the Clinical hospital "Acibadem Sistina", Skopje, in 

which the respondents are hospital patients from the cardiology and cardiac surgery 

departments. Their participation is voluntary, with a previously signed consent. A total of 

170 examinees were enrolled, of which 120 consisted of the study group (70 males and 50 

females) and during which the coronary by-pass or coronary stent was implanted, and 50 

examinees (24 women and 26 men) who have no coronary disease, but have some of the 

metabolic risk factors, constitute the control group. 

The individual who has the highest risk of getting a CVD is a male person, over 60 

years old, with 6 months of obesity, diabetes, hypertension and hyperlipidaemia, who 

smokes over 20 cigarettes per day, drinks alchohol more than 2 times a week, does`nt 

practice physical activity, consumes fried foods, high amounts of salt and sweet beverages, 

every day. 

Conclusion: frequent consumption of dairy products, red meat, and white bread, 

slightly increase the risk of CVD. Fried foods, carbonated juices and salt, significantly 

increase the risk of CVD. The intake of fish, coffee and nuts significantly reduces the risk 

of CVD occurrence. 
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ВОВЕД 

 

Кардиоваскуларните болести (КВБ) ги вклучуваат болестите на срцето, 

васкуларните заболувања на мозокот и болестите на крвните садови. КВБ се 

одговорни за повеќе од 17,3 милиони смртни случаи годишно и се водечки причини 

за смрт во светот (World Health Organization, 2008). 

Различните видови КВБ се: 1. КВБ настанати поради атеросклероза, како 

што е исхемичната болест на срцето или болест на коронарните крвни садови (angina 

pectoris), која може да заврши со миокарден инфаркт, цереброваскуларна болест (на 

пример, мозочен удар), болестите на аортата и на артериите, вклучувајќи 

хипертензија и периферна васкуларна болест; и 2. Други КВБ каде што се вбројува 

вродената срцева болест, ревматските срцеви заболувања, кардиомиопатиите и 

срцевите аритмии. 

Атеросклерозата е основниот патофизиолошки процес на ѕидовите на 

крвните садови, која индуцира коронарна срцева и цереброваскуларна болест. Кај 

оваа болест, масните материи и холестеролот го зафаќаат луменот на големите и на 

средните крвни садови (артериите), а промените можат да ги зафатат и најситните 

крвни садови. Овие депозити (плаки) предизвикуваат нерамна внатрешна површина, 

стеснување на луменот и намалена еластичност на крвните садови, што ја 

осиромашува циркулацијата (ischemia) во одреденото подрачје. На крајот, може да 

дојде до згрутчување на крвта. Ако згрутчувањето на крвта се создаде во 

коронарните артерии, може да настане некроза на дел од миокардот - миокарден 

инфаркт, а доколку згрутчувањето е присутно во мозокот, може да предизвика 

мозочен удар (cerebrovascularen insult).  

Факторите, кои го промовираат процесот на атеросклерозата, се познати 

како фактори на ризик и вклучуваат: бихејвиорални фактори (пушење, физичка 

неактивност, нездрава исхрана (богата со сол, масти и калории) и злоупотреба на 

алкохол, метаболни фактори на ризик (зголемен крвен притисок - хипертензија, 

зголемено ниво на шеќер во крвта-дијабетес, покачени липиди во крвта- 

хиперлипидемија и прекумерна телесна тежина, и социо-демогрфвски и генетски 

фактори на ризик (финасиски приходи и низок образовен статус, возраст, пол, 



 

 

генетска предиспозиција и психолошки фактори - стрес, депресија итн.) (World 

Health Organization 2007; 2008-2013; 2009; 2010). 

Постојат значителен број студии, кои потврдуваат дека исхраната е 

сигнификантен ризик-фактор за создавање на атеросклерозата и на коронарната 

срцева болест. Високиот внес заситени масти, транс-масти, холестерол и сол и 

нискиот внес на овошје, зеленчук и на риба се поврзани со кардиоваскуларен ризик 

(World Health Organization, 2003; 2007; 2008-2013; 2009; 2010). 

Околу 16 милиони (1,0%) и 1,7 милиони (2,8%) од смртните случаи во 

светот се припишуваат на нискиот внес на овошје и на зеленчук (World Health 

Organization, 2009). Количината на сол што се користи во исхраната е многу важна, 

бидејќи го детерминира нивото на крвниот притисок и целиот кардиоваскуларен 

ризик (World Health Organization 2009; 2010). Светската здравствена организација 

(СЗО), препорачува земање сол, помалку од 5 грама дневно, со цел превенција на 

КВБ (World Health Organization, 2003). 

Честото консумирање висококалорична храна, како што е преработената 

храна со висока содржина на масти и шеќери, ги промовира факторите на ризик за 

КВБ како што е дебелината, хипертензијата, хиперлипидемијата и дијабетесот. 

(World Health Organization. 2007). Здравата исхрана, може да придонесе за нормална 

телесна тежина, за добар липиден профил и за физиолошки вредности на крвниот 

притисок (Strazzullo P et al.,2009). Елиминацијата на транс-мастите од исхраната и 

нивната замена со зеленчукови масла, богати со полинезасаитени масти, преку 

консумацијата на зеленчук, значајно го намалува ризикот од коронарна срцева 

болест (World Health Organization, 2003).  

Со оглед на фактот дека исхраната е дел од мозаикот на 

мултифакторијалната етиопатогенеза на КВБ и категорија на која можеме да 

влијаеме и да ја модифицираме, неопходни се понаташни истражувања во полето на 

нутриционизмот, за детекција на профил на единката, која е под најголем ризик да 

развие КВБ. 
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1. ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ  

 

1.1 ПРЕВАЛЕНЦА НА КАРДИОВАСКУЛАРНИТЕ БОЛЕСТИ  

Кардиоваскуларните болести (КВБ), се  една од најчестите причини за висок 

морбидитет и морталитет во светот и имаат големо социо-економско значење.  

КВБ или болестите на срцето и на крвните садови вклучуваат широка палета 

на нарушувања како што се: коронарна срцева болест, цереброваскуларни болести, 

периферна артериска болест, ревматски болести на срцето, конгенителни срцеви 

болести, односно вродени малформации на срцевата структура, длабока венска 

тромбоза и пулмонална емболија.  

Во текот на последниве две децении, загрижува податокот дека стапката на 

морталитет од КВБ значајно пораснала во земјите со ниски и средни приходи, во 

однос на развиените земји со високи приходи (Wilmot et al. 2015; Mozaffarian et al. 

2015). Процентот на прерана смрт од КВБ во неразвиените земји достига 42% во 

споредба со 4% во развиените земји. Во текот на 2008 година, евидентирана е бројка 

од 17 милиони луѓе во светот кои починале од КВБ (Mendis, Puska & Norrving, 2011). 

Истовремено, ризикот од КВБ кај жените се зголемува. (Garcia et al. 2016). 

Истражувањата на Michiaki et al. (2003) на јапонската популација, 

сугерираат дека кај постарите лица, инциденцата на мозочен удар се намалува, 

додека инциденцата за коронарната срцева болест, во последниве години, се 

зголемува. Недоволната контрола на хипертензијата и зголемувањето на 

метаболичките нарушувања може да придонесат за овие трендови. Анализите се 

вршени на 1618/2038/2637 жители на Хисајама на возраст од 40 години, без историја 

на мозочен удар или миокарден инфаркт во 1961/74/88 година, респективно. Секоја 

група е следена во периодот од 12 години, споредувајќи ја инциденцата, 

морталитетот и стапката на преживување од КВБ. Стапката на инциденца и 

морталитет кај коронарната срцева болест е непроменета, освен што се зголемува 

инциденцата кај постарите лица. Меѓутоа, преваленцата на тешката хипертензија и 

пушењето, значително се намалуваат. 

Според светската статистика, во 50/60-тите години, јапонците се 

карактеризираат со највисок степен на морталитет од мозочен удар, но со пониска 

смртност од КВБ, споредено со западните популации. Опаѓањето на 
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кардиоваскуларниот морталитет е забележан во Јапонија, но причините за овој тренд 

се неизвесни (Michiaki et al.2003). 

Студијата за коронарна срцева болест, кај јапонските мигранти, во споредба 

со јапонците кои живеат во Јапонија Marmot, и сор., 1975), дава можност да се 

проучат факторите што се одговорни за високите стапки на КВБ во Америка, во 

споредба со Јапонија. Истражувањето е спроведено на 11. 900 мажи од јапонско 

потекло, на возраст од 45 до 69 години, кои живеат во Јапонија, Хаваи и во 

Калифорнија. Трите географски локации се споредени во однос на преваленцата на 

КВБ со споредување на вредностите на крвниот притисок и на холестеролот. Не е 

евидентирана разлика во преваленцата на ангина-пекторис и евентуален миокарден 

инфаркт, помеѓу трите испитувани групи. Серумскиот холестерол, е покачен во 

трите испитувани групи, но преваленцата на хипертензија во Јапонија е во средина, 

помеѓу преваленцата на Хаваи и повисоката преваленца во Калифорнија. Секое 

мерење на вредностите на крвниот притисок и на холестеролот, укажува на поголема 

преваленца на КВБ во Калифорнија. Овие резултати и универзалноста на пушењето 

во Јапонија, сугерираат дека конвенционалните фактори на ризик само делумно го 

објаснуваат мултифакторијалниот мозаик на етиопатогенезата на КВБ.  

Кардиоваскуларните заболувања се водечка причина за смртност и главна 

причина за попреченост и загубена продуктивност кај возрасните. Во САД, срцевите 

заболувања и мозочниот удар, се рангираат на прво и на трето место, како причини 

за смртност. 

КВБ се јавуваат кај доенчињата, децата и кај возрасните од двата пола и 

влијаат врз луѓето од сите раси и етнички групи. Ризик за да се добие коронарна 

болест во четириесеттите години од животот, е околу 50 % кај мажите и 32 % кај 

жените. Се проценува дека еден од три возрасни во САД (околу 71,3 милиони) имаат 

еден или повеќе видови КВБ. Распространетоста се зголемува со напредокот на 

возраста и варира во рамките на расните, етничките, географските и на социо-

демографските групи. Меѓу 71,3 милиони возрасни лица, со една или повеќе форми 

на КВБ, најзастапени се хипертензијата (65 милиони), коронарната срцева болест 

(13,2 милиона), мозочниот удар (5,5 милиони), срцевата слабост (5 милиони) и 

вродените срцеви дефекти (1 милион ), (American Cancer Society, 2017). 

Срцевите заболувања и мозочниот удар се првите и третите водечки 

причини за смрт во САД. Овие две категории на болести учествуваат со 34,4 % од 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Marmot%20MG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1202953
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2,4 милиони смртни случаи во 2003 година. Всушност, со исклучок на смртните 

случаи од рак, срцевите заболувања и мозочниот удар се одговорни за повеќто 

смртни случаи во 2003 година отколку сите петнаесеттина водечки причини за смрт, 

заедно (хронични болести на белите дробови, несреќи, дијабетес, инфлуенца и 

пневмонија, напади итн). Околу 45 % од смртните случаи од КВБ се предизвикани 

од исхемична или коронарна болест. Други главни дијагнози кои придонесуваат 

смрт се: мозочен удар (14 %), срцева слабост (5 % , хипертензија и хипертензивна 

срцева болест (4 %). Во 2003 година, конгениталните кардиоваскуларни дефекти 

придонесоа само 0,5 % смртност од КВБ, сепак, тие остануваат водечка причина за 

смрт кај доенчињата и кај децата. На пример, кај конгениталните дефекти на срцето 

имало 1.445 смртни случаи, кај новороденчиња во 2003 година, што изнесува скоро 

26 % од смртните случаи кај новороденчињата од сите вродени дефекти. 

Забележливиот пад на стапката на смртност прилагодена на возраста од срцеви 

заболувања и од мозочен удар, претставува едно од најголемите јавни здравствени 

достигнувања на дваесеттиот век. Од 1940 година, стапката на смртност прилагодена 

на возраста, опаднала за повеќе од 56 % кај срцевите заболувања и повеќе од 70 % 

кај мозочените удари (Menash & Brown, 2007). 

Кардиоваскуларната болест останува водечка причина за смрт на глобално 

ниво. По неколку децении постојан пад во САД, смртните случаи на КВБ се во 

пораст (840.678 смртни случаи во 2016 година, во однос на 836.546 во 2015 година), 

иако во светот, бројот на лица кои умираат од КВБ е помал во 2016 година (17,6 

милиони) во однос на претходната година (17,9 милиони). Со исклучок на високиот 

крвен притисок, преваленцата на КВБ кај возрасните во САД изнесува 9 проценти во 

целост (24,3 милиони во 2016 година), (Benjamin, 2019).  

Денес, кардиоваскуларните болести се водечка причина за морталитет во 

Индија. Една четвртина од сите смртни случаи се припишува на КВБ. Исхемичните 

срцеви заболувања и мозочниот удар се предоминантни причини,кои се одговорни за 

80% целокупната смртност од КВБ. Проценката на студијата на Prabhakaran et al. 

(2016), за смртноста од КВБ, изнесува 272 на 100. 000 жители во Индија, во однос на 

глобалниот просек од 235 на 100. 000 жители.  

Некои аспекти на епидемијата од КВБ во Индија, се особена причина за 

загриженост, вклучувајќи го нивното забрзано засилување, раната возраст на 

почетокот на болеста и високата стапка на смртност во одредени делови на 
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државата, односно во посиромашните рурални области. Прогресијата на епидемијата 

се карактеризира со пресврт на социо-економските параметри, односно употребата 

на тутунот и нискиот внес на овошје и на зеленчук стануваат поприсутни меѓу оние 

од пониските социо-економски средини. Исто така, поединците од пониските социо-

економски средини честопати не добиваат оптимална терапија, што доведува до 

послаб исход.  

Справувањето со епидемијата бара развој на стратегии како што се: 

формулирање и ефикасно спроведување на медицината заснована на докази, 

зајакнување на здравствените системи и акцент на превенцијата, раното откривање и 

третманот со употреба на конвенционални и на иновативни техники.  

 Во Република Северна Македонија, во 2017 година, починале 11.172 лица 

од КВБ, а стапката на смртност изнесува 538,5% на 100.000 жители (5.364 мажи и 

5.808 жени). КВБ учествуваат со 55,0 % во вкупниот морталитет и се на прво место 

како причини за смрт во нашата земја. 

Во периодот од 2010 до 2017 година, стапката на морталитет од КВБ 

осцилира во рамките на вкупното население во државата. Во 2010 година, стапката 

на морталитет изнесува 538,6%, а во 2017 година 538,5% на 100.000 жители. 

Специфичната стапка на КВБ, по возраст, кај населението над 65 години е 

значително повисока во споредба со специфичната стапка на морталитет кај 

населението од 0 до 64 години. Смртноста од исхемичните болести на срцето е 

значително поголема кај населението над 65 години, во споредба со смртноста кај 

населението до 64 години. Стапката на морталитет од цереброваскуларни болести, 

на возраст над 65 години, во 2017 година изнесува 896,5% на 100.000 население, а на 

возраст до 64 години е помала за 21,4% (Memeti et.al. 2017). 

 

1.2 ЕТИОПАТОГЕНЕЗА НА КАРДИОВАСКУЛАРНИТЕ БОЛЕСТИ 

Етиопатогенезата на КВБ, најчесто се објаснува како блокада или намален 

доток на крв, односно исхемија до одредено подрачје на срцето или на мозокот, кои 

се резултат на создавање и таложење масни наслаги во внатрешноста на крвните 

садови. Хроничното таложење масти доведува до атеросклероза на крвниот сад, 

негово стеснување (коронарна срцева болест), или стеснување и пукање на крвниот 

сад и застој на циркулацијата во одредената регија на срцето или на мозокот (срцев 
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удар, или цереброваскуларен инсулт), или блокада на крвниот сад (создавање тромб 

или емболија).  

Атеросклерозата претставува инфламаторна болест на крвните садови. Еден 

од главните фактори за појавата на оваа болест е високата концентрација на 

липопроптеините со ниска густина (ЛДЛ) во крвта. Процесот на атерогенезата се 

состои од акумулација на липиди на ѕидовите на артериите. Всушност, лезиите од 

атеросклерозата претставуваат серија на високоспецифични клеточни и молекуларни 

реакции, кои најдобро може да се опишат како воспалителна болест. Лезиите на 

атеросклерозата се јавуваат, најчесто, кај големите и кај средните еластични артерии 

кои имаат мускулен слој и може да доведат до исхемија на срцето, на мозокот или на 

ексремитетите, што резултира со инфаркција. Лезиите можат да бидат присутни во 

текот на целиот живот кај едно лице. Всушност, најраниот тип на лезии, 

таканаречената ,,масна низа", која е честа кај доенчињата и кај малите деца, е чиста 

инфламаторна лезија, која се состои само од макрофаги, изведени од моноцитите и 

Т- лимфоцити. Кај лицата со хиперхолестеролемија, на приливот на овие клетки му 

претходи екстрацелуларно таложење на аморфни и мембранозни липиди (Ross, 

1999). 

 

Слика 1. Формирање на масни наслаги кај атеросклерозата (Ross, 1999) 

Фактори кои влијаат врз појавата на атеросклерозата се хипертензијата, 

хиперлипидемијата, дијабетесот, пушењето, физичката неактивност, дебелината и 

др. Во вискоразвиентите земји е забележан пад на смртноста од КВБ, како последица 

од подобрувањето на стилот на живеење и промената на животните навики. За да се 

посигне истиот ефект и во ниско и во средноразвиените земји, потребно е да се 

Миграција на мазни наслаги, формирање Т- клетки и адхеренција на 
мускулни клетки, пенести клетки, ативација и агрегација на влез на 

леукоцити и тромбоцити 
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едуцира населението во насока на подобување на начинот на живеење и на навиките 

(Herrington et al. 2016). 

1.3 РИЗИК-ФАКТОРИ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНИ БОЛЕСТИ 

Ризик-факторите кои се одговорни за појавата на кардиоваскуларните 

болести се добро познати, а најчести се оние што го отсликуваат стилот на 

живеењето како што се: несоодветната исхрана Bowen et al. (2018), физичката 

неактивност Roberts et al. (2019), пушењето Quintella Farah et al. (2019), прекумерната 

употреба на алхохол Fernandez-Sola, (2015), недоволниот сон и стресните ситуации. 

Оваа група ризик-фактори е променлива категорија, на нив можеме да влијаеме, да 

ги модулираме и соодветно да ги прилагодиме, а со тоа нивната улога добива 

витално значење во превенцијата од КВБ.  

Исто така, овие ризик-фактори се причина за појавата на други сериозни 

нарушувања како што е хипертензијата, хиперлипидемијата, дијабетесот тип- 2 и 

дебелината, а нивното присуство дополнително ја зголемува комплексноста и 

ризикот од настанок на посложени форми на КВБ. 

Полот и генетскиот фактор се дел од мозаикот на ризик-факторите за 

настанокот на КВБ (Victor et al. 2014; Rossouw, 2002). 

 

1.3.1 Физичка активност 

Во последните неколку години, практикувањето на редовна физичка 

активност доживува голем пораст, кој се должи на свесноста кај младите луѓе за 

бенефиот од истата, во унапредувањето на здравјето. 

Студиите спроведени од Tharp (2019), Esquivel et al. (2012) & Sofi et al. 

(2008), покажуваат дека физичката активност го намалува морбидитетот, 

морталитетот, прогресијата или регресијата на коронарната срцева болест преку 

модификација на животниот стил, која вклучува вежбање.  

Физичка неактивност е идентификувана како важен фактор на ризик во 

развојот на КВБ (Thompson et al. 2003). Физичката активност опфаќа слободен 

интерес кој е поврзан со зголемување на трошењето енергија или тренинг, кој 

претставува планирана, структурирана, повторувачка и целно ориентирана 

активност. Независно од физичката активност или од статусот на тренингот, 

индивидуалното кардио-вежбање, изразено како метаболен еквивалент или како пик 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Quintella%20Farah%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31155156
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fern%C3%A1ndez-Sol%C3%A0%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26099843
javascript:;
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на кислород, може да се мери со максимален стрес-тест (на пример, на лента или на 

велосипед). 

 Како резултат на серијата епидемиолошки студии извршени од Taylor 

et al. (2004) & Аderson, (2016), може да се заклучи дека физичката активност во 

слободното време е ефикасна во примарната превенција од кардиоваскуларните 

болести, во однос доза-одговор што доведува до 20% намалување на 

кардиоваскуларните настани и зголемување на животниот век од околу 5 години. Во 

овој поглед, високата кардиоваскуларна кондиција, како резултат на енергични 

нивоа на активност, се чини дека е поважна од вкупното време на активност. 

Васкуларното ремоделирање во здравото срце, како одговор на тренингот, се состои 

во зголемување на артериите и на артериолите во телото и на повеќе капилари, што 

го подобрува снабдувањето со артериска крв (Linke & Erb, 2008). 

Затоа, сегашните научни согледувања за основните превентивни ефекти од 

вежбањето треба да имаат влијание врз јавните и врз политичките одлуки за 

создавање средина која ја поддржува секојдневната физичка активност. Од друга 

страна, потребни се дополнителни истражувања за подобро детално разбирање на 

ефектите од вежбањето, со цел воспоставување оптимизирани програми за обука 

како значајна компонента во терапијата на КВБ (Winzer et al. 2018). 

1.3.2 Пушење 

Пушењето е поврзано со кардиоваскуларниот ризик. Напорите на јавното 

здравство придонесува за намалената преваленца на пушењето и за зголемените 

придобивки во превенцијата од КВБ. 

Фрамингамовата студија Dawber et al. (1959) следи 5.041лице (52% жени), со 

средна возраст од 36,1 година, без превалентни КВБ. Собраните податоци за 

статусот на пушењето како релевантен фактор на ризик може да послужи како 

предикција за инциденцата на КВБ во наредните децении. Резултатите покажуваат 

конзистентен, двојно зголемен ризик од КВБ кај мажи кои пушат во споредба со 

непушачите, кои се следени во текот на 12-годишниот период (од 1971 до 2006 

година). Жените кои пушат имаат 1,5 пати поголем ризик од КВБ. Резултатите ја 

нагласуваат важноста на континуираните напори на јавното здравје за престанокот 

на пушењето, како модифицирана изложеност која силно придонесува кон ризикот 

од КВБ. Пушењето останува важен фактор на ризик и покрај значителните 

подобрувања во превенцијата и во третманот на КВБ (Burke et al. 2017). 
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Студијата на Kidane A. и сор., (2015) презентира постоење на КВБ од 2%, 

или на 943.800 евидентирани кардиоваскуларни болни во популацијата од 47,2 

милиона жители, во Танзанија. Процентот на пушачи кај анкетираните пациенти е 

25%, односно 240.400 пациенти - пушачи, страдаат од КВБ. 

Hecht et al. (2016), испитувајќи ги меѓусебните односи на нивоата на кадмиум 

во крвта и во урината со пушењето, кај здрави испитаници и кај оние што добоваат 

миокарден инфаркт, мозочен удар или двете нарушувања, во периодот од 2003 до 

2012 година, сугерира дека нивоата на кадмиум се поврзани со пушењето и со КВБ. 

Од 12.511 учесници, 1.330 (8,5%) имаат претходен миокарден инфаркт или мозочен 

удар или двете нарушувања. Влијанието на кадмиумот врз КВБ, е присутно дури и 

по откажувањето од пушењето. 

1.3.3 Алхохол 

Одредени студии Glymour (2014), Ronksley et al. (2011) & Holmes et al. 

(2014), сугерираат дека лицата кои консумираат алкохол во умерени количини имаат 

понизок кардиоваскуларен ризик од оние што не пијат. Сепак, останува најважното 

прашање, дали умереното пиење го намалува кардиоваскуларен ризик. Разликата 

помеѓу одговорите што ги добиваме од конвенционалните опсервациски студии (кои 

се предвидливи) и одговорите што ни се потребни за подобрување на здравјето (кои 

се каузални), е од фундаментално значење (Glymour, 2014). 

Студијата на Klatsky et al. (2015) покажува добра корелацијата помеѓу 

консумирањето на алкохолот во текот на целиот живот и структурните и 

функционалните абнормалности на миокардот и скелетните мускули кај умерените 

консументи на алкохол. Позитивниот ефект е забележан само кај оние што пиеле 120 

мл алкохол дневно, во текот на 20 години.  

Истата шпанска група истражувачи, подоцна, објавува податоци кои 

укажуваат на поголема чувствителност кај жените, силна генетска предиспозиција и 

еквивалентна поволна прогноза со намален внес на алкохол или целосна 

апстиненција. Изгледа неверојатно дека оваа подобрена состојба може да биде 

резултат на лесно, или умерено внесување алхохол. Освен кај лица со тешки 

заболувања на црниот дроб, алкохолот ги зголемува нивоата на липопротеините со 

висока густина (ХДЛ) преку механизми кои не се сосема јасни (Rimm et al.1999; 

Criqui & Golomb, 1998). Инверзните односи помеѓу нивото на ХДЛ и ризикот од 

КВБ, веројатно се резултат на отстранување на липидните депозити во големите 
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артерии и спречување на оксидацијата на ткивото, предизвикана од ЛДЛ- 

холестеролот. Наодите укажуваат дека приближно половина од понискиот КВБ- 

ризик кај консументите на алкохол е посредуван од повисоките нивоа на ХДЛ-3 

(постојат ХДЛ-супфракции, познати како ХДЛ-2 и ХДЛ-3) (Gaziano et al. 1993). 

Неуспехот на лековите што го стимулираат производството на ХДЛ да имаат 

корисен ефекти и потребата од пософистицирана карактеризација на ХДЛ-

подфракциите, иницираат дополнителни истражувања и трагање за поедноставно 

толкување. Сепак, врската со ХДЛ останува најдобро воспоставен механизам за 

објаснување на кориснот ефект на алкохолот кај КВБ. 

Frankel et al. (1993) укажуваат дека белото, црвеното вино и пивото се 

ефикасни во намалувањето на ризикот од КВБ. Особено, убедливо во 

дискредитација на верувањето дека превенцијата на КВБ се должи исклучиво на 

неалкохолните состојки во црвено вино, се извештаите за еквивалентна корист и кај 

популацијата која пие пиво (Klatsky, 2015). 

Опсервациските студии постојано известуваат дека лица што слабо до 

умерено внесуваат алкохохол, се со помал ризик да добијат КВБ, отколку они што 

апстинираат, додека оние штовнесуваат големо количество на алхохол имаат висок 

КВБ-ризик (Abramson JL, et al. 2011; Janszky I, et al. 2000 & O`Keefe et al. 2014). 

Мета-анализата Djousse et al. 2009) во која учествуваат 1 милион лица, 

покажува дека слаботото до умереното внесување алхохол, значително ја намалува 

смртноста од КВБ, за време на следењето на испитаниците. Максималниот 

протективен ефект од алхохолот е забележан при внес на пола до еден пијалак 

дневно кај жените (18% намалување на вкупната смртност), кај мажите, 

максималниот бенефит е забележан при конусмирање на еден до два пијалака, каде 

што вкупната смртност изнесува 17%. Сепак, дозите над 2,5 пијалаци дневно кај 

жени и 4 пијалаци дневно кај мажи, се поврзани со прогресивно повисоки стапки на 

смртност во зависност од количината.  

Студијата на O`Keefe et al. (2014) во која се испитувани 245.000 возрасни 

лица во САД, укажуваатдека алкохолните дози што се движат од 3 пијалаци неделно 

или повеќе, кај двата пола, (4 до 7 пијалаци неделно за жени и 4 до 14 пијалаци 

неделно кај мажи), покажуваат пониско ниво на смртност од КВБ во споредба со 

испитаниците кои внесувале големи количини на алохол (> 7 пијалаци неделно кај 
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жени, или> 14 пијалаци неделно кај мажи) , или во споредба со оние што 

апстинирале поголем дел од животот.  

1.3.4 Хипертензија 

Високиот притисок е еден од најсилните ризични фактори, речиси, за сите 

кардиоваскуларни болести стекнати во текот на животот, вклучувајќи ја коронарната 

болест, хипертрофијата на левата комора и валвуларните срцеви заболувања, 

срцевите аритмии, атријалната фибрилација, церебралниот мозочен удар и реналната 

инсуфициенција. Севкупно, преваленцата на хипертензијата во различни европски 

земји е околу 30-45% од општата популација, со висок пораст кај повозрасната 

популација Превенцијата на КВБ и препораките за третман се поврзани со 

квантификацијата на вкупниот кардиоваскуларен ризик, кој може да се процени од 

неколку различни модели. Сепак, влијанието на возраста врз ризикот е толку силно 

што младите лица (особено жените), најверојатно, нема да достигнат високо ризични 

нивоа дури и кога имаат повеќе од еден главен фактор на ризик и јасно зголемување 

на релативниот ризик (Kjeldsen, 2018).  

Светската распространетост на хипертензијата во 2010 година, е 1,39 

милијарди лица, што претставува 31% од сите возрасни. Ова претставува 

зголемување од 5,2% во глобалната преваленца помеѓу 2000 и 2010 година. Овие 

податоци, исто така, потенцираат зголемени диспаритети во преваленцата на 

хипертензијата помеѓу високоразвиените и средно или нискоразвиените земји. Од 

2000 до 2010 година, преваленцата на хипертензијата се намалува за 2,6% во 

високоразвиените земји, додека во ниско и средноразвиените земји се зголемува за 

7,7%, односно три пати повеќе луѓе со хипертензија живеат во ниско или 

средноразвиените земји (Bloch, 2016). 

1.3.5 Хиперлипидемија 

Хиперлипидемијата е одамна докажан ризик-фактор за развој на КВБ. 

Германската студија „PROCAM“ (Assmann & Schulte, 1988), е направена во 1979 

година, со цел да се утврди преваленцијата на факторите на ризик од КВБ кај 

германската популација, да се подобри предвидувањето и раното откривање на КВБ 

и да се добијат препораки за примарната превенција на васкуларната болест. 

Учесниците во испитувањата на студијата ,,PROCAM“ биле на возраст од 40 до 65 

години и немале миокарден инфаркт или мозочен удар на почетокот и за време на 

четиригодишното следење. Анализата на лонгитудиналните податоци покажува дека 
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хипертензијата, дијабетесот и хиперлипидемијата се независни ризик-фактори за 

појавта на КВБ. Хиперлипидемијата е сигнификантен фактор на ризик за добивање 

КВБ (Nelson, 2013). 

Студијата на Assmann et al. (1988) на 4.043 мажи и 1.333 жени, на возраст од 

50 до 65 години, покажува дека повеќе од 50% од испитуваните дијабетичари се со 

хипертензија. Холестеролот е лесно зголемен кај мажите кои се хипертоничари и 

дијабетичари, додека липопротеините со ниска густина (ЛДЛ) холестеролот е лесно 

покачен кај мажите со хипертензија и кај жените дијабетичари. Концентрациите на 

серумските триглицериди се повисоки кај лицата со хипертензија, додека кај 

дијабетичарите од двата пола, се значително повисоки. Концентрациите на ХДЛ се 

намалени, особено кај жените со хипертензија, па дури и кај дијабетичарите. Кај 

оние пациенти кои се загрозени од трите фактори на ризик (40% мажи и 60% жени) 

имаат особено атерогена комбинација која вклучува намален ХДЛ.  

Денес, продолжува контраверзата околу најадекватната медикаментна 

терапија за хиперхолестеролемијата. Меѓутоа, денес, располагаме со препораки за 

здрава нутриција со одредена количина на шеќери и видови на заситени или 

полинезаситени масти. Контролата на циркулирачкиот холестерол, ублажување на 

хипертензијата, регулацијата на дијабетесот и нутритивните препораки можат 

синергетски да дејствуваат во превенцијата на атеросклерозата и да го намалат 

ризикот од КВБ (Zárate et al. 2016). 

Реултатите од истражувањето на Ford et al. (2010) покажале дека 

преваленцата на хиперхолестеролемијата се движела од 53,2% до 56,1% и незначајно 

се менувала во текот на студијата. Значајни зголемувања биле забележани кај 

процентот на возрасни лица во САД, кои ја проверувале концентрацијата на 

холестерол во крвта (од 68,6% до 74,8%), кои пријавиле дека имаат висока 

хиперхолестеролемија (од 42,0% до 50,4%), кои пријавиле намалена употреба на 

лековите за покачен холестерол (од 39,1% до 54,4%) и кои ја контролирале 

хиперхолестеронемијата (од 47,0 на 64,3%). Меѓу сите учесници со 

хиперхолестеролемија, контролата се зголемила од 7,2% на 17,1%. Постоеле разлики 

во однос на полот, расата или етничката припадност. Забележана е пониска стапка на 

контрола кај жените во однос на мажите и пониска стапка на холестеролска 

проверка и пријавување на хиперхолестеролемијата кај афроамериканците и 

мексиканските американци од белците. 
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1.3.6 Дијабетес мелитус 

Дијабетес мелитус (ДМ), е главен јавен здравствен проблем што влијае на 

милиони луѓе низ целиот свет. Според Меѓународната проценка на федерацијата за 

дијабетес (Меѓународната федерацијата за дијабетес, 2015), 1 од 11 лица имаат 

дијабетес (околу 415 милиони луѓе). Ова претставува значително зголемување од 

285 милиони лица, кои се евидентирани во 2010 година. Смртноста, на секои 6 

секунди, може да се припише на дијабетесот или на компликациите поврзани со ДМ. 

Во САД, околу 29,1 милион американци, или 9,3% од населението имаат ДМ, а се 

смета дека уште 27,8% се недијагностицирани. Преваленцата на дијабетесот 

значително се зголемува со возраста, што влијае на околу 16,2% од возрасните 

американци на возраст од 45 до 64 години и 25,9% од возрасните на возраст од 65 

години или постари, преваленцата е, исто така, погодена од дебелината, особено од 

централната дебелина. Центрите за контрола на болести и превенција проценуваат 

дека со актуелните трендови, дури еден од тројца американски возрасни лица би 

можеле да имаат ДМ до 2050 година. Етничките малцински групи и популацијата на 

мигранти во земјите со висок приход, се особено погодени. Систематскиот преглед 

во Европа покажува дека шансите се 6 пати повисоки кај некои етнички групи да 

развијат ДМ, во споредба со европските популации (McFarlane et al. 2018). 

McFarlane et al. (2018) евидентира дека 80% од лицата со тип-2 ДМ ќе 

завршат со смрт од КВБ во споредба со 30% од популацијата која нема дијабетес. 

Приспособениот релативен ризик (РР) за кардиоваскуларна смрт кај пациентите со 

ДМ е 1,7 :1,8 за миокарден инфаркт (МИ) и 1,5 за мозочен удар, во споредба со оние 

без ДМ. ДМ дава висок ризик (67% кај мажите и 57% кај жените) за развивање КВБ. 

Оваа асоцијација е дополнета со фактот дека метаболните фактори на ризик за 

атеросклеротичната КВБ (АКВБ), се најчесто застапени кај пациентите со дијабетес. 

За жал, улогата на гликемиската контрола во спречувањето на АКВБ и 

макроваскуларните болести е сложена и нема јасни индиции за нивното спречување. 

Во прилог на горенаведеното, е проспективната студија на Dhindra et al. 

(2018) кои укажуваат дека интензивната гликемиска контрола (третман на A1C <7%) 

на 5.102 лица со новодијагностициран ДМ во Обединетото Кралство, не ги 

подобрува макроваскуларните исходи, кога се споредува со стандардната контролна 

група (A1C <9%). 
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1.3.7 Дебелина 

Според проценките на СЗО, повеќе од половина од возрасната популација во 

светот е со прекумерна тежина или дебелина. Во многу региони во светот, 

преваленцата на дебелината сè уште брзо се зголемува, а ако се продолжи со 

тековните трендови, таа ќе достигне глобално 18% кај мажите и ќе надмине 21% кај 

жените до 2025 година, наметнувајќи голем товар врз поединците, општествата и врз 

системите за здравствена заштита. Врз основа на овие податоци, дебелината 

оправдано се карактеризира како модерна глобална епидемиска болест. 

 Poirier et al. (2006), ја поврзуваат дебелината со широк спектар на 

кардиоваскуларни заболувања, вклучувајќи ја коронарната срцева болест, срцевата 

слабост, хипертензијата, цереброваскуларната болест, атријалната фибрилација, 

вентрикуларните аритмии и ненадејната срцева смрт. Дебелината е, исто така, 

поврзана со опструктивната ноќна апнеа и други синдроми на хиповентилација, кои 

негативно влијаат на кардиоваскуларната функција (Rohde et al. 2019). 

Дебелината може да го зголеми морбидитетот и морталитетот од КВБ 

директно и индиректно. Директните ефекти се посредувани со структурни и со 

функционални адаптации на кардиоваскуларниот систем кон дебелината за да се 

приспособат на вишокот телесна тежина, како и со ефектите на адипокинот врз 

воспалението и врз васкуларната хомеостаза, што води кон проинфламаторно и 

протромботично милје. Индиректните ефекти се посредувани од истовремени 

фактори на ризик од срцева болест,како што се резистенцијата на инсулин, ДМ тип-

2, висцералната адипозност, хипертензијата и дислипидемијата. 

Околу 11% од случаите со срцева болест кај мажи и 14% кај жени се 

припишуваат на дебелината. Според студијата Framingham, за срцето (Lamon-Fava et 

al. 1996), секое зголемување на индексот на телесна маса (БМИ) за една единица, е 

поврзано со 5% зголемен ризик од срцево заболување кај мажите и 7% кај жените, 

што укажува на дозно-зависна врска. Неодамнешните епидемиолошки податоци на 

Upadhya et al. (2015) сугерираат дека , особено кај жените, дебелината е посилно 

поврзана со срцевите заболувања со зачувана, а не намалена ејекциска фракција на 

миокардот, Koliaki et al. (2019) заклучуваат дека лица со прекумерна телесна тежина 

имаат зголемен ризик од добивање КВБ, во споредба со лицата со нормална тежина. 

Студијата на Hamer et al. (2012) ја проучува таканаречената, метаболно- 

здравата дебелина. Имено, дебелината обично е придружувана со неповолни 
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метаболиски профили, како што се оштетениот метаболизам на гликозата, 

негативните липидни профили, системското воспаление и покачениот крвен 

притисок, но не е секогаш така. Терминот, метаболно-здрава дебелина, се користи за 

да се опише дебелиот фенотип кој нема товар на какво било метаболиско 

нарушување. Постојат убедливи докази што покажуваат негативни ефекти на 

дебелината врз здравјето, но во оваа неодамнешна студија, со додавањето на 

информации за антропометриските мерки, како БМИ, обемот на половината или 

односот помеѓу половината и колковите, врз кардиоваскуларниот модел за 

предвидување на ризикот од болести, кој содржи конвенционални фактори на ризик, 

не ја подобрува дискриминацијата врз ризикот (Hamer & Stamatakis, 2012). 

 Неколку епидемиолошки студии направени од Katzmarzyk et al. (2006), 

Calori et al. (2011), покажуваат дека лицата со метаболиски здрава дебелина, не се 

изложени на зголемен ризик од развој на КВБ, во текот на 3-13 год.следење, во 

споредба со здравите лица со нормална тежина, но ризикот е помал во споредба со 

метаболиски нездраво дебелите учесници во истражувањето. 

 Сепак, постојат недоследности во податоците. Студиите со продолжен 

период на Arnlöv et al. (2010), Flint et al. (2010), Glynn et al. (2010), на следење (> 15 

год.) покажуваат дека дебелите учесници без базичен метаболиски синдром, имаат 

зголемен ризик од КВБ, во споредба со здравите лица со нормална телесна 

тежина. Покрај тоа, метаболно-здравите дебели жени имаат поголем ризик за 

супклиничка атеросклероза отколку жените кои не се дебели, но групата на 

метаболно-здравите дебели жени има помал ризикза КВБ во споредба со метаболно-

нездраво дебелите жени (Wormser et al. 2011). Затоа, особено е тешко да се извлечат 

цврсти заклучоци, што сугерира понатамошни истражувања за оваа проблематика. 

(Hamer & Stamatakis, 2012). 

1.3.8 Спиење 

Губењето на сонот е честа состојба во развиените земји, со докази што 

покажуваат дека луѓето во западните земји спијат во просек 6-8 часа, а тоа е 1,5 час 

помалку од пред еден век. Неодамнешните епидемиолошки студии откриваат 

поврзаност помеѓу недостигот на сон и на хипертензијата, коронарната болест и на 

дијабетесот.  

Истражувањето на Michiaki et al. (2010) ја сумира литературата која се 

однесува на гореспоменатите релации. Недостигот на спиење ја зголемува 
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активноста на сипматичниот нервен систем, што е заедничка патофизиолошка 

основа на хипертензијата и на дијабетесот. Соодветното траење на спиењето е важен 

фактор во спречувањето на КВБ во современото општество. 

Во 80-тите години од минатиот век, на врвот на јапонскиот економски бум, 

исцрпувачата работа и неспиењето се причина за голем број смртни случаи. 

Повеќето случаи на ,,karoshi", или ,,смрт од прекумерна работа", вклучува акутни 

кардиоваскуларни случаи. Слично на тоа, во САД, многу американци имаат 

долготраен недостиг на сонот. Само околу една третина од населението (37%) 

пријавуваат 8 часа, а 31%, 6 часа спиење во текот на ноќта, или помалку.  

Во проучувањето на округот Аламеда, сумиран е ризикот од морталитет 

поврзан со различните шеми на спиење, од 9-годишното следење на смртноста кај 

6.928 возрасни лица. Анализата покажува дека стапките на морталитет од исхемична 

срцева болест, рак, мозочен удар и сите комбинирани причини, се најниски за 

поединците кои спијат 7 или 8 часа во текот на ноќта. Кај мажите кои спиеле 6 часа 

или помалку, или 9 часа или повеќе, стапката на смртност е за 1,7 пати поголема од 

стапката на смртност (прилагодена според возраста) кај мажите кои спиеле 7 или 8 

часа во текот на ноќта. Споредбениот релативен ризик кај жените е 1,6 (Michiaki et 

al. 2010). 

Tochikubo et al. (1996) во своето истражување констатираат дека 

времетрањето на спиењето е поврзано со појавата на хипертензијата. Намаленото 

времетраење на спиењето од 3,6 часа во текот на ноќта, го покачува крвниот 

притиспок кај мажите. Кога истите ипитаници спијат по 8 часа, нема промена во 

крвниот притисок. 

Ayas, (2003) следи група од 71.617 американски здравствени работници - 

медицински сестри, на возраст од 45 до 65 години, без коронарна болест на 

почетокот на студијата, со цел да утврди дали намаленото време на спиење е 

поврзано со зголемен ризик од коронарни настани. Добиените резултати покажуваат 

дека времетрањето на спиењето, скромно го зголемува ризикот од КВБ. 

 

1.4 ВЛИЈАНИЕТО НА ХРАНАТА КАЈ КВБ  

Начинот на исхраната игра исклучително важна улога во креирањето на 

здравјето, на квалитетот и на современата култура на живеење кај секој поединец. 
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Здравата исхрана подразбрира добро направен избор на продукти, со цел добивање 

избалансиран внес на јаглехидрати, протеини и масти, а со тоа обезедување и на 

потребните олигоелементи, неопходни во градењето на здрав организам. Секој вид 

храна има своја улога во создавањето на тој мозаик, но најголемиот бенефит се 

постигнува со индивидуалното ,,кроење " на нутрицијата. 

Денес, информираноста на населението за здравата исхрана е полесно 

достапна, благодарение на информатичката технологија, а свеста за здравиот начин 

на живеење е сѐ поголема. Темата на овој труд е токму влијанието на исхраната врз 

застапеноста на КВБ и на нивната предикција. Затоа, во теоретскиот дел е 

инкорпориран преглед на позначајните видови намирници, кои можат да имаат 

позитивно влијание врз кардиоваскуларното здравје, заснован врз научните 

истражувања од светската литература. 

1.4.1 Млечни производи 

Млекото претставува прехрамбен производ што содржи јаглехидрати, 

протеини, емулгрирани масти, соли и вода, а покрај нив и лимонска киселина, 

лецитин, холестерол, витамини, ензими, и други материи. Квалитетот на млекото 

зависи од храната што ја консумира животното, од кое истото се добива. 

Биолошката вредност на млекото потекнува од присуството на 

фосфолипидите, стероидите, каротеноидите, и витамините А, Д и Е. Од 

фосфолипидите во млекото застапени се лецитонот, кефалинот и сфингомилеинот. 

Млекото содржи просечно 87,5% вода и 12,5% суви материи, па затоа има и 

мала енергетска вредност која изнесува околу 67 Kcal/100 g. Во него се наоѓаат три 

вида протеини и тоа: казеин, лактоалбумини и лактоглобулини. Нивното количество 

изнесува 3,4%.Од јаглехидратите млекото содржи лактоза, застапена со околу 4,7%, 

јаглехидрат од групата дисахариди. 

Од минералните материи застапени се Ca, P, K, Mg, Na, K, Cl, S и др. 

Калциумот и фосфорот се застапени во однос 1: 3, па затоа млекото преставува 

најдобар извор на калциум за организмот. Оваа намирница ги содржи витамините од 

Б-комплексот и тоа: тиамин, рибофлавин, и помала количина на витамин Ц. Од 

витамините растворливи во масти, во млекото се наоѓаат А, Д и Е. Исто така, 

млекото содржи многу ензими кои потекнуваат од крвта, млечните жлезди и 

микроорганзимите кои се присутни во него (Николовска, 2013). 



17 

 

Од млекото се добиват многу видови млечни производи како што се: кисело 

млеко, јогурт, сирење, кефир, млеко во прав и др., кои имаат голема хранлива и 

биолошка вредност и преставувуваат важен дел од исхраната на човекот. 

Од резултатите добиени од спроведениот прашалник и од досегашното 

лично нутриционистичко искуство, слободно можеме да констатираме, дека 

млечните производи се еден од најомилените продукти во исхраната кај 

македонската популација. Луѓето многу полесно можат да се откажат од внесување 

кој било друг продукт, за разлика од млечните производи. Најголемите ,,зависници" 

од млечни производи најчесто го внесуваат сирењето, кое на нивната трпеза е 

застапено за секој оброк.  

Во студијата на Grichton et al. (2014), испитуван е односот меѓу внесувањето 

млечни производи, кардиоваскуларното здравје и стилот на живеење (исхраната и 

физичката активност) со користење на критериуми дефинирани од страна на 

американската асоцијација за срце (American Heart Assosiation, 2014). Преку 

валидизиран прашалник за фреквенцијата на консумирање млечни прозиводи како 

јогурт, сирење, млечни десерти, сладолед, млеко и путер, анализирани се 1.352 

учесници. 

Мерени се седум фактори кои влијаат на кардиоваскуларното здравје и тоа : 

пушењето, индексот на телесна маса, физичката активност, исхраната, вкупниот 

холестерол, крвниот притисок и гликемијата. Со нивно сумирање, одреден е скор на 

кардиоваскуларно здравје (СКЗ). Констатирано е дека зголеменото консумирање 

млечни производи, (без разлика на процентот на масленост ), доведува до повисок 

скор на СКЗ. Зголеменото внесување на полномасно млеко, јогурт и на сирење 

асоцираат со подобро кардиоваскуларно здравје. Имено, испитаниците кои 

внесуваат најмалку 5 порции од овие производи неделно, имаат сигнификантно 

повисок СКЗ, во однос на испитаницте кои поретко ја консумираат оваа храна а, 

воедно не се пушачи, се придржуваат на препорачаната исхрана и имаат нормален 

индекс на телесна маса. Овие резултати укажуваат дека зголемениот внес на млечни 

прозизводи, има позитивно влијание врз кардиоваскуларното здравје (Crichton & 

Alkerwi, 2014). 

Во студијата на De Oliveira et al. (2012), испитувано е влијанието на 

заситените масти од различни видови на храна, стилот на живеење и навиките врз 

кардиовасклураното здравје. Во периодот од 2000 до 2010 година, следени се 316 
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испитаници од 45 до 84- годишна возраст, кои пополнувале прашалник за 

интензитетот на консумирање 120 видови продукти. Добиените резултати 

покажуваат дека зголемениот внес на млечни производи го намалува ризикот од 

КВБ. 

 Спротивно на ова, Panagiotakos et al. (2009), евидентираат дека 

диететските обрасци, кои подразбираат внес на месо, млечни прозиводи и слатки, го 

зголемуваат ризикот од КВБ. 

Млечните производи се важни за популацијата во трета доба заради 

богатството на квалитетни протеини, одредени минерали и витамини, Затоа, треба да 

се внимава кога млечните производи се исклучуваат од исхраната кај оваа 

популација, а и кај останатите генреации, воопшто. Нема конкретни докази дека 

млечните производи го зголемуваат ризикот од кардиоваскуларни заболувања 

(German et al. 2009). 

1.4.2 Месо 

Месото и неговите многубројни видови и продукти се значаен дел од 

човечкиот начин на исхрана и култура, насекаде во светот. Месото е извор на 

неколку клучни нутритивни фактори како што се: липидите, протеините со висок 

биолошки капацитет, елементите во траги (железо, цинк, фосфор, калиум, селен и 

хром) и витамините од Б- групата, тиамин, рибофлавин, нијацин, пантотенска 

киселина и биотин (Zang et al. 2010; Wyness et al. 2013). 

Хранливите карактеристики на месото и квалитетот, зависат од генетиката 

на животните, хранењето на добитокот и на постморталните процеси (Hocquette et al. 

2012). 

Масните киселини во месото се едни од виталните компоненти кои 

придонесуваат за нутритивната вредност на истото, во однос на физиолошките и на 

биохемиските функции. Овие компоненти можат да бидат под влијание на 

генетиката и на исхраната. Месото е главен извор на полинезаситени масни 

киселини (PUFA) и заситени масни киселини (SFA). Доказите покажуваат дека 

вкупните масти не треба да надминат 30% од вкупниот внес на енергија за да се 

избегне нездравото зголемување на телесната тежина. (Hooper et al. 2012; World 

Health Organisation, 2003). 

Високото ниво на SFA се поврзува со зголеменото ниво на холестерол во 

крвта, со коронарната срцева болест и со кардиоваскуларните болести според 
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научното мислење во минатото, но неодамнешните податоци, не ги поддржуваат 

претходните асоцијации Siri-Tarino et al. (2010), не нашле значајни докази за SFA- 

социјацијата со кардиоваскуларни и со коронарни срцеви болести. Сепак, се 

препорачува замена на SFA со PUFA како дел од здравата исхрана.  

Мултиплицираните здравствени ефекти, како редукцијата на ризикот од 

КВБ (Salter, 2013), соодветниот развој на мозокот и со видот во феталниот период 

(Morse, 2012), одржувањето на нервните и на визуелните ткива во текот на животот, 

се поврзани со коњугираната линоленска киселина (CLA), со долг синџир PUFA (n-

3) и содржината на докозахексаеноичната киселина (ДХА). Говедското месо и 

другите производи од преживарите, претставуваат важен диететски извор на CLA. 

Диететската α-линоленска киселина (ALA) во месото и во другите извори богати со 

ALA, се клучен извор на исхрана соn-3 масни киселини, и нејзиното диететско 

вклучување е критично за одржување на ткивните долги синџири на n-3- нивоата 

(Bacelo-Coblijn & Murphy, 2009). 

Посното месо со помала содржина на масти, помалку од 1% содржи поздрав 

однос на PUFA : SFA, за разлика од месото со висока содржина на масти (Raes et al. 

2001). Црвеното месо е извор на висококвалитетни протеини, кое промовира губење 

на тежината или нејзино зголемување кај возрасните Brehm & D'Alessio (2008), 

Halton & Hu (2004), Westerterp-Plantenga et al. (2009), намалување на масното ткиво 

(Keller, 2011), но исто така, го штити телото од губење на мускулната маса (Bopp et 

al. 2008). 

Губењето на висококвалитетните протеини, особено кај постарите лица 

предизвикува сакропенија (дегенеративно губење на скелетната мускулна маса) и 

сакропениска дебелина, со замена на изгубената скелетна мускулна маса, со сало 

(Paddon-Jones &Leidy, 2014; Paddon-Jones&Rasmussen 2009; Paddon-Jones et al. 2008).  

Протеините во месото ги обезбедуваат сите 8 есенцијални аминокиселини 

(лизин, леуцин, изолеуцин, треонин, метионин, фенилаланин, триптофан и валин) 

без нивно лимитирање (Phillips, 2012). 

Sinha et al. (2009) го испитува влијанието на црвеното, белото месо и 

неговите преработки врз смртноста генерално, но и кај одредени специфични 

заболувања. Испитувани се лица од 50 до 71- годишна возраст (322. 263 мажи и 223. 

390 жени), во временски интервал од 1995 г. до 2005 г. Користен е прашалник за 

евентуална консумација на 120 продукти и пијалаци. Изготвени се три вида на диети 
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во однос на ризикот при внес на месо и тоа: диета со висок, со среден и со низок 

ризик. Резултатите покажуваат дека внесот на црвено месо и неговите преработки 

како и диетите со висок процент на внес на месо, го зголемуваат ризикот од 

смртност генерално, смртноста од КВБ и од ракот, подеднакво кај двата пола. 

Меѓутоа, зголемениот внес на бело месо и диетите со низок ризик при внес на месо, 

го намалуваат ризикот од смртност, предизвикана од канцер. 

1.4.3 Риба 

Хемискиот состав и биолошката вредност на рибите зависат од видот, 

староста и од начинот на кој се одгледуваат. Рибите содржат 70-80% вода. Месото на 

рибите содржи 15-20% протеини, изградени од миоглобин и мало количество на 

колаген, што ги прави лесно сварливи. Мастите се застапени со 2,1-20%, а застапени 

се триглицеридите и фосфолипидите (лецитин). Рибите содржат мало количество 

јаглехидрати во вид на гликоген. Во слатковидните риби има P, Ca и Mg, а од 

олигоелемнтите Fe, Co и Cu, додека морските риби содржат поголемо количество на 

јод. Тие се извор на витамините А и Д, а во помало количество витамини од Б- 

комплексот и витаминот Ц. Витамините А и Д се повеќе застапени во црниот дроб 

на рибите и во рибиното масло Енергетската вредност на различните видови риби 

изнесува околу 80-250 Kcal/100 g (Николовска, 2013). 

Студијата на Takata et al. (2013), укажува на инверзната асоцијација помеѓу 

внесот на риба и на ризикот од КВБ и од коронарна смртност. Процентуален 

придонес од n-3- полинезаситените масни киселини (n-3 PUFA или омега-3 PUFA) 

добиени од рибиното масло, добиле особено научно внимание. Зборот ,,омега-3" 

,речиси, станува синоним за риби. n-3 PUFA од рибиното масло, влијае врз 

намалувањето на вкупната смртност по миокарден инфаркт.  

Appleby et al. (2002) констатираат дека крвниот притисок е понизок кај оние 

испитаници кои јадат риба, за разлика од оние што јадат само растителна храна. Во 

друго испитување изготвено од Hoshi et al. (2013) евидентираат дека кај пациентите 

со хипертензија, констатирано е скромно намалување на крвниот притисок со 

консумирање риба. Кај нормотензивните испитаници кои консумирале риба, не е 

забележано намалување на крвниот притисок. Полинезаситените масни омега – 3 

масни киселини во рибата , како EPA I DHA, исто така, имаат поволен ефект врз 

нивото на липидите во крвта. Лицата, кои имаат покачени триглицериди, треба 
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задолжително да внесат риба во својата исхрана, или 1 г од EPA/DHA во капсули, за 

намалување на триглицеридите во крвта (Shearer et al. 2013). 

Консумацијата на риба во големи количини, може да има и негативен ефект 

врз човечкото здравје. Имено, таа содржи повеќе канцерогени и неканцерогени 

соединенија - жива, кои се таложат во адипозното ткиво кај масните риби. Живата е 

исклучително штетна за бремените жени (Bloomingdale et al. 2010). Истражувањата 

за односот помеѓу внесувањето риба, изложеноста на жива и срцевите болести, 

укажуваат дека високата содржина на жива во рибата, може да го намали 

кардиопротективниот ефект од истата (Genchi et al. 2017). Шведските препораки 

(Undeland et al. 2004) наведуваат најмногу еден оброк од потенцијално 

контаминирани риби со жива, месечно, за бремените жени и еден оброк неделно за 

останатите лица. 

1.4.4 Јаткасти плодови 

Јатките се богати со незаситени масни киселини, протеини, расителни 

влакна, растителни стероли, минерали, вклучувајќи калиум и магнезиум и 

антиоксиданти како што се бета-каротенот, витамините Ц и Е, селенот и фенолните 

соединенија. Јатките и кикиритките имаат слични профили на макронутриенти, но се 

разликуваат во однос на моно и полинезаситените масни киселини, типот на 

фенолните соединенија, количината на специфичните витамини, минералите и на 

растителните стероли (Ros, 2015). На пример, ф'стаците во споредба со јатките имаат 

помалку маснотиии, пониска калорична вредност, но и содржат највеќе незаситени 

масни киселини, калиум, γ-токоферол, фитостероли и ксантофини каротеноиди, како 

лутеинот. (Terzo et al. 2017).За споредба, оревите содржат повеќе алфа-линоленска 

киселина, додека бадемите се богати со α-токоферол (Rusu et al. 2018; Stuetz et al. 

2017). 

Истражувањето на Coats et al. (2018) сугерира асоцијација помеѓу 

консумирањето јаткасти плодови и подобрувањето на кардиоваскуларното здравје, 

кај различни популации, со варијабилен внес на разновиден вид јатки. 

Кардиопротективните механизми вклучуваат намалување на холестеролот, 

намалување на воспалението во организмот и подобрување на васкуларното здравје. 

Студијата на Аlexandra et al. (2015), која претставува, преглед на дваесет 

кохортни студии за консумација на јатки (467 389 учесници и резултати од 13. 226 

кардиоваскуларни заболувања, вклучувајќи 10.120 смртни случаи од КВБ), укажува 
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дека внесувањето на јаткасти плодови е поврзано со 19% понизок ризик од смртност 

од сите испитувани болести, 44% помал ризик од смртност од сите КВБ, 27% помал 

ризик од смрт од кој било тип КВБ, 34% помал ризик од сите срцеви заболувања и 

47% помал ризик од ненадејна смрт. 

Bitok, (2018) направил преглед на литературата во однос на опсервациските 

студии и рандомизираните испитувања завршени во минатото 25 години, кои го 

испитуват внесот на јатките и појавата на КВБ. Вклучени се наоди од големи 

кохортни студии. Колективно, податоците од студиите за опсервација и 

интервенција укажуваат на силна и значајна поврзаност помеѓу внесот на јаткастите 

плодови и намалениот ризик од фатална и нефатална коронарна болест, миокарден 

инфаркт и ненадејна смрт; и слаба асоцијација со мозочниот удар. Овие автори 

сугерираат дека примарниот механизам, со кој јатките заштитуваат од КВБ, се 

одвива преку подобрување на липидниот и на аполипротеинскиот профил. 

Зголемениот внес на јатки, може да обезбеди заштита против КВБ преку намалување 

на оксидативниот стрес, на воспалението и преку подобрување на ендотелната 

функција. 

1.4.5 Овошје 

Овошјето заради својата хранлива и биолошка вредност, ароматичниот 

мирис и вкус, естетскиот изглед, треба да е сотавен дел од исхраната. Истовремено, 

слично како и зеленлукот, овошјето го зголемува излачувањето на дигестивните 

сокови, го забрзува варењето и респорпцијата, ја прави храната поприфатлива за 

организмот и го подобрува варењето.  

Овошјето нема голема енергетска вредност, но е биолошки важно, бидејќи 

содржи витамини, минерали органски киселини, етерични масла, ензими и други 

материи. Јаглехидратите се главните микронутриенти кои ги содржи, а тоа се 

фруктозата и глукозата, а во помали количини содржи сахароза, пектин, целулоза, 

хемицелулоза и скроб. Содржи голема количина на витамин Ц, провитамин А (бета-

каротен), витамини од Б-комплексот и органски киселини: лимонска, јаболкова, 

винска, деривати на бензеова, оксална и др.Од минералите застапени се Ca, P, K и 

Mg, од олигоелементите Feи Cu (Николовска, 2013). 

Резултатите од студијата на Dauchet, (2006) укажуваат дека внесувањето 

овошје и зеленчук е обратно поврзанo со појавата на КВБ. Ризикот од КВБ е намален 

за 4% за секој дополнителен внес на порција на овошје и на зеленчук дневно.  



23 

 

1.4.6 Лиснат зеленчук 

Зеленчукот претстаувува прехрамбен производ со голема билошка и мала 

енергеткса вредност. Во зависнот од видот на зеленчукот, се користат различни 

негови делови, како листови, цветови, плодови, корени и сл. Во составот на 

зеленчукот има најмногу вода 90%, протеини 1-4%, масти 0,4-0,7%, јаглехидрати од 

3-8%, витамини, минерали, органски киселини, етерични масла, ензими, танини, 

целулоза и др.  

Од минералите најзастапени се калциум, фосфор и калиум. Од витамините, 

ги содржи витаминте од Б-комплексот, а од јаглехидратите има скроб и целулоза. 

Богат е со растителни влакна, со што поволно дејствува на дигестијата на храната 

(Николовска, 2013). 

Епидемиолошките студии на Khosravi-Boroujeni (2012), Park, (2010), Alonso 

et al. (2006), Pollock, 2016, Zhang et al. (2011), покажуваат дека застапеноста на 

зеленчукот во исхраната е обратно пропорционална со ризикот од КВБ. Голем број 

различни видови зеленчук, како компири, соја, сусам, домати, кромид, целер, 

брокула, зелена салата и аспарагус имаат висок потенцијал во спречувањето и во 

лекувањето на КВБ, заради присуството на витамините, диеталните влакна, 

растителните протеини и фитохемикалиите. Кардиопротективните ефекти на 

зеленчукот вклучуваат: антиоксидативно, антиинфламаторно, антитромбоцитно 

дејство, регулирање на крвниот притисок, на гликозата во крвта и на липидниот 

профил, го намалуваат оштетувањето на миокардот, ги модулираат релевантните 

ензимски активности итн. Tang et al. (2017) сугерираат дека некои видови зеленчук 

како: домати, компири, кромид, целер, и зелјестиот зеленчук како: зелка, карфиол, 

брокула, прокељ и нивните биоактивни состојки, штитат од КВБ.    

 Студијата на Pollock, (2016), ja докажува намалената инциденца на 

КВБ при консумирање лиснат зеленчук, вклучувајќи го и зелјестиот зеленчук. 

Молекуларните испитувања на Philpott, (2004) и Diplock, (2000), сугерираат 

дека елементите во трагови и антиоксидантните молекули пронајдени во лиснатиот 

зеленчук го намалуваат ризикот од КВБ и од рак преку механизми кои го 

модулираат нападот на слободните радикали врз нуклеинските киселини, 

протеините и врз полинезаситените масни киселини. Лутеинот е член на семејството 

каротеноиди, група на моќни антиоксиданти и претставува не-провитамин-А 

каротеноид, кој се наоѓа во темниот лиснат зеленчук. Механизмот со кој лутеинот е 
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вклучен во спречувањето на КВБ, исто така, може да биде поврзан со неговата 

антиоксидантна улога (Johnson, 2000). 

Студијата на Pollock, (2016), докажува дека висок дневен внес на лиснат 

зеленчук, значително придонесува во намалувањето на инциденцата на неколку 

видови КВБ. Ова е прва мета-аналитичка студија која се фокусира исклучиво на 

лиснатиот зеленчук, вклучувајќи го директното влијание врз КВБ. Бенефитите од 

консумацијата на зеленчук докажана во горенаведените студиии, треба да влијае на 

здравствените работници, нутриционистите, а особено на владините агенции за 

континуирано едуцирање на луѓето за важноста на консумирањето на лиснатиот 

зеленчук, на дневна основа. 

1.4.7 Црно и бело брашно 

Житарките се прехрамбени производи кои секојдневно се користат во 

исхраната. Имаат висока енергетска вредност, бидејќи содржат големо количесво на 

јаглехирати (скроб), преку кои се задовлолуваат дневните енергетски потреби. Кај 

нас, најмногу се користат пченицата и оризот, пченката, јачменот, ‘ржта, просото и 

др. Хранливите материи кои се корисни, потекннуваат од семето. 

Зрната на житарките содржат 56-80% јаглехидрати (од кои 55-78% отпаѓаат 

на скробот ), 8-16% протеини, 2-8% масти, 1% витамини и 5-6% вода. Протеините се 

застапени во зрната, и тоа албумини, глобулини, проламин (глијадин) и глутеини. Од 

нив албумините и глобулините се растворливи во вода, додека проламините и 

гутеините не се растовраат во вода и создаваат колоиден раствор, познат како 

глутен, кој им ја дава еластчноста на тестата. Мастите главно се застапени во 

‘ртулецот, во вид на незаситени масни киселини, линолна и олеинска. 

 Со мелењето на зрната од житарките се добива брашно, чија биолошка 

и хранлива вредност зависат од степенот на мелењето. Поголема биолошка и 

хранлива вредност имаат интегралните брашна, бидејќи содржат повеќе измелена 

лушпа, во која се наоѓаат наголем дел од витаминтие и од минералите (Николовска, 

2013). 

Целозрнестите житарки се богати извори на растителни влакна, витамини од 

Б- групата и некои минерали во трагови како што се железото, магнезиумот и цинкот 

(Slavin JL, et.al. 2001). Овие хранливи материи се наоѓаат во надворешниот слој на 

зрната или во триците, кои функционираат како заштитна обвивка на`ртулецот и 

ендоспермот.`Ртулецот содржи антиоксиданти, витамин Е и некои Б-витамини, 
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додека ендоспермот обезбедува јаглехидрати, протеини и енергија. Консумирањето 

на цели зрна житарки, значително се разликува помеѓу популациите (Micha et al. 

2015). 

Aune et al. (2016) го квантифицира односот на доза-одговор помеѓу 

конзумирањето на целозрнестите житарки и ризикот од КВБ, од ракот и од сите 

останати видови на морталитет. Оваа мета-анализа обезбедува понатамошни докази 

дека јадењето на целозрнестите житарки е поврзано со намален ризик од КВБ, од 

ракот, од ризикот за хронични заболувања и смртноста од останати причини. 

1.4.8 Слатки 

Слатките претставуваат една од намирниците на која луѓето тешко можат да 

им одолеат. Неколку неодамнешни студии Yudkin, (1967) и Yudkin, (1978) ја 

испитуваат врската помеѓу внесот на шеќерот и срцевите заболувања. Студијата за 

здравјето на жените во Ајова на Jacobs et al. 1998) не покажува никаква врска помеѓу 

внесот на слатки или десерти и ризикот од исхемична срцева болест кај 34.492 жени, 

следени 9 години. Сепак, некои главни извори на шеќер, како што се безалкохолните 

пијалаци, не биле земени предвид.  

Шкотската студија за здравјето на срцето Bhupathiraju & Tucker (2011) 

спроведена на 10.359 мажи и жени, открива дека шеќерите не биле значајни во 

преваленцата на КВБ. 

Howard et al. (2002) докажува дека жените кои внесуваат храна со висок 

гликемиски индекс и производи што содржат голем процент скроб, имаат поголем 

ризик од КВБ.  

Li et al. (2011) во периодот од 1988-2006, го испитуваат влијанието на 

додадениот шеќер врз кардиоваскуларната смртност и констатираат дека повеќето 

возрасни конусмираат додаден шеќер во исхраната. Повисокиот процент на калории 

од додадениот шеќер е поврзан со значително зголемен ризик од смртност од КВБ. 

Покрај тоа, редовното пиење засладени пијалаци е поврзано со покачена смртност 

кај пациентите со КВБ (Yang et al. 2014 ). 

1.4.9 Пржена храна 

Gadiraju et al. (2015) сугерира дека користењето пржена храна станува се 

почесто, која доколку се внесува четири или повеќе пати неделно, е поврзана со 

поголем ризик од развој на дијабетес, хипертензија, дебелина и на КВБ. Големи 
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разлики во тековната литература за ефектите од пржената храна вклучуваат недостиг 

на детални информации за видот на маслата што се користат за пржење на храната, 

разликaта во видовите пржена храна, постапката на пржење (пржење во длабоко 

масло или во тава), за температурата и за времетраењето на пржење, колку често 

маслото е повторно употребено и сл.  

1.4.10 Кафе 

Кафето е веројатно едно од најчесто застапените пијалаци во светот.Тоа се 

употребува заради неговиот карактеристичен вкус и арома, и заради стимулативното 

дејство на нервниот систем. Содржи кофеин 0,05-5%, шеќери, протеини, масти, 

органски киселини, ароматични и други материи (Николовска, 2013). Поради 

високиот процент на консумирање на овој пијалак во светот, од голем интерес е да 

се направи јавна и научна перспектива, да се разговара за неговите потенцијални 

бенефити, како и да се разгледаат негативните аспекти, а тоа се кардиоваскуларните 

болести и дијабетесот (Morris, 2013). Пиењето кафе е поврзано со покачен ризик за 

КВБ. Ова главно се должи на двата дитерпени идентификувани во липидната 

фракција во основата на кафето, cafestol и kahweol. Овие соединенија индуцираат 

зголемена концентрација на холестеролот (Ranheim et al. 2004).  

Меѓутоа, кафето е богат извор на хетероциклични соединенија со силна 

антиоксидантна моќ, кои придонесуваат за позитивната биолошка активност, на 

кафето (Yashin et al. 2013).  

Умерениот внес на кафе, не е поврзан со какви било негативни ефекти врз 

кардиоваскуларното здравје. Напротив, податоците од истражувањето на Ranheim et 

al. (2004), покажуваат дека кафето има значајна антиоксидативна активност и може 

да има инверзна асоцијација со ризикот од дијабетес мелитус тип-2. Овој неочекуван 

и корисен исход од консумирањето кафе, исто така, се поврзува со кофеинот. 

Спротивно на тоа, за акутната администрација на кофеинот, долгорочната 

изложеност се чини дека ја зголемува инсулинската сензитивност. Покрај тоа, 

кофеинот има неколку биолошки ефекти, како што се зголемената оксидација на 

маснотии и мобилизација на гликогенот во мускулите. 

Rodrigez-Artalejo et al. (2018) ги евалуираат доказите за ефектот на 

вообичаеното консумирање кафе со инциденцата и со морталитетот од КВБ. Тие 

дошле до сознание дека кај здрави луѓе, консумирањето на 3-5 филџани кафе дневно 
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се поврзува со 15% намалување на ризикот од КВБ, додека зголеменото 

консумирање кафе не го зголемува ризикот од КВБ. 

Консумирањето кафе, во количина на вообичаената потрошувачка (1-5 

филџани/ден) е поврзана со помал ризик од смрт, кај лицата кои веќе претрпеле КВ 

настан, што значи дека вообичаената консумација не го зголемува ризикот од 

рекурентна КВБ или смрт. Сепак, пациентите со хипертензија и неконтролиран 

крвен притисок, треба да избегнуваат консурмирање големи количини кофеин. Кај 

лица со добро контролиран крвен притисок, внесот на кафе веројатно е безбеден, но 

оваа хипотеза треба да се потврди со понатамошни истражувања. 

Од податоците земени од студијата за постари лица, за исхраната и за 

кардиоваскуларниот ризик во Шпанија, спроведена во 2012 година, меѓу 1.164 лица 

на возраст од 63 години и повеќе, заклучено е дека редовното пиење кафе е поврзано 

со неконтролираниот крвен притисок, кај хипертензивната постара популација 

(Lopez-Garsia et al. 2016). 

Во рандомизираната студија на Nordestgaard et al. (2016), која го проучува 

влијанието на кафето врз КВБ и врз морталитетот кај 95.000 / 223.000 испитаници 

респективно, констатирано е дека кафето е поврзано со скромно помал ризик за КВБ 

и помала смртност од сите причини во мета-анализите. Сепак, не е јасно дали се ова 

причинско-последични асоцијации, односно дали внесувањето кафе е поврзано со 

КВБ и со смртноста од сите причини, второ, дали генетските варијации претходно 

поврзани со внесот на кофеин се поврзани со внесот на кафе, и трето, дали 

генетските варијации се поврзани со КВБ и со смртноста од сите причини?  

1.4.11 Вода 

Водата претставува единствената течност без која не може да се замисли 

животот. Хидрирањето е икслучително важно за добро здравје и постигнување 

баланс во организмот, како кај децата така и кај возрасните. Навиките за пиење вода 

кај луѓето, се различни. Нутриционистите имаат голема задача во едукацијата на 

популацијата за важноста на истата, како и врз влијанието на менување на навиките.  

Вискозитетот на крвта, вискозноста на плазмата, хематокритот и 

фибриногенот се сметаат за независни фактори на ризик за коронарна срцева болест 

и може да се покачат со дехидрацијата. Chan et al. (2002) ја испитува асоцијацијата 

помеѓу фаталната срцева болест и внесот на вода и други течности, освен вода, кај 

8.280 мажи и 12.017 жени, на возраст од 38 до 100 години, кои се без срцеви 
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заболувања, мозочен удар или без дијабетес. Вкупно 246 случаи на фатална 

коронарна срцева болест се случуваат за време на 6-годишното следење. Високите 

дневни дози на вода (пет или повеќе чаши), во споредба со ниските дози (две или 

помалку чаши) се поврзани со КВ-ризик кај двата пола. Висок, наспроти низок внес 

на течности, наместо вода, е поврзан со релативен ризик кај жените (Chan et al. 

2002).  

1.4.12 Сол 

Mилиони години наназад, луѓето внесуваат многу мали количества сол (0,1-

0,5 g/ден). Од севкупната храна, која ја јаде човекот, месото има највисока содржина 

на сол. За време на периодот на ловење, главната храна за човекот било месото. 

Неговата исхрана се состоела од 50% месо и 50% растенија. Така, внесот на сол во 

палеолитот бил помал од 1 g / ден. Во меѓувреме, порастот на населението довел до 

воведување на земјоделството, а во првите неколку илјади години по доаѓањето на 

земјоделството, внесот на месо опаднал, додека внесот на зеленчукот се зголемил до 

90%. Во земјоделскиот период, луѓето консумирале иста количина на сол, како и 

нивните претходници – ловци (MacGregor & De Wardener, 1998). 

Најраните докази за преработка на солта датираат од пред околу 6.000 

години. Луѓето што живееле во Романија ја вриеле изворската вода за да ги извадат 

солите. Жетвата на сол од површината на Хиечи Езерото, датира од најмалку 6.000 

година п.н.е., што ја прави една од најстарите соли што може да се верификува. Пред 

околу 5.000 години кинезите откриле дека солта може да се користи за зачувување 

на храната. Солта станала скапоцена стока за трговија. Пред околу 1.000 години, 

внесот на сол во западниот свет се зголемил на околу 5 g/ден (Kurlansky, 2002). 

Ризикот врз човечкото здравје, како последица од внесувањето на вишок 

сол, се истражувани во многу студии (Morris et al. 2009). Каузалната врска помеѓу 

вообичаеното внесување на сол и крвниот притисок е утврдена преку 

експериментални, епидемиолошки, миграциски и интервентни студии. Повеќето 

возрасни популации во светот просечно, внесуваат сол повеќе од 6 гр. дневно, а во 

источна Европа и во Азија повеќе од 12 гр. (Elliott & Brown, 2006). 

Меѓународните препораки сугерираат дека просечниот дневен внес на сол, 

треба да биде помал од 5-6 g дневно. Инетервентните популациски студии, како и 

рандомизираните, клинички испитувања на Klaus D. et al. (2010). покажаа дека е 

можно да се постигне значително намалување на крвниот притисок со намалено 
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внесување сол кај луѓе со или без хипертензија. Врз основа на ефектите од високите 

дози на сол врз крвниот притисок и истакнатата улога на високиот крвен притисок 

во предизвикувањето КВБ, се сугерира намалување на внесот на сол кај целата 

популација, што значително ќе ја намали инциденцата на КВБ (Strazzullo et al. 2009). 

За разлика од повеќето други земји, во Финска прогресивно е намалено 

просечното внесување сол. Падот нa крвниот притисок очигледно се должи на 

намалениот внес на сол. Се претпоставува дека намалениот внес на сол, покрај 

крвниот притисок, придонел и за намалување на срцевите инфаркти. Солта која се 

користи, се збогатува со калиум и so магнезиум, а се зголемува и консумирањето на 

овошјето и на зеленчукот, што предизвикува намалување на преваленцата на КВБ и 

на холестеролот. Наодите во Финска се во согласност со целокупниот корисен ефект 

од намалувањето на внесот на сол во исхраната (Karppanen & Mervaala, 2006). 

1.4.13 Газирани и засладени сокови 

Соковите, според нивниот нутритивен состав и здравствени својства, можат 

да се поделат на здрави сокови, и сокови кои не се препорачуваат. Под здрави 

сокови се подразбираат оние добиени со цедење на свежо овошје и зеленчук, кои не 

содржат никакви додатоци, бои за подобрување на вкусот. Другата група со мала 

нутритивна вредност се газираните и засладените сокови, кои содржат многу шеќер, 

како сахароза, синтетички шеќери, адитиви, бои и конзерванси, чие присуство може 

да влијае врз здравјето на човекот.  

Во Америка, потрошувачката на газиранте сокови е намален во последниве 

години, но и покрај овој пад, нивниот висок калориски индекс, продолжува да ја 

надминува препораката, согласно ограничувањето на додадените шеќери во 

исхраната. Ова ја нагласува потребата за понатамошно дејствување во јавното 

здравство (Hu, 2013). 

Мета-анализата спроведена од Welsh et al. (2013), сугерира дека газираните 

сокови ја зголемуваат телесната тежина и ризикот од појавата на дијабетес, на 

дислипидемијата, на метаболичниот синдром и на хипертензијата (Welsh et al. 2013). 

Проспективната кохортна сдудија на Schulze et al. (2004), во која се 

испитуивани 91.249 жени во периодот од 1991 до 1999 година, потврдува дека 

големиот внес на засладени пијалаци е поврзан со зголемување на телесната тежина 

и зголемен ризик за развој на дијабетес тип-2, преку обезбедување големи количини 

на брзо апсорбирачки шеќери и прекумерни калории. 
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Malik et al. (2010), во студијата која обработува 11 проспективни студии (три 

кои го проучуваат метаболниот синдром и осум дијабетесот), исто така, констатира 

дека редовното консумирање пијалаци засладени со додаден шеќер, како 

безалкохолни и овошни пијалаци, ладен чај, енергетски пијалаци и витаминизирана 

вода, се поврзани со ризик од зголемување на тежината и со морбидната дебелина, 

но нивната улога во развојот на сродни хронични метаболни заболувања, како што е 

метаболниот синдром и дијабетесот тип- 2, не е квантитативно одредена. 
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2. ЦЕЛИ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 

 

Имајќи предвид дека во Република Северна Македонија не постојат 

рандомизирани лонгитудинални студии за влијанието на исхраната и начинот на 

живот врз појавата на КВБ, овој труд претставува иницијален научен и аналитички 

придонес, особено кон истражувањето на оваа комплексна меѓусебна поврзаност.  

Предмет на истражување во овој трудот е застапеноста на одреден начин на 

исхрана кај болни со дефинирана коронарна срцева болест и влијанието на 

интензитетот на консумирање одредени нутриенти, односно предикцијата на ризик 

за развој на КВБ. Исто така, истражувањето е фокусирано и кон проучување на 

застапеноста и ризикот од КВБ при одреден стил на живеење, социо-демографски и 

на антропометриски карактеристики на пациентите со КВБ.  

Крајна цел на истражувањето, е да се утврди профил на единка, која е под 

најголем ризик да развие некоја форма на КВБ. 

Преку направената анализа на податоците во текот на истражувањето, се 

отвара можност за давање мислење и препораки за подобра превенција од КВБ кај 

македонската популација, како и за подобрување на здравствената состојба на 

лицата кои веќе имаат коронарна болест и хируршка интервенција. Успешната 

превенција и препораките за подобро превенирање и справување со појавата на КВБ 

кај нашата популација, ги синтетизира домашните и меѓународните сознанија, 

информации, податоци, предлози, стратегии и добри практики.  
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3. МАТЕРИЈАЛИ И МЕТОДИ 

 

Оваа истражување е спроведено во клиничката болница „Аџибадем 

Систина“, Скопје, во кое испитаниците се хоспитализирани пациенти од одделите за 

кардиологија и за кардиохирургија. Нивното учество е доброволно, со претходно 

потпишана согласност. Опфатени се вкупно 170 испитаници, од кои 120 ја 

сочинуваат испитуваната група (70 мажи и 50 жени) и на кои за време на 

истражувањето им е вграден коронарен бај-пас или коронарен стент, а 50 

испитаници ( 24 жени и 26 мажи) кои немаат евидентирано коронарно заболување, ја 

сочинуваат контролната група.  

Истражувањето е извршено врз база на интервјуирање на пацентите со 

користење прашалник. Прашалникот опфаќа прашања од социо-демографски 

карактер (пол, образование, работен статус), антропометриски параметри (телесна 

висина, телесна тежина, индекс на телесна маса), податоци за стилот на живеење на 

испитаниците (интензитет на спиење, практикување физичка активност, хидрирање 

на организмот со внесување вода, пушење, консумирање алхохол), застапеност на 

хронични болести (дијабетес, хипертензија, хиперлипидемија) и нивнитие 

нутритивни навики, односно интензитетот на консумирањеодредени продукти , за 

кои е проценето дека можат да имаат влијание врз ризкот од КВБ (млечни 

производи, говетско и свинско месо, риба,овошје, лиснат зеленчук, сол, јаткасто 

овошје, газирани пијалаци, кафе, пржена храна ) и др. 

 Откако се собрани потребните податоци, направена е нивна анализа во 

статистички програми Statistica 7.1 for Windows и SPSS Statistics 23.0.  

Применети се следните методи: 

1. Во анализата на сериите со атрибутивни белези (точки: социо-демографски 

фактори, антропометриски фактори, стил на живеење, исхрана) одредувани 

се проценти на структура (%); 

1.1 Разликите помеѓу групите кај сериите со атрибутивни белези 

анализирани се со Pearson Chi-Square (p) и Fisher's Exact Test/Monte Carlo 

Sig.(p); 
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2. Кај сериите со нумерички белези (возраст, телесна висина, телесна тежина, 

БМИ) изработена е Descriptive Statistics (Mean; Std.Deviation; ±95,00%CI; 

Minimum; Maximum); 

2.1 Дистрибуцијата на податоците тестирана е со: Kolmogorov-Smirnov test; 

Lilliefors test; Shapiro-Wilks test (p); 

2.2 Разликите помеѓу групите кај сериите со нумерички белези анализирани 

се со Breakdown & one-way ANOVA / post-hoc; t-test, independent, by 

groups (t, p); Mann-Whitney U Test (Z, p), во зависност од дистрибуцијата 

на податоците; 

3. При утврдување на предиктивните вредности на анализираните параметри 

(точки: социо-демографски фактори, антропометриски фактори, стил на 

живеење, исхрана) за КВБ (кардиоваскуларни болести) применета е Binary 

Logistic regression analysis (Wald, Exp(B), 95,0% CI for Exp(B), p). 

Сигнификантноста е одредувана за p<0,05. Податоците се табеларно и 

графички прикажани. 
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4. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА  

 

4.1. ЗАСТАПЕНОСТА НА КВБ ВО ОДНОС НА СОЦИО-ДЕМОГРАФСКИТЕ 
ФАКТОРИ  

4.1.1 Дистрибуција по пол  

На табела 1и графикон 1, прикажана е кростабулација на испитаниците кои 

имале, односно немале КВБ (кардиоваскуларни болести) во однос на полот.  

Во групата на испитаници со КВБ (испитувана група) 50 (41,7%) биле жени, 

а 70 (58,3%) биле мажи. Во групата на испитаници без КВБ (контролна група) 24 

(48,0%) биле жени,а 26 (52,0%) биле мажи.  

За Pearson Chi-Square = 0,58 и p>0,05(p=0,45) нема значајна разлика во 

бројот на испитаниците по пол помеѓу испитуваната и контролната група.  

 

Табела 1. Пол * КВБ / Crosstabulation 

    

Total 
   

Контролна 

група 

Испитувана 

група 

Пол 

Женски 
Count 24 50 74 

% 48,0% 41,7% 43,5% 

Машки 
Count 26 70 96 

% 52,0% 58,3% 56,5% 

Total 
Count 50 120 170 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Графикон 1. Пол * КВБ / Crosstabulation 

4.1.2 Возраст  

На табелата 2, прикажана е дескриптивна статистика на возраста кај 

испитаниците во испитуваната група (КВБ) и во контролната група. Кај 

испитаниците со КВБ, возраста на жените варира во интервал 68,04±6,72 години, а 

кај мажите возраста варира во интервал 61,29±8,42 години.Кај испитаниците во 

контролната група, возраста на жените варира во интервал 63,58±6,08 , кај мажите 

возраста варира во интервал од 63,77±8,44 години. 

Табела 2. Возраст на испитаниците 

Група Пол Возраст 
Means Возраст Возраст 

Std.Dev. 

Испитувана 
група Жени 68,04 50 6,72 

Испитувана 
група Мажи 61,29 70 8,42 

Контролна 
група Жени 63,58 24 6,08 

Контролна 
група Мажи 63,77 26 8,44 

All Groups  63,98 170 8,09 
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Резултатите прикажани на табела 2.1 се однесуваат на Post-hoc-анализата во 

однос на возраста на испитаниците од двете групи. 

Женските испитаници со КВБ (M=68,040 год.) за p<0,001(p=0,000) значајно 

се повозрастни од машките испитаници со КВБ (M=61,286 год.), за p<0,05(p=0,02) 

значајно се повозрасни од женските испитаници во контролната група (M=63,583 

год.),за p<0,05(p=0,02), значајно се повозрастни од машките испитаници во 

контролната група (M=63,769 год.). Во останатите релации за p>0,05 нема значајна 

разлика во возраста на испитаниците. 

Табела 2.1 Post-hoc / LSD Test 

Група / Пол 
{1} 

M=68,040 
{2} 

M=61,286 
{3} 

M=63,583 
{4} 

M=63,769 

Испитувана гр. 
Жени{1}  0,000 0,02 0,02 

Испитувана гр. 
Мажи {2} 0,000  0,21 0,16 

Контролна гр. Жени 
{3} 0,02 0,21  0,93 

Контролна гр. 
Мажи {4} 0,02 0,16 0,93  

 

На табела 2.2 и графикон 2, прикажана е кростабулација на испитаниците 

кои имале, односно немале КВБ (кардиоваскуларни болести) во однос на возрасните 

интервали. Во групата на испитаници со КВБ (испитувана група) од 120 (100,0%) 

испитаници, 7 (5,8%) биле во возрасен интервал 40-49 години, 28 (23,3%) биле во 

возрасен интервал 50-59 години, 55 (45,8%) биле во возрасен интервал 60-69 години, 

а 30 (25,0%) биле во возрасен интервал 70 и > години. 

Во групата на испитаници без КВБ (контролна група) од 50 (100,0%) 

испитаници, 3 (6,0%) биле во возрасен интервал 40-49 години, 5 (10,0%) биле во 

возрасен интервал 50-59 години, 32 (64,0%) биле во возрасен интервал 60-69 години, 

а 10 (20,0%) биле во возрасен интервал 70 и > години. 

За Fisher's Exact Test = 5,902 и p>0,05 (p=0,112) / Monte Carlo Sig.(2-sided) / 

0,104 – 0,120 / нема значајна разлика во бројот на испитаниците по возрасни 

интервали помеѓу испитуваната и контролната група.  
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Табела 2.2. Возраст * КВБ / Crosstabulation 

   Возраст 
Total 

   40-49 год. 50-59 год. 60-69 год. 70 и > год. 

КВБ 

Контролна 

група 

Count 3 5 32 10 50 

% 6,0% 10,0% 64,0% 20,0% 100,0% 

Испитувана 

група 

Count 7 28 55 30 120 

% 5,8% 23,3% 45,8% 25,0% 100,0% 

Total 
Count 10 33 87 40 170 

% 5,9% 19,4% 51,2% 23,5% 100,0% 

 

 

Графикон 2. Возраст * КВБ / Crosstabulation 

4.1.3 Образование  

На табела 3 и на графикон 3, прикажана е кростабулација на испитаниците 

кои имале, односно немале КВБ (кардиоваскуларни болести) во однос на 

образованието.  
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Во групата на испитаници со КВБ (испитувана група) од 120 (100,0%) 

испитаници, 26 (21,7%) биле со високо образование, 65 (54,2%) биле со средно 

образование, а 29 (24,2%) биле со ниско образование.  

Во групата на испитаници без КВБ (контролна група) од 50 100,0%) 

испитаници, 35 (70,0%) биле со високо образование, а 15 (30,0%) биле со средно 

образование. 

За Pearson Chi-Square = 39,44 и p<0,001(p=0,000) постои значајна разлика во 

образованието на испитаниците помеѓу испитуваната и контролната група.  

Табела 3. КВБ * Образование / Crosstabulation 

   Образование 
Total 

   Високо Средно Ниско 

КВБ 

Контролна 

грпа 

Count 35 15 0 50 

% 70,0% 30,0% ,0% 100,0% 

Испитувана 

група 

Count 26 65 29 120 

% 21,7% 54,2% 24,2% 100,0% 

Total 
Count 61 80 29 170 

% 35,9% 47,1% 17,1% 100,0% 
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Графикон 3. КВБ * Образование / Crosstabulation 

4.1.4 Работен однос  

На табела 4 и на графикон 4, прикажана е кростабулација на испитаниците 

кои имале, односно немале КВБ (кардиоваскуларни болести) во однос на работниот 

однос. Во групата на испитаници со КВБ (испитувана група) од 120 (100,0%) 

испитаници, 40 (33,3%) биле вработени, 8 (6,7%) биле невработени, а 72 (60,0%) 

биле пензионери. Во групата на испитаници без КВБ (контролна група) од 50 

(100,0%) испитаници, 31 (62,0%) биле вработени, 1 (2,0%) бил невработен, а 18 

(36,0%) биле пензионери. За Fisher's Exact Test = 11,681 и p<0,01(p=0,002) / Monte 

Carlo Sig.(2-sided) / 0,001 – 0,003 / помеѓу испитуваната и контролната група постои 

значајна разлика во работниот однос на испитаниците. 
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Табела 4. КВБ * Работен однос / Crosstabulation 

 
 

  Работен однос 
Total 

   Вработен Невработен Пензионер 

КВБ 

Контролна 
група 

Count 31 1 18 50 

% 62,0% 2,0% 36,0% 100,0% 

Испитувана 
група 

Count 40 8 72 120 

% 33,3% 6,7% 60,0% 100,0% 

Total 
Count 71 9 90 170 

% 41,8% 5,3% 52,9% 100,0% 

 

 Графикон 4. КВБ * Работен однос / Crosstabulation 

 

Резултатите прикажани на табела 5 и на графикон 5 се однесуваат на 

кростабулација на испитаниците кои имале, односно немале КВБ (кардиоваскуларни 

болести) во однос на видот на работата.  

Во групата на испитаници со КВБ (испитувана група) од 120 (100,0%) 

испитаници, 6 (5,0%) имале интелектуална работа, 11 (9,2%) имале физичка работа, 

41 (34,2%) имале работа со многу движење, а 62,51,7%) имале работа со седење. 

Во групата на испитаници без КВБ (контролна група) од 50(100,0%) 

испитаници, 8 16,0%) имале интелектуална работа, 3 (6,0%) имале физичка работа, 
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10 (20,0%) имале работа со многу движење, 23 (46,0%) имале работа со седење, 3 

(6,0%) имале интелектуална и физичка работа, 1 (2,0%) имал интелектуална работа 

со многу движење, а 2 (4,0%) имале интелектуална работа со седење. 

За Fisher's Exact Test = 19,724 и p<0,01(p=0,001) / Monte Carlo Sig.(2-sided) / 

0,000 – 0,002 / помеѓу испитуваната и контролната група постои значајна разлика во 

видот на работата на испитаниците. 

 

Табела 5. Работата е * КВБ / Crosstabulation 

   КВБ 
Total 

   
Контролна 

група 
Испитувана 

група 

Работата е: 

Интелектуална 
Count 8 6 14 

% 16,0% 5,0% 8,2% 

Физичка 
Count 3 11 14 

% 6,0% 9,2% 8,2% 

Со многу движење 
Count 10 41 51 

% 20,0% 34,2% 30,0% 

Со седење 
Count 23 62 85 

% 46,0% 51,7% 50,0% 

Интелектуална & Физичка 
Count 3 0 3 

% 6,0% ,0% 1,8% 

Интелектуална & Со многу 
движење 

Count 1 0 1 

% 2,0% ,0% ,6% 

Интелектуална & Со 
седење 

Count 2 0 2 

% 4,0% ,0% 1,2% 

Total 
Count 50 120 170 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
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 Графикон 5. Табела 5. Работата е * КВБ / Crosstabulation 

4.2 ЗАСТАПЕНОСТА НА КВБ ВО ОДНОС НА АНТРОПОМЕТРИСКИ 
ПАРАМЕТРИ 

4.2.1 Телесна висина & Телесна тежина & БМИ 

Дескриптивна статистика на вредностите од телесна висина & телесна 

тежина & БМИ кај испитаниците од испитуваната група (КВБ) прикажана е на 

табела 6. и графикон 6. Висината на испитаниците варира во интервалот 168,04±9,15 

см, ±95,00%CI:166,39-169,70; минималната висина изнесува 138 см, а максималната 

висина изнесува 193 см. 

Телесната тежина на испитаниците варира во интервал 79,02±15,05 кг, 

±95,00%CI:76,30-81,74; минималната тежина изнесува 35 кг, а максималната тежина 

изнесува 130 кг. 

Индексот на телесна маса (БМИ) на испитаниците варира во интервал 

28,02±4,57 кг/м2, ±95,00%CI:27,19-28,84; минималната вредност на БМИ изнесува 

16,20 кг/м2, а максималната вредност на БМИ изнесува 42,40 кг/м2. 

Табела 6. Дескриптивна статистика / Телесна висина & Телесна тежина & БМИ 
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Испитувана група 

Variable Valid N Mean 
Confidence 

-95,00% 

Confidence 

+95,00% 
Minimum Maximum Std.Dev. 

Висина 120 168,04 166,39 169,70 138 193 9,15 

Тежина 120 79,02 76,30 81,74 35 130 15,05 

БМИ 120 28,02 27,19 28,84 16,20 42,40 4,57 

 

Телесна висина & Телесна тежина & БМИ
Испитувана група

 Mean 
 Mean±SD 
 Mean±1,96*SD 
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Графикон 6. Дескриптивна статистика / Телесна висина & Телесна тежина & БМИ 

Дескриптивна статистика на вредностите од телесна висина & телесна 

тежина & БМИ кај испитаниците од контролната група прикажана е на табела 7 и 

на графикон 7. 

Висината на испитаниците варира во интервал 170,72±9,54 см, 

±95,00%CI:168,01-173,43; минималната висина изнесува 150 см, а максималната 

висина изнесува 191 см. 

Телесната тежина на испитаниците варира во интервал 77,42±13,02 кг, 

±95,00%CI:73,72-81,12; минималната тежина изнесува 55 кг, а максималната тежина 
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изнесува 115 кг. Индексот на телесна маса (БМИ) на испитаниците варира во 

интервал 26,47±3,61 кг/м2;±95,00%CI:25,45-27,50; минималната вредност на БМИ 

изнесува 20,20 кг/м2, а максималната вредност на БМИ изнесува 35,60 кг/м2. 

Табела 7. Дескриптивна статистика / Телесна висина & Телесна тежина & БМИ - 

Контролна група 

Variable Valid N Mean 
Confidence 

-95,00% 
Confidence 
+95,00% 

Minimum Maximum Std.Dev. 

Висина 50 170,72 168,01 173,43 150 191 9,54 

Тежина 50 77,42 73,72 81,12 55 115 13,02 

БМИ 50 26,47 25,45 27,50 20,20 35,60 3,61 

 

Телесна висина & Телесна тежина & БМИ
Контролна група

 Mean 
 Mean±SD 
 Mean±1,96*SD 
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Графикон 7. Дескриптивна статистика / Телесна висина & Телесна тежина & БМИ 

Разлика помеѓу групите 

За t = -1,72 и p>0,05 (p=0,09) испитаниците во контролната група имаат 

незначајно поголема висина во однос на испитаниците во испитуваната група 

(табела 8). 
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Табела 8. Висина / Разлика помеѓу групите 

Variable 
Mean 

Испитувана 
група  

Mean 
Контролна 

група 
t-value df p 

Valid N 
Испитувана  

група 

Valid N 
Контролна 

група  

Std.Dev. 
Испитувана 

група 

Std.Dev. 
Контролна 

група  

Висина 168,04 170,72 -1,72 168 0,09 120 50 9,15 9,54 

 

За Z = 0,60и p>0,05 (p=0,55) испитаниците во испитуваната група имаат 

незначајно поголема тежина во однос на испитаниците во контролната група (табела 

9). За Z = 2,29и p<0,05(p=0,02) испитаниците во испитуваната група имаат значајно 

поголем БМИ во однос на испитаниците во контролната група (табела 9). 

 

 

             Табела 9. Тежина & БМИ / Разлика помеѓу групи 

Variable 
Rank Sum 

Испитувана 

Rank Sum 

Контролна 
U Z p-level 

Valid N 

Испитувана 

Valid N 

Контролна 

Тежина 10435,50 4099,50 2824,50 0,60 0,55 120 50 

БМИ 10931,00 3604,00 2329,00 2,29 0,02 120 50 

 

 

4.2.2 Телесна тежина 

На табела 10 и на графикон 8, прикажана е кростабулација на испитаниците 

кои имале, односно немале КВБ (кардиоваскуларни болести) во однос на тежината.  

Во групата на испитаници со КВБ (испитувана група) од 120 (100,0%) 

испитаници, 27 (22,5%) имале нормална тежина, 91 (75,8%) имале зголемена тежина, 

а 2 (1,7%) имале намалена тежина.  
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Во групата на испитаници без КВБ (контролна група) од 50 (100,0%) 

испитаници, 19 (38,0%) имале нормална тежина, 29 (59,0%) имале зголемена тежина, 

а 2 (4,0%) имале намалена тежина.  

За Fisher's Exact Test = 5,690 и p<0,05(p=0,047) / Monte Carlo Sig.(2-sided) / 

0,041 – 0,052 / помеѓу испитуваната и контролната група постои значајна разлика во 

тежината (модалитети) на испитаниците. 
 

Табела 10. КВБ * Вашата тежина е / Crosstabulation 

   Вашата тежина е: 
Total 

   Нормална Покачена Намалена 

 

Контролна 
група 

Count 19 29 2 50 

% 38,0% 58,0% 4,0% 100,0% 

Испитувана 
група 

Count 27 91 2 120 

% 22,5% 75,8% 1,7% 100,0% 

Total 
Count 46 120 4 170 

% 27,1% 70,6% 2,4% 100,0% 

 

Графикон 8. КВБ * Вашата тежина е ? Crosstabulation 
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На табела 11 и на графикон 9, прикажана е кростабулација на испитаниците 

кои имале, односно немале КВБ (кардиоваскуларни болести) во однос на времето со 

покачена тежината.  

Во групата на испитаниците со КВБ (испитувана група) од 120 100,0%) 

испитаници, 3 (2,5%) имале покачена т.т. 3 месеци, 12 (10,0%) имале покачена т.т. 6 

месеци, а 105 (87,5%) имале покачена т.т. повеќе месеци (>од 6 месеци). Во групата 

на испитаници без КВБ (контролна група) од 50 (100,0%) испитаници, 6 (12,0%) 

имале покачена т.т. 3 месеци, 1(2,0%) имал покачена т.т. 6 месеци, а 43 (86,0%) 

имале покачена т.т. повеќе месеци (>од 6 месеци). За Fisher's Exact Test = 8,299 и 

p<0,01(p=0,009)/Monte Carlo Sig.(2-sided) / 0,007 – 0,012 / помеѓу испитуваната и 

контролната група постои значајна разлика во покачената тежината (времетраење) 

на испитаниците. 

 

 

 

 

 
       Табела 11. КВБ * Вашата покачена т.т. е ваква: / Crosstabulation 

   Вашата покачена т.т. е ваква: 
Total 

   3 месеци 6 месеци Повеќе 

 

Контролна 
група 

Count 6 1 43 50 

% 12,0% 2,0% 86,0% 100,0% 

Испитувана 
група 

Count 3 12 105 120 

% 2,5% 10,0% 87,5% 100,0% 

Total 
Count 9 13 148 170 

% 5,3% 7,6% 87,1% 100,0% 
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    Графикон 9. КВБ * Вашата покачена т.т. е ваква: / Crosstabulation 

На табела 12 и на графикон 10, прикажана е кростабулација на испитаниците 

кои имале, односно немале КВБ (кардиоваскуларни болести) во однос на 

прашањето: ,,Дали е ова ваша прва интервенција?”  

Во групата на испитаници со КВБ (испитувана група) за 94 (78,3%) 

испитаници ова е прва интервенција, а 26 21,7%) испитаници имале претходни 

интервенции. 

Во групата на испитаници без КВБ (контролна група) сите 50 (100,0%) 

испатаници немале претходна интервенција.  

За Pearson Chi-Square = 170,00 и p<0,001(p=0,000) постои значајна разлика 

помеѓу испитуваната и контролната група во однос на прашањето: ,,Дали е ова ваша 

прва интервенција?” 
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Табела 12. КВБ * Дали е ова ваша прва интервенција? / Crosstabulation 

   Дали е ова ваша прва интервенција? 
Total 

   Не Да 
Нема 

интервенција 

КВБ 

Контролна 
група 

Count 0 0 50 50 

% ,0% ,0% 100,0% 100,0% 

Испитувана 
група 

Count 26 94 0 120 

% 21,7% 78,3% ,0% 100,0% 

Total 
Count 26 94 50 170 

% 15,3% 55,3% 29,4% 100,0% 

 

     Графикон 10. КВБ * Дали е ова ваша прва интервенција? / Crosstabulation 

4.2.3 Хируршка интервенција 

На табела 13 и на рафикон 11, прикажана е кростабулација на испитаниците 

кои имале, односно немале КВБ (кардиоваскуларни болести) во однос на 

прашањето: ,,Каква интервенција ви беше извршена?”  

Во групата на испитаници со КВБ (испитувана група) кај 95 (79,2%) 

испитаници била извршена бајпас-интервенција, а кај 25 (20,8%) испитаници било 

извршено стентирање. Во групата на испитаници без КВБ (контролна група) сите 50 

(100,0%) испатаници немале предходна интервенција.  
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За Pearson Chi-Square = 170,00 и p<0,001(p=0,000) постои значајна разлика 

во одговорите на испитаниците помеѓу испитуваната и контролната група во однос 

на прашањето: ,,Каква интервенција ви беше извршена?”  

 

Табела 13. КВБ * Каква интервенција ви беше извршена? / Crosstabulation 

   Каква интервенција ви беше извршена? 

Total 
   

Нема 
интервенција 

Бај-пас Стент 

КВБ 

Контролна 
група 

Count 50 0 0 50 

% 100,0% ,0% ,0% 100,0% 

Испитувана 
група 

Count 0 95 25 120 

% ,0% 79,2% 20,8% 100,0% 

Total 
Count 50 95 25 170 

% 29,4% 55,9% 14,7% 100,0% 

 

      Графикон 11- КВБ * Каква интервенција ви беше извршена? / Crosstabulation 
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4.2.4 Менструален циклус 

На табела 14 и на графикон 12, прикажана е кростабулација на жените кои 

имале, односно немале КВБ (кардиоваскуларни болести) во однос на менструалниот 

циклус. Во групата на испитаници со КВБ (испитувана група) сите 50 (100,0%) жени 

немале менструален циклус.  

Во групата на испитаници без КВБ (контролна група) од 24 жени 23 (95,8%) 

немале менструален циклус, а 1(4,2%) жена имала менструален циклус.  

За Fisher's Exact Testp>0,05(p=0,524) нема значајна разлика во одговорите на 

жените кои имале, односно немале КВБ (кардиоваскуларни болести) во однос на 

прашањето за менструалниот циклус. 
Табела 14. КВБ * Менструален циклус / Crosstabulation 

   Менструален циклус 
Total 

   Нема Има 

КВБ 

Контролна 
група 

Count 23 1 24 

% 95,8% 4,2% 100,0% 

Испитувана 
група 

Count 50 0 50 

% 100,0% ,0% 100,0% 

Total 
Count 73 1 74 

% 98,6% 1,4% 100,0% 

 

Графикон 12 - КВБ * Менструален циклус / Crosstabulation 
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На табела 14.1 и на графикон 13, прикажана е кростабулација на жените кои 

имале, односно немале КВБ (кардиоваскуларни болести) во однос на последниот 

менструален циклус.  

Во групата на испитаници со КВБ (испитувана група) од 50 (100,0%) жени 

18 (36,0%) имале последен менструален циклус до 47 години (рана менопауза), а 32 

(64,0%) имале последен менструален циклус на 48 и > години (доцна менопауза). 

Во групата на испитаници без КВБ (контролна група) од 24 (100,0%) жени 7 

(29,2%) имале последен менструален циклус до 47 години (рана менопауза), а 17 

(70,8%) имале последен менструален циклус на 48 и > години (нормална менопауза). 

За Pearson Chi-Square = 0,34 и p>0,05(p=0,56) нема значајна разлика во 

одговорите на жените помеѓу испитуваната и контролната група во однос на 

последниот менструален циклус.  
Табела 14.1 КВБ * Последен менструален циклус / Crosstabulation 

   Менопауза 
Total 

   Од 48 и > 
години До 47 години 

КВБ 

Контролна 
група 

Count 17 7 24 

% 70,8% 29,2% 100,0% 

Испитуван
а група 

Count 32 18 50 

% 64,0% 36,0% 100,0% 

Total 
Count 49 25 74 

% 66,2% 33,8% 100,0% 
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              Графикон 13. КВБ * Последен менструален циклус / Crosstabulation 

При утврдување на предиктивните вредности на последниот менструален 

циклус за КВБ применет е методот Ентер. Глобалната точност на овај модел да 

претскаже КВБ е 67,60%. Сензитивноста изнесува 100%,а специфичноста изнесува 

0,00% (табела 15). 

Табела 15. Предикција / КВБ & Последен менструален циклус - 

Модел на дискриминација 

 

Observed 

Predicted 

 КВБ 
Percentage 

Correct  Нема Има 

Step 1 КВБ Контролна група 0 24 ,0 

Испитувана група 0 50 100,0 

Overall Percentage   67,6 

a. The cut value is ,500 

Жените кои имале последен менструален циклус до 47 години (рана 

менопауза) / Менопауза (1) / компарирани со жените кои имале последен 

менструален циклус на 48 и > години (нормална менопауза) за 1,37 пати 
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(Exp(B)=1,366) имаат поголема веројатност за КВБ, незначајно за 95% C.I.for 

EXP(B): 0,477-3,914 / p>0,05. 

Табела 15.1. Variables in the Equation 

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

95% C.I.for 
EXP(B) 

  Lower Upper 

Step 1a 
Менопауза(1) ,312 ,537 ,337 1 ,561 1,366 ,477 3,914 

Constant ,633 ,300 4,442 1 ,035 1,882   

a. Variable(s) entered on step 1: Менопауза. 

ROC-ареата е 0,534 што значи дека кај 53,40% / 95%CI:0,394-0,674 / од сите 

возможни парови на пациентки во кои кај еден има КВБ, а кај друг нема КВБ, овој 

модел ќе одреди повисока веројатност за КВБ (графикон 14.).  

 

Графикон 14. Variables in the Equation 
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4.2.5 Други хронични болести 

На табела 16 и на графикон 15, прикажана е кростабулација на испитаниците 

кои имале, односно немале КВБ (кардиоваскуларни болести) во однос на боледување 

од некоја хронична болест.  

Во групата на испитаници со КВБ (испитувана група) од 120 (100,0%) 

испитаници 97 (80,8%) имале некоја хронична болест, а 23(19,2%) немале некоја 

хронична болест. Во групата на испитаници без КВБ (контролна група) од 50 

(100,0%) испитаници 32 (64,0%) имале некоја хронична болест, а 18(36,0%) немале 

некоја хронична болест. За Pearson Chi-Square = 5,47 и p<0,05(p=0,02) постои 

значајна разлика помеѓу испитаниците кои имале, односно немале КВБ 

(кардиоваскуларни болести) во однос на прашањето: ,,Дали боледувате од некоја 

хронична болест?” 
Табела 16. КВБ * Дали боледувате од некоја хронична болест? / Crosstabulation 

   Дали боледувате од некоја 
хронична болест? Total 

   Не Да 

КВБ 

Контролна 
група 

Count 18 32 50 

% 36,0% 64,0% 100,0% 

Испитувана 
група 

Count 23 97 120 

% 19,2% 80,8% 100,0% 

Total 
Count 41 129 170 

% 24,1% 75,9% 100,0% 
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Графикон 15. КВБ * Дали боледувате од некоја хронична болест? / Crosstabulation 

На табела 17 и графикон 16. прикажана е кростабулација на испитаниците 

кои имале, односно немале КВБ (кардиоваскуларни болести) во однос на хроничните 

болести од кои боледувале.  

Во групата на испитаници со КВБ (испитувана група) од 120 (100,0%) 

испитаници, 8 (6,7%) имале дијабетес, 28 (23,3%) имале хипертензија, 11 (9,2%) 

хиперлипидемија, 9 (7,5%) имале дијабетес и хипертензија, 3 (2,5%) имале дијабетес 

и хиперлипидемија, 23 (19,2%) имале хипертензија и хиперлипидемија, 15 (12,5%) 

имале дијабетес и хипертензија и хиперлипидемија, а 23(19,2%) немале некоја 

хронична болест. 

Во групата на испитаници без КВБ (контролна група) од 50 (100,0%) 

испитаници,12 (24,0%) имале хипертензија, 7 (14,0%) хиперлипидемија, 5 (10,0%) 

имале дијабетес и хипертензија, 5(10,0%) имале хипертензија и хиперлипидемија,3 

(6,0%) имале дијабетес и хипертензија и хиперлипидемија, а 18(36,0%) немале некоја 

хронична болест. 

За Fisher's Exact Test = 12,217 и p>0,05 (p=0,076) / Monte Carlo Sig.(2-sided) / 

0,069 – 0,082 / нема значајна разлика помеѓу испитаниците кои имале, односно 

немале КВБ (кардиоваскуларни болести) во однос на прашањето: ,,Од која хронична 

болест боледувате?” 
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  Табела 17. Од која хронична болест боледувате? * КВБ / Crosstabulation 

    
Total 

   Контролна 
група 

Испитувана 
група 

Од која хронична 
болест боледувате? 

Нема 
Count 18 23 41 

% 36,0% 19,2% 24,1% 

Дијабетес 
Count 0 8 8 

% ,0% 6,7% 4,7% 

Хипертензија 
Count 12 28 40 

% 24,0% 23,3% 23,5% 

Хиперлипидемија 
Count 7 11 18 

% 14,0% 9,2% 10,6% 

Дијабетес & 
Хипертензија 

Count 5 9 14 

% 10,0% 7,5% 8,2% 

Дијабетес & 
Хиперлипидемија 

Count 0 3 3 

% ,0% 2,5% 1,8% 

Хипертензија & 
Хиперлипидемија 

Count 5 23 28 

% 10,0% 19,2% 16,5% 

Дијабетес & 
Хипертензија & 

Хиперлипидемија 

Count 3 15 18 

% 6,0% 12,5% 10,6% 

Total 
Count 50 120 170 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Графикон 16. Од која хронична болест боледувате? * КВБ / Crosstabulation 

4.3 ЗАСТАПЕНОСТА НА КВБ ВО ОДНОС СТИЛОТ НА ЖИВЕЕЊЕ 
4.3.1 Пушење 

Резултатите прикажани на табела 18 и на графикон 17, се однесуваат на 

кростабулација на испитаниците кои имале, односно немале КВБ (кардиоваскуларни 

болести) во однос на прашањето: ,,Дали сте пушач?”  

Во групата на испитаници со КВБ (испитувана група) од 120 (100,0%) 

испитаници 38 (31,7%) биле пушачи, а 82 (68,3%) биле непушачи. 

Во групата на испитаници без КВБ (контролна група) од 50 (100,0%) 

испитаници 13 (26,0%) биле пушачи, а 37(74,0%) биле непушачи. 

За Pearson Chi-Square = 0,54 и p>0,05(p=0,46) нема значајна разлика во 

одговорите на испитаниците кои имале, односно немале КВБ (кардиоваскуларни 

болести) во однос на прашањето: ,,Дали сте пушач?”  
Табела 18. КВБ * Дали сте пушач? / Crosstabulation 

   Дали сте пушач? 
Total 

   Не Да 

КВБ 
Контролна 

група 
Count 37 13 50 

% 74,0% 26,0% 100,0% 

Испитувана Count 82 38 120 
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група % 68,3% 31,7% 100,0% 

Total 
Count 119 51 170 

% 70,0% 30,0% 100,0% 

 

Графикон 17. КВБ * Дали сте пушач? / Crosstabulation 

На табела 19 и na графикон 18, прикажана е кростабулација на испитаниците 

кои имале,односно немале КВБ (кардиоваскуларни болести) во однос на прашањето: 

,,Колку цигари пушите дневно?” Во групата на испитаници со КВБ (испитувана 

група) од 120 (100,0%) испитаници, 12 (10,0%) пушеле до 10 цигари дневно, 14 

(11,7%) пушеле до 20 цигари дневно, 13 (10,8%) пушеле повеќе од 20 цигари дневно, 

а 81 (67,5%) не пушелo. Во групата на испитаници без КВБ (контролна група) од 50 

(100,0%) испитаници, 3 (6,0%) пушеле до 10 цигари дневно, 7 (14,0%) пушеле до 20 

цигари дневно, 3 (6,0%) пушеле повеќе од 20 цигари дневно, а 37 (74,0%) не пушеле. 

За Fisher's Exact Test = 1,689 и p>0,05 (p=0,652)/ Monte Carlo Sig.(2-sided) / 

0,639 – 0,664 / нема значајна разлика помеѓу испитаниците кои имале, односно 

немале КВБ во однос на прашањето: ,,Колку цигари пушите дневно?”  
Табела 19. КВБ * Колку цигари пушите дневно? / Crosstabulation 

   Колку цигари пушите дневно? 
Total 

   Не пуши До 10 цигари До 20 цигари Повеќе од20 
цигари 

 
Контролна 

група 
Count 37 3 7 3 50 

% 74,0% 6,0% 14,0% 6,0% 100,0% 

Испитувана Count 81 12 14 13 120 
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група % 67,5% 10,0% 11,7% 10,8% 100,0% 

Total 
Count 118 15 21 16 170 

% 69,4% 8,8% 12,4% 9,4% 100,0% 

 

Графикон 18. КВБ * Колку цигари пушите дневно? / Crosstabulation 

4.3.2 Физичка активност 

На табела 20 и na графикон 19, прикажана е кростабулација на 

испитаниците, кои имале, односно немале КВБ (кардиоваскуларни болести) во однос 

на прашањето: ,,Колку често практикувате физичка активност?” Во групата на 

испитаници со КВБ (испитувана група) од 120 (100,0%) испитаници, 30 (25,0%) 

секојдневно практикувале физичка активност, 8(6,7%) практикувале физичка 

активност 3-5 пати неделно, (108,3%) практикувале физичка активност 1-2 пати 

неделно, а 72 (60,0%) не практикувале физичка активност. 

Во групата на испитаници без КВБ (контролна група) од 50 (100,0%) 

испитаници, 14 (28,0%) секојдневно практикувале физичка активност, 8 (16,0%) 

практикувале физичка активност 3-5 пати неделно, 11 (22,0%) практикувале физичка 

активност 1-2 пати неделно, а 17 (34,0%) не практикувале физичка активност. За 

Fisher's Exact Test = 13,068 и p<0,01 (p=0,005)/ Monte Carlo Sig.(2-sided) / 0,003 – 

0,007/ постои значајна разлика во одговорите на испитаниците кои имале, односно 

немале КВБ (кардиоваскуларни болести) во однос на прашањето: ,,Колку често 

практикувате физичка активност?” 
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Табела 20. КВБ * Колку често практикувате физичка активност? / Crosstabulation 

   Колку често практикувате физичка активност? 

Total 
   Не 

практикувам Секојдневно 3-5 пати 
неделно 

1-2 пати 
неделно 

 

Контролна 
група 

Count 17 14 8 11 50 

% 34,0% 28,0% 16,0% 22,0% 100,0% 

Испитувана 
група 

Count 72 30 8 10 120 

% 60,0% 25,0% 6,7% 8,3% 100,0% 

Total 
Count 89 44 16 21 170 

% 52,4% 25,9% 9,4% 12,4% 100,0% 

 

 

Графикон 19. КВБ * Колку често практикувате физичка активност? / Crosstabulation 

Времетраењето на физичката активност на испитаниците во испитуваната 

(КВБ) и контролната група прикажано е на табела 21 и на графикон 20. 

Времетраењето на физичката активност на испитаниците во испитуваната 

група (КВБ) варира во интервал 39,39±71,59 минути, ±95,00%CI:26,45-52,33; 

минималното време на физичка активност изнесува 0 минути, а максималното време 

на физичка активност изнесува 460 минути. Времетраењето на физичката активност 
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на испитаниците во контролната група варира во интервалот 48,60±47,34 минути, 

±95,00%CI:35,15-62,05; минималното време на физичка активност изнесува 0 

минути, а максималното време на физичка активност изнесува 150 минути.  

 
Табела 21. Времетраење на физичката активност 

Variable Valid N Mean 
Confidence 

-95,00% 
Confidence 
+95,00% 

Minimum Maximum Std.Dev. 

Испитувана група 120 39,39 26,45 52,33 0 460 71,59 

Контролна група 50 48,60 35,15 62,05 0 150 47,34 

 

Времетраење на физичка активност

 Mean 
 Mean±SD 
 Mean±1,96*SD Испитувана група

Контролна група

-150

-100

-50

0

50

100

150

200
Минути

 

Графикон 20. Времетраење на физичката активност 

За Z = -2,31 и p<0,05 (p=0,02) испитаниците во контролната група имаат 

значајно поголемо времетраење на физичка активност во однос на испитаниците во 

испитуваната група (табела 21.1).  

Табела 21.1 Разлика / времетраење на физичка активност 

Variable 
Rank Sum 

Испитувана 
група 

Rank Sum 
Контролна 

U Z p-level 
Valid N 
Испи. 

Valid N 
Кон. 

Времетраење на 
физичка активност 

9584,50 4950,50 2324,50 -2,31 0,02 120 50 
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4.3.3 Спиење 

На табела 22 и на графикон 21, прикажана е кростабулација на испитаниците 

кои имале, односно немале КВБ (кардиоваскуларни болести) во однос на 

прашањето: ,,Колку часа спиете во текот на ноќта?” Во групата на испитаници со 

КВБ (испитувана група) од 120 (100,00%) испитаници, 15 (12,5%) во текот на ноќта 

спиеле до 5 часа, 93 (77,5%) во текот на ноќта спиеле од 6 до 8 часа, а 12 (10,0%) во 

текот на ноќта спиеле над 8 часа. Во групата на испитаници без КВБ (контролна 

група) од 50 (100,0%) испатаници, 6 (12,0%) во текот на ноќта спиеле до 5 часа, 42 

(84,0%) во текот на ноќта спиеле од 6до 8 часа, а 2 (4,0%) во текот на ноќта спиеле 

над 8 часа. За Fisher's Exact Test = 1,567 и p>0,05 (p=0,483)/ Monte Carlo Sig.(2-sided) / 

0,470 – 0,495/ нема значајна Разлика помеѓу испитаниците кои имале, односно 

немале КВБ (кардиоваскуларни болести) во однос на прашањето: ,,Kолку часа 

спиете во текот на ноќта?” 

Табела 22. KВБ * Колку часа спиете во текот на ноќта? / Crosstabulation 

   Колку часа спиете во текот на ноќта? 

Total    До 5 часа Од 6-8 часа Над 8 часа 

 

Контролна 
група 

Count 6 42 2 50 

% 12,0% 84,0% 4,0% 100,0% 

Испитувана 
група 

Count 15 93 12 120 

% 12,5% 77,5% 10,0% 100,0% 
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Графикон 21. КВБ * Колку часа спиете во текот на ноќта? / Crosstabulation 

4.3.4 Консумирање вода 

На табела 23 и на графикон 22, прикажана е кростабулација на испитаниците 

кои имале, односно немале КВБ (кардиоваскуларни болести) во однос на 

прашањето: ,,Колкава количина на вода пиете дневно?”  

Во групата на испитаници со КВБ (испитувана група) од 120 (100,00%) 

испитаници, 18 (15,0%) дневно пиеле до 0,5 литри вода, 63 (52,5%) дневно пиеле од 

1-1,5 литри вода, а 39 (32,5%) дневно пиеле над 1,5 литар вода. 

Во групата на испитаници без КВБ (контролна група) од 50 (100,0%) 

испатаници, 4 (8,0%) дневно пиеле до 0,5 литри вода, 27 (54,0%) дневно пиеле од 1до 

1,5 литaр вода, а 19 (38,0%) дневно пиеле над 1,5 литaр вода. 

За Pearson Chi-Square = 1,66 и p>0,05 (p=0,44) нема значајна разлика помеѓу 

испитаниците кои имале, односно немале КВБ (кардиоваскуларни болести) во однос 

на прашањето: ,,Колкава количинана вода пиете дневно?” 
Табела 23. КВБ * Колкава количина вода пиете дневно? / Crosstabulation 

   Колкава количина на вода пиете дневно? 

Total    До 0,5 литри Од 1-1,5 литри Над 1,5 литри 

 Контролна 
група 

Count 4 27 19 50 

% 8,0% 54,0% 38,0% 100,0% 



65 

 

Испитувана 
група 

Count 18 63 39 120 

% 15,0% 52,5% 32,5% 100,0% 

Total Count 22 90 58 170 

% 12,9% 52,9% 34,1% 100,0% 

 

 

Графикон 22. КВБ * Колкава количина на вода пиете дневно? / Crosstabulation 

4.3.5 Консумирање алкохол 

На табела 24 и на графикон 22, прикажана е кростабулација на испитаниците 

кои имале, односно немале КВБ (кардиоваскуларни болести) во однос на 

прашањето: ,,Колку често консумирате алкохол?”  

Во групата на испитаници со КВБ (испитувана група) од 120 (100,00%) 

испитаници, 9 (7,5%) секојдневно консумирале алкохол, 8 (6,7%) консумирале 

алкохол 3-5 пати неделно, 19 (15,8%) консумирале алкохол 1-2 пати неделно, а 84 

(70,0%) не консумирале алкохол. 

Во групата на испитаници без КВБ (контролна група) од 50 (100,0%) 

испатаници, 2 (4,0%) секојдневно консумирале алкохол, 5 (10,0%) консумирале 

алкохол 3-5 пати неделно, 17 (34,0%) консумирале алкохол 1-2 пати неделно, а 26 

(52,0%) не консумирале алкохол. 
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За Fisher's Exact Test = 8,099 и p<0,05 (p=0,038)/ Monte Carlo Sig.(2-sided) / 

0,033 – 0,043/ постои значајна разлика помеѓу испитаниците кои имале, односно 

немале КВБ (кардиоваскуларни болести) во однос на прашањето: ,,Колку често 

консумирате алкохол?” 

 

 
Табела 24. КВБ * Колку често консумирате алкохол? / Crosstabulation 

   Колку често консумирате алкохол? 

Total 
   Не 

консумирам Секојдневно 3-5 пати 
неделно 

1-2 пати 
неделно 

 

Контролна 
група 

Count 26 2 5 17 50 

% 52,0% 4,0% 10,0% 34,0% 100,0% 

Испитувана 
група 

Count 84 9 8 19 120 

% 70,0% 7,5% 6,7% 15,8% 100,0% 

Total 
Count 110 11 13 36 170 

% 64,7% 6,5% 7,6% 21,2% 100,0% 

 

Графикон 23. КВБ * Колку често консумирате алкохол? / Crosstabulation 
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На табела 25 и на графикон 23 прикажана е кростабулација на испитаниците 

кои имале, односно немале КВБ (кардиоваскуларни болести) во однос на прашањето 

,,Каков вид на алкохол пиете?”  

Во групата на испитаници со КВБ (испитувана група) од 120 (100,00%) 

испитаници, 21 (17,5%) пиеле ракија, 3 (2,5%) пиеле црвено вино, 2 (1,7%) пиеле 

бело вино, 10 (8,3%) пиеле пиво, а 84 (70,0%) не консумирале алкохол. 

Во групата на испитаници без КВБ (контролна група) од 50 (100,0%) 

испатаници, 5 (10,0%) пиеле ракија, 13 (26,0%) пиеле црвено вино, 2 (4,0%) пиеле 

бело вино, 4 (8,0%) пиеле пиво, а 26 (52,0%) не консумирале алкохол. 

За Fisher's Exact Test = 22,163 и p<0,001(p=0,000)/ Monte Carlo Sig.(2-sided) / 

0,000 – 0,000/ постои значајна разлика помеѓу испитаниците кои имале, односно 

немале КВБ (кардиоваскуларни болести) во однос на прашањето: ,,Каков вид на 

алкохол пиете?” 
 

 

 

 

 

Табела 25. КВБ * Каков вид на алкохол пиете? / Crosstabulation 

   Кој вид алкохол пиете? 
Total 

   Не консумирам Ракија Црвено вино Бело вино Пиво 

 

Контролна 
група 

Count 26 5 13 2 4 50 

% 52,0% 10,0% 26,0% 4,0% 8,0% 100,0% 

Испитувана 
група 

Count 84 21 3 2 10 120 

% 70,0% 17,5% 2,5% 1,7% 8,3% 100,0% 

Total 
Count 110 26 16 4 14 170 

% 64,7% 15,3% 9,4% 2,4% 8,2% 100,0% 
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Графикон 24. КВБ * Каков вид на алкохол пиете? / Crosstabulation 
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4.4 ЗАСТАПЕНОСТ НА КВБ ВО ОДНОС НА ИСХРАНАТА 

 
4.4.1 Консумирање газирани сокови 

На табела 26 и на графикон 25 прикажана е кростабулација на испитаниците 

кои имале, односно немале КВБ (кардиоваскуларни болести) во однос на 

прашањето: ,,Колку често пиете газирани сокови?”  

Во групата на испитаници со КВБ (испитувана група) од 120 (100,00%) 

испитаници, 1714,2%) секојдневно пиеле газирани сокови, 10 (8,3%) консумирале 

газирани сокови 3-5 пати неделно, 15 (12,5%) консумирале газирани сокови 1-2 пати 

неделно, а 78 (65,0%) не пиеле газирани сокови. 

Во групата на испитаници без КВБ (контролна група) од 50 (100,0%) 

испатаници,1 (2,0%) секојдневно конзумирал газирани сокови, 4 (8,0%) консумирале 

газирани сокови 3-5 пати неделно, 9 (18,0%) конзумирале газирани сокови 1-2 пати 

неделно, а 36 (72,0%) не конзумирале газирани сокови. 

За Fisher's Exact Test = 6,549 и p>0,05(p=0,084)/ Monte Carlo Sig.(2-sided) / 

0,077 – 0,091/ нема значајна разлика помеѓу испитаницитекои имале, односно немале 

КВБ (кардиоваскуларни болести) во однос на прашањето: ,,Колку често консумирате 

газирани сокови?”  

 
Табела 26. КВБ * Колку често консумирате газирани сокови? Crosstabulation 

   Колку често консумирате газирани сокови/ 
Total 

   Не 
консумирам Секојдневно 3-5 пати 

неделно 
1-2 пати 
неделно 

 

Контролна 
група 

Count 36 1 4 9 50 

% 72,0% 2,0% 8,0% 18,0% 100,0% 

Испитувана 
група 

Count 78 17 10 15 120 

% 65,0% 14,2% 8,3% 12,5% 100,0% 

Total 
Count 114 18 14 24 170 

% 67,1% 10,6% 8,2% 14,1% 100,0% 
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Графикон 25. КВБ * Колку често консумирате газирани сокови? Crosstabulation 

 

4.4.2 Консумирање кафе 

На табела 27 и на графикон 26 прикажана е кростабулација на испитаници 

кои имале, односно немале КВБ (кардиоваскуларни болести) во однос на 

прашањето: ,,Колку често консумирате кофеински пијалаци?”  

Во групата на испитаници со КВБ (испитувана група) од 120 (100,00%) 

испитаници, 99 (82,5%) секојдневно пиеле кофеински пијалаци, 2 (1,7%) 

консумирале кофеински пијалаци 3-5 пати неделно, 1 (0,8%) консумирал кофеински 

пијалаци 1-2 пати неделно, а 18 (15,0%) не консумирале кофеински пијалаци.  

Во групата на испитаници без КВБ (контролна група) од 50 (100,0%) 

испатаници, 44 (88,0%) секојдневно пиеле кофеински пијалаци, 4 (8,0%) 

консумирале кофеински пијалаци 3-5 пати неделно, 1 (2,0%) консумирал кофеински 

пијалаци 1-2 пати неделно, а 1(2,0%) не консумирал кофеински пијалаци.  

За Fisher's Exact Test = 10,548 и p<0,01(p=0,007)/ Monte Carlo Sig.(2-sided) / 

0,005 – 0,009/ постои значајна разлика помеѓу испитаниците кои имале, односно 

немале КВБ (кардиоваскуларни болести) во однос на прашањето: ,,Колку често 

консумирате кофеински пијалаци?” 
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Табела 27. КВБ * Колку често консумирате кофеински пијалаци? / Crosstabulation 

   Колку често консумирате кофеински пијалаци? 
Total 

   
Не 

консумирам 
Секојдневн

о 
3-5 пати 
неделно 

1-2 пати 
неделно 

 

Контролна 
група 

Count 1 44 4 1 50 

% 2,0% 88,0% 8,0% 2,0% 100,0% 

Испитувана 
група 

Count 18 99 2 1 120 

% 15,0% 82,5% 1,7% ,8% 100,0% 

Total 
Count 19 143 6 2 170 

% 11,2% 84,1% 3,5% 1,2% 100,0% 

 

Графикон 26. КВБ * Колку често консумирате кофеински пијалаци? / Crosstabulation 

4.4.3 Консумирање млеко и млечни производи 

На табела 28 и на графикон 27, прикажана е кростабулација на испитаници 

кои имале, односно немале КВБ (кардиоваскуларни болести) во однос на 

прашањето: ,,Колку често консумирате млеко и млечни производи?”  

Во групата на испитаници со КВБ (испитувана група) од 120 (100,00%) 

испитаници, 73 (60,8%) секојдневно консумирале млеко и млечни производи, 

31(25,8%) консумирале млеко и млечни производи 3-5 пати неделно, 12 (10,0%) 
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консумирале млеко и млечни производи 1-2 пати неделно, а 4 (3,3%) не пиеле млеко 

и млечни производи. 

Во групата на испитаници без КВБ (контролна група) од 50 (100,0%) 

испатаници, 30 (60,0%) секојдневно пиеле млеко и млечни производи, 15 (30,0%) 

консумирале млеко и млечни производи 3-5 пати неделно, 3 (6,0%) консумирале 

млеко и млечни производи 1-2 пати неделно, а 2 (4,0%) не консумирале млеко и 

млечни производи. 

За Fisher's Exact Test = 0,988 и p>0,05(p=0,826)/ Monte Carlo Sig.(2-sided) / 

0,816 – 0,836/ нема значајна разлика помеѓу испитаниците кои имале, односно 

немале КВБ во однос на прашањето: ,,Колку често консумирате млеко и млечни 

производи?”  

Табела 28. КВБ * Колку често консумирате млеко и млечни производи? Crosstabulation 

   Колку често консумирате млеко и млечни производи? 
Total 

   Не 
консумирам Секојдневно 3-5 пати 

неделно 
1-2 пати 
неделно 

 

Контролна 
група 

Count 2 30 15 3 50 

% 4,0% 60,0% 30,0% 6,0% 100,0% 

Испитувана 
група 

Count 4 73 31 12 120 

% 3,3% 60,8% 25,8% 10,0% 100,0% 

Total 
Count 6 103 46 15 170 

% 3,5% 60,6% 27,1% 8,8% 100,0% 

 

Графикон 27. КВБ * Колку често консумирате млеко и млечни производи? Crosstabulation 
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4.4.4 Консумирање говедско и свинско месо 

На табела 29 ина графикон 28, прикажана е кростабулација на испитаници 

кои имале, односно немале КВБ (кардиоваскуларни болести) во однос на 

прашањето: ,,Колку често консумирате говедско и свинско месо?”  

Во групата на испитаници со КВБ (испитувана група) од 120 (100,00%) 

испитаници, 17 (14,2%) секојдневно јаделе говедско и свинско месо, 41(34,2%) 

консумирале говедско и свинско месо 3-5 пати неделно, 51(42,5%) консумирале 

говедско и свинско месо 1-2 пати неделно, а 11(9,2%) не консумирале говедско и 

свинско месо. 

Во групата на испитаници без КВБ (контролна група) од 50 (100,0%) 

испатаници, 6 (12,0%) секојдневно консумирале говедско и свинско месо, 12(24,0%) 

консумирале говедско и свинско месо 3-5 пати неделно, 30 (60,0%) консумирале 

говедско и свинско месо 1-2 пати неделно, а 2 (4,0%) не јаделе говедско и свинско 

месо. 

За Fisher's Exact Test = 4,462 и p>0,05(p=0,213)/ Monte Carlo Sig.(2-sided) / 

0,202 – 0,223/ нема значајна разлика помеѓу испитаниците кои имале,односно немале 

КВБ (кардиоваскуларни болести) во однос на прашањето: ,,Колку често консумирате 

говедско и свинско месо?”  

 
Табела 29. КВБ * Колку често консумирате говедско и свинско месо? / Crosstabulation 

   Колку често конзумирате говедско и свинско месо? 

Total 
   

Не 

консумирам 
Секојдневно 

3-5 пати 

неделно 

1-2 пати 

неделно 

 

Контролна 

група 

Count 2 6 12 30 50 

% 4,0% 12,0% 24,0% 60,0% 100,0% 

Испитувана 

група 

Count 11 17 41 51 120 

% 9,2% 14,2% 34,2% 42,5% 100,0% 

Total 
Count 13 23 53 81 170 

% 7,6% 13,5% 31,2% 47,6% 100,0% 
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Графикон 28. КВБ * Колку често консумирате говедско и свинско месо? / Crosstabulation 

4.4.5 Консумирање риба 

На табела 29 и нa графикон 28, прикажана е кростабулација на испитаници 

кои имале, односно немале КВБ (кардиоваскуларни болести) во однос на 

прашањето: ,,Колку често консумирате риба?”  

Во групата на испитаници со КВБ (испитувана група) од 120 (100,00%) 

испитаници, 2 (1,7%) консумирале риба 3-5 пати неделно, 49 (40,8%) консумирале 

риба 1-2 пати неделно, а 69 (57,5%) не консумирале риба. 

Во групата на испитаници без КВБ (контролна група) од 50 (100,0%) 

испатаници, 9 (18,0%) консумирале риба 3-5 пати неделно, 39 (78,0%) консумирале 

риба 1-2 пати неделно, а 2 (4,0%) не консумирале риба. 

За Fisher's Exact Test = 54,448 и p<0,001 (p=0,000)/ Monte Carlo Sig.(2-sided) / 

0,000 – 0,000/ постои значајна разлика помеѓу испитаниците кои имале, односно 

немале КВБ (кардиоваскуларни болести) во однос на прашањето: ,,Колку често 

консумирате риба?” 
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Табела 30. КВБ * Колку често консумирате риба? / Crosstabulation 

   Колку често консумирате риба? 
Total 

   Не консумирам 3-5 пати 
неделно 

1-2 пати 
неделно 

 

Контролна 
група 

Count 2 9 39 50 

% 4,0% 18,0% 78,0% 100,0% 

Испитувана 
група 

Count 69 2 49 120 

% 57,5% 1,7% 40,8% 100,0% 

Total 
Count 71 11 88 170 

% 41,8% 6,5% 51,8% 100,0% 

 

Графикон 29. КВБ * Колку често консумирате риба? / Crosstabulation 

4.4.6 Консумирање леб  

На табела 31 и на графикон 30, прикажана е кростабулација на испитаници 

кои имале, односно немале КВБ (кардиоваскуларни болести) во однос на 

прашањето: ,,Каков вид на леб јадете?”  

Во групата на испитаници со КВБ (испитувана група) од 120 (100,0%) 

испитаници, 47 (39,2%) јаделе црн леб, а 73 (60,8%) јаделе бел леб. 

Во групата на испитаници без КВБ (контролна група) од 50 (100,00%) 

испитаници, 26 (52,0%) јаделе црн леб, а 24 (48,0%) јаделе бел леб.  

За Pearson Chi-Square = 2,37 и p>0,05(p=0,12) нема значајна разлика помеѓу 

испитаниците кои имале, односно немале КВБ (кардиоваскуларни болести) во однос 

на прашањето ,,Каков вид на леб јадете?” 
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Табела 31 .КВБ * Каков вид на леб јадете? / Crosstabulation 

   Каков вид на леб јадете? 
Total 

   Црн леб Бел леб 

 

Контролна 
група 

Count 26 24 50 

% 52,0% 48,0% 100,0% 

Испитувана 
група 

Count 47 73 120 

% 39,2% 60,8% 100,0% 

Total 
Count 73 97 170 

% 42,9% 57,1% 100,0% 

 

Графикон 30. КВБ * Каков вид на леб јадете? / Crosstabulation 

4.4.7 Консумирање слатки 

На табела 32 и на графикон 31, прикажана е кростабулација на испитаници 

кои имале, односно немале КВБ (кардиоваскуларни болести) во однос на 

прашањето: ,,Колку често јадете слатки?”  

Во групата на испитаници со КВБ (испитувана група) од 120 (100,00%) 

испитаници, 36 (30,0%) секојдневно јаделе слатки, 2 (1,7%) јаделе слатки 3-5 пати 

неделно, 45 (37,5%) јаделе слатки 1-2 пати неделно, а 37 (30,8%) не јаделе слатки. 
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Во групата на испитаници без КВБ (контролна група) од 50 (100,0%) 

испатаници, 12 (24,0%) секојдневно јаделе слатки, 1(2,0%) јадел слатки 3-5 пати 

неделно, 19 (38,0%) јаделе слатки 1-2 пати неделно, а 18 (36,0%) не јаделе слатки. 

За Fisher's Exact Test = 1,025 и p>0,05(p=0,837) /Monte Carlo Sig.(2-sided) 

/0,828 - 0,847/ нема значајна разлика помеѓу испитаниците кои имале, односно 

немале КВБ (кардиоваскуларни болести) во однос на прашањето ,,Колку често јадете 

слатки?”  

 
Табела 32. КВБ * Колку често јадете слатки?/ Crosstabulation 

   Колку често јадете слатки? 
Total 

   Не јадам Секојдневно 
3-5 пати 
неделно 

1-2 пати 
неделно 

 

Контролна 
група 

Count 18 12 1 19 50 

% 36,0% 24,0% 2,0% 38,0% 100,0% 

Испитувана 
група 

Count 37 36 2 45 120 

% 30,8% 30,0% 1,7% 37,5% 100,0% 

Total 
Count 55 48 3 64 170 

% 32,4% 28,2% 1,8% 37,6% 100,0% 
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Графикон 31. КВБ * Колку често јадете слатки?/ Crosstabulation 

4.4.8 Консумирање свежо овошје 

На табела 33 и на графикон 32, прикажана е кростабулација на испитаници 

кои имале, односно немале КВБ (кардиоваскуларни болести) во однос на прашањето 

,,Колку често консумирате свежо овошје?”  

Во групата на испитаници со КВБ (испитувана група) од 120 (100,00%) 

испитаници, 75 (62,5%) секојдневно јаделе свежо овошје, 33 (27,7%) консумирале 

свежо овошје 3-5 пати неделно, 11(9,2%) консумирале свежо овошје 1-2 пати 

неделно, а 1(0,8%) не консумирал свежо овошје. 

Во групата на испитаници без КВБ (контролна група) од 50 (100,0%) 

испатаници, 38 (76,0%) секојдневно консумирале свежо овошје, 5 (10,0%) 

консумирале свежо овошје 3-5 пати неделно, 6 (12,0%) консумирале свежо овошје 1-

2 пати неделно, а 1(2,0%) не консумирал свежо овошје. 

За Fisher's Exact Test = 7,288 и p<0,05 (p=0,048)/ Monte Carlo Sig.(2-sided) / 

0,042 – 0,053/ постои значајна разлика помеѓу испитаниците кои имале, односно 

немале КВБ (кардиоваскуларни болести) во однос на прашањето: ,,Колку често 

консумирате свежо овошје?” 

 
Табела 33. КВБ * Колку често консумирате свежо овошје? / Crosstabulation 

   Колку често консумирате свежо овошје? 

Total 
   Не 

консумирам Секојдневно 3-5 пати 
неделно 

1-2 пати 
неделно 

 

Контролна 
група 

Count 1 38 5 6 50 

% 2,0% 76,0% 10,0% 12,0% 100,0% 

Испитувана 
група 

Count 1 75 33 11 120 

% ,8% 62,5% 27,5% 9,2% 100,0% 

Total 
Count 2 113 38 17 170 

% 1,2% 66,5% 22,4% 10,0% 100,0% 
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Графикон 32 КВБ * Колку често консумирате свежо овошје? / Crosstabulation 

4.4.9 Консумирање јаткасто овошје 

На табела 34 и на графикон 33, прикажана е кростабулација на испитаници 

кои имале, односно немале КВБ (кардиоваскуларни болести) во однос на 

прашањето: ,,Колку често консумирате јаткасто овошје?”  

Во групата на испитаници со КВБ (испитувана група) од 120 (100%) 

испитаници, 11 (9,2%) секојдневно консумирале јаткасто овошје, 18 (15%) 

консумирале јаткасто овошје 3-5 пати неделно, 43 (35,8%) консумирале јаткасто 

овошје 1-2 пати неделно, а 48 (40%) не консумирале јаткасто овошје. 

Во групата на испитаници без КВБ (контролна група) од 50 (100%) 

испатаници, 10 (20%) секојдневно консумирале јаткасто овошје, 7 (14%) 

консумирале јаткасто овошје 3-5 пати неделно, 16 (32 %) консумирале јаткасто 

овошје 1-2 пати неделно, а 17 (34%) не консумирале јаткасто овошје. 

За Pearson Chi-Square = 3,859 и p>0,05(p=0,278)/ Monte Carlo Sig.(2-sided) / 

0,266 – 0,289/ нема значајна разлика помеѓу испитаниците кои имале, односно 

немале КВБ (кардиоваскуларни болести) во однос на прашањето: ,,Колку често 

консумирате јаткасто овошје?”  
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Табела 34. КВБ * Колку често консумирате јаткасто овошје? / Crosstabulation 

   Колку често конзумирате јаткасто овошје 

Total 
   Не 

консумирам Секојдневно 3-5 пати 
неделно 

1-2 пати 
неделно 

 

Контролна 
група 

Count 17 10 7 16 50 

% 34,0% 20,0% 14,0% 32,0% 100,0% 

Испитувана 
група 

Count 48 11 18 43 120 

% 40,0% 9,2% 15,0% 35,8% 100,0% 

Total 
Count 65 21 25 59 170 

% 38,2% 12,4% 14,7% 34,7% 100,0% 

 

 

Графикон 33. КВБ * Колку често консумирате јаткасто овошје? / Crosstabulation 

4.4.10 Консумирање пржена храна 

На табела 36 и на графикон 35, прикажана е кростабулација на испитаници 

кои имале, односно немале КВБ (кардиоваскуларни болести) во однос на 

прашањето: ,,Колку често консумирате пржена храна?”  

Во групата на испитаници со КВБ (испитувана група) од 120 (100%) 

испитаници, 9 (7,5%) секојдневно консумирале пржена храна, 24 (20%) консумирале 
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пржена храна 3-5 пати неделно, 66 (55%) консумирале пржена храна 1-2 пати 

неделно, а 21(17,5%) не консумирале пржена храна. 

Во групата на испитаници без КВБ (контролна група) од 50(100,0%) 

испатаници, 2(4,0%) секојдневно консумирале пржена храна, 4(8,0%) консумирале 

пржена храна 3-5 пати неделно, 27(54,0%) конзумирале пржена храна 1-2 пати 

неделно а 17(34,0%) не консумирале пржена храна. 

За Fisher's Exact Test = 7,713 и p<0,05 (p=0,042)/ Monte Carlo Sig.(2-sided) / 

0,037 – 0,047/ постои значајна разлика помеѓу испитаниците кои имале, односно 

немале КВБ (кардиоваскуларни болести) во однос на прашањето: ,,Колку често 

консумирате пржена храна?” 

 
Табела 36. КВБ * Колку често консумирате пржена храна? / Crosstabulation 

   Колку често консумирате пржена храна? 
Total 

   Не 
консумирам Секојдневно 3-5 пати 

неделно 
1-2 пати 
неделно 

 

Контролна 
група 

Count 17 2 4 27 50 

% 34,0% 4,0% 8,0% 54,0% 100,0% 

Испитувана 
група 

Count 21 9 24 66 120 

% 17,5% 7,5% 20,0% 55,0% 100,0% 

Total 
Count 38 11 28 93 170 

% 22,4% 6,5% 16,5% 54,7% 100,0% 

 

Графикон 35. КВБ * Колку често консумирате пржена храна? / Crosstabulation 
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4.4.11 Консумирање варена храна 

На табела 38 и на графикон 37, прикажана е кростабулација на испитаници 

кои имале, односно немале КВБ (кардиоваскуларни болести) во однос на 

прашањето: ,,Колку често консумирате варена храна?”  

Во групата на испитаници со КВБ (испитувана група) од 120 (100%) 

испитаници, 74 (61,7%) секојдневно консумирале варена храна, 33 (27,5%) 

консумирале варена храна 3-5 пати неделно, 8 (6,7%) консумирале варена храна 1-2 

пати неделно, а 5 (4,2%) не консумирале варена храна. 

Во групата на испитаници без КВБ (контролна група) од 50 (100%) 

испатаници, 34 (68%) секојдневно консумирале варена храна, 14 (28 %) консумирале 

варена храна 3-5 пати неделно, а 2 (4%) консумирале варена храна 1-2 пати неделно. 

За Fisher's Exact Test = 2,178 и p>0,05(p=0,591)/ Monte Carlo Sig.(2-sided) / 

0,578 – 0,604/ нема значајна разлика помеѓу испитаниците кои имале, односно 

немале КВБ (кардиоваскуларни болести) во однос на прашањето: ,,Колку често 

консумирате варена храна?”  

 
Табела 38. КВБ * Колку често консумирате варена храна? / Crosstabulation 

   Колку често консумирате варена храна? 

Total 
   

Не 

консумирам 
Секојдневно 

3-5 пати 

неделно 

1-2 пати 

неделно 

 

Контролна 

група 

Count 0 34 14 2 50 

% ,0% 68,0% 28,0% 4,0% 100,0% 

Испитувана 

група 

Count 5 74 33 8 120 

% 4,2% 61,7% 27,5% 6,7% 100,0% 

Total 
Count 5 108 47 10 170 

% 2,9% 63,5% 27,6% 5,9% 100,0% 
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Графикон 37. КВБ * Колку често консумирате варена храна? / Crosstabulation 

4.4.12 Консумирање лиснат зеленчук 

На табела 39 и на графикон 38, прикажана е кростабулација на испитаници 

кои имале, односно немале КВБ (кардиоваскуларни болести) во однос на 

прашањето: ,,Колку често консумирате лиснат зеленчук?”  

Во групата на испитаници со КВБ (испитувана група) од 120 (100,00%) 

испитаници, 17(14,2%) секојдневно консумирале лиснат зеленчук, 43 (35,8%) 

консумирале лиснат зеленчук 3-5 пати неделно, 52 (43,3%) консумирале лиснат 

зеленчук 1-2 пати неделно, а 8(6,7%) не консумирале лиснат зеленчук. 

Во групата на испитаници без КВБ (контролна група) од 50 (100,0%) 

испатаници, 10 (20,0%) секојдневно консумирале лиснат зеленчук, 23 (46,0%) 

консумирале лиснат зеленчук 3-5 пати неделно,а 17(34,0%) консумирале лиснат 

зеленчук 1-2 пати неделно. 

За Fisher's Exact Test = 5,775 и p>0,05(p=0,114)/ Monte Carlo Sig.(2-sided) / 

0,105 – 0,122/ нема значајна разлика помеѓу испитаниците кои имале, односно 

немале КВБ (кардиоваскуларни болести) во однос на прашањето: ,,Колку често 

консумирате лиснат зеленчук?” 
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Табела 39. КВБ * Колку често консумирате лиснат зеленчук? / Crosstabulation 

   Колку често консумирате лиснат зеленчук? 

Total 
   Не 

консумирам Секојдневно 3-5 пати 
неделно 

1-2 пати 
неделно 

 

Контролна 
група 

Count 0 10 23 17 50 

% ,0% 20,0% 46,0% 34,0% 100,0% 

Испитувана 
група 

Count 8 17 43 52 120 

% 6,7% 14,2% 35,8% 43,3% 100,0% 

Total 
Count 8 27 66 69 170 

% 4,7% 15,9% 38,8% 40,6% 100,0% 

 

Графикон 38. КВБ * Колку често консумирате лиснат зеленчук? / Crosstabulation 

4.4.13 Внесување количина на сол 

На табела 40 и на графикон 39, прикажана е кростабулација на испитаници 

кои имале, односно немале КВБ (кардиоваскуларни болести) во однос на 

прашањето: ,,Дали внесувате храна со висока количина на сол?”  

Во групата на испитаници со КВБ (испитувана група) од 120 (100,0%) 

испитаници, 37(30,8%) внесувале храна со висока количина на сол, а 83 (69,2%) не 

внесувале храна со висока количина на сол. 
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Во групата на испитаници без КВБ (контролна група) од 50 (100,00%) 

испитаници,7(14,0%) внесувале храна со висока количина на сол, а 43(86,0%) не 

внесувале храна со висока количина на сол. 

За Pearson Chi-Square = 5,21 и p<0,05(p=0,02) постои значајна разлика 

помеѓу испитаниците кои имале, односно немале КВБ (кардиоваскуларни болести) 

во однос на прашањето: ,,Дали внесувате храна со висока количина на сол?” 
Табела 40. КВБ * Дали внесувате храна со висока количина на сол? /Crosstabulation 

   Дали внесувате храна со висока 
количина на сол? Total 

   Не Да 

 

Контролна група 
Count 43 7 50 

% 86,0% 14,0% 100,0% 

Испитувана група 
Count 83 37 120 

% 69,2% 30,8% 100,0% 

Total 
Count 126 44 170 

% 74,1% 25,9% 100,0% 

 

Графикон 39. КВБ * Дали внесувате храна со висока количина на сол? / Crosstabulation 
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5. ПРЕДИКЦИЈА НА РИЗИК ОД КВБ  
 

5.1 Социо-демографски фактори  

При утврдување на предиктивните вредности на социо-демографските 

фактори (пол, возрасни групи, образование, работен однос, ,,работата е?”, за КВБ 

(кардиоваскуларни болести) применет е методот Ентер. 

Глобалната точност на овај модел да претскаже КВБ е 82,90%. 

Сензитивноста изнесува 91,70%, а специфичноста изнесува 62,00% (табела 41).  
Табела 41. Предиктивни вредности на социо-демографски фактори за КВБ / Модел на 

дискриминација 

 

Observed 

Predicted 

  
Percentage 

Correct  
Контролна 

група 

Испитувана 

група 

Step 1 
КВБ 

Нема 31 19 62,0 

Има 10 110 91,7 

Overall Percentage   82,9 

a. The cut value is ,500 

Референтна категорија за возрасни интервали е возрасниот интервал 40-49 

години. Референтна категорија за образование е ниско образование. Референтна 

категорија за работен однос е невработен. Референтна категорија за прашањето 

,,работата е” е со седење.  

Поради високи вредности на стандардна грешка од анализата беа исклучени 

модалитетите за прашањето ,,работата е” : интелектуална & физичка, 

интелектуална и со многу движење, интелектуална и со седење. 

Најголема значајност/придонес за предикција на КВБ (кардиоваскуларни 

болести) во моделот, има високо образование (1) (Wald=18,11/ p<0,001(p=0,000), 

пензионер (1) (Wald=11,86/p<0,01(p=0,001), пол (1) (Wald=9,80/p<0,01(p=0,002), 50-

59 год. (1) (Wald=7,85/p<0,01(p=0,005), средно образование (1) (Wald=3,61/ p>0,05 

(p=0,058), физичка работа (1) (Wald=2,87/p>0,05 (p=0,090), интелектуална работа (1) 

(Wald=2,84/p>0,05(p=0,092), работа со многу движење (1) (Wald=2,19/ p>0,05 

(p=0,139), вработен (1) (Wald=0,69 p>0,05(p=0,408), 60-69 год. (1) (Wald=0,67/ p>0,05 
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(p=0,415), а најслабо е влијанието на 70 и >год. (Wald=0,21 / p>0,05(p=0,646) (табела 

41.1). 

Испитаниците со високо образование (1), компарирани со испитаниците кои 

имаат ниско образование, за 0,02 пати (Exp(B)=0,02) имаат помала веројатност за 

КВБ, значајно за 95% C.I.for EXP(B): 0,003-0,12/p<0,001. Испитаниците со средно 

образование (1), компарирани со испитаниците кои имаат ниско образование, за 0,22 

пати (Exp(B)=0,22) имаат помала веројатност за КВБ, незначајно за 95% C.I.for 

EXP(B): 0,05-1,05 / p>0,05.  

Нашите резултати ги потврдуваат наодите на Redondo et al. (2011) дека 

повисоката едукација овозможува подобра информираност, што консенквентно 

придонесува кон намалување на ризикот од КВБ.  

Пензионерите (1), компарирани со невработените, за 23,73 пати 

(Exp(B)=23,73) имаат поголема веројатност за КВБ, значајно за 95% C.I.for EXP(B): 

3,92-143,83 / p<0,01. Мажите / Пол (1), компарирани со жените, за 5,25 пати 

(Exp(B)= 5,25) имаат поголема веројатност за КВБ, значајно за 95% C.I.for EXP(B): 

1,86-14,84 / p<0,01. 

Тврдењата од истражувањето на Mosca et al. (2011) се компатибилни со 

нашите, кои евиденитраат дека полот има значајна улога во ризикот од КВБ, 

односно мажите имаат сигнификатно поголем ризик да заболат од некое 

кардиоваскуларно заболување за разлика од жените. 

Испитаниците со физичка работа (1), компарирани со испитаниците кои 

имаат работа со седење, за 4,95 пати (Exp(B)=4,95) имаат поголема веројатност за 

КВБ, незначајно за 95% C.I.for EXP(B): 0,78-31,44 / p>0,05.  

Испитаниците со интелектуална работа (1), компарирани со испитаниците 

кои имаат работа со седење, за 4,21 пат (Exp(B)=4,21) имаат поголема веројатност 

за КВБ, незначајно за 95% C.I.for EXP(B): 0,79-22,41/p>0,05. Испитаниците кои 

имаат работа со многу движење (1), компарирани со испитаниците кои имаат 

работа со седење,за 2,20 пати (Exp(B)=2,20) имаат поголема веројатност за КВБ, 

незначајно за 95% C.I.for EXP(B): 0,77-6,26/p>0,05. Вработените (1) испитаници, 

компарирани со невработените, за 2,06 пати (Exp(B)=2,06) имаат поголема 

веројатност за КВБ, незначајно за 95% C.I.for EXP(B): 0,37-11,35 / p>0,05. 

Испитаниците на возраст од 60 до 69 год.(1), компарирани со испитаниците на 

возраст од 40 до 49 год.,за 0,54 пати (Exp(B)=0,54) имаат помала веројатност за КВБ, 
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незначајно за 95% C.I.for EXP(B): 0,12-2,38 / p>0,05. Испитаниците на возраст од 70 

и > год.(1,) компарирани со испитаниците на возраст од 40 до 49 год.,за 0,65 пати 

(Exp(B)=0,65) имаат помала веројатност за КВБ, незначајно за 95% C.I.for EXP(B): 

0,11-3,98 / p>0,05. 

Табела 41.1. Бинарна логистичка регресивна анализа за предикција на КВБ 

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

95% C.I.for 
EXP(B) 

  Lower Upper 

Step 1a 

Пол(1) 1,66 ,53 9,80 1 ,002 5,25 1,86 14,84 

50-59 год.(1) 2,32 ,83 7,85 1 ,005 10,19 2,01 51,68 

60-69 год.(1) -,62 ,76 ,67 1 ,415 ,54 ,12 2,38 

70 и >год.(1) -,42 ,92 ,21 1 ,646 ,65 ,11 3,98 

Високо образование(1) -3,89 ,92 18,11 1 ,000 ,02 ,003 ,12 

Средно образование(1) -1,53 ,81 3,61 1 ,058 ,22 ,05 1,05 

Вработен(1) ,721 ,87 ,69 1 ,408 2,06 ,37 11,35 

Пензионер(1) 3,17 ,92 11,86 1 ,001 23,73 3,92 143,83 

Интелектуална(1) 1,44 ,85 2,84 1 ,092 4,21 ,79 22,41 

Физичка(1) 1,60 ,94 2,87 1 ,090 4,95 ,78 31,44 

Со многу движење(1) ,79 ,53 2,19 1 ,139 2,20 ,77 6,264 
a. Variable(s) entered on step 1: Пол, 50-59 год., 60-69 год., 70 и >год., високо образование, средно 

образование, вработен, пензионер, интелектуална, физичка, со многу движење. 
ROC ареата е 0,866, што значи дека кај 86,60% / 95%CI:0,808-0,923 / од сите 

возможни парови на испитаници во кои кај еден има КВБ, а кај друг нема КВБ, овој 

модел ќе одреди повисока веројатност за КВБ (графикон 40). 
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Графикон 40 

5.2 Антропометриски фактори  

При утврдување на предиктивните вредности на антропометриските 

фактори (телесна висина, телесна тежина, БМИ) за КВБ применет е методот Ентер. 

Глобалната точност на овај модел да претскаже КВБ, е 70,60%. Сензитивноста 

изнесува 100,00%, а специфичноста изнесува 0,00% (табела 42). 

Табела 42. Предиктивни вредности на антропометриски фактори за КВБ / Модел на 
дискриминација 

 

Observed 

Predicted 

  
Percentage 

Correct   Контролна 
група 

Испитувана 
група 

Step 1 
 

Контролна група 0 50 ,0 

Испитувана група 0 120 100,0 

Overall Percentage   70,6 
a. The cut value is ,500 

Најголема значајност / придонес за предикција на КВБ (кардиоваскуларни 

болести) во моделот има БМИ (Wald=6,48 / p<0,05(p=0,011), телесната тежина 

(Wald=1,56 / p>0,05(p=0,211), а најслабо е влијанието на телесната висина 

(Wald=1,45 / p>0,05(p=0,228)(табела 42.1). 

Зголемувањето на БМИ за единечна вредност (1 кг/м2) за 18,00% Exp(B)= 

1,18) ја зголемува веројатноста за КВБ, значајно за 95% C.I.for EXP(B): 1,04-1,34 / 

p<0,05. 

Неодамнешните епидемиолошки податоци на Upadhya et al. (2015) 

сугерираат дека дебелината е посилно поврзана со срцевите заболувања, особено 

кај жените. Исто така и Koliaki et al. (2019), заклучуваат дека лица со прекумерна 

телесна тежина имаат зголемен ризик од развивање на КВБ, во споредба со лицата 

со нормална тежина, што оди во прилог на добиените резултатите од ова 

истражување. 

Зголемувањето на телесната тежина за единечна вредност (1 кг) за 3,00% 

Exp(B)= 0,97) ја намалува веројатноста за КВБ, незначајно за 95% C.I.for EXP(B): 

0,93-1,02 / p>0,05. 
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Зголемувањето на телесната висина за единечна вредност (1 см) за 1,00% 

Exp(B)= 0,99) ја намалува веројатноста за КВБ, незначајно за 95% C.I.for EXP(B): 

0,98-1,01 / p>0,05. 

 

Табела 42.1. Бинарна логистичка регресивна анализа за предикција на КВБ  

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

95% C.I.for EXP(B) 

  Lower Upper 

Step 1a 

Колкава е вашата телесна 
висина? / см -,01 ,01 1,45 1 ,228 ,99 ,98 1,01 

Колкава е вашата телесна 
тежина? / кг -,03 ,02 1,56 1 ,211 ,97 ,93 1,02 

БМИ / кг/м2 ,16 ,06 6,48 1 ,011 1,18 1,04 1,34 
a. Variable(s) entered on step 1Колкава е вашата телесна висина, 2.Колкава е вашата телесна 

тежина, 3.БМИ. 
ROC- ареата е 0,634, што значи дека кај 63,40% / 95%CI:0,542-0,725 / од сите 

возможни парови на испитаници во кои кај еден има КВБ, а кај друг нема КВБ, овој 

модел ќе одреди повисока веројатност за КВБ (графикон 41). 

 

Графикон 41 

При утврдување на предиктивните вредности на антропометриските 

фактори (,,вашата тежина е”, ,,вашата покачена т.т. е ваква”) за КВБ 

(кардиоваскуларни болести) применет е методот Ентер. Глобалната точност на овај 
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модел да претскаже КВБ е 71,80%. Сензитивноста изнесува 95,80%, а специфичноста 

изнесува 14,00%. (табела 43).  

 

 

Табела 43. Предиктивни вредности на антропометриски фактори за КВБ / Модел на 
дискриминација 

 

Observed 

Predicted 

  
Percentage 

Correct  Контролна 
група 

Испитувана 
група 

Step 1 
 

Контролна група 7 43 14,0 

Испитувана група 5 115 95,8 

Overall Percentage   71,8 
a. The cut value is ,500 

Референтна категорија за ,,вашата тежина е” е нормална тежина. Референтна 

категорија за ,,вашата покачена т.т. е вакава” е 3 месеци. Најголема значајност / 

придонес за предикција на КВБ (кардиоваскуларни болести) во моделот има 6 

месеци (1) (Wald=5,64/p<0,05(p=0,018), повеќе од 6 м. (1) (Wald=3,48/ 

p>0,05(p=0,062), покачена т.т. (1) (Wald=2,61/p>0,05(p=0,062), а најслабо е 

влијанието на намалена т.т.(1) (Wald=0,64/ p>0,05(p=0,440) (табела 43). 

Испитаниците со покачена т.т. 6 месеци (1) компарирани со испитаниците кои имаат 

покачена т.т. 3 месеци за 21,76 пати (Exp(B)= 21,76) имаат поголема веројатност за 

КВБ, значајно за 95% C.I.for EXP(B): 1,71-276,71/p<0,05. 

Констатиравме дека дебелината има значајна улога за ризик од КВБ, 

особено кај иситаниците кои имаат покачена тежина повеќе континуирано 6 

месеци, што се софпаѓа со тврдењата на Poirier et al. (2006), кои ја поврзуваат 

дебелината со широк спектар на кардиоваскуларни заболувања, вклучувајќи ја 

коронарната срцева болест, срцевата слабост, хипертензијата, 

цереброваскуларната болест, атријалната фибрилација, вентрикуларните 

аритмии и ненадејната срцева смрт. 

Испитаниците со покачена т.т. > од 6 месеци (1) компарирани со 

испитаниците кои имаат покачена т.т. 3 месеци за 4,03 пати (Exp(B)= 4,03) имаат 

поголема веројатност за КВБ, незначајно за 95% C.I.for EXP(B): 0,93-17,46 / p>0,05. 

Испитаниците со покачена т.т. (1) компарирани со испитаниците кои имаат 
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нормална т.т. за 1,86 пати (Exp(B)= 1,86) имаат поголема веројатност за КВБ, 

незначајно за 95% C.I.for EXP(B): 0,88-3,94 / p>0,05. Испитаниците со намалена т.т. 

(1) компарирани со испитаниците кои имаат нормална т.т. за 0,42 пати (Exp(B)= 

0,42) имаат помала веројатност за КВБ, незначајно за 95% C.I.for EXP(B): 0,5-3,79 / 

p>0,05. 

 

Табела 43.1. Бинарна логистичка регресивна анализа за предикција на КВБ  

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

95% C.I.for 
EXP(B) 

  Lower Upper 

Step 
1a 

Покачена(1) ,62 ,38 2,61 1 ,106 1,86 ,88 3,94 

Намалена(1) -,87 1,12 ,60 1 ,440 ,42 ,05 3,79 

6 месеци(1) 3,08 1,30 5,64 1 ,018 21,76 1,71 276,71 

Повеќе од 6 м.(1) 1,39 ,75 3,48 1 ,062 4,03 ,93 17,46 

Constant -,91 ,73 1,57 1 ,210 ,40   

a. Variable(s) entered on step 1: Покачена, намалена, шест месеци, повеќе. 
 

ROC-ареата е 0,632, што значи дека кај 63,20% / 95%CI:0,540-0,724 / од сите 
возможни парови на испитаници во кои кај еден има КВБ, а кај друг нема КВБ, овој 
модел ќе одреди повисока веројатност за КВБ (графикон 42). 
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Графикон 42 

При утврдување на предиктивните вредности на хроничните болести (,,од 

која хронична болест боледувате?”) за КВБ, применет е методот Ентер. Глобалната 

точност на овај модел да претскаже КВБ е 70,60%. Сензитивноста изнесува 100,00%, 

а специфичноста изнесува 0,00% (табела 44). 

Табела 44. Предиктивни вредности на антропометриски фактори за КВБ / Модел на 
дискриминација 

 

Observed 

Predicted 

  
Percentage 

Correct  Контролна 
група 

Испитувана 
група 

Step 1 
 

 
Контролна група  0 50 ,0 

Испитувана група 0 120 100,0 

Overall Percentage   70,6 
a. The cut value is ,500 

Референтна категорија за прашањето: “Од која хронична болест 

боледувате?” е нема хронична болест.  

Поради високи вредности на стандардна грешка од анализата беа исклучени 

модалитетите: дијабетес, дијабетес и хиперлипидемија. 
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Најголема значајност / придонес за предикција на КВБ во моделот има ХТА 

и хиперлипидемија(1) (Wald=9,57 / p<0,01 (p=0,002), дијабетес и ХТА и 

хипелипидемија (1) (Wald=6,48 / p<0,05(p=0,011),ХТА (1) (Wald=6,03 / 

p<0,05(p=0,014), дијабетес и ХТА (1)(Wald=1,11 / p>0,05(p=0,292), а најслабо е 

влијанието на хиперлипидемија (1) (Wald=0,87 / p>0,05(p=0,350) (табела 44.1). 

Испитаниците со ХТА и хиперлипидемија (1) компарирани со испитаниците 

кои немаат хронична болест за 4,60 пати (Exp(B)=4,60) имаат поголема веројатност 

за КВБ, значајно за 95% C.I.for EXP(B): 1,75-12,10 / p<0,01. 

Испитаниците со дијабетес и ХТА и хиперлипидемија (1) компарирани со 

испитаниците кои немаат хронична болест за 5,00 пати (Exp(B)=5,00) имаат 

поголема веројатност за КВБ, значајно за 95% C.I.for EXP(B): 1,45-17,27 / p<0,05. 

Студијата на Assmann et al. (1988) на оние пациенти кои се загрозени од 

трите фактори на ризик, се подложни на најголем ризок од настанување на КВБ, 

што колерира со нашите резултати. 

Испитаниците со ХТА (1) компарирани со испитаниците кои немаат 

хронична болест за 2,33 пати (Exp(B)= 2,33) имаат поголема веројатност за КВБ, 

значајно за 95% C.I.for EXP(B): 1,19-4,59 / p<0,05.  

Испитаниците со дијабетес и ХТА (1) компарирани со испитаниците кои 

немаат хронична болест за 1,80 пати (Exp(B)=1,80) имаат поголема веројатност за 

КВБ, незначајно за 95% C.I.for EXP(B): 0,60-5,37 / p>0,05.  

Испитаниците со Хиперлипидемија (1) компарирани со испитаниците кои 

немаат хронична болест за 1,57 пати (Exp(B)=1,57) имаат поголема веројатност за 

КВБ, незначајно за 95% C.I.for EXP(B): 0,61-4,05 / p>0,05.  
Табела 44.1. Бинарна логистичка регресивна анализа за предикција на КВБ  

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

95% C.I.for EXP(B) 

  Lower Upper 

 

ХТА(1) ,85 ,35 6,03 1 ,014 2,33 1,19 4,59 

Хиперлипидемија(1) ,45 ,48 ,87 1 ,350 1,57 ,61 4,05 

Дијабетес&ХТА(1) ,59 ,56 1,11 1 ,292 1,80 ,60 5,37 

ХТА& 
Хиперлипидемија(1) 1,53 ,49 9,57 1 ,002 4,60 1,75 12,10 

Дија.&ХТА&Хипели(
1) 1,61 ,63 6,48 1 ,011 5,00 1,45 17,27 

Variable(s) entered on step 1: ХТА, хиперлипидемија, дијабетес и ХТА, 
ХТА и хиперлипидемија, дијабетес и ХТА и хиперлипидемија. 
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ROC-ареата е 0,592, што значи дека кај 59,20% / 95%CI:0,501-0,682 / од сите 

возможни парови на испитаници во кои кај еден има КВБ, а кај друг нема КВБ, овој 

модел ќе одреди повисока веројатност за КВБ (графикон 43). 

 

Графикон 43 

 

 

5.3 Стил на живеење 

 
5.3.1 Пушење 

При утврдување на предиктивните вредности на дневното пушење (,, колку 

цигари пушите дневно?”) за КВБ (кардиоваскуларни болести) применет е методот 

Ентер. Глобалната точност на овај модел да претскаже КВБ е 70,60%. Сензитивноста 

изнесува 100,00%, а специфичноста изнесува 0,00% (табела 44).  

Табела 45. Предиктивни вредности на: ,,Колку цигари пушите дневно?” за КВБ / Модел на 
дискриминација. 

 
Observed 

Predicted 

  Percentage 
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 Контролна 
група 

Испитувана 
група 

Correct 

Step 1 
 

Контролна група 0 50 ,0 

Испитувана група 0 120 100,0 

Overall Percentage   70,6 
a. The cut value is ,500 

Референтна категорија за прашањето: ,,Колку цигари пушите дневно?”, е не 

пуши.  

Најголема значајност / придонес за предикција на КВБ (кардиоваскуларни 

болести) во моделот има пушењето >од 20 цигари(1) (Wald=5,25 / p<0,05 (p=0,022), 

пушењето до 10 цигари (1) (Wald=4,61 / p<0,05(p=0,032), а најслабо е влијанието 

напушењето до 20 цигари(1) (Wald=2,24 / p>0,05(p=0,134)(табела 45.1). 

Испитаниците кои пушат >од 20 цигари (1) компарирани со испитаниците 

кои не пушат за 4,33 пати (Exp(B)= 4,33) имаат поголема веројатност за КВБ, 

значајно за 95% C.I.for EXP(B): 1,24-15,21 / p<0,05. 

Испитаниците кои пушат до 10 цигари(1) компарирани со испитаниците кои 

не пушат за 4,00 пати (Exp(B)= 4,00) имаат поголема веројатност за КВБ, значајно за 

95% C.I.for EXP(B): 1,13-14,18 / p<0,05. 

Испитаниците кои пушат до 20 цигари(1) компарирани со испитаниците кои 

не пушат за 2,00 пати (Exp(B)=2,00) имаат поголема веројатност за КВБ, незначајно 

за 95% C.I.for EXP(B): 0,81-4,96 / p>0,05. 

Од параметрите кои ги анализиравме во однос на бројот на цигари 

испушени во текот на 24 часа од страна на нашите испитаници, добивме многу 

интересни резултати кои евидентираат дека пушењето до 20 цигари дневно, нема 

сигнификантен ризик за добивање на некое кардиоваскуларно заболување, додека 

најголм ризик се среќава кај испитаниците кои пушат > 20 цигари на ден.  

Истото го потврдуваат и Hecht et al. (2016), испитувајќи ги меѓусебните 

односи на нивоата на кадмиум во крвта и во урината со пушењето, кој покажува 

дека пушењето е поврзано со добивање миокарден инфаркт и мозочен удар. 
 

Табела 45.1. Бинарна логистичка регресиона анализа за предикција на КВБ  

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

95% C.I.for EXP(B) 

  Lower Upper 

Step До 10 цигари (1) 1,39 ,65 4,61 1 ,032 4,00 1,13 14,18 
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1a До 20 цигари (1) ,69 ,46 2,24 1 ,134 2,00 ,81 4,96 

> од 20 цигари (1) 1,47 ,64 5,24 1 ,022 4,33 1,24 15,21 

a. Variable(s) entered on step 1: До 10 цигари, до 20 цигари, > од 20 цигари. 
 

ROC-ареата е 0,540, што значи дека кај 54,00% / 95%CI:0,447-0,633 / од сите 

возможни парови на испитаници во кои кај еден има КВБ, а кај друг нема КВБ, овој 

модел ќе одреди повисока веројатност за КВБ (графикон 44). 

 

Графикон 44 

5.3.2 Физичка активност 

При утврдување на предиктивните вредности на практикувањето физичка 

активност (,,Колку често практикувате физичка активност?”) за КВБ 

(кардиоваскуларни болести) применет е методот Ентер. 

Глобалната точност на овај модел да претскаже КВБ, е 71,20%. 

Сензитивноста изнесува 91,7%, а специфичноста изнесува 22,00% (табела 46). 
Табела 46. Предиктивни вредности на ,,Колку често практикувате физичка активност?” за 

КВБ / модел на дискриминација. 

 
Observed 

Predicted 

  Percentage 



98 

 

 Контролна 
група 

Испитувана 
група 

Correct 

Step 1 
 

Контролна група 11 39 22,0 

Испитувана група 10 110 91,7 

Overall Percentage   71,2 

a. The cut value is ,500 
Референтна категорија за прашањето: ,,Колку често практикувате физичка 

активност?”, е не практикувам физичка активност.  

Најголема значајност / придонес за предикција на КВБ (кардиоваскуларни 

болести) во моделот има практикувањето физичка активност 1-2 неделно(1) 

(Wald=8,98 / p<0,01 (p=0,003), практикувањето физичка активност 3-5 неделно (1) 

(Wald=6,46 / p<0,05(p=0,011), а најслабо е влијанието на секојдневно практикување 

физичка активност (1) (Wald=2,62 / p>0,05(p=0,106) (табела 45.1). 

Испитаниците кои практикуваат физичка активност 1-2 неделно(1) 

компарирани со испитаниците кои не практикуваат физичка активност за 0,22 

пати (Exp(B)= 0,22) имаат помала веројатност за КВБ, значајно за 95% C.I.for 

EXP(B): 0,08-0,59 / p<0,01.  

Испитаниците кои практикуваат физичка активност 3-5 неделно(1) 

компарирани со испитаниците кои не практикуваат физичка активност за 0,24 

пати (Exp(B)=0,24) имаат помала веројатност за КВБ, значајно за 95% C.I.for 

EXP(B): 0,08-0,72 / p<0,05. 

Испитаниците кои практикуваат физичка активност секојдневно(1) 

компарирани со испитаниците кои не практикуваат физичка активност за 0,51 

пати (Exp(B)=0,51) имаат помала веројатност за КВБ, незначајно за95% C.I.for 

EXP(B): 0,22-1,16/ p>0,05. 

 Студиите спроведени од Tharp et al. (2019), Arce‐Esquivel  et al. (2012) 

и Sofi et al. (2008), сугерираат дека физичката активност го намалува 

морбидитетот, морталитетот, прогресијата и / или регресијата на коронарната 

срцева болест преку модификација на животниот стил, која вклучува вежбање. 

Вежбањето 1-2 неделно (p<0,01 ) и 3-5 неделно (p<0,05 ), во нашата 

студија ги потврдува резултатите на претходните автори.  
Табела 46.1. Бинарна логистичка регресивна анализа за предикција на КВБ  

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

95% C.I.for 
EXP(B) 

  Lower Upper 
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Step 
1a 

Секојдневно(1) -,68 ,42 2,62 1 ,106 ,51 ,22 1,16 

3-5 пати неделно(1) -1,44 ,57 6,46 1 ,011 ,24 ,08 ,72 

1-2 пати неделно(1) -1,54 ,51 8,98 1 ,003 ,22 ,08 ,59 

Constant 1,44 ,27 28,66 1 ,000 4,24   
а.Variable(s) entered on step 1: секојдневно, 3-5 пати неделно, 1-2 пати неделно. 

ROC-ареата е 0,657, што значи дека кај 65,70% / 95%CI:0,564-0,750 / од сите 

возможни парови на испитаници во кои кај еден има КВБ, а кај друг нема КВБ, овој 

модел ќе одреди повисока веројатност за КВБ (графикон 45). 

 

Графикон 45 

При утврдување на предиктивните вредности на: ,,Времетраење на 

физичката активност” за КВБ (кардиоваскуларни болести) применет е методот 

Ентер. 

Глобалната точност на овај модел да преткаже КВБ е 70,60%. Сензитивноста 

изнесува 100,0%, а специфичноста изнесува 0,00%. (табела 47).  

 
Табела 47. Предиктивни вредности на: ,,Времетраење на физичката активност” за КВБ / 

модел на дискриминација.  

 
Observed 

Predicted 

  Percentage 
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 Контролан 
група 

Испитувана 
група 

Correct 

Step 1 
 

Контролна група 0 50 ,0 

Испитувана група 0 120 100,0 

Overall Percentage   70,6 
a. The cut value is ,500 

Зголемувањето на времетраење на физичката активност за единечна 

вредност (1минута) за 0,20% Exp(B)= 0,998) ја намалува веројатноста за КВБ, 

незначајно за 95% C.I.for EXP(B): 0,99-1,00 / p>0,05 (табела 47.1). 

 

Табела 47.1. Бинарна логистичка регресиона анализа за предикција на КВБ  

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

95% C.I.for 
EXP(B) 

  Lower Upper 

Step 1a 
Времетраење на 

физичката активност -,002 ,002 ,69 1 ,406 ,998 ,99 1,00 

Constant ,97 ,20 22,80 1 ,000 2,63   

a. Variable(s) entered on step 1: Времетраење на физичката активност во минути. 
 

ROC-ареата е 0,613, што значи дека кај 61,73% / 95%CI:0,522-0,703 / од сите 

возможни парови на испитаници во кои кај еден има КВБ, а кај друг нема КВБ, овој 

модел ќе одреди повисока веројатност за КВБ (графикон 46). 
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Графикон 46 

5.3.3 Спиење 

При утврдување на предиктивните вредности на: ,,Колку часа спиете во 

текот на ноќта?” за КВБ (кардиоваскуларни болести) применет е методот Ентер. 

Глобалната точност на овај модел да претскаже КВБ е 70,60%. Сензитивноста 

изнесува 100,0%, а специфичноста изнесува 0,00% (табела 48).  

Табела 48. . Предиктивни вредности на: ,,Колку часа спиете во текот на ноќта?” за КВБ / Модел на д. 

 

Observed 

Predicted 

  
Percentage 

Correct  Контролна 
група 

Испитувана 
група 

Step 1 
 

Контролна група 0 50 ,0 

Испитувана група 0 120 100,0 

Overall Percentage   70,6 
a. The cut value is ,500 

Референтна категорија за прашањето: ,,Колку часа спиете во текот на ноќта?”, 

е до 5 часа. Поголема значајност, придонес за предикција на КВБ, во моделот има 

спиењето во текот на ноќта над 8 часа (1) (Wald=0,94 / p>0,05 (p=0,333), а послабо е 

влијанието на спиењето во текот на ноќта од 6 до 8 часа (1) (Wald=0,06 / 

p>0,05(p=0,815) (табела 48.1). 

Испитаниците кои спијат во текот на ноќта над 8 часа (1) компарирани со 

испитаниците кои спијат во текот на ноќта до 5 часа за 2,40 пати (Exp(B)=2,40), 

поголема веројатност за КВБ, незначајно за 95% C.I.for EXP(B): 0,41-14,11/ p>0,05. 

Испитаниците кои спијат во текот на ноќта од 6 до 8 часа (1) компарирани 

со испитаниците кои спијат во текот на ноќта до 5 часа за 0,89 пати (Exp(B)=0,89) 

имаат помала веројатност за КВБ, незначајно за 95% C.I.for EXP(B): 0,32-2,40/ 

p>0,05. 

 Нашите резултати сугерираат дека спиењето нема значајна улога во 

однос на ризикот од КВБ.  

 Аyas, (2003), утврдува дека намаленото време на спиење скромно го 

зголемува ризикот од кардиоваскуларни болести, што е во согласнот со 

горенаведеното. 

 

Табела 48. 1. Бинарна логистичка регресивна анализа за предикција на КВБ  
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B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95% C.I.for 

EXP(B) 

  Lower Upper 

Step 1a 

 6-8 часа(1) -,12 ,52 ,06 1 ,815 ,89 ,32 2,44 

Над 8 часа(1) ,88 ,90 ,94 1 ,333 2,40 ,41 14,11 

Constant ,92 ,48 3,60 1 ,058 2,50   

a. Variable(s) entered on step 1: Од 6-8 часа, Над 8 часа. 

 

ROC-ареата е 0,536, што значи дека кај 53,60% / 95%CI:0,443-0,629 / од сите 

возможни парови на испитаници во кои кај еден има КВБ, а кај друг нема КВБ, овој 

модел ќе одреди повисока веројатност за КВБ (графикон 47). 

 

Графикон 47 

5.3.4 Консумирање вода 

При утврдување на предиктивните вредности на: ,,Колкава количина на вода 

пиете дневно?” за КВБ (кардиоваскуларни болести) применет е методот Ентер. 

Глобалната точност на овај модел да претскаже КВБ, е 70,60%. Сензитивноста 

изнесува 100,0%, а специфичноста изнесува 0,00% (табела 49). 
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Табела 49. Предиктивни вредности на: ,,Колкава количина на вода пиете дневно?” за КВБ / 

модел на дискриминација. 

 

Observed 

Predicted 

  
Percentage 

Correct  Контролна 
група 

Испитувана 
група 

Step 1 
 

Контролна група 0 50 ,0 

Испитувана група 0 120 100,0 

Overall Percentage   70,6 
a. The cut value is ,500 

Референтна категорија за прашањето: ,,Колкава количина на вода пиете 

дневно?”, е до 500 мл.  

Поголема значајност, придонес за предикција на КВБ во моделот, има 

дневното пиење на вода над 1,5 л(1) (Wald=1,61 / p>0,05 (p=0,205), а послабо е 

влијанието на дневното пиење на вода 1-1,5 л(1) (Wald=1,20 / p>0,05(p=0,273) (табела 

48.1). 

Испитаниците кои дневно пиеле вода над 1,5 л (1) компарирани со 

испитаниците кои дневно пиеле вода до 500 мл за 0,46 пати (Exp(B)=0,46) имаат 

помала веројатност за КВБ, незначајно за 95% C.I.for EXP(B): 0,14-1,54/ p>0,05. 

Испитаниците кои дневно пиеле вода 1-1,5 л(1) компарирани со испитаниците кои 

дневно пиеле вода до 500 мл за 0,52 пати (Exp(B)=0,52) имаат помала веројатност за 

КВБ, незначајно за 95% C.I.for EXP(B): 0,16-1,68/ p>0,05. 

Chan et al. (2002) ја испитува асоцијацијата помеѓу фаталната срцева 

болест и внесот на вода и други течности и сугерира дека високи дневни дози на 

вода (пет или повеќе чаши), во споредба со ниски дози (две или помалку чаши) се 

поврзани со ризик од појава на КВБ. Во ова истражување утрдено е дека пиењето 

над 1,5 л вода дневно, незначајно го намалува ризкот од КВБ. 

 

Табела 49.1. Бинарна логистичка регресивна анализа за предикција на КВБ  

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

95% C.I.for 

EXP(B) 

  Lower Upper 

Step 1a До 500 мл.   1,61 2 ,446    
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1 – 1,5 л.(1) -,66 ,60 1,20 1 ,273 ,52 ,16 1,68 

Над 1,5 л.(2) -,79 ,62 1,61 1 ,205 ,46 ,14 1,54 

Constant 1,50 ,55 7,40 1 ,007 4,50   

a. Variable(s) entered on step 1: Колкава количина на вода пиете дневно? 

 

ROC-ареата е 0,547, што значи дека кај 54,70% / 95%CI:0,454-0,640 / од сите 

возможни парови на испитаници во кои кај еден има КВБ, а кај друг нема КВБ, овој 

модел ќе одреди повисока веројатност за КВБ (графикон 48). 

 

Графикон 48 

5.3.5 Консумирање алхохол 

При утврдување на предиктивните вредности на: ,,Колку често пиете 

алкохол?” за КВБ (кардиоваскуларни болести) применет е методот Ентер. 

Глобалната точност на овај модел да претскаже КВБ, е 70,60%. Сензитивноста 

изнесува 100,0, специфичноста изнесува 0,00% (табела 50.).  
Табела 50. Предиктивни вредности на: ,,Колку често консумирате алкохол?” за КВБ / модел 

на дискриминација. 

 Observed Predicted 
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Percentage 

Correct  
Контролна 

група 
Испитувана 

група 

Step 1 
 

Контролна група 0 50 ,0 

Испитувана група 0 120 100,0 

Overall Percentage   70,6 

a. The cut value is ,500 

Референтна категорија за прашањето: ,,Колку често консумирате алкохол?”, е не 

консумирам.  

Најголема значајност / придонес за предикција на КВБ во моделот има 

консумирањето алкохол 1-2 неделно(1) (Wald=6,96 / p<0,01 (p=0,008), 

консумирањето алкохол 3-5 неделно(1) (Wald=1,32 / p>0,05(p=0,251), а најслабо е 

влијанието на секојдневното консумирање алкохол (1) (Wald=0,17 / p>0,05(p=0,684) 

(табела 50.1). 

Испитаниците кои консумирале алкохол 1-2 неделно(1) компарирани со 

испитаниците кои не конзумирале алкохол за 0,35 пати (Exp(B)=0,35) имаат помала 

веројатност за КВБ, значајно за 95% C.I.for EXP(B): 0,16-0,76 / p<0,01.  

Испитаниците кои консумирале алкохол 3-5 неделно(1) компарирани со 

испитаниците кои не консумирале алкохол за 0,50 пати (Exp(B)=0,50) имаат помала 

веројатност за КВБ, незначајно за 95% C.I.for EXP(B): 0,15-1,65 / p>0,05. 

Испитаниците кои консумирале алкохол секојдневно(1) компарирани со 

испитаниците кои не консумирале алкохол за 1,39 пати (Exp(B)=1,39) имаат поголема 

веројатност за КВБ, незначајно за 95% C.I.for EXP(B): 0,28-6,86 / p>0,05. 

Утврдивме дека консумирањето алкохол 1-2 неделно има превентивно 

дејство од КВБ, што се совпаѓа со студиите на Glymour, (2014), Ronksley et al. 

(2011), и Holmes et al. (2014), кои евидентираат дека лицата кои консумираат 

алкохол во умерени количини имаат понизок кардиоваскуларен ризик од оние што 

воопшто не пијат.  
 

Табела 50.1. Бинарна логистичка регресивна анализа за предикција на КВБ  

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

95% C.I.for 
EXP(B) 

  Lower Upper 
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Step 1a 

Колку често 
консумирате алкохол 

  8,11 3 ,044    

Секојднево(1) ,33 ,81 ,17 1 ,684 1,39 ,28 6,86 

3-5 пати неделно(2) -,70 ,61 1,32 1 ,251 ,50 ,15 1,65 

1-2 пати неделно(3) -1,06 ,40 6,96 1 ,008 ,35 ,16 ,76 

Constant 1,17 ,22 27,31 1 ,000 3,23   

a. Variable(s) entered on step 1: Колку често консумирате алкохол? 

ROC-ареата е 0,616, што значи дека кај 61,60% / 95%CI:0,521-0,712 / од сите 

возможни парови на испитаници во кои кај еден има КВБ, а кај друг нема КВБ, овој 

модел ќе одреди повисока веројатност за КВБ (графикон 49). 

 

Графикон 49 

При утврдување на предиктивните вредности на: ,,Каков вид на алкохол 

пиете?” за КВБ (кардиоваскуларни болести) применет е методот Ентер. Глобалната 

точност на овај модел да претскаже КВБ е 76,50%. Сензитивноста изнесува 97,5%, а 

специфичноста изнесува 26,00% (табела 51).  

Табела 51.Предиктивни вредности на “Кој вид алкохол пиете?” за КВБ /Модел на 
дискриминација 

 
Observed 

Predicted 

  Percentage 



107 

 

 Контролна 
група 

Испитувана 
група 

Correct 

Step 1 
 

Контролна група 13 37 26,0 

Испитувана група 3 117 97,5 

Overall Percentage   76,5 

a. The cut value is ,500 
Референтна категорија за прашањето: ,,Каков вид на алкохол пиете?”, е не 

консумирам алкохол.  

Најголема значајност, придонес за предикција на КВБ (кардиоваскуларни 

болести) во моделот има консумирањето црвено вино (1) (Wald=15,12 / p<0,001 

(p=0,000), бело вино(1) (Wald=1,31 / p>0,05(p=0,253), ракија (1) (Wald=0,23 / 

p>0,05(p=0,631), а најслабо е влијанието на консумирањето пиво (1) (Wald=0,16 / 

p>0,05(p=0,685) (табела 51.1). 

Испитаниците кои консумирале црвено вино (1) компарирани со 

испитаниците кои не консумирале алкохол за 0,07 пати (Exp(B)=0,07) имаат помала 

веројатност за КВБ, значајно за 95% C.I.for EXP(B): 0,02-0,27 / p<0,001. 

Испитаниците кои консумирале бело вино (1) компарирани со испитаниците 

кои не консумирале алкохол за 0,31 пати (Exp(B)=0,31) имаат помала веројатност за 

КВБ, незначајно за 95% C.I.for EXP(B): 0,04-2,37 / p>0,05. 

Испитаниците кои консумирале ракија (1) компарирани со испитаниците 

кои не консумирале алкохол за 1,30 пати (Exp(B)=1,30) имаат поголема веројатност 

за КВБ, незначајно за 95% C.I.for EXP(B): 0,45-3,79 / p>0,05. 

Испитаниците кои консумирале пиво (1) компарирани со испитаниците кои 

не консумирале алкохол за 0,77 пати (Exp(B)=0,77) имаат помала веројатност за КВБ, 

незначајно за 95% C.I.for EXP(B): 0,22-2,67 / p>0.05 

 Frankel et al. (1993) укажуваат дека белото и црвеното вино и пивото 

се ефикасни во намалувањето на ризикот од КВБ, што колерира со нашите 

резултати. Овие автори советуваат дека умереното пиење на црвенето вино, 

значајно превенира од КВБ. 
 

Табела 51.1 . Бинарна логистичка регресивмна анализа за предикција на КВБ.  

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95% C.I.for 
EXP(B) 
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  Lower Upper 

Step 1a 

Каков вид на алкохол 
пиете? 

  17,06 4 ,002    

Ракија(1) ,26 ,55 ,23 1 ,631 1,30 ,45 3,79 

Црвено вино(2) -2,64 ,68 15,12 1 ,000 ,07 ,02 ,27 

Бело вино(3) -1,17 1,03 1,31 1 ,253 ,31 ,04 2,31 

Пиво(4) -,26 ,63 ,16 1 ,685 ,77 ,22 2,67 

Constant 1,17 ,22 27,31 1 ,000 3,23   

a. Variable(s) entered on step 1: Каков вид на алкохол пиете? 

 

ROC- реата е 0,651 што значи дека кај 65,10% / 95%CI:0,554-0,747 / од сите 

возможни парови на испитаници во кои кај еден има КВБ, а кај друг нема КВБ, овој 

модел ќе одреди повисока веројатност за КВБ (графикон 50). 

 

Графикон 50 

5.4 Исхрана 
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5.4.1 Консумирање газирани сокови 

При утврдување на предиктивните вредности на: ,,Kолку често консумирате 

газирани сокови?” за КВБ (кардиоваскуларни болести) применет е методот Ентер. 

Глобалната точност на овај модел да преткаже КВБ е 70,60%. Сензитивноста 

изнесува 100,00%, а специфичноста изнесува 0,00% (табела 52). 

Табела 52. Предиктивни вредности на: ,,Колку често консумирате газирани сокови?” за КВБ 
/модел на дискриминација. 

 

Observed 

Predicted 

 КВБ Percentage 
Correct  Нема Има 

Step 1 
 

Контролан група 0 50 ,0 

Испитувана група 0 120 100,0 

Overall Percentage   70,6 

a. The cut value is ,500 
Референтна категорија за прашањето: ,,Колку често консумирате газирани 

сокови?”, е не консумирам. Најголема значајност, придонес за предикција на КВБ 

(кардиоваскуларни болести) во моделот има секојдневното (1) консумирање 

газирани сокови (Wald=3,86 / p<0,05 (p=0,049), консумирање газирани сокови 1-2 

пати неделно (1) (Wald=0,32 / p>0,05(p=0,574), а најслабо е влијанието на 

консумирање газирани сокови 3-5 пати неделно(1) (Wald=0,05 / p>0,05(p=0,819) 

(табела 52.1). Испитаниците кои секојдневно (1) консумирале газирани сокови 

компарирани со испитаниците кои не консумирале за 7,85 пати (Exp(B)=7,85) имаат 

поголема веројатност за КВБ, значајно за 95% C.I.for EXP(B): 1,01-61,26 / p<0,05. 

Испитаниците кои консумирале газирани сокови 1-2 пати неделно (1) компарирани 

со испитаниците кои не конзумирале за 0,77 пати (Exp(B)=0,77) имаат помала 

веројатност за КВБ, незначајно за 95% C.I.for EXP(B): 0,31-1,92/ p>0,05. 

Испитаниците кои консумирале газирани сокови 3-5 пати неделно (1) компарирани 

со испитаниците кои не консумирале за 1,15 пати (Exp(B)=1,15) имаат поголема 

веројатност за КВБ, незначајно за 95% C.I.for EXP(B): 0,34-3,93 / p>0,05. 

 Секојдневното пиење газирани сокови, од страна на нашите 

испитаници, носи сигнификантен ризик од кардиоваскуларни заболувања, што го 

потврдува и мета-анализата спроведена од Welsh et al. (2013), која сугерира дека 

газираните сокови ја зголемуваат телесната тежина и ризикот од појавата на 

дијабетесот, дислипидемијата, метаболичниот синдром и на хипертензијата. 
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Табела 52.1. Бинарна логистичка регресиона анализа за предикција на КВБ. 

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

95% C.I.for EXP(B) 

  Lower Upper 

Step 1a 

Колку често консумирате 
газирани сокови?   4,43 3 ,219    

Секојднево(1) 2,06 1,05 3,86 1 ,049 7,85 1,01 61,26 

3-5 пати неделно(2) ,14 ,63 ,05 1 ,819 1,15 ,34 3,93 

1-2 пати неделно(3) -,26 ,47 ,32 1 ,574 ,77 ,31 1,92 

Constant ,77 ,20 14,73 1 ,000 2,17   
a. Variable(s) entered on step 1: Колку често консумирате газирани сокови? 

ROC-ареата е 0,581 што значи дека кај 58,10% / 95%CI:0,490-0,672 / од сите 

возможни парови на испитаници во кои кај еден има КВБ, а кај друг нема КВБ, овој 

модел ќе одреди повисока веројатност за КВБ (графикон 51). 

 

Графикон 51 

5.4.2 Консумирање кафе 

При утврдување на предиктивните вредности на: ,,Колку често консумирате 

кофеински пијалаци?” за КВБ (кардиоваскуларни болести) применет е методот 

Ентер. Глобалната точност на овај модел да претскаже КВБ е 71,80%. Сензитивноста 

изнесува 98,30%, а специфичноста изнесува 8,00% (табела 53).  
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Табела 53. Предиктивни вредности на: ,,Колку често консумирате кофеински пијалаци?” за 
КВБ /модел на дискриминација. 

 

Observed 

Predicted 

 КВБ 
Percentage Correct 

 Нема Има 

Step 1 
 

Контролан група 4 46 8,0 

Испитувана група 2 118 98,3 

Overall Percentage   71,8 

a. The cut value is ,500 

Референтна категорија за прашањето: ,,Колку често консумирате кофеински 

пијалаци?”, е не консумирам.  

Најголема значајност, придонес за предикција на КВБ (кардиоваскуларни 

болести) во моделот има консумирање кофеински пијалаци 3-5 пати неделно (1) 

(Wald=7,11 / p<0,01(p=0,008), секојдневното (1) консумирање кофеински пијалци 

(Wald=3,97 / p<0,05 (p=0,046), а најслабо е влијанието на консумирање кофеински 

пијалаци 1-2 пати неделно (1) (Wald=2,73 / p>0,05(p=0,098) (табела 53.1). 

Испитаниците кои консумирале кофеински пијалоци 3-5 пати неделно (1), 

компарирани со испитаниците кои не консумирале за 0,03 пати (Exp(B)=0,03) имаат 

помала веројатност за КВБ, значајно за 95% C.I.for EXP(B): 0,002-0,39 / p<0,01.  

Испитаниците кои секојдневно (1) консумирале кофеински пијалаци 

компарирани со испитаниците кои не консумирале за 0,13 пати (Exp(B)=0,13) имаат 

помала веројатност за КВБ, значајно за 95% C.I.for EXP(B): 0,02-0,97 / p<0,05. 

Испитаниците кои консумирале кофеински пијалаци 1-2 пати неделно (1) 

компарирани со испитаниците кои не консумирале за 0,06 пати (Exp(B)=0,06) имаат 

помала веројатност за КВБ, незначајно за 95% C.I.for EXP(B): 0,002-1,71/ p>0,05. 

Во ова студија утврдено е дека испитаниците кои пијат 3-5 пати неделно 

кофеински пијалци, и оние што пијат кафе секој ден, имаат значајно намалување од 

настанување кардиоваскуларни болести. 

Слични резултати добиваат и Rodrigez-Artalejo et al. (2018), кои ги 

евалуираат доказите за ефектот на вообичаеното конзумирање кафе со 

инциденцата и морталитетот од КВБ. Тие дошле до сознание дека кај здрави луѓе, 

консумирањето на 3-5 филџани кафе дневно се поврзува со 15% намалување на 
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ризикот од КВБ, додека зголеменото консумирање кафе не е поврзано со зголемен 

ризик од КВБ. 

Табела 53.1 . Бинарна логистичка регресиона анализа за предикција на КВБ.  

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

95% C.I.for 
EXP(B) 

  Lower Upper 

Step 1a 

Колку често консумирате 
кофеински пијалаци? 

  7,44 3 ,059    

Секојднево(1) -2,08 1,04 3,97 1 ,046 ,13 ,02 ,97 

3-5 пати неделно(2) -3,58 1,34 7,11 1 ,008 ,03 ,002 ,39 

1-2 пати неделно(3) -2,89 1,75 2,73 1 ,098 ,06 ,002 1,71 

Constant 2,89 1,03 7,92 1 ,005 18,00   

a. Variable(s) entered on step 1: Колку често консумирате кофеински пијалаци. 

ROC-ареата е 0,595 што значи дека кај 59,50% / 95%CI:0,504-0,687 / од сите 

возможни парови на испитаници во кои кај еден има КВБ, а кај друг нема КВБ, овој 

модел ќе одреди повисока веројатност за КВБ (графикон 52). 

 

Графикон 52 

5.4.3 Консумирање млеко и млечни производи 

При утврдување на предиктивните вредности на: ,,Колку често консумирате 

млеко и млечни производи?” за КВБ (кардиоваскуларни болести) применет е 
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методот Ентер. Глобалната точност на овај модел да претскаже КВБ е 70,60%. 

Сензитивноста изнесува 100,00%, а специфичноста изнесува 0,00%. (табела 54).  
Табела 54. Предиктивни вредности на: ,,Колку често консумирате млеко и млечни 

производи?” за КВБ /модел на дискриминација. 

 

Observed 

Predicted 

  
Percentage 

Correct  
Контролна 

група 
Испитувана 

група 

Step 1 
 

Контролна група 0 50 ,0 

Исптивана група 0 120 100,0 

Overall Percentage   70,6 

a. The cut value is ,500 

Референтна категорија за прашањето: ,,Колку често консумирате млеко и 

млечни производи?”, е не консумирам.  

Најголема значајност, придонес за предикција на КВБ во моделот има 

консумирање млеко и млечни производи 1-2 пати неделно (1) (Wald=0,41 / 

p>0,05(p=0,521), секојдневното (1) консумирање млеко и млечни производи 

(Wald=0,05 / p>0,05(p=0,826), а најслабо е влијанието на консумирањето млеко и 

млечни производи 3-5 пати неделно (1) (Wald=0,001 / p>0,05(p=0,972) (табела 54.1). 

Испитаниците кои консумирале млеко и млечни производи 1-2 пати неделно 

(1) компарирани со испитаниците кои не консумирале за 2 пати (Exp(B)=2) имаат 

поголема веројатност за КВБ, незначајно за 95% C.I.for EXP(B): 0,24-16,61/ p>0,05. 

Испитаниците кои секојдневно (1) консумирале млеко и млечни производи 

компарирани со испитаниците кои не консумирале за 1,22 пати (Exp(B)=1,22) имаат 

поголема веројатност за КВБ, незначајно за 95% C.I.for EXP(B): 0,21-7,00 / p>0,05. 

Испитаниците кои консумирале млеко и млечни производи 3-5 пати неделно 

(1), компарирани со испитаниците кои не консумирале за 1,03 пати (Exp(B)=1,03) 

имаат поголема веројатност за КВБ, незначајно за 95% C.I.for EXP(B): 0,17-6,29 / 

p>0,05. 

Слободно можеме да костатираме дека јадењето на млечните прозиводи 

нема синификантен ефект врз ризкиот од КВБ, што е во согласнот со доказите од 

истражувањето на German et al. (2009), кои тврдат дека нема конкретни докази 

дека млечните производи го зголемуваат ризикот од кардиоваскуларни заболувања. 

Табела 54.1. Бинарна логистичка регресивна анализа предикција на КВБ. 
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B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95% C.I.for 
EXP(B) 

  Lower Upper 

Step 1a 

Колку често консумирате 
млеко и млечни производи?   ,90 3 ,826    

Секојднево(1) ,20 ,89 ,05 1 ,826 1,22 ,21 7,00 

3-5 пати неделно(2) ,03 ,92 ,001 1 ,972 1,03 ,17 6,29 

1-2 пати неделно(3) ,69 1,08 ,41 1 ,521 2,00 ,24 16,61 

Constant ,69 ,87 ,64 1 ,423 2,00   

a. Variable(s) entered on step 1: Колку често консумирате млеко и млечни производи? 

ROC-ареата е 0,536 што значи дека кај 53,60% / 95%CI:0,442-0,631 / од сите 

возможни парови на испитаници во кои кај еден има КВБ, а кај друг нема КВБ, овој 

модел ќе одреди повисока веројатност за КВБ (графикон 53). 

 

Графикон 53 

5.4.4 Консумирање говедско и свинско месо 

При утврдување на предиктивните вредности на: ,,Колку често консумирате 

говедско и свинско месо?” за КВБ, применет е методот Ентер. Глобалната точност на 

овај модел да претскаже КВБ е 70,60%. Сензитивноста изнесува 100%, а 

специфичноста изнесува 0,00% (табела 55).  
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Табела 55. Предиктивни вредности на: ,,Колку често консумирате говедско и свинско 
месо?” за КВБ /модел на дискриминација. 

 

Observed 

Predicted 

 КВБ 
Percentage Correct 

 Нема Има 

Step 1 
 

Контролна група 0 50 ,0 

Испитувана група 0 120 100,0 

Overall Percentage   70,6 

a. The cut value is ,500 
 

Референтна категорија за прашањето: ,,Колку често консумирате говедско и 

свинско месо?”, е не консумирам. 

Поради висока корелација помеѓу Constant & 1-2 пати неделно од анализата 

беше исклучен модалитетот 1-2 пати неделно. 

Поголема значајност за предикција на КВБ во моделот има консумирање 

говедско и свинско месо 3-5 пати неделно (1) (Wald=2,08 / p>0,05(p=0,150), а 

послабо е влијанието на секојдневното (1) консумирање говедско и свинско месо 

(Wald=0,53 / p>0,05(p=0,467) (табела 55.1). 

Испитаниците кои консумирале говедско и свинско месо 3-5 пати неделно 

(1) компарирани со испитаниците кои не консумирале, за 1,76 пати (Exp(B)=1,76) 

имаат поголема веројатност за КВБ, незначајно за 95% C.I.for EXP(B): 0,82-3,82/ 

p>0,05. 

Испитаниците кои секојдневно (1) консумирале говедско и свинско месо 

компарирани со испитаниците кои не консумирале, за 1,46 пати (Exp(B)=1,46) имаат 

поголема веројатност за КВБ, незначајно за 95% C.I.for EXP(B): 0,53-4,07 / p>0,05. 

Нашите резултати евидентираат дека консумирањето црвено месо , нема 

значајна улога во зголемувањето на ризикот од кардиоваскуларни болести, што е во 

склад со испитувањата на Siri-Tarino et al. (2010), кој не нашле значајни докази за 

SFA- асоцијацијата со кардиоваскуларни и коронарни срцеви болести. 

 Меѓутоа, истражувањето на Sinha et al. (2009), кои и го испитувале 

влијанието на црвеното, белото месо и неговите преработки врз смртноста 

генерално, но и кај одредени специфични заболувања, покажуваат дека внесот на 

црвено месо и неговите преработки како и диетите со висок процент на внес на 

месо, го зголемуваат ризикот од смртност генерално, смртноста од КВБ и од 
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ракот, подеднакво кај двата пола. Меѓутоа, зголемениот внес на бело месо и 

диетите со низок ризик при внес на месо, го намалуваат ризикот од смртност 

предизвикана од канцер.  
 

Табела 55.1. Бинарна логистичка регресивна анализа за предикција на КВБ.  

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

95% C.I.for 
EXP(B) 

  Lower Upper 

Step 1a 

Секојднево(1) ,38 ,52 ,53 1 ,467 1,46 ,53 4,07 

3-5 пати неделно(2) ,57 ,39 2,08 1 ,150 1,76 ,82 3,82 

Constant ,66 ,22 9,23 1 ,002 1,94   

a. Variable(s) entered on step 1: Секојднево, 3-5 пати неделно. 
 

ROC- ареата е 0,565 што значи дека кај 56,50% / 95%CI:0,472-0,659 / од сите 

возможни парови на испитаници во кои кај еден има КВБ, а кај друг нема КВБ, овој 

модел ќе одреди повисока веројатност за КВБ (графикон 54). 

 

                                     Графикон 54 

5.4.5 Консумирање риба 

При утврдување на предиктивните вредности на: ,,Колку често консумирате 

риба?” за КВБ (кардиоваскуларни болести) применет е методот Ентер. Глобалната 
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точност на овај модел да претскаже КВБ е 74,70%. Сензитивноста изнесува 98,30%, а 

специфичноста изнесува 18% (табела 56).  

Табела 56. Предиктивни вредности на: ,,Колку често консумирате риба?” за КВБ /модел на 
дискриминација. 

 

Observed 

Predicted 

  
Percentage 

Correct  
Контролна 

група 
Испитувана 

група 

Step 1 
 

Контролна група 9 41 18,0 

Испитувана група 2 118 98,3 

Overall Percentage   74,7 

a. The cut value is ,500 

Референтна категорија за прашањето: ,,Колку често консумирате риба?”, е не 

консумирам. Поради висока корелација помеѓу Constant & 1-2 пати неделно од 

анализата беше исклучен модалитетот 1-2 пати неделно (табела 56.1). 

Испитаниците кои консумирале риба 3-5 пати неделно (1), компарирани со 

испитаниците кои не консумирале, за 0,08 пати (Exp(B)=0,08) имаат помала 

веројатност за КВБ, значајно за 95% C.I.for EXP(B): 0,02-0,37/ p<0,01 (табела 56.1). 

Appleby et al. (2002) констатираат дека крвниот притисок, кој е еден од 

сигнификантните ризик-фактори за КВБ, е понизок кај оние испитаници кои јадат 

риба, за разлика од оние што јадат само растителна храна. Исто така, Hoshi et al. 

(2013), евидентираат дека кај пациентите со хипертензија, констатирано е 

скромно намалување на крвниот притисок со консумирање риба. Нашите наоди 

сугерираат дека консумирањето риба 3-5 пати неделно, значително го намалува 

ризикот од КВБ. 

Табела 56.1. Бинарна логистичка регресивна анализа за предикција на КВБ.  

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

95% C.I.for 
EXP(B) 

  Lower Upper 

Step 1a 
3-5 пати неделно (1) -2,56 ,80 10,19 1 ,001 ,08 ,02 ,37 

Constant 1,06 ,18 34,00 1 ,000 2,88   

a. Variable(s) entered on step 1: 3-5 пати неделно. 

ROC-ареата е 0,582 што значи дека кај 58,20% / 95%CI:0,482-0,681 / од сите 

возможни парови на испитаници во кои кај еден има КВБ, а кај друг нема КВБ, овој 

модел ќе одреди повисока веројатност за КВБ (графикон 55).  
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Графикон 55 

5.4.6 Консумирање леб 

При утврдување на предиктивните вредности на: ,,Каков вид на леб јадете?” 

за КВБ (кардиоваскуларни болести) применет е методот Ентер. Глобалната точност 

на овај модел да претскаже КВБ е 70,60%. Сензитивноста изнесува 100%, а 

специфичноста изнесува 0,00% (табела 57). 

Табела 57. Предиктивни вредности на: ,,Каков вид на леб јадете?” за КВБ /модел на 

дискриминација. 

 

Observed 

Predicted 

  
Percentage 

Correct  Контролна 
група 

Испитувана 
група 

Step 1 
 

Контролна група 0 50 ,0 

Испитувана група 0 120 100,0 

Overall Percentage   70.6 

a. The cut value is ,500 
Референтна категорија за прашањето: ,,Каков вид на леб јадете?”, е црн леб. 

Испитаниците кои консумирале бел леб (1), компарирани со испитаниците кои 

консумирале црн леб, за 1,68 пати (Exp(B)=1,68) имаат поголема веројатност за КВБ, 

незначајно за 95% C.I.for EXP(B): 0,87-3,27/ p>0,05 (табела 57.1).  
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Меѓутоа, et al. (2016), докажуваат дека јадењето на целозрнестите 

житарки е поврзано со намален ризик од КВБ, ракот, ризикот од хронични 

заболувања и смртноста од останати причини, што се совпаѓа со нашите 

тврдења. 
Табела 57.1. Бинарна логистичка регресивна анализа за предикција на КВБ.  

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

95% C.I.for 

EXP(B) 

  Lower Upper 

Step 1a 
Бел леб(1) ,52 ,34 2,35 1 ,125 1,68 ,87 3,27 

Constant ,59 ,24 5,87 1 ,015 1,81   

a. Variable(s) entered on step 1: Бел леб. 

 

ROC-ареата е 0,564, што значи дека кај 56,40% / 95%CI:0,469-0,659 / од сите 

возможни парови на испитаници во кои кај еден има КВБ, а кај друг нема КВБ, овој 

модел ќе одреди повисока веројатност за КВБ (графикон 56.). 

 

   Графикон 56 
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5.4.7 Консумирање слатки 

При утврдување на предиктивните вредности на: ,,Колку често јадете 

слатки?”, за КВБ (кардиоваскуларни болести) применет е методот Ентер. Глобалната 

точност на овај модел да претскаже КВБ е 70,60%. Сензитивноста изнесува 100%, а 

специфичноста изнесува 0,00% (табела 58.).  

Табела 58. Предиктивни вредности на: ,,Колку често јадете слатки?” за КВБ /модел на 
дискриминација. 

 

Observed 

Predicted 

  
Percentage 

Correct  Контролна 
група 

Испитувана 
група 

Step 1 
 

Контролна група 0 50 ,0 

Испитувана група 0 120 100,0 

Overall Percentage   70.6 

a. The cut value is ,500 

Референтна категорија за прашањето: ,,Колку често јадете слатки?”, е не 

јадам слатки. 

Поради ниска корелација &Wald=0,00 помеѓу Constant & 3-5 пати неделно 

од анализата беше исклучен модалитетот 3-5 пати неделно. 

Поголема значајност, придонес за предикција на КВБ (кардиоваскуларни 

болести) во моделот има секојдневното (1) јадење слатки (Wald=0,76 / 

p>0,05(p=0,383), а послабо е влијанието на јадење слатки 1-2 пати неделно (1) 

(Wald=0,13 / p>0,05(p=0,715) (табела 58.1). 

Испитаниците кои секојдневно (1) јаделе слатки, компарирани со 

испитаниците кои не јаделе, за 1,46 пати (Exp(B)=1,46) имаат поголема веројатност 

за КВБ, незначајно за 95% C.I.for EXP(B): 0,62-3,43 / p>0,05. 

Испитаниците кои јаделе слатки 1-2 пати неделно (1), компарирани со 

испитаниците кои не јаделе, за 1,15 пати (Exp(B)=1,15) имаат поголема веројатност 

за КВБ, незначајно за 95% C.I.for EXP(B): 0,54-2,48/ p>0,05. 

Тврдењето на Yang et al. (2014 ) дека повисокиот процент на калории од 

додадениот шеќер е поврзан со значително зголемен ризик од смртност од КВБ, 

како и редовното пиење засладени пијалаци е поврзано со покачена смртност кај 

пациентите со КВБ, не колерира со нашите податоци кои евиденитраат дека 

внесот на слатки нема значајно влијание врз ризикот од КВБ.  
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Табела 58.1. Бинарна логистичка регресивна анализа за предикција на КВБ.  

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

95% C.I.for 
EXP(B) 

  Lower Upper 

Step 1a 

Секојдневно(1) ,38 ,44 ,76 1 ,383 1,46 ,62 3,43 

1-2 пати неделно(1) ,14 ,39 ,13 1 ,715 1,15 ,54 2,48 

Constant ,72 ,28 6,61 1 ,010 2,05   

a. Variable(s) entered on step 1: Секојдневно, 1-2 пати неделно. 
 

ROC-ареата е 0,540, што значи дека кај 54,00% / 95%CI:0,445-0,634 / од сите 

возможни парови на испитаници во кои кај еден има КВБ, а кај друг нема КВБ, овој 

модел ќе одреди повисока веројатност за КВБ (графикон 57). 

 

Графикон 57 

5.4.8 Консумирање свежо овошје 

При утврдување на предиктивните вредности на: Колку често консумирате 

свежо овошје?”, за КВБ применет е методот Ентер. Глобалната точност на овај 

модел да претскаже КВБ е 70,60%. Сензитивноста изнесува 100%, а специфичноста 

изнесува 0,00% (табела 59).  
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Табела 59. Предиктивни вредности на: ,,Колку често консумирате свежо овошје?” за КВБ 
/модел на дискриминација. 

 

Observed 

Predicted 

  
Percentage 

Correct  Контролна 
група 

Испитувана 
група 

Step 1 
 

Контролна група 0 50 ,0 

Испитувана група 0 120 100,0 

Overall Percentage   70.6 

a. The cut value is ,500 
Референтна категорија за прашањето: ,,Колку често консумирате свежо 

овошје?”, е секојдневно консумирање свежо овошје. Поради ниска корелација 

помеѓу Constant & не консумирам, од анализата беше исклучен модалитетот, не 

консумирам. 

Поголема значајност, придонес за предикција на КВБ (кардиоваскуларни 

болести) во моделот има консумирањето свежо овошје 3-5 пати неделно (1), 

(Wald=5,53/p<0,05(p=0,019), а послабо е влијанието на 1-2 пати неделно (1) , 

консумирање свежо овошје (Wald=0,01 / p>0,05(p=0,911) (табела 59.1). 

Испитаниците кои консумирале свежо овошје 3-5 пати неделно (1), компарирани со 

испитаниците кои консумирале свежо овошје секојдневно, за 3,39 пати (Exp(B)=3,39) 

имаат поголема веројатност за КВБ, значајно за 95% C.I.for EXP(B): 1,23-9,36/ 

p<0,05. 

Испитаниците кои 1-2 пати неделно (1), консумирале свежо овошје, 

компарирани со испитаниците кои консумирале свежо овошје секојдневно, за 0,94 

пати (Exp(B)=0,94) имаат помала веројатност за КВБ, незначајно за 95% C.I.for 

EXP(B): 0,32-2,74 / p>0,05. 

Dauchet et al. (2006) , советуваат дека внесувањето овошје го намалува 

ризикот од КВБ, што не се совпаѓа со податоците од нашата студија, кои 

евидентираат дека честото консумирање овошје (3-5 пати неделно) го зголемува 

ризикот од КВБ. Потребна е понатамошна детална анализа за детерминирање на 

КВБ-ризикот, затоа што е дискутабилно дали испитаниците консумирале овошје 

со висок или низок гликемски индекс и во која количина, повеќе или помалку од 500 гр 

дневно.  
Табела 59.1 . Бинарна логистичка регресивна анализа за предикција на КВБ 

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

95% C.I.for 
EXP(B) 

  Lower Upper 

Step 1a 

3-5 пати неделно(1) 1,22 ,52 5,53 1 ,019 3,39 1,23 9,36 

1-2 пати неделно(1) -,06) ,54 ,01 1 ,911 ,94 ,32 2,74 

Constant ,67 ,20 11,47 1 ,001 1,95   

a. Variable(s) entered on step 1: 3-5 пати неделно, 1-2 пати неделно. 
 

ROC-ареата е 0,590, што значи дека кај 59,00% / 95%CI:0,500-0,679 / од сите 

возможни парови на испитаници во кои кај еден има КВБ, а кај друг нема КВБ, овој 

модел ќе одреди повисока веројатност за КВБ (графикон 58). 

 

Графикон 58 

5.4.9 Консумирање јаткасто овошје 

При утврдување на предиктивните вредности на: ,,Колку често консумирате 

јаткасто овошје?” за КВБ консумирале, применет е методот Ентер. Глобалната 

точност на овај модел да претскаже КВБ, е 70,60%. Сензитивноста изнесува 100%, а 

специфичноста изнесува 0,00% (табела 60). 
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Табела 60. Предиктивни вредности на: ,,Колку често консумирате јаткасто овошје?” за КВБ 
/модел на дискриминација. 

 

Observed 

Predicted 

  
Percentage 

Correct  
Контролна 

група 
Испитувана 

група 

Step 1 
 

Контролна група 0 50 ,0 

Испитувана група 0 120 100,0 

Overall Percentage   70.6 

a. The cut value is ,500 

 

Референтна категорија за прашањето: ,,Колку често консумирате јаткасто 

овошје?”, е не консумирам.  

Најголема значајност/придонес за предикција на КВБ во моделот има 

секојдневното (1) консумирање јаткасто овошје (1) (Wald=3,28/p>0,05 (p=0,070), 3-5 

пати неделно( 1) консумирање јаткасто овошје (Wald=0,03/p>0,05(p=0,859), а 

најслабо е влијанието на консумирање јаткасто овошје 1-2 пати неделно (1) 

(Wald=0,02/ p>0,05  (p=0,903) (табела 60.1).  

Испитаниците кои секојдневно (1) консумирале јаткасто овошје, 

компарирани со испитаниците кои не консумирале, за 0,39 пати (Exp(B)=0,39) имаат 

помала веројатност за КВБ, незначајно за 95% C.I.for EXP(B): 0,14-1,08/p>0,05.  

Испитаниците кои консумирале јаткасто овошје 3-5 пати неделно (1), 

компарирани со испитаниците кои не консумирале, за 0,91 пати (Exp(B)=0,91) имаат 

помала веројатност за КВБ, незначајно за 95% C.I.for EXP(B): 0,32-2,56 / p>0,05. 

Испитаниците кои консумирале јаткасто овошје 1-2 пати неделно (1), компарирани 

со испитаниците кои не консумирале, за 0,95 пати (Exp(B)=0,95) имаат помала 

веројатност за КВБ, незначајно за 95% C.I.for EXP(B): 0,43-2,11/ p>0,05. 

Истражувањето на Coats et al. (2018) и на Аlexandra et al. (2015), сугерира 

асоцијација помеѓу конзумирањето јаткасти плодови и подобрување на 

кардиоваскуларното здравје, кај различни популации, со варијабилен внес на 

разновидни јатки, додека нашите податоци укажуваат дека секојдневната 

консумација на јатки има незначителен придонес за предикција на КВБ и 

незначително помал ризик за КВБ. 

Табела 60.1 . Бинарна логистичка регресивна анализа за предикција на КВБ. 
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B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95% C.I.for 
EXP(B) 

  Lower Upper 

Step 1a 

Колку често консумирате 
јаткасто овошје? 

  3,69 3 ,297    

Секојднево(1) -,94 ,52 3,28 1 ,070 ,39 ,14 1,08 

3-5 пати неделно(2) -,09 ,53 ,03 1 ,859 ,91 ,32 2,56 

1-2 пати неделно(3) -,05 ,41 ,02 1 ,903 ,95 ,43 2,11 

Constant 1,04 ,28 13,53 1 ,000 2,82   

a. Variable(s) entered on step 1: Колку често консумирате јаткасто овошје? 

ROC-ареата е 0,561, што значи дека кај 56,10% / 95%CI:0,463-0,658 / од сите 

возможни парови на испитаници во кои кај еден има КВБ, а кај друг нема КВБ, овој 

модел ќе одреди повисока веројатност за КВБ (графикон 58.). 

 

Графикон 59 

5.4.10 Консумирање пржена храна 

При утврдување на предиктивните вредности на: ,,Колку често консумирате 

пржена храна?” за КВБ применет е методот Ентер. Глобалната точност на овај модел 

да претскаже КВБ, е 70,60%. Сензитивноста изнесува 100%, а специфичноста 

изнесува 0,00% (табела 62). 
Табела 62. Предиктивни вредности на: ,,Колку често консумирате пржена храна?” за КВБ 

/модел на дискриминација. 
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Observed 

Predicted 

  
Percentage 

Correct  Контролна 
група 

Испитувана 
група 

Step 1 
 

Контролна група 0 50 ,0 

Испитувана група 0 120 100,0 

Overall Percentage   70,6 

a. The cut value is ,500 
 
 

Референтна категорија за прашањето: ,,Колку често консумирате пржена 

храна?”, е не консумирам. 

Најголема значајност/придонес за предикција на КВБ во моделот, има 3-5 

пати неделно (1) консумирање пржена храна (Wald=6,27/p<0,05(p=0,012), 

консумирање пржена храна 1-2 пати неделно (1) (Wald=2,94/p>0,05(p=0,087), а 

најслабо е влијанието на секојдневното (1) консумирање пржена храна (1) 

(Wald=2,33/ p>0,05 (p=0,127), (табела 62.1). 

Испитаниците кои консумирале пржена храна 3-5 пати неделно (1,) 

компарирани со испитаниците кои не консумирале, за 4,86 пати (Exp(B)=4,86) имаат 

поголема веројатност за КВБ, значајно за 95% C.I.for EXP(B): 1,41-16,73 / p<0,05. 

Испитаниците кои консумирале пржена храна 1-2 пати неделно (1), 

компарирани со испитаниците кои не консумирале, за 1,98 пати (Exp(B)=1,98) имаат 

поголема веројатност за КВБ, незначајно за 95% C.I.for EXP(B): 0,91-4,32/p>0,05. 

Испитаниците кои секојдневно (1) консумирале пржена храна, компарирани 

со испитаниците кои не консумирале, за 3,64 пати (Exp(B)=3,64) имаат поголема 

веројатност за КВБ, незначајно за 95% C.I.for EXP(B): 0,69-19,16/p>0,05. 

Gadiraju et al. (2015) сугерира дека користењето пржена храна станува се 

почесто, која доколку се внесува четири или повеќе пати неделно, е поврзана со 

поголем ризик од развој на дијабетес, хипертензија, дебелина и на кардиоваскулани 

заболувања, што оди во прилог на нашето истражување каде што утврдуваме дека 

внесувањето пржена храна 3-5 неделно, значајно го зголемува ризикот од КВБ. 
Табела 62.1 .Бинарна логистичка регресиона анализа за предикција на КВБ.  

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

95% C.I.for 
EXP(B) 

  Lower Upper 
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Step 1a 

Колку често консумирате 
пржена храна?   7,59 3 ,055    

Секојднево(1) 1,29 ,85 2,33 1 ,127 3,64 ,69 19,16 

3-5 пати неделно(2) 1,58 ,63 6,27 1 ,012 4,86 1,41 16,73 

1-2 пати неделно(3) ,68 ,40 2,94 1 ,087 1,98 ,91 4,32 

Constant ,21 ,33 ,42 1 ,517 1,24   

a. Variable(s) entered on step 1: Колку често внесувате пржена храна? 
ROC-ареата е 0,672, што значи дека кај 67,20% / 95%CI:0,580-0,764 / од сите 

возможни парови на испитаници во кои кај еден има КВБ, а кај друг нема КВБ, овој 

модел ќе одреди повисока веројатност за КВБ (графикон 61). 

 

Графикон 61 

5.4.11 Консумирање варена храна 

При утврдување на предиктивните вредности на: ,,Колку често консумирате 

варена храна?”, за КВБ применет е методот Ентер. 

Глобалната точност на овај модел да претскаже КВБ, е 70,60%. 

Сензитивноста изнесува 100 %, а специфичноста изнесува 0,00% (табела 64). 
Табела 64. Предиктивни вредности на: ,,Колку често консумирате варена храна?” за КВБ 

/модел на дискриминација. 

 Observed Predicted 
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Percentage 

Correct  
Контролна 

група 
Испитувана 

група 

Step 1 
 

Контролна група 0 50 ,0 

Испитувана група 0 120 100,0 

Overall Percentage   70,6 

a. The cut value is ,500 
 

Референтна категорија за прашањето: ,,Колку често консумирате варена 

храна?”, е секојдневно консумирам. 

Поради висока стандардна грешка модалитетот не консумирам варена храна, 

е исклучен од анализата. 

Поголема значајност/придонес за предикција на КВБ во моделот, има 1-2 

пати неделно (1) консумирање варена храна (Wald=0,44/p>0,05 (p=0,506), а послабо 

е влијанието на консумирање варена храна 3-5 пати неделно (1) (Wald=0,001/ p>0,05 

(p=0,970) (табела 64.1). 

Испитаниците кои консумирале варена храна 1-2 пати неделно (1,) 

компарирани со испитаниците кои секојдневно консумирале варена храназа, за 1,72 

пати (Exp(B)=1,72) имаат поголема веројатност за КВБ, незначајно за 95% C.I.for 

EXP(B): 0,35-8,53/ p>0,05. 

Испитаниците кои консумирале варена храна 3-5 пати неделно (1), 

компарирани со испитаниците кои секојдневно консумирале варена храна, за 1,01 

пати (Exp(B)=1,01) имаат поголема веројатност за КВБ, незначајно за 95% C.I.for 

EXP(B): 0,48-2,13/ p>0,05. 

 

Табела 64.1 .Бинарна логистичка регресивна анализа за предикција на КВБ. 

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

95% C.I.for 
EXP(B) 

  Lower Upper 

Step 1a 

3-5 пати неделно(2) ,01 ,38 ,001 1 ,970 1,01 ,48 2,13 

1-2 пати неделно(3) ,54 ,82 ,44 1 ,506 1,72 ,35 8,53 

Constant ,84 ,21 16,90 1 ,000 2,32   

a. Variable(s) entered on step 1: 3-5 пати неделно, 1-2 пати неделно. 
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ROC-ареата е 0,515, што значи дека кај 51,50% / 95%CI:0,420-0,609 / од сите 

возможни парови на испитаници во кои кај еден има КВБ, а кај друг нема КВБ, овој 

модел ќе одреди повисока веројатност за КВБ (графикон 63). 

 

Графикон 63 

5.4.12 Консумирање лиснат зеленчук 

При утврдување на предиктивните вредности на: ,,Колку често консумирате 

лиснат зеленчук?” за КВБ, применет е методот Ентер. 

Глобалната точност на овај модел да претскаже КВБ, е 70,60%. 

Сензитивноста изнесува 100 % , а специфичноста изнесува 0,00% (табела 65).  
Табела 65.Предиктивни вредности на: ,,Колку често консумирате лиснат зеленчук?” за КВБ 

/модел на дискриминација. 

 

Observed 

Predicted 

  
Percentage 

Correct  
Контролна 

група 
Испитувана 

група 

Step 1 
 

Контролна група 0 50 ,0 

Испитувана група 0 120 100,0 

Overall Percentage   70,6 

a. The cut value is ,500 
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Референтна категорија за прашањето: ,,Колку често консумирате лиснат 

зеленчук?”, е 1-2 пати неделно. Поради висока стандардна грешка модалитетот не 

консумирам лиснат зеленчук е исклучен од анализата. 

Поголема значајност/придонес за предикција на КВБ во моделот, има 3-5 

пати неделно (1) консумирање лиснат зеленчук (Wald=2,84/p>0,05(p=0,092), а 

послабо е влијанието на секојдневно (1) консумирање лиснат зеленчук (Wald=2,28/ 

p>0,05 (p=0,131) (табела 65.1). 

Испитаниците кои консумирале лиснат зеленчук 3-5 пати неделно (1), 

компарирани со испитаниците кои 1-2 пати неделно консумирале лиснат зеленчук, 

за 0,53 пати (Exp(B)=0,53) имаат помала веројатност за КВБ, незначајно за 95% 

C.I.for EXP(B): 0,25-1,11/ p>0,05. 

Испитаниците кои консумирале лиснат зеленчук секојдневно (1), 

компарирани со испитаниците кои 1-2 пати неделно консумирале лиснат зеленчук, 

за 0,48 пати (Exp(B)=0,48) имаат помала веројатност за КВБ, незначајно за 95% 

C.I.for EXP(B): 0,19-1,24 / p>0,05. 

Добиените резултати од нашето истражување сугерира дека 

консумирањето лиснатиот зеленлук нема сигнификатно влијание врз ризикот од 

КВБ, што не колерира со резултатите од студијата на Pollock, (2016), кој 

докажува дека висок дневен внес на лиснат зеленчук, значително придонесува во 

намалувањето на инциденцата на неколку видови КВБ. 

Табела 64.1. Бинарна логистичка регресивна анализа за предикција на КВБ. 

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

95% C.I.for 
EXP(B) 

  Lower Upper 

Step 
1a 

Секојднево(1) -,73 ,48 2,28 1 ,131 ,48 ,19 1,24 

3-5 пати неделно(2) -,64 ,38 2,84 1 ,092 ,53 ,25 1,11 

Constant 1,26 ,28 21,07 1 ,000 3,53   

a. Variable(s) entered on step 1: Секојднево, 3-5 пати неделно. 

 

ROC-ареата е 0,515 што значи дека кај 51,50% / 95%CI:0,420-0,609 / од сите 

возможни парови на испитаници во кои кај еден има КВБ, а кај друг нема КВБ, овој 

модел ќе одреди повисока веројатност за КВБ (графикон 64). 
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Графикон 64 

5.4.13 Внесување сол 

При утврдување на предиктивните вредности на: ,,Дали внесувате храна со 

висока количина на сол?” ризик од КВБ, применет е методот Ентер. Глобалната 

точност на овај модел да претскаже КВБ, е 70,60%. Сензитивноста изнесува 100%, а 

специфичноста изнесува 0,00% (табела 66). 

Табела 66. Предиктивни вредности на: ,,Дали внесувате храна со висока количина на сол?” 
за КВБ /модел на дискриминација. 

 

Observed 

Predicted 

  
Percentage 

Correct  
Контролна 

група 
Испитувана 

група 

Step 1 
 

Контролна група 0 50 ,0 

Испитувана група 0 120 100,0 

Overall Percentage   70,6 

a. The cut value is ,500 

Испитаниците кои внесувале храна со висока количина на сол (1), 

компарирани со испитаниците кои не внесувале храна со висока количина на сол, за 

2,74 пати (Exp(B)=2,74) имаат поголема веројатност за КВБ, значајно за 95% C.I.for 

EXP(B): 1,13-6,65 / p<0,05.  
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Во истражувањето на Strazzullo et al. (2009) се сугерира дека намалување 

на внесувањето сол кај целата популација може, значително да ја намали 

инциденцата на КВБ, што е компатибилно со нашите резултати. 
Табела 66.1. Бинарна логистичка регресивна анализа за предикција на КВБ.  

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

95% C.I.for EXP(B) 

  Lower Upper 

Step 1a 

Дали внесувате храна со 
висока количина на сол(1) 

1,01 ,45 4,95 1 ,026 2,74 1,13 6,65 

Constant ,66 ,19 12,25 1 ,000 1,93   

a. Variable(s) entered on step 1: Дали внесувате храна со висока количина на сол? 

ROC-ареата е 0,584,што значи дека кај 58,40% / 95%CI:0,494-0,675 / од сите 

возможни парови на испитаници во кои кај еден има КВБ, а кај друг нема КВБ, овој 

модел ќе одреди повисока веројатност за КВБ (графикон 65.) 

 

Графикон 65 

Анализата на податоците изведена е во статистички програми Statistica 7.1 

for Windowsи SPSS Statistics 23.0 
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6. ЗАКЛУЧОК 
 

Оваа клиничка студија докажува дека исхраната и стилот на живеење, имаат 

влијание врз застапеноста и врз ризикот од појава на кардиоваскуларни болести. 

Следуваат заклучоци што се изведени од обработка на податоците, добиени од 

спроведеното истражување: 

 Почесто се застапени повозрасни жени со КВБ. Поголем ризик од 

кардиоваскуларни болести имаат мажите, но во помала возраст од 

жените.  

 Пациентите со коронарна болест и хируршка интервенција почесто 

имаат средно образование, работа со долготрајно седење, висок БМИ, 

подолго покачена телесна тежина, пократкотрајна физичка активност, 

со поретко консумирање алкохол (ракија, почесто од црвено вино), 

кофеински пијалоци, риба и свежо овошје. 

 Пациентите со коронарна болест почесто јадат пржена и солена храна. 

 Значително помал ризик од КВБ, имаат лица со високо образование 

кои: практикуваат физичка активност 1-2 пати и 3-5 пати неделно, кои 

консумираат алкохол и тоа црвено вино 1-2 неделно, кофеински 

пијалоци секојдневно и 3-5 пати неделно и внесуваат риба 3-5 пати 

неделно. 

 Значително поголем ризик за КВБ имаат мажите, лицата со зголемен 

БМИ за единечна вредност (1 кг/м²) и со покачена телесна тежина, во 

континуитет 6 месеци, лицата со тријас на болести (дијабетес, 

хипертензија и хиперлипидемија), лицата кои пушат повеќе од 20 

цигари дневно, секојдневно консумираат газирани сокови, пржена 

храна 3-5 пати неделно и внесуваат храна со висока количина на сол.  

 Незначително помал ризик од КВБ, имаат лицата кои спијат 6-8 часа, 

пијат вода 1-1,5 л дневно, кои консумираат јаткасто овошје 1-2 пати и 

3-5 пати неделно, друг вид на овошје 1-2 пати неделно и секојдневно 

или 3-5 неделно внедуваат лиснат зеленчук. 

 Незначително поголем ризик за КВБ имаат лица кои спијат повеќе од 8 

часа, секојдневно консумираат говедско и свинско месо, млеко и 
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млечни производи внеуваат 3-5 пати неделно и бел леб и слатки 1-2 

пати неделно. 
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8. ПРИЛОЗИ 
Прашалник за изготвување на магистерски труд на тема : 

”Влијанието на исхраната и стилот на живеење врз застапеноста на кардиоваскуларните 

заболувања кај македонската популација” 

1. Пол:   

    Машки        Женски 

2. Возраст : ____________ 

3. Образование :  

Високо  Средно   Ниско      Пензионер 

4. Работен однос : 

Да          Не 

5. Работата е: 

Интелектуална;    Физичка ;     Со многу движење;     Со седење; 

6. Дали е ова ваш прв кардиолошки преглед? 

Прв;    Втор;    Трет;   Повеќе; 

7. Дали е ова ваша прва интервенција? 

   Да       Не 

8. Дали имате членови од своето семејство со историја на кардиоваскуларни заболувања ( 

хипертензија, ангина пекторис, инфаркт, бај пас, стент, CVI, хиперлипидемија)? 

Да        Не 

9. Kоја интервенција Ви е извршена?  

Коронарен бај – пас ;  Коронарен стент    

10. Која е вашата телесна висина и телесна тежина? 

ТВ = ________        ТТ =________  

11. Колку време е покачена ТТ ? 

     3 месеци;  6 месеци;  повеќе; 

12.  Колку време е намалена вашата ТТ ? 
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  3 месеци;  6 месеци;  повеќе; 

13. Ако сте влезени во период на менопауза (последна менструација), на која возраст започна?      

Години __________  

14. Дали сте имале хируршки интервенции на гениталиите? 

 Отстранување на јајници;    Отстранување на матка;   Отстранување на матка и јајници;    Нема 

15. Дали боледувате од некоја хронична болест? 

 Да              Не 

16. Од која хронична болест боледувате ? 

Дијабетес; Хипертензија; Хиперлипидемија 

17. Дали сте пушач? 

       Да        Не 

18. Колку цигари пушите дневно? 

До 10 цигари   До 20 цигари Повеќе од 20 цигари 

19. Колку често практикувате физичка активност? 

      Секојдневно    3-5 пати неделно     1-2 пати неделно     Не практикувам 

20. Времетраење на физичката активност ____________? 

21. Колку часа спиете ______________? 

22.  Колкава количина вода пиете дневно ____________? 

23. Колку често конзумирате алкохол? 

Секојдневно;    3-5 пати неделно;     1-2 пати неделно;    Не конзумирам; 

 25 .Kој вид на алхохол пиете?   

   Ракиjа;       Црвено вино;      Бело вино;      Пиво; 

24. Колку често конзумирате газирани пијалоци? 

 Секојдневно;    3-5 пати неделно;     1-2 пати неделно;    Не конзумирам; 

25. Колку често конзумирате кофеински напитоци? 

    Секојдневно;    3-5 пати неделно;     1-2 пати неделно;    Не конзумирам; 

26. Колку често конзумирате млеко и млечни производи? 

 Секојдневно;     3-5 пати неделно;    1-2 пати неделно;    Не конзумирам 
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27.Колку често конзумирате говедско и свинско месо? 

     Секојдневно;    3-5 пати неделно;     1-2 пати неделно;    Не конзумирам 

28. Колку често внесувате риба? 

   Секојдневн;о      3-5 пати неделно ;    1-2 пати неделно;     Не конзумирам; 

29.Каков вид леб јадете?  

     Бел леб;      Црн леб     

30.  Дали јадете слатки? 

      Да    Не 

31.Колку често јадете слатки? 

    Секој ден;     3-5 пати неделно ;    1-2 пати неделно;     Не конзумирам; 

32. Колку често конзумирате свежо овошје? 

  Секојдневно    3-5 пати неделно    1-2 пати неделно    Не конзумирам  

33.Колку често конзумирате јаткасто овошје како бадеми, ореви, лешници? 

     Секојдневно     3-5 пати неделно    1-2 пати неделно     Не конзумирам  

34.Дали внесувате пржена храна? 

    Да      Не 

35. Колку често внесувате пржена храна? 

    Секојдневно    3-5 пати неделно;     1-2 пати неделно    Не конзумирам 

36. Дали внесувате варена храна? 

     Да   Не 

37. Колку често внесувате варена храна? 

Секојдневно    3 - 5 пати неделно   1- 2 пати неделно    1-2 месечно        Не конзумирам 

38.Колку често конзумирате лиснат зеленчук ? 

        Секојдневно    3-5 пати неделно    1-2 пати неделно    Не консумирам 

39.Дали конзумирате храна која што содржи висока количина на сол? 

    Да   Не      Не внесувам 

 

 Датум        Испитувач/Нутриционист 
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