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         Апстракт  

Во трудот е обработена актуелна тема, динамична и доста значајна, од областа 

на нутриционизмот и употребата на суплементи во превенција на кардио-васкуларни и 

малигни заболувања во корелација со морбидитетот и морталитетот во Р.Македонија. 

Извршена е опсервација,односно анкетирани се 400 пациенти во Поликлиника 

Интермед-арт, Скопје,Р.Македонија, во период од 2месеци. Истражувањето е 

финансирано од сопстени финансиски средства.Анкетните прашалници се 

стандардизирани и спроведени во повеќе градови низ Р. Македонија, кај 

работоспособни пациенти на различна возраст, од двата пола и од различна верска и 

етничка припадност. 

Спроведена е  дескриптивна статистика (податоците се систематизирани во 

табели од антропометриски аспект, пол, возраст и физичка активност) и дедуктивна 

статистичка анализа, којапретставува научна потврда и доказ, преку егзакни бројки, за 

употребата на суплементи, вид на суплементи, честота на употреба, како и здравите 

животни навики ( конзумирање на овошје и зеленчук, физичка активност, пушење ), со 

цел превенција на кардио-васкуларните и малигните заболувања, како и подобрување 

на општата здравствена состојба на населението, на ниво на Р. Македонија 

Од користената литература добиени се податоци за стапката на употреба на 

суплементи во Европа и Америка, како и за стапката на употреба на суплементите во Р. 

Македонија. Освен тоа, од Институтот за јавно здравје, земени се статистички податоци 

за морбидитетот и морталитетот на населението во Р. Македонија, односно заболени од 

кардио-васкуларни и малигни заболувања, како и стапката на смртност од истите, во 

изминатите неколку години. 

Овај магистерски труд, прв од ваков вид на нашиве простори, може да биде 

поттик за развивање на свесноста кај населението во нашата држава за примена на 

здрави животни навики и употребата на суплементи, односно додатоци во исхраната, со 

цел намалување на морбидитетот и морталитетот на горенаведените хронични 

заболувања во наредните години, како би се продолжил животниот век и квалитетот на 

животот. 

 



Клучни зборови: суплементи, морбидитет и морталитет, кардио-васкуларни и малигни 

заболувања, превенција, здрави животни навики, Р.Македонија. 

 

 

Apstract 

  

In this labor is processed a current subject, dynamic and very important area in the 

field of nutrition and the use of supplements in the prevention of cardio-vascular and 

malignant diseases in correlation with morbidity and mortality in the Republic of Macedonia. 

An observation was carried out, 400 patients were interviewed in the Polyclinic “Intermed-

аrt”, Skopje, Republic of Macedonia, in a period of 2 months. The survey is financed from 

own funds. The questionnaires are standardized and implemented in several cities across the 

country, in working age patients of different age, from both sexes and from different religious 

affiliation and ethnicity.  

 Conducted descriptive (data are systematized in tables from anthropometric aspect, 

sex, age, and physical activity) and deductive statistical analysis (he squared-test), are a 

scientific confirmation and proof, through exquisite numbers, about the use of supplements, 

the type of supplements, the frequency of use, as well as the healthy lifestyle (consumation of 

fruits and vegetables, physical activity, smoking), in order to prevent a cardio-vascular and 

malignant diseases, as well as to improve the general health of the population in the Republic 

of Macedonia.  

 From the literature used, data were obtained about the rate of use of supplements in 

Europe and America, as well as the rate of use of supplements in the Republic of Macedonia. 

In addition, from the Public Health Institute, statistical data were taken about the morbidity 

and mortality of the population in the Republic of Macedonia, actually rate of cardio-vascular 

and malignant diseases, as well as death rate of them, in the past few years, by 2015. 

 This maste thesis, the first of this kind in our region, can be an incentive for 

developing awareness among the population in our country of healthy lifestyles and the use 

of supplements, in order to reduce the morbidity and mortality of the above-mentioned 

chronic diseases in the future, which would extend the life and quality of life. 

 



Key words: supplements, morbidity and mortality, cardio-vascular and malignant diseases, 

prevention, healthy lifestyle, R. Macedonia. 

 

 

 

 

ВОВЕД 

 

Здравствената состојба и здравствената заштита на населението во Република 

Македонија години наназад во континуитет се карактеризира со здравствени 

проблеми.Овие здравствени проблеми се однесуваат пред се на незаразните болести 

(во кои спаѓаат кардиоваскуларни заболувања, малигни заболувања, дијабет и 

ментално здравје). До појава на незаразни хронични заболувања придонесуваат повеќе 

ризик фактори, кои произлегуваат од несоодветниотстил на живот на граѓаните. Тука 

спаѓаат физичка активност/неактивност, тутун, алкохол, исхрана, стрес итн. Исто така, 

големо влијание на здравствената состојба имаат и животната и работната средина, 

кризните состојби, климатскитепромени и слично. 

Примената на многу различни фактори кои влијаат врз здравјето, односно здрав 

начин на живот, кој подразбира зголемување на физичката активност, намалување или 

исфрлање од употреба на алкохол и цигари, намалување на стресот, здрава исхрана, 

како и употреба на суплементи, има за цел да овозможипостигнување на подобро 

здравје и добросостојба. Брзиот развој на здравствената технологија и 

научнитесознанија,сè поголемата информираност и здравствена писменост на 

населението,стареењето нанаселението, интензивниот начин на живот и континурано 

растечкитездравствени потреби, гокарактеризираат нашето општество и во исто време 

претставуваат и можности и предизвици за подигање на свесноста кај луѓето за здрави 

навики и употреба на суплементи во превенција од појава на некои незаразни 

заболувања. 

Суплементите денес се повеќе се користат со цел подобрување на здравите 

навики и здравиот начинот на живот. Според истражувањата во Америка, објавени во 

Nutrition Journal во Февруари 2014 година, половина или две третини од младите 

Американци користат суплементи, при што е забележано дека жените коистат 

суплементи повеќе од мажите. Таа употреба на суплементи се зголемува со возраста и 

кај двата пола, а исто така, според податоците, забележано е дека употребата на 



суплементи е повеќе раширена кај едуцирани и високо образовани луѓе. Бројни 

истражувања покажуваат дека лицата кои употребуват суплементи имаат подобар 

здравствен статус, одржуваат нормална телесна тежина, мотивирани се да вежбат 

редовно и да се откажат од пушењето. Накратко, кај нив се развива свеста за здрави 

животни навики.  

 

Каква е свесноста за употреба на суплементи и здрави животни навики во 

Република Македонија, ќе биде обработено во овој магистерски труд преку бројна 

литература, како и анкетен прашалник, во кој се анкетирани околу 400 испитаници, 

при што посебен акцент се става на употребата на суплементи во превенција од 

најзастапените заболувања, како кај нас, така и во светот, а тоа се кардио-васкуларните 

и малигните заболувања. 

 

 

1. ЗАСТАПЕНОСТ НА КАРДИО-ВАСКУЛАРНИ БОЛЕСТИ ВО Р.МАКЕДОНИЈА 

 

Kардиоваскуларните болести се група на болести кои ги вклучуваат болестите на 

срцето и крвните садови (артерии и вени). Tерминот ја одразува секоја болест која го 

опфаќа кардиоваскуларниот систем, а тука спаѓаат: 

• коронарна срцева болест 

• цереброваскуларни болести 

• периферна артериска болест 

• ревматски болести на срцето 

• вродени срцеви заболувања 

• длабока венска тромбоза и белодробна емболија 

 

Од 57 милиони смртни случаи во 2008 година во светот, 36 милиони или 63% се од 

видот на незаразни болести, главно кардиоваскуларни заболувања, дијабетес, рак и 

хронични респираторни болести. Се смета дека до 2030 година, речиси 23.600.000 луѓе 

ќе умрат од кардиоваскуларни заболувања, главно од срцеви заболувања и мозочен 

удар. 

 

1.1 Вообичаени симптоми на кардиоваскуларни болести 

 



Срцеви напади и инфаркти се обично акутни појави, и главно се предизвикани од 

блокада во крвен сад од страна на некој тромб, што спречува проток на крвта од 

крвните садови до срцето или мозокот, и обратно. Најчеста причина за оваа појава е 

наталожување на масни наслаги на внатрешноста на ѕидови на крвните садови кои го 

снабдуваат срцето или мозокот со крв ( атеросклероза ). 

Често, не постојат никакви симптоми на основната болест на крвните садови, а срцев 

удар или мозочен удар може да биде првото предупредување на болеста. 

Симптоми на срцев удар вклучуваат: 

• болка или непријатност во центарот на градите 

• болка или непријатност во рацете, левото рамо, лактите, вилицата или грбот 

Во прилог на тоа, лицето може да доживее тешкотии во дишењето или недостаток на 

воздух, чувство на повраќање, ладна пот и промена на бојата на лицето. 

 

1.2 Ризик фактори 

 

Речиси 60% од појавата на кардио-васкуларните болести во Европа, според 

податоците од DALY( Disability-adjusted life year ) , се должи на 7 водечки фактори на 

ризик: висок крвен притисок (12.8%); тутун (12.3%); алкохол (10.1%); зголемен 

холестерол во крвта (8.7%); прекумерна телесна тежина (7.8%); намален внес на овошје 

и зеленчук (4.4%) и физичка неактивност (3.5%). 

Причините, односно ризик факторите за кардиоваскуларните заболувања може да 

се класифицираат во неколку категории: 

 

1.2.1 Наследни фактори 

 

Најголем ризик постои доколку индивидуата е во прв степен на сродство со 

индивидуа која боледува од срцево заболување (брат, сестра, родител, син, ќерка). 

Ризикот е поголем доколку во семејството има повеќе заболени од срцева болест или 

болеста се јавила во помлади години. 

 

1.2.2 Возраст 

 

Со текот на возраста се зголемува и ризикот од појава на КВЗ, односно ризикот 

е поголем после 40-та година од животот. 



 

1.2.3 Пол 

 

Коронарната артериска болест е почеста кај мажите отколку кај жените. Се 

смета дека тоа се должи на повисоката концентрација на ХДЛ холестеролот во крвта 

кај жените. Жените за време на репродуктивниот период се заштитени од половите 

хормони- естрогени, но по настанокот на менопаузата ризикот се изедначува, а 

последиците и компликациите стануваат дури и посериозни отколку кај мажите. 

 

1.2.4 Исхрана 

 

Зголемен внес на заситени масни киселини (стеаринска и палмитинскакиселина) 

кои се наоѓаат во храната од животинско потекло ( месо, млеко, јајца ), како и 

рафинираните масла, се депонираат во црниот дроб и го стимулираат создавањето на 

Ацетил Ко-А, кој е главен фактор за синтеза на холестеролот. ЛДЛ (лошиот 

холестерол) е главниот носител на мастите ( пренесува 75% од мастите во крвните 

садови), и учествува во формирањето на атероматозните плаки и КВЗ. Затоа, потребна 

е исхрана богата со целулозни влакна, храна која содржи ниско ниво на холестерол и 

заситени масни киселини, избегнување на рафинирани шеќери, секојдневен внес на 

овошје во количина од 200 гр/ден и зеленчук во количина од 300 гр/ден, како и риба 2-

3 пати неделно, која е богата со омега-3-масни киселини, и помага во метаболизмот на 

луѓето и ги штити од КВЗ. 

 

1.2.5 Пушење 

 

Пушењето е одговорно за 50% од сите смртни случаи, а половина од нив се 

должат на кардиоваскуларните заболувања. Ризикот од пушењето е ист кај мажите и 

жените, па дури и поголем кај жените. Ризикот е се поголем кај оние што почнуваат да 

пушат од рана возраст. 

 

1.2.6 Алкохол 

 

Алкохолот има негативно влијание само доколку се конзумира во големо 

количество. Умерената конзумација на алкохол се смета дека има протективен ефект. 



 

1.2.7 Физичка активност 

 

Физички слабо активните лица имаат поголем ризик од појава на КВ болести, 

бидејќи со тоа директно влијаат на телесната тежина, холестеролот, како и на крвниот 

притисок. 

 

1.2.8 Психосоцијални фактори 

 

Се дефинираат како стресови предизвикани од околната средина или како 

индивидуални особини на лицето. Стресогената околина влијае врз појавата на 

депресија, нездрав начин на живот како пушење,лоша исхрана и намалена физичка 

активност. 

 

1.2.9 Прекумерна телесна тежина 

 

Нездравата исхрана и начин на живот придонесуваат за зголемување на 

телесната тежина. Овој проблем се јавува како резултат на модерниот начин на живот 

во развиените земји, стресното темпо на секојдневното живеење и уште многу други 

фактори. Епидемијата на прекумерната телесна тежина навлезе и во Европа, при што 

се проценува дека 25% од децата од Европска унија се дебели и таа бројка секојдневно 

се зголемува. Дебелината е еден од ризик факторите за појава на: зголемен крвен 

притисок, покачен холестеролот, покачени триглицеридите и гликозна толеранција. 

 

Табела 1. Индекс на телесна маса во %, по возрасни групи 

Возрасни 

групи год. 

Потхранети Нормална 

исхранетост 

Зголемена 

ТТ 

Здебеленост 

од I 

степен 

Здебеленост 

од II 

степен 

Здебеленост 

од III 

степен 

20-29 5,3 48,7 28,9 9 1,6 0,3 

30-39 2,3 40,8 33,5 12,8 3,2 1 

40-49 1,4 31,8 38,5 16,3 4,8 1,3 

50-64 0,8 22,3 38,7 21,6 6,3 1,8 

> 64 1,1 29,1 37,8 19,2 5,3 1,8 

Извор: ИЈЗ, информација за добиените резултати од спроведената Програма “Здравје за 

сите во РМ во 2009”. Скопје, 2010 



 

1.2.10 Дијабетес 

 

Дијабетесот е голем ризик фактор за појава на кардиоваскуларни заболувања, 

особено кај жените. Тип 1 дијабетес е поврзан со ризик фактор за појава накоронарна 

болест по 30 годишна возраст, додека тип 2 дијабетес е со многу подлабоки 

абнормалности вопојавата на кардиоваскуларните заболувања отколку тип 1 

дијабетесот. Кај дијабетичарите особено е важна регулацијатана крвниот притисок и 

нивото на холестерол. 

 

1.2.11 Хипертензија како ризик фактор 

 

Хипертензијата е една од најчестите болести на денешницата. Се смета дека 

една третина одвозрасната популација има покачен артериски крвен притисок. Познато 

едека артерискиот притисок не е константен параметар, варира во текот на 24 часа и 

тоа од највисокивредности во текот на систола до најниски вредности за време на 

дијастола. Вредностите на притисокотварираат во различни земји..Најширок и 

општоприфатен критериум е оној на Светската здравственаорганизација (СЗО), според 

којкако хипертензија се смета нивото на систолен и дијастолен крвен притисокда е 

еднакво или поголемо од 140/90mm/Hg, добиено при повторувани мерења во текот на 

неколку недели,а понекогаш и месеци. 

 

Табела 1. Класификација според висината на крвниот притисок кај возрасни над 18 

години 

Висина на крвен притисок Систолен Дијастолен 

Оптимален < 120 < 80 

Нормален < 130 < 85 

Висок нормален 130-139 85-89 

1 степен (лесна) 

хипертензија 

140-159 90-99 

Супгрупа гранична 140-149 90-94 

2 степен (средна) 

хипертензија 

160-179 100-109 



3 степен (тешка) 

хипертензија 

> 180 > 110 

Изолирана систолна 

хипертензија  

> 140 < 90 

Супгрупа гранична 140-149 < 90 

 

 

1.3 Морбидитет и морталитет на населението во РМ од кардио-васкуларни 

заболувања 

 

Според извештаите на Институтот за јавно здравје на Р. Македонија, добиваме 

податоци за стапката на застапеност на КВ болести и смртноста причинета од истите. 

 

1.3.1 Морбидитет, односно заболени лица од кардио-васкуларни заболувања во 

РМ во период од 2009 до 2011 година 

 

Во однос на амбулантно-поликлиничката дејност, односно примарна 

здравствена заштита, болестите на циркулаторниот систем завземаат второ место во 

структурата на морбидитетот (веднаш после болестите на респираторниот систем). Во 

периодот од 2009-2011 година, процентуалната застапеност на болестите на 

циркулаторниот систем во вкупниот број на лекувани во примарната 

здравственазаштита, е зголемена од 15,8% во 2009 година на 16,2% во 2011 

година(Табела 1). 

 

Табела 1. Процентуално учество на лекувани болни од болести на циркулаторниот 

систем во однос на вкупниотброј на лекувани болни во амбулантно-поликлиничка 

дејност во Република Македонија,2009-2011 

Година Вкупно лекувани 

во примарна 

здравствена заштита 

Лекувани болни 

од болести на 

циркулаторниот 

систем 

% од вкупен број на 

лекувани во 

примарна 

здравствена заштита 

2009 3664334 580675 15,8 

2010 3521426 556708 15,8 



2011 3938815 639930 16,2 

Индекс 2011/2009 107,5 110,2  

 

Во болничката дејност, бројот на лекувани болни од болестите на 

циркулаторниот систем истотака е во пораст. Во 2009 година бројот на болнички 

лекуваните од овие болести е 13,6% од вкупно лекуваните во болничката дејност, 

додека во 2011 година тој број е зголемен на 15%( Табела 2 ). 

 

Табела 2. Процентуално учество на лекувани болни од болести на циркулаторниот 

систем во однос на вкупниотброј на лекувани болни во болничката дејност во 

Република Македонија, 2009-2011 

Година Вкупно 

лекувани 

болни 

Лекувани болниод 

болести на 

циркулаторниот систем 

Стапка/ 

10000 

% од вкупно 

лекувани 

болни 

2009 233005 31851 155,3 13,6 

2010 247278 35378 172,2 14,3 

2011 253906 38133 185,2 15,0 

Индекс 

2011/2009 

109,0 119,7   

 

Есенцијалната хипертензија (ЕХ), како честа форма на КВБ, се евидентира дури 

и на возраст од 14години (во 2007 год. се забележани 3 случаи). ЕХ учествува со 7,7% 

во болничкиот морбидитет од КВБ.  

 

1.3.2 Морталитет, односно стапка на смртни случаи предизвикани од 

кардио-васкуларни заболувања во РМ од 2010 до 2015 година 

 

 Незаразните болести како во Македонија, така и во светот и Европа се водечка 

причина за смрт на населението. Според СЗО во светот, умираат 16.7 милиони луѓе 

секоја година од КВБ. Според одредени истражувања, коронарна артериска болест кај 

мажите е најчеста во Финска, а најретка во Велика Британија. КВБ се главна причина 

за смрт од пред 65 години во Европа, со 803.000 смртни случаи секоја година. 31% од 

смртните случаи пред 65 години се мажи, а 29% се жени. Кардиоваскуларните болести 



се главна причина за смрт во 11 европски земји: Бугарија, Кипар, Естонија, Финска, 

Литванија, Унгарија, Латвија, Малта, Полска, Романија и Словачка.  

 

Циркулаторните болести се хронични болести кои се јавуваат како водечка 

причина за смрт и кај луѓето во Македонија.  

Во 2010 година 57,9% од умрените лица или 11.069 лица се починати од болести на 

кардиоваскуларниот систем, што во споредба со изминатиот период не покажува 

промена во смисла на намалување на бројот на умрени од овие болести. 

Стапката на морталитет на 100.000 жители од циркулаторни болести е зголемена од 

553,2 во2009 година на 559,9во 2011 година, (Слика 1). 

 

 

Сл.1. Морталитет na 100000 жители од болести на циркулаторниот систем во 

Република Македонија, 2006-2011 

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија, 2015 година 

 

Во 2014 година 57,2% од умрените лица се починати од болести на 

кардиоваскуларниот систем, (Слика 2). 

 

 



Сл.2. Структура на причини за смрт во Република Македонија во 2014 година 

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија, 2015 година 

 

Како што може да се види, стапката на морталитет од циркулаторни заболувања 

кај вкупното население во Р.Македонија во периодот 2010-2014 не се менува значајно. 

Во 2010 година стапката на морталитет изнесувала 538,6, а во 2014 година 545,1 на 

100.000 население, (Слика 3). 

 

 

Сл.3. Морталитет од циркулаторни заболувања во Р.Македонија 

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија, 2015 година 

 

Според возраст, стапката на морталитет од циркулаторни заболувања кај 

населението над 65 годиние значително повисока, во споредба со стапката на 

морталитет кај населениетодо 64 години, (Слика 4). 

 

 

Сл.4. Морталитет од циркулаторни заболувања во Р.Македонија по возраст, 2010-

2014година 

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија, 2015 година 



 

Според пол, во периодот 2010-2014 година смртноста од циркулаторни 

заболувањанезначително е повисока кај жените во однос на мажите, (Слика 5). 

 

 

Слика 5. Морталитет од циркулаторни заболувања во Р.Македонија по пол, 2010-

2014година 

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија, 2015 година 

 

 

2. ЗАСТАПЕНОСТ НА МАЛИГНИ БОЛЕСТИ ВО Р.МАКЕДОНИЈА 

 

Ракот произлегува од една единствена клетка. Трансформацијата од нормални 

клетки во туморски клетки е повеќестепен процес. Обично тоа е прогрес од пред-

канцерогени лезии вомалигни клетки. Овие промени се резултат на интеракцијата 

помеѓу генетските фактори на еднолице и надворешните агенси, вклучувајќи ги : 

• Физички: ултравиолетово и нејонизирачкото зрачење 

• Хемиски: азбест, компоненти на чад од тутун, афлатоксини (загадувачи на храната ), 

арсен(загадувач на водата за пиење)  

• Биолошки: како што се инфекции од одредени вируси, бактерии или паразити 

Стареењето е уште еден фундаментален фактор за развој на рак. Инциденцата 

на ракот драматично се зголемува со возраста. Употреба на тутун, консумација 

наалкохол, нездрава исхрана и физичка неактивност се главни ризик фактори за појава 

на малигнитенеоплазми во морбидитетот и морталитетот кај населението во светот. 

Хронични инфекции од хепатитис Б вирусот (ХБВ), хепатитис Ц вирусот (ХЦВ) 

и некои типови нахуман папилома вирусот (ХПВ) се водечки ризик фактори за појава 

на ракот во земјите со ниски исредни приходи. Малигна неоплазма на грлото на 



матката која е предизвикана од ХПВ, е водечкапричина за смрт од ракот кај жените во 

земјите со ниски приходи. 

Според проценките на GLOBOCAN ( International Agency for Research on 

Cancer) во 2008 година: 

• Ракот е водечка причина за смрт на светско ниво и изнесува 7,6 милиони смртни 

случаи(околу 13% од сите смртни случаи) во 2008 година. 

• Во 2008 година се евидентирани околу 12,7 милиони нови случаи на малигни 

неоплазми  

• Малигни неоплазми на белите дробови, желудникот, црниот дроб, дебелото црево и 

ракот надојка се најчести причини за смрт секоја година 

• Околу 30% од смртните случаи од малигни неоплазми се должат на петте водечки 

ризикфактори: нездраво однесување и нездрава исхрана, покачен индекс на телесна 

маса, ниско ниво на консумирање на овошје и зеленчук во исхраната, недостаток на 

физичка активност, пушење,консумација на алкохол итн. 

• Тутунот е најважен ризик фактор за појава на рак и причина за 22% на сите смртни 

случаи одмалигни неоплазми, како и 71% од сите смртни случаи од малигна неоплазма 

на бронхии и белидробови. 

Околу 70% од сите смртни случаи од малигни неоплазми во 2008 година се 

евидентирани воземјите со ниски и средни приходи. Според проценките на СЗО, се 

предвидува бројот на смртнитеслучаи од рак во светот да се зголеми на 13.100.000 до 

2030 година. 

На прво место во светот се малигните неоплазми на бронхии и бели дробови со 

стапка на инциденца18,2%, потоа следуваат малигните неоплазми на желудник со 

стапка на инциденца 9,7%,колоректален карцином со стапка на инциденца 8,1 % итн., 

(Слика 1). 

 

Сл.7 Инциденца на малигни неоплазми на 100000 жители во светот во 2008 година 



Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија, 2013 година 

 

 

Сл.8 Морталитет на 100000 жители од малигни неоплазми во светот во 2008 година 

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија, 2013 година 

 

Во Р. Македонија после болестите на циркулаторниот систем малигните 

неоплазми се втората најчеста причина за смрт. 

 

2.1 Морбидитет и морталитет на населението во РМ од малигни 

заболувања 

 

Според извештаите на Институтот за јавно здравје на Р. Македонија, добиваме 

податоци за стапката на застапеност на малигните болести, и смртноста причинета од 

истите. 

 

2.1.1 Морбидитет, односно заболени лица од малигни неоплазми во РМ  во 

период од 2009-2011 година 

 

Во групата на најчести болести лекувани во болничко-амбулантната дејност во 

Република Македонија, малигните неоплазми завземаат трето место со 13,3% од 

вкупно лекуваните болести во 2011 година, после болестите на респираторниот систем 

(16,5%) и болестите на циркулаторниот систем (15,0%). 

Во Р. Македонија во 2011 година стапката на морбидитет од малигни неоплазми 

изнесувал 164,4 на 10.000 жители или 13,3% од вкупно лекувани, а во 2009 година  



стапка на морбидитетот на малигни неоплазми изнесувала 154,1 на 10.000 жители, што 

значи бројот на заболени значително се зголемува, (Слика 1). 

 

 

Сл.9Болнички морбидитет од малигни неоплазми на 10000 жители во Р.Македонија 

запериод 2002-2011 година 

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија, 2013 година 

 

Линијата на трендот на процентуалната застапеност на лекувани од малигни 

неоплазми во вкупно лекуваните болни во болничко-амбулантната дејност во Р. 

Македонија покажува тенденција на пораст, (Слика 2). 

 

 

Сл.10 Тренд на процентуална застапеност на лекувани од неоплазми во вкупно 

лекувани во болничко-стационарна дејност во Р.Македонија, 2002-2011 

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија, 2013 година 

 

Територијална дистрибуција на стапките на морбидитетот на 10.000 жители кај 

лекувани болни во болничко-амбулантни здравствени установи по региони во 



Р.Македонија во 2011 година, е прикажана на следниот дијаграм, (Слика 3). Највисоки 

стапки се забележани во скопскиот и пелагонискиот регион. 

 

Сл.11. Болнички морбидитет на 100.000 жители од малигни неоплазми по статистички 

регион во РМ во 2011 година. 

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија, 2013 година 

 

2.1.2Морталитет, односно стапка на смртни случаи предизвикани од 

малигни заболувања во РМ од 2010 до 2015 година 

 

Малигните неоплазми се втора причина за смрт кај населението во Република 

Македонија со застапеност од 18.2% смртни случаи, веднаш после болестите на 

циркулаторниот систем со 59,2% застапеност во 2011 година. 

Според анализите на најчести причини за смрт од малигните неоплазми, по 

поединечните видови на неоплазми, во периодот од 2009-2011 година, најзастапена е 

малигната неоплазма на бронхии и бели дробови, со највисока стапка на морталитет од  

38.8% во 2009 година, и 37,1% во 2011 година. Потоа следат малигните неоплазми на 

желудник, дојка, колон, црн дроб и интрахепатични жолчни патишта, (Слика 1). 

 

 



Сл.12. Морталитет од малигна неоплазма на бронхии и бели дробови воРМ 

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија, 2013 година 

 

Во периодот од 2010-2015 година, стапката на морталитет се движи од 180,3 на 

100.000 жители во 2010 година, до 180,7 на 100.000 жители во 2015 година, (Слика 2). 

 

 

Сл.13. Стапка на морталитет од малигни неоплазми во Република Македонија, 

2010 - 2015 година 

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија, 2015 година 

 

Стапката на морталитет кај мажите е повисока во однос на жените, (Слика 3). 

 

 

Сл.14. Стапка на морталитет од малигни неоплазми по пол во Република 

Македонија,2010 - 2014 година 

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија, 2014 година 

 

Во периодот 2010-2015 година стапката на морталитет од малигни неоплазми на 

возраст над 65 години осцилира и се движи од 881,1 во 2010 година до 843,3 во 2015 



година на 100.000 жители, (Слика 4). 

 

 

Сл.15. Стапка на морталитет од малигни неоплазми во Република Македонија на 

возраст над65 години, 2010 - 2015 година 

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија, 2015 година 

 

Стапката на морталитет од малигни неоплазми во возрасната група од 0-64 години е 

значително пониска од стапката на морталитет на возраст над 65 години, (Слика 5). 

 

 

Сл.16.Стапка на морталитет од малигни неоплазми во Република Македонија 

на возраст 0 - 64 години, 2010 - 2015 година 

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија, 2015 година 

 

Утврдено е дека кај мажите најчеста причина за смрт од малигни неоплазми во 

периодот од 2010-2015година е малигната неоплазма на бронхии и бели дробови, 

додека кај жените најчеста причина за смрт од малигни неоплазми во периодот 2010-

2015 година е малигната неоплазма на дојка. 



 

 

2.1.3 Скрининг на рак на грлото на матката 

 

Согласно Програмата за рана детекција на малигни заболувања во Република 

Македонија за 2015 година и активностите предвидени со Програмата за рано 

откривање и спречување на ракот на грлото на матката во Република Македонија, во 

текот на 2015 година се вршеле скрининг тестови на ракот на грлото на матката кај 

жени на возраст од 24-35 години како и на возраст од 36-60 години кои во текот на 

2014 година не направиле Пап-тест. 

Од вкупниот број на жени 544.615 кои биле подложни на скрининг според Програмата, 

вкупно биле поканети 48.226 жени, а од нив биле прегледани 29.887 жени и цитолошки 

биле анализирани вкупно 26.668 брисеви ( опфат 5,5% ). Притоа, откриени се 666 

епителни клеточни абнормалности. 

Бројот на направените Пап-тестови, односно бројот на прегледаните жени при 

организираниот скриниг на рак на грло на матка во Република Македонија, кој прв пат 

е спроведен во 2012 година, секоја година се повеќе се зголемува. Во 2012 година се 

прегледани и направени 17.595 Пап-тестови, 2013 година 20.612, 2014 година 26.270 и 

2015 година направени се 29.887 Пап-тестови. 

Во Република Македонија во 2015 година од рак на грлото на матката починале 39 

жени. 

За споредба, во 2008 година од рак на грло на матка умреле 43 жени, во 2012 умреле 

39, во 2013 година 36 жени и во 2014 година умреле 42 жени. 

 

2.1.4 Скрининг на колоректален карцином ( КРК ) 

 

Согласно Програмата за рана детекција на малигните заболувања во Република 

Македонија за 2015 година и активностите предвидени со Програмата за рано 

откривање и спречување на ракот на дебелото црево во Република Македонија, 

добиени се следниве резултати за 2015 година. 

Таргет група за спроведување на скринингот на КРК се мажите и жените на возраст од 

50-74 години. Од предвидените 36.000 граѓани, ФОБ-тест направиле 2.761 лице, 

позитивен тест имале 1.651 лице или околу 50% од нив, додека кај 20 лица е потврден 

наодот за присуство на полип или рак на дебелото црево. 



 

 

3. СУПЛЕМЕНТИ И НИВНА УПОТРЕБА 

 

Суплементи или додатоци во исхрана представуваат концентриран извор на 

хранливи нутриенти или други субстанци со хранлив ефект, чија намена е да го 

надополнат нормалниот начин на исхрана или одредена диета. Суплементите на 

пазарот се наоѓаат во дозирана форма, како на пример во вид на таблети, пилули, 

капсули, во вид на течност итн. Суплементите може да се применуват за да надополнат 

некоја хранлива состојка која се наоѓа во помали количини во организмот, или да го 

одржуваат адекватното ниво на одредени хранливи состојки. Во кој случај и да се земе, 

за секој суплемент постои максимална дозволена количина на дневен внес. Во 

спротивно, доколку се земе во количини поголеми од дозволената, може да предизвика 

несакани реакции и странични ефекти во организмот.  

Суплементите можат да бидат на база на нутриенти (витамини и минерали), 

хербални илина база на растенија, односно состојки екстрахирани од одредени делови 

од растенијата(гинко, валеријана, жен шен, екстракт од лук, алое вера, ехинацеа, 

екстракт од брусница итн.),или врз база на други субстанци (како на пример амино 

киселини).  

Утврдено е дека приближно 20% од населението во неколку Европски држави 

употребува барем еден суплемент. Всушност, има голема разлика во користењето на 

суплементи кај населението од Северна и Јужна Европа, односно популацијата од 

Северна Европа користи многу повеќе суплементи одколку од Јужна Европа. Така на 

пример, дури 64% од Данците користат суплементи. Исто така земјите од Западна 

европа користат повеќе суплементи одколку земјите од Источна, меѓутоа, пазарот во 

Источна Европа драстично расте во однос на потрошени средства на суплементи, така 

што во 2015 година на суплементи во Романија биле потрошени 500 милиони евра.  

Во Америка пак, според бројни истражувања утврдено е дека некаде помеѓу една 

половина во три четвртини од возрасното население употребува суплементи, најмногу 

витамини и минерали, но и омега-3-масни киселини, како и други биоактивни 



суплементи, како што е лутеин, растителни владна итн. Употребата на суплементи е 

позастапена кај женската одколку кај маската популација, и расте со тек на возраста. 

 

3.1Употреба на суплементи во превенција од кардио-васкуларни заболувања 

 

Кардио-васкуларните заболувања, како хронични коронарни заболувања и водечка 

причина за смрт, можат навремено да се превенираат доколку се откријат и отстранат 

потенцијалните ризик фактори кај луѓето, кои причинуваат појава на вакви состојби, 

како и со примена на здрава исхрана и суплементи. 

Потенцијални ризик фактори при појава на КВЗ можат да бидат: пол, возраст, 

телесна тежина, пушење цигари, систолен крвен притисок, вкупен холестерол во крвта, 

серумски креатинин, претходен миокарден инфаркт, претходен мозочен удар, 

хипертрофија на лева комора утврдена со ЕКГ, шеќерна болест. 

Сите овие параметри се одредуват одделно, кај секоја индивидуа, при што во 

проценката се зема во обзир и полот. Врз база на тоа, се користат следните табели: 

Табела 3. Потенцијални ризик фактори при појава на КВЗ за женски пол: 

Ризик 

фактор 

 Бодови 

Возраст 

 

 

Дополнител

ни бодови за  

пушачи 

според 

возраста  

18-39год  40-44  45-49  50-54  55-59  60-64  65-69  70-74 

 

   0             +5       +9       +14     +18     +23     +27     +32 

 

 

+13          +12     +11     +10     +10      +9       +9      +8 

 

Систолен 

крвен 

притисок(m

mHg) 

110-119  120-129  130-139  140-149  150-159  160-169  170-179  180-189  190-199  

200-209  >210 

 

 

    0        +1        +2       +3       +4        +5       +6        +7       +8      +9    +11 

 

Вкупен 

холестерол 

во крвта 

(mmol/L) 

<5            5.0-5.9           6.0-6.9             7.0-7.9            8.0-8.9         >9 

 

 

0                 0                   +1                    +1                     +2            +2   

 



Телесна 

висина (во 

метри) 

<1.45        1.45-1.54       1.55-1.64      1.65-1.74               >1.75 

 

    +6                 +4                  +3                 +2                        0  

 

Серумски 

креатинин 

(mmol/L) 

<50         50-59         60-69      70-79      80-89    90-99    100-109   >110 

 

0              +1             +1           +2           +2         +3           +3           +4 

 

 

Претходен инфаркт                             Не  0                     Да   +8 

 

Претходен мозочен удар                     Не  0                     Да   +8 

 

Хипертрофија на лева комора 

утврдена со ЕКГ                                  Не  0                      Да   +3 

 

Шеќерна болест                                   Не  0                      Да   +9 

 

  

                                                                                            Вкупно бодови = 

 

Извор: Фонд за здравствено осигурување на Р.Македонија, Превенција на 

кардиоваскуларните болести  

 

Табела 4. Потенцијални ризик фактори при појава на КВЗ за машки пол: 

Ризик фактор  Бодови 

Возраст 

 

Дополнителни 

бодови за  

пушачи според 

возраста  

18-39год  40-44  45-49  50-54  55-59  60-64  65-69  70-74 

 

   0             +4       +7       +11     +14     +18     +22     +25 

 

 

+9          +7     +7     +6     +6      +5       +4      +4 

 

Систолен крвен 

притисок 

(mmHg) 

110-119  120-129  130-139  140-149  150-159  160-169  170-179  180-189  190-199  

200-209  >210 

 

    0        +1        +2       +3       +4        +5       +6        +7       +8      +9    +11 

 

Вкупен 

холестерол во 

крвта (mmol/L) 

<5            5.0-5.9           6.0-6.9             7.0-7.9            8.0-8.9         >9 

 

 

0                 +2                   +4                    +5                     +7            +9 

 

Телесна висина 

(во метри) 

<1.60        1.60-1.69       1.70-1.79      1.80-1.89>1.90 

 

    +6                 +4                  +3                 +2                        0  

 

Серумски 

креатинин 

(mmol/L) 

<7070-79       80-89      90-99     100-109    110-119    120-129>130 

 

0              +1             +1           +2           +2         +3           +3           +4 

 



 

Припадност на машки пол                                                                                          +12 

 

 

Претходен инфаркт                             Не  0                     Да   +8 

 

Претходен мозочен удар                     Не  0                     Да   +8 

 

Хипертрофија на лева комора 

утврдена со ЕКГ                                  Не  0                      Да   +3 

 

Шеќерна болест                                   Не  0                      Да   +2 

 

  

                                                                                            Вкупно бодови = 

 

Извор: Фонд за здравствено осигурување на Р.Македонија, Превенција на 

кардиоваскуларните болести  

Секој параметар носи одредени бодови, при што се собираат бодовите во вкупен 

број на бодови и се одредува потенцијалниот ризик, врз база на следните табели: 

 

Табела 5.Вредности за одредување на потенцијалниот ризик кај жени 

 

Таблица за пресметување ризик според добиени бодови кај жени 

 

Возраст 

 

Низок ризик 

 

Просечен 

ризик 

 

Висок ризик 

Многу висок 

ризик 

 

18-39 год. 

 

< 9 бода 

 

9-14 бода 

 

14-23 бода 

 

> 23 бода 

 

40-44 год. 

 

< 14 бода 

 

14-19 бода 

 

19-27 бода 

 

>27 бода 

 

45-49 год. 

 

< 18 бод 

 

18-24 бода 

 

24-32 бода 

 

> 32 бода 

 

50-54 год. 

 

< 23 бода 

 

23-29 бода 

 

29-36 бода 

ѝ 

> 36 бода 

 

55-59 год. 

 

< 29 бода 

 

29-34 бода 

 

34-40 бода 

 

> 40 бода 

 

60-64 год. 

 

< 33 бода 

 

33-38 бода 

 

38-43 бода 

 

> 43 бода 

 

65-69 год. 

 

< 38 бода 

 

38-42 бода 

 

42-46 бода 

 

> 46 бода 



 

70-74 год. 

 

<42 бода 

 

42-45 бода 

 

45-48 бода 

 

> 48 бода 

Извор: Фонд за здравствено осигурување на Р.Македонија, Превенција на 

кардиоваскуларните болести  

 

Табела 6.Вредности за одредување на потенцијалниот ризик кај мажите 

 

Таблица за пресметување ризик според добиени бодови кај мажи 

 

Возраст 

 

Низок ризик 

 

Просечен 

ризик 

 

Висок ризик 

Многу висок 

ризик 

 

18-39 год. 

 

< 23 бода 

 

23-30 бода 

 

30-34 бода 

 

> 34 бода 

 

40-44 год. 

 

< 27 бода 

 

27-33 бода 

 

33-37 бода 

 

>37 бода 

 

45-49 год. 

 

< 31 бод 

 

31-36 бода 

 

36-40 бода 

 

> 40 бода 

 

50-54 год. 

 

< 35 бода 

 

35-40 бода 

 

40-43 бода 

 

> 43 бода 

 

55-59 год. 

 

< 38 бода 

 

38-43 бода 

 

43-47 бода 

 

> 47 бода 

 

60-64 год. 

 

< 42 бода 

 

42-46 бода 

 

46-50 бода 

 

> 50 бода 

 

65-69 год. 

 

< 46 бода 

 

46-50 бода 

 

50-53 бода 

 

> 53 бода 

 

70-74 год. 

 

<49 бода 

 

49-52 бода 

 

52-55 бода 

 

> 55 бода 

Извор: Фонд за здравствено осигурување на Р.Македонија, Превенција на 

кардиоваскуларните болести  

 

На овој начин може да се предвиди и ризикот од можна смрт поради 

кардиоваскуларни болести во тек на наредните 5 години за дадена индивидуа, изразен 

во проценти, врз база на следниот графикон: 

 



 

Сл.17 Веројатност од смрт поради кардиоваскуларни болести во тек на наредните 5 

години за дадена индивидуа според вкупниот број на бодови. 

Извор: Фонд за здравствено осигурување на Р.Македонија, Превенција на кардиоваскуларните 

болести  

 

Во сите препораките за спречување на појавата на КВЗ, и кај индивидуи со 

низок, како и кај индивидуи со умерен или висок ризик, е примената на здрава исхрана, 

а тоа е пред се, намалување на внесот на масти, особено заситени масни киселини 

преку исхраната. Вкупните масти треба да се намалат на 30% од вкупно внесените 

калории, а заситените масти да не надминат 10%. Треба да се намали дневниот внес на 

готварска сол ( NaCl ) на помалку од 5 грама дневно, односно една третина од 

вообичаениот внес преку исхрана. Дневниот внес пак на овошје, зеленчук и житарици, 

треба да се настојува да изнесува околу 400 грама дневно. 

Во однос на суплементите, за превенција на КВЗ се препорачува употреба на: 

Омега-3 масни киселини, Co-emzyme Q-10, ресвератрол, екстракт од лук, масло од 

ленено семе, како и други  видови на масла и додатоци во исхраната.  

 

 

 

 



3.1.1Omega-3-масни киселини 

 

Во последно време се повеќе се 

зборува за омега-3 масните киселини и 

нивниот бенефит. Тие се есенцијални 

незаситени масни киселини, кои 

организмот не може сам да ги создава туку 

мора да ги внесе преку исхраната. Имаат 

многу важна улога за нормално 

функционирање на организамот и 

одржување на целокупното здравје, бидејќи 

се застапени во повеќе физиолошки процеси, а исто така влегуваат и во составот на 

клетките како нивен структурен дел. Недостатокот на омега-3-масните киселини во 

организмот може доведува до најразлични заболувања и пореметувања во организам, 

како воспалителни состојби, кардиоваскуларни заболувања, дијабет, појава на 

гојазност и друго. Освен тоа, тие може да дејствуваат и превентивно во дигестивните 

пореметувања, поради антиинфламаторниот ефект, автоимуните болести, како и 

хроничните ревматски состојби. Се користат за јакнење на имунитетот, потребни се за 

нормален раст и развој на бебињата, правилен раст и развој на мозокот кај децата, 

влијаат на менталното здравје и расположение, а сè повеќе се испитува нивната улога 

во превенцијата на малигни заболувања. Иако омега-3-масните киселини често се 

применуваат за превенција и регулирање на кардиоваскуларни болести, тие имаат 

доста значајна улога и во намалување на триглицеридите во крвта.  

Постојат три вида омега-3 масни киселини, а тоа се: DHA (докосахексаноична 

киселина), EPA (еикосапентаентаноична киселина) и ALA (алфа-линоленска 

киселина). Во организмот ALA преминува во EPA и DHA.  

Недостигот од омега-3 масни киселини во организмот може да се надомести и 

со суплементи, а стручњаците најмногу препорачуваат од рибино масло кое содржи 

омега-3, бидејќи обезбедува најголеми количини на EPA и DHA за организмот. Омега-

3 масните киселини се основна состојка на рибиното масло, едно од најстарите 

додатоци во исхраната.Во мастите на луѓето и животните преовладуваат омега-6 масни 

киселини, а во рибиното масло омега-3 масни киселини. Освен рибино масло, омега-3 



и омега-6 масни киселини содржат и некои растенија. Често пати во диететската 

исхрана се препорачува два пати во текот на неделата да се внесува риба или 

производи од риба. Треба да се напомене дека постои голема разлика меѓу 

слатководните и морските риби. Слатководните риби кои се користат кај нас, заради 

начинот на нивната исхрана (во рибници), содржат мононезаситена палмитинска 

киселина,  додека морските риби  се богати  со полинезаситени масни киселини. 

Дневниот внес на EPA и DHA заедно, се препорачува да биде во количина од 

0,5 до 1,8 грами, додека ALA се препорачува дневно да се внесува во количина од 1,5 

до 3 грама.Кај здрави индивидуи, каде омега-3 се користи превентивно, доволно е 

минималниот дневен внес да биде 500 мг, а кај индивидуи кои веќе имаат одредено 

кардиоваскуларно заболување, дневниот внес на Омега-3 треба да биде минимум 1000 

мг. Кај пациенти со покачени триглицериди во крвта, примена на 2 до 4 грама 

EPA+DHA на ден, го намалува нивото на триглицеридите за 20% до 40%.  

 

3.1.2 Co-emzyme Q-10 

 

 Коензимот Q10 е природен нутриент, есенцијален за животот и здравјето на 

секоја жива клетка. Како природна состојка, присутен е во секоја телесна клетка и е 

неопходен за производството на енергија во сите клетки на организмот. Поради тоа, во 

стручната литература го носи називот убикинон (ubiquitus – секаде присутен). Кога 

снабдувањето со CoQ10 е ниско, клетките стануваат неефикасни и ранливи, 

имунолошкиот систем слабее, организмот ја губи способноста за борба против 

инфекции и болести, чувствителноста на одредени здравствени нарушувања се 

зголемува, започнува процес на предвремено стареење и срцето слабее.  

Највисоки нивоа на CoQ10 се најдени во ткивата на органите кои работат 

најнапорно, како срцето, црниот дроб, бубрезите и  панкреасот. Тој овозможува 

настанување на енергија во клетките на тие органи, па нивната способност да ги 

обавуваат своите физиолошки функции зависи од доволната количина на CoQ10. 

Човечкото тело има способност да  синтетизира коензим Q10, но таа способност се 

намалува со стареењето за дури 80%, односно постепено намалување на синтеза на 

коензим Q10 настанува веќе после 30- та година. Исто така, едноличната исхрана, 

изложеноста на стрес, разни болести и земањето на некои лекови, создаваат 



намалување на овој коензим, така што се јавува потреба од надополна на CoQ10 преку 

секојдневната исхрана или суплементи. 

CoQ10 се наоѓа во големи количини во рибата, во месото, и мали количини во 

оревите. Многу мали количини има и во житото, зеленчукот и овошјето. Според тоа, 

некои вегетаријанци може да не внесуваат соодветни количини од овој нутриент. 

Прехранбениот внес на CoQ10 е околу 2 до 5 mg дневно, според тоа изворите на 

исхрана не обезбедуваат доволни количини на овој нутриент. 

Препорачан дневен внес преку суплементи кои содржат CoQ10 е 30 mg, а во 

случај на голема исцрпеност на срцевиот мускул се применуваат и дози од 100 mg 

дневно. 

Срцето е еден од метаболички најактивните органи во организмот. Тој пумпа 

кислород и нутриенти до сите делови на телото повеќе од 100.000 пати дневно и 36 

милиони пати годишно. Во здрав организам, концентрациите на CoQ10 во ткивото се 

највисоки во срцето. Кога CoQ10 е обилно присутен, нутриентот му помага на срцето 

да работи повеќе, а да троши помалку енергија. Резултатот е посилно, помладо срце. 

Ниските нивоа на CoQ10 во ткивото и крвта се придружени со широк спектар на 

срцеви и васкуларни проблеми: висок крвен притисок, конгестивна срцева мана, 

коронарно артериска болест, аритмија и болест на срцевиот залисток. Важно е да се 

нагласи дека многу лекови за намалување на холестеролот, всушност ги трошат 

(исцрпуваат) виталните залихи на CoQ10 во крвта и срцето.Најважната примена на 

CoQ10 е поврзана со третман и превенција на крвните садови, и со нив поврзаните 

болести, вклучувајќи ги болестите на срцето и атеросклерозата. Ја спречува 

оксидацијата на LDL холестеролот со што го намалува ризикот за формирање на 

наслаги во артериите и нивно оштетување. Студиите сугерираат дека CoQ10 може да ја 

намали честата појавата на ангина, дека го зајакнува срцевиот мускул и позитивно 

влијае на квалитетот и должината на животот на лицата со срцеви тегоби. Кај лица со 

висок крвен притисок успева да го намали и регулира. 

Според тоа, CoQ10 се применува при:  

- Болести на срцето ( слабо срце, аритмии, ангина пекторис, срцев удар), 

- Во терапија со статини (лекови кои се употребуват за намалување на 

холестеролот , бидејќи тие резултираат со дефицит на CoQ10), 

- Хипертензија – висок крвен притисок, 



- Против стареење на клетките и ткивата во организмот 

Во случај кога во организмот постои значителен недостаток на коензим Q10, 

веднаш по почетокот на внесувањето се покажуваат видливи позитивни промени , 

бидејќи и мало зголемувања на ефикасноста на срцевиот мускул лесно се забележува. 

Додека во случај на помал дефицит на коензим Q10, видливи ефекти се манифестираат 

во период од 3 до 4 месеци. 

Бидејќи коензим Q10 е липосолубилен - растворлив во масти, најдобро е да се зема 

преку суплементи составени од маслени производи, на пример  гелни капсули во масло 

од соја. 

 

3.1.3 Ресвератрол 

 

Ресвератрол спаѓа во класата на 

растителни полифеноли наречени 

стибени. Овие соединенија имаат 

антиоксидативни својства со што ги 

неутрализираат слободните радикали кои 

се нестабилни атоми настанати од 

надворешни штетни влијанија и како 

такви го оштетуваат телото и доведуваат 

до различни заболувања како на пример: срцеви, невролошки и малигни. 

Ресвератролот може да се најде во лушпата на црвеното грозје,семките,црвеното вино, 

како и во помали количини во плодовите на шумското овошје и какаото. Ресвератролот 

исто така, може да биде екстрахиран од растението Polygonum cuspidatum. Суплементи 

кои содржат екстракти од ресвератрол, имаат многу поголеми количини од оваа 

компонента одколку црвеното грозје и семките. Препорачана дневна доза земена преку 

суплементи како додаток во исхраната е 100 мг дневно. 

Ресвератролот се користи во состојби на: 

- Кардиоваскуларни заболувања – како кардиопротектор, ресвератролот ја 

стимулира активноста на eNOS (ендотелна азот оксид синтаза), ја инхибира 



оксидација на LDL и ја инхибира тромбоцитната агрегација, со што превенира 

миокарден инфаркт и мозочен удар. 

- Алцхајмерова болест и дементни заболувања – ги заштитува нервните клетки од 

оштетување и насобирање на плака, а воедно ја поттикнува фукцијата на 

митохондриите, со што го подобрува аеробниот капацитет и ја засилува 

сензомоторната функција. 

- Малигни заболувања – интерферира со сите стадиуми на карциногенезата и ја 

инхибира клеточната делба и раст in vitro на многу хумани малигни клетки 

вклучувајки ги тие на дојка, простата, желудник, дебело црево, панкреас и 

тироидна жлезда. 

 

3.1.4 Екстракт од лук 

 

Лук, или ботаничко име Allium Sativum, е докажано корисен во исхраната, 

бидејќи во својот состав има низа соединенија кои содржат сулфур, кој има 

антивосталителни и антиоксидативни својства, што го прават идеален за 

кардиоваскуларна поддршка , особено против хронични дегенеративни 

кардиоваскуларни состојби, како атеросклероза. Освен тоа, лукот содржи 

аминокиселини, алицин, аргинин, магнезиум, калциум, фосфор, железо, витамин Ц, 

витамин Б6, Б 1 и Б 2, ратителни влакна, етерични масла, флавоноиди, ензими и многу 

други супстанции кои се од голем бенефит за намалување на холестеролот во крвта. 

Помагаат во одржување на рамнотежата на крвниот притисок во текот на денот како и 

моќна имунолошка поддршка. Лукот учествува и во нормалното варење на храната и 

правилно искористување на хранливите материи, а со тоа овозможува и регулација на 

маснотиите во крвта како и помош при третман на Helikobacter pylori. Учествува во 

превенцијата кај тумори на дигестивниот систем, а познат е и како природен 

антибиотик. 

Истражувањата покажуваат дека лукот има позитиввни ефекти кај повеќе одд 

160 различни заболувања. Неговите придобивки можеме да ги поделиме во четири 

категории: 



- Намалување на воспаленија ( го намалува ризикот од остеоартритис и други 

заболувања поврзани со воспалителни процеси ) 

- Зголемување на функцијата на имунолошкиот систем ( антибактериски, 

антигаббични, антивирусни и антипаразитни својства ) 

- Подобрување на функцијата на кардиоваскуларниот систем и циркулација ( 

штити од појава на тромбови, натрупување на плаки, го намалува нивото на 

лошиот холестерол и го намалува крвниот притисок ) 

- Токсичен за 14 видови на клетки зафатени од рак ( вклучувајки рак на 

мозок, бели дробови, дојка, желудник и панкреас ) 

 

3.1.5 Масло од ленено семе 

 

Ленот е билка со сини цветови која најмногу е присутна во пределите на западна 

Канада и е позната по нејзиното семе кое што е богато со многу есенцијални масла. 

Маслото од ленено семе е најприродниот извор на Омега-3 масните киселини ( два 

пати повеќе од рибиното масло ), кои што се потребни за здрава функција на 

кардиоваскуларниот, коскениот, нервниот, респираторниот и дигестивниот систем. 

Маслото од ленено семе содржи исто така Омега-6 и Омега-9 есенцијални масни 

киселини кои се во природен идеален сооднос, палмитинска киселина, Б витамини, 

калиум, лецитин, магнезиум, растителни влакна, протеини и цинк.  

Позитивни ефекти: 

- Омега-3 масните киселини значително го намалуваат нивото на холестерол во 

крвта и се од голема помош при третманот на многу срцево-садовни заболувања 

како висок крвен притисок, артериосклероза, тромбоза, срцева аритмија и сл.; 

- Маслото од ленено семе е најбогат извор на лигнан-молекули кои имаат 

антиоксидантни, антиканцерогени, антивирусни и антибактериски својства; 

- Земањето на есенцијалните масни киселини како додаток во исхраната дава 

одлични резултати при третманот на ревматичен артритис, остеопороза, 

метереопатија и други коскени заболувања; 

- Се користи при третманот на кожни заболувања како што се: алергии, акни, 

егземи, псоријаза и првут; 



- Маслото од ленено семе е одличен стимуланс кој го забрзува метаболизмот со 

што овозможува побрзо согорување на масните наслаги во организмот; 

- Успешно се користи и во третманот на мултиплекс склероза и дијабетес; 

- Ги ублажува симптомите на 

предменструалниот синдром 

(ПМС) кај женската популација; 

- Маслото од ленено семе го храни 

и одржува во оптимална функција 

нервниот систем и мозокот, ја 

подобрува меморијата, 

концентрацијата и 

расположението; 

- Ги ублажува симптомите на астма и други дишни заболувања; 

- Го зајакнува имунитетот и се препорачува за генерално одржување на здравјето 

на целиот организам. 

Лененото масло е достапно како течно масло, но и како капсули поради 

поедноставно конзумирање. Не се препорачува да се користи за готвење, поради тоа 

што на висока температура ја губи стабилноста и корисните масни киселини се 

разложуваат на штетни материи.  

Квалитетно ленено масло според Британската Фрамакопеа во својот состав треба да 

содржи: 

- Палмитинска киселина 7 % 

- Стеаринска киселина 3.4-4.6 % 

- Олеинска киселина 18.5-22.6 % 

- Линолеинска киселина 14.2-17 % 

- Алфа линоленска киселина 51.9-55.2% 

Препорачани количини на масло од ленено семе се 1 до 3 супени лажици на ден. 

 

3.2Употреба на суплементи во превенција од малигни заболувања 

 



Малигни заболувања (рак) е термин кој се користи за болести каде 

абнормалните клетки се делат неконтролирано и се способни да ги нападнат други 

ткива. Клетките на ракот можат да се прошират во други делови на телото преку 

крвотокот и лимфниот систем. Ракот не е само една болест, туку заедничко име за 

многу заболувања. Има повеќе од 100 различни типови на малигни заболувања. 

Малигните клетки во телото потекнуваат од здравите, кај кои во некои случаи 

настанува нарушување во генетскиот материјал, при што со мутација се нарушува 

нормалното растење и делење на клетките,и се формираат нови клетки кои на телото 

не му се потребни. Овие екстра клетки се наречени тумор. Но не сите тумори се 

малигни, односно туморите можат да бидат бенигни, кои не се канцерогени. и можат 

да се отстранат, не се јавуваат повторно и не се шират по другите делови на телото, и 

можат да бидат малигни, кои се канцерогени, ги напаѓаат околните ткива и се шират по 

другите делови на телото формирајќи метастази. 

Околу 7.6 милиони луѓе во светот секојдневно умираат од рак, а се дијагнос 

тицираат околу 12,7 милиони нови случаи годишно. Само во САД во 2011 година се 

дијагностицирани околу 572 илјади смртни случаи. Според унијата за 

интернационална контрола на ракот, третина од случаите можеле да се излечат во 

текот на раната дијагноза и лекување,а 30-40% да се превенираат. WebMD во својот 

извештај, цитирајќи ги Советскиот изтражувачки центар за рак и Американскиот 

институт за истражување на ракот, наведува дека околу третина од најчестите форми 

на малигни заболувања можат да се превенираат преку здрав начин на исхрана, 

физички вежби и лимитирано консумирање на алкохол. 

Македонската легислатива одредува „Додатоци на храна“, кои се прехрамбени 

производи чија цел да ја дополнат исхраната и кои се концентрирани извори на 

хранливи состојки или други супстанции со прехрамбен или физиолошки ефект, сами 

или во комбинација, пуштени во промет во дозирана форма во вид на капсули, пастили 

таблети, ќеси со прашкаста супстанција, ампули со течност и други слични форми на 

течни или прашкасти супстанции дизајнирани да бидат употребливи во мерливи 

единечни количини. Тие додатоци би се користела за превенција од некои заболувања, 

ова посебно се однесува на малигните заболувања како дивергентна група, со свои 

засебни карактеристики за секоја категорија пооделно и како група на заболувања чие 

лекување може да биде долго и со голем процен на несакан исход. 



Според некои истражувања во САД, утврдено е дека 64-81% од пациентите 

заболени од рак користат некаков витамин од кои 26-77% користат некаков 

мултивитамински производ. Ова е голема бројка ако се спореди со онаа од употребата 

на 35-33% на мултивитамински производи и на 50% воопшто на додатоци во исхрана 

од страна на општата популациај во САД. Истоа така, утврдени се и разлики во 

користењето на суплементи при различни типови на рак и тоа: пациентите со рак на 

дојка најмногу употребувале мултивтамини од 57 до 62%, додека нивната употреба кај 

пациенти заболени од рак на простата бил 3 до 23%. Постојат и епидемиолошки студии 

кои укажуваат на корисноста од употребата од додатоци од страна на пациентите 

заболени од малигни заболувања, и како пример е наведено дека кај пациенти заболени 

од рак на белите дробови (nonsmall-cell lung cancer-NSCLC) е покажано 35% 

подобрување во преживувањето во однос на пациенти кои не користеле додатоци 

(Lung Cancer 2005;49;77-84).Сепак, постојат и епидемиолошки студии кои покажуваат 

поинаку. Пример, рандомизирана студија за хемопревенција од колоректални полипи 

покажува дека фолната киселина, всушност, ја забрзува прогресијата на премалигните 

колонални леии (ЈАМА 2007;297:2351-2359), додека рандомизирана студија при рак на 

главата и вратот, покажува дека додавање на алфа-токоферол во тек, и по радијацијата, 

било поврзано со повисока инциденца на повторно враќање на болеста и на секундарна 

појава на малигни клетки (J Nalt Cancer 2005;97;481-488). Според тоа, важно е пред 

употребата на некој суплемент, пациентите да се консултираат за изборот на 

суплементот при превенција на маигните заболувања, или нивната супресија.  

За превенција на појава на малигни заболувања доста често се користат и 

антиоксиданси како: куркумин, аронија, селен, витамин Е, витамин Ц и други.  

 Антиоксидансите се супстанции кои можат да спречат оштетување на 

нормалните ефекти од физиолошкиот процес на оксидација во ткивата. 

Aнтиоксидансите се хранливи материи (витамини и минерали), како и ензимите 

(протеини во телото кои учествуваат во хемиските реакции). Имаат неверојатна 

заштитна улога против хроничните болести како што се : рак, срцеви заболувања, 

мозочен удар, Алцхајмерова болест, ревматоиден артритис и катаракта. 

Оксидативниот стрес се јавува кога производството на штетните молекули на 

слободните радикали ќе ја надмине заштитната моќ на одбраната која ја обезбедуваат  

антиоксидансите. 



Слободните радикали се хемиски активни атоми или молекуларни фрагменти со 

недостаток или вишок на електрони. Примери на слободни радикали се : супероксид 

анјон, хидроксил радикал, транзициони метали, како што се железото и бакарот, како и 

озонот. Слободните радикали содржат кислород, а најпознати се т.н. реактивни  видови 

на кислород (ROS). Бидејќи тие имаат еден или повеќе непарни електрони, слободните 

радикали се многу нестабилни. Тие одат низ телото за да даваат или да добијат 

електрони и на тој начин ги оштетуваат клетките, протеините и ДНК. Невозможно е да 

се избегне штетата од слободните радикали, затоа што тие не се добиваат само од 

надвор, туку и од внатрешните процеси во телото. Оксидантите се развиваат во нашите 

тела при нормално аеробно дишење, метаболизам или воспаление. Надворешните 

слободните радикали доаѓаат од факторите на опкружувањето, како што се 

загадувањето, сончевата светлина, напорните вежби, рентгенските зраци, пушењето и 

алкохолот. Со стареењето се зголемува бројот на клетките во организмот кои се 

оштетени од оксидацијата. Затоа, потребно е да се внесуваат антиоксиданси преку 

исхрана или суплементи. Храна богата со антиоксиданси е: 

- Бета-каротен и другите каротеноиди: спанаќ, сладок компир, кајсии, аспарагус, 

цвекло, брокола, диња, моркови, пченка, кељ, манго, праска, црвен грејпфрут, 

тиква, тиквици 

- Витамин Ц : пиперки во сите бои, јагоди, домати, зрнесто овошје, брокола, 

прокељ, диња, карфиол, грејпфрут, кељ, нектарини, портокали, папаја 

- Витамин Е : брокола, моркови, црвени пиперки, спанаќ, сенф, ореви, семки од 

сончоглед 

- Цинк : остриги, црвено месо, живина, мешунките, ореви, морска храна, млечни 

производи 

- Селен : Бразилски ореви, туна, говедско месо, месо од  живина 

 

3.2.1 Куркумин 

 

Куркума e древна ајурведска лековита билка 

која се користи векови во Индонезија и 

Јужноисточна Азија. Куркумата има 



антивоспалитена моќ и е силен антиоксиданс. Како резултат на овие својства помага во 

борбата против бројни хронични болести и состојби од срцеви заболувања и диабетес 

до деменција. Исто така куркумата помага во намалувањена воспаление на клетките, 

болка, црвенило, отекување од преголемо задржување на течности и намалување на 

дисбалансот при продукција на слободните радикали и способноста на телото да се 

справи со нивните штетни ефекти и неутрализација со помош на антиоксидансите. Ја 

подобрува циркулацијата на крвта, води до подобрена когнитивна способност и 

забрзува зарастување на рани (процес каде кожата или друго оштетено ткиво во телото 

само заздравува). 

Само една кафена лажичка куркума на ден значително ги намалува ДНК мутациите 

кои се причинители за формирање на канцер честички. 

Истражувањa од UCLA покажуваат дека куркуминот (основната компонента на 

куркумата) помага во блокада на клетките на ракот. На 21 учесник заболени од рак на 

глава и врат им биле дадени по две куркума таблети за џвакање кои содржат по 1000 

милиграми куркумин. При споредба на резултатите после спроведената студија, 

лаборантите увиделе дека ензимите во устата на пациентите одговорни за 

распространување и зголемување на ракот биле намалени од суплементот куркумин. 

Оттука, конзумирање на куркумин го намалува распространувањето на малигните 

ќелии. 

Важно е да се напомене дека, за да се добие максимален бенефит, куркумата мора 

да биде високо квалитетнаи да се внесе во организмот во форма во која ќе се 

оптимизира, и во целост абсорбира субстанцијата куркумин. Најголемата грешка што 

се прави во превенцијата на рак со куркума, е што наместо концентриран внес – 

екстракт во форма на капсули, се користи куркума во прав како зачин купена од 

маркет. За да се добие вистинската лековита вредност на куркумата која ќе делува 

превентивно или како дополнителна терапија во лекувањето и борбата со ракот, е да се 

користи во форма на капсули, како суплемент – додаток во исхрана во точно утврдена 

концентрација. 

 

3.2.2 Аронија 

 



Аронијата потекнува од Северна Америка, но благодарение на нејзиното одлично 

поднесување на ниските температури (и до – 50 степени), пристигнува и до Сибир, па 

така и го добива името сибирска боровница. Северноамериканските индијанци ги 

сушеле и ги мелеле плодовите на аронијата, 

ги комбинирале со месо и брашно и така ги 

користеле за исхрана . 

Аронијата содржи висок концентрат на 

антиоксиданси, флавоноиди, бета каротен, 

минерали (железо, калиум, калциум, манган, 

магнезиум, цинк), витамини ( Ц, Е, К, Б2, Б6 

), а го содржи и реткиот овошен шеќер 

сорбитол. Таа е богата со антиоксидансот антоцијанин кој го јакне имунитетот, го 

намалува ризикот од рак, го успорува стареењето. 

Здравствениот бенефит од користење на аронијата е огромен. Се користи за 

прочистување на крвта, ја подобрува циркулацијата, ги спречува болестите на срцето, 

ја ублажува мигрената и главоболката, го регулира крвниот притисок и холестеролот, 

поволно делува на цревата и желудникот, ги намалува воспалителните процеси, ја 

регулира работата на тироидната жлезда, спречува развој на вирусни и бактериски 

инфекции, го регулира шеќерот во крвта, го успорува развојот на атеросклерозата, 

штити од деменција и Алцхајмерова болест, лечи уринарни инфекции, овозможува 

правилна работа на жолчката и црниот дроб така што ги прочистува. Како 

антиоксиданс, делува анти-канцерогено, така што ги убива клетките на ракот на 

мозокот, белите дробови, дојката, дебелото црево и црниот дроб, а делува и 

превентивно против ракот и малигните болести. 

Плодовите на Аронијата содржат каротен кој ги штити клетките од оштетувања, го 

подобрува видот,спречува појава на катаракта.Аронијата исто така штити од UV 

зрачење, има способност на себе да ги врзува тешките метали и радиоактивни 

елементи, и го овозможува нивното излачување од организмот. 

Нутритивна вредност во 100 грама аронија: 

• енергетска вредност 47 kcal     

• јаглехидрати 9.6 гр 



• протеини 1.4 гр 

• масти 0.5 гр 

• диетални влакна 5.3 гр. 

• антоцијанин 1.480 мг 

• витамин А 214 IU 

• витамин Ц 21 мг 

• витамин Е 1.17 мг 

• витамин К 19.8 мцг 

• натриум 1 мг 

• калиум 162 мг 

• манган 0.646 мг 

• калциум 30 мг 

• железо 0.62 мг 

• магнезиум 20 мг 

• цинк 0.53 мг 

Дневна препорака за конзумирање на аронијата е 3 до 5 зрнца трипати дневно. 

 

3.2.3 Селен 

 



Селенот е витален минерал во 

трагови кој што има антиоксидантни 

својства. Toj e од клучна важност за 

создавањето на белите крвни клетки со 

што значително ја зајакнува 

функцијата на имуниот систем и 

притоа му овозможува на овој минерал 

ефикасно да се бори против болестите 

и инфекциите. Селенот исто така го детоксифицира телото од хронично изложување на 

радијација, хемотерапија и токсични материи. Истражувачите веруваат дека селенот е 

еден од најважните елементи за превенција од болести- неговите антиоксидантни 

својства ги заштитуваат клетките од негативното дејство на слободните радикали и го 

намалуваат растот на туморозните ткива. Селенот исто така е од витална важност за 

регулирањето на функцијата на тироидната жлезда. 

Највисока концентрација на селен во човечкото тело е присутна во црниот дроб, 

бубрезите, панкреасот и тестисите кај мажите. 

Селенот е присутен во многу видови на храна како што се: морски школки, 

јастог, туна, остриги, говедско, мисиркино и пилешко месо, ориз, лук, пченка, зрна од 

соја, семки од сончоглед и бразилски ореви кои се најбогатиот извор на селен и се 

препорачуваат само во мали количини. 

Додавање на соодветна количина на селен во исхраната го подобрува и одржува 

здравјето на целиот организам. Дневната препорачана доза е 200 микрограми. 

Најважните медицински примени и позитивни ефекти на селенот се: 

- Помага во намалувањето на ризикот од појавата на разни видови на канцер, 

посебно канцер на простатата, белите дробови, цревата и канцер на градата; 

- Висока доза на селен се препорачува за третманот на веќе дијагностициран 

канцер, бидејки го намалува неговото ширење и метастазирање. Понатамошни 

студии покажуваат дека користењето на селен во комбинација со други моќни 

антиоксиданти како витамин Ц, бета-каротен, витамин Е и Коензим Q10, заедно 

со употреба на есенцијални масни киселини (Омега 3-6-9), го намалува 

евентуалното ширење на канцер на градата и генерално стапката на морталитет 

кај ваквите пациенти; 



- Го намалува ризикот од кардиоваскуларни заболувања (посебно ако се користи 

во комбинација со витамин Е); 

- Го штити организмот од токсични минерали, помага во неутрализирањето на 

алкохолот, чадот од цигарите, оловото и кадмиумот од издувните гасови и сл.; 

- Помага во сперматогенезата кај мажите и ја зголемува потенцијата; 

- Се користи и за одржувањето на здрава коса и кожа ( ја намалува појавата на 

акна); 

- Го одржува здравјето на очите и видот - ги штити очите од појава на катаракта 

(старечко перде) и макуларна дегенерација; 

- Помага во намалувањето на симптомите на лупус и може да ја намали болката и 

вкочанестота која се јавува како резултат на артритис, бидејки има 

антивоспалителни дејства. 

 

3.2.4 Витамин Е 

 

Витаминот Е (α-tocopherolum) претставува витамин растворлив во масти, кој се 

наоѓа во сите ткива во организмот, а најмногу во црниот дроб, масното ткиво и 

мускулите. Главно се применува кога има негов дефицит (недостаток) или како 

антиоксиданс.  

Богат извор на витамин Е се билните 

масла, а особено во сончогледово масло, 

сончогледови семки, потоа во кикирики, 

бадеми, лешници, авокадо, киви, брокула, 

домат, спанаќ, јајца и некои млечни 

производи. 

Витаминот Е е еден од најдобрите 

антиоксиданси за нашиот организам, кој ги штити клетките од оштетувањата што ги 

предизвикуваат слободните радикали. Се смета дека витаминот Е заедно со другите 

антиоксиданси од храната (витамин Ц, бета-каротен и флавоноиди) претставува добра 

превентива од кардиоваскуларни заболувања, малигни заболувања, а придонесува за 



подобрување на општото здравје. Според тоа, терапевтските придобивки од витаминот 

Е се: 

- Превенција и третман на рак.  Како познат антиоксиданс, витаминот Е сее 

применува за намалување на ризикот од рак на гастроинтестиналениот систем, 

грлото на матката, простатата, белите дробови и  ракот на дојката. Покрај 

употребата на витаминот Е во превенција на рак, тој се испитува и како третман 

против рак. Покажано е дека го инхибира растот на туморите на простатата и 

индуцира апоптоза (клеточна самодеструкција) на канцерските клетките. 

Витаминот Е исто така, се испитува како можен адјувантен третман кај 

пациенти со рак подложени на радијациона терапија. Се смета дека високите 

дози на антиоксиданси во исхраната можат да ја зголемат ефикасноста на 

радијационата терапија, а во исто време и да ги заштитат здравите клетки од 

оштетување. 

- Заштита на имунолошкиот систем. Различни студии покажале дека 

суплементите на витаминот Е, особено кај постарите пациенти, ја зајакнуваат 

функцијата на  имунолошкиот систем. Овие пациенти покажале подобрување во 

имунолошкиот одговор, зголемена резистенција на инфекции и зголемена 

продукција на антитела. Витаминот Е исто така е употребуван кај ХИВ 

позитивни пациенти за забавување на прогресијата на болеста. 

- Превенција на болести на очи. Клиничките испитувања за витамин Е покажале 

дека суплементарната терапија со витамин Е значајно го намалува ризикот од 

катаракта и макуларна дегенерација, осебно кај жените. 

- Превенција на губиток на меморија. Дефицитот на витамин Е се поврзува со 

послаби резултати на тестовите за меморија, кај некои постари лица. 

- Третман на Алцхајмерова болест. Во студија изведена на Колумбија 

Универзитетот, истражувачите откриле дека пациентите со Алцхајмерова 

болест, кои земале суплементи со витамин Е, подолго одржувале нормално 

функционирање, отколку оние кои земале плацебо. Слична ваква студија е 

извршена во 2002, од  група на Холандски епидемиолози, спроведена помеѓу 

1990 и 1993, со дополнителни испитувања во 1994 и 1999, но на многу поголема 

група на испитаници. Студијата ги потврдила наодите на истражувачите од 

Колумбија универзитетот, дека високиот внес на витамин Е со исхраната, го 

намалува ризикот за развој на Алцхајмерова болест. 



- Третман на болести на црниот дроб. Витаминот Е може да го заштити црниот 

дроб од болести. 

- Третман на дијабетес. Витаминот Е може да помогне кај пациенти со дијабетес, 

да го искористуваат инсулинот поефикасно. Исто така, се покажало дека е 

ефикасен и кај третманот на дијабетичната невропатија. Витаминот Е ги 

намалува симптомите на дијабетската невропатија и ја подобрува брзината на 

преносот на нервните импулси. 

- Анелгетик. Витаминот Е има антиинфламаторно и анелгетско дејство. Студиите 

покажале дека може да се користи за третман на артритични болки кај некои 

лица. 

- Превенција на Паркинсонова болест. Внес на високи дози на витамин Е е 

поврзан со намален ризик од добивање на Паркинсонова болест, според една 

холандска студија од 1997. 

- Нега на кожа. Се смета дека витаминот Е ја зголемува толеранцијата кон УВ 

зраците доколку се зема како суплемент заедно со витамин Ц. Витаминот Е се 

користи и во третманот на рани за нивно побрзо заздравување. 

 

3.2.5 Витамин Ц 

 

Витамин Ц или уште познат како 

аскорбинска киселина, заедно со витамин Е 

и А, делува како силен антиоксиданс во 

организмот, дури и в мали количини. Како 

таков,  дејствува превентивно во заштитата 

од рак, срцеви болести, склероза и 

артритис, а помага и во заздравувањето на 

коските, намалувањето на лошиот холестерол и нормализирањето на крвниот 

притисок. Освен тоа, добро познато е дека витамин Ц го зајакнува имунолошкиот 

систем и го прави организмот поотпорен на вируси и настинки. 

Витаминот Ц не се задржува долго време во нашето тело, па затоа треба да се 

внесува секојдневно. Тој е застапен во зелените зеленчуци, доматите, црвените 

плодови (капинки, малинки, боровинки), цитусите (портокали, лимони, грејпфрут), 



магдоносот, компирите и др. При консумирањето на витамин Ц преку исхраната треба 

да се внимава, затоа што тој многу лесно губи од својата вредност во процесот на 

готвење. Витаминот Ц не е многу издржлив ниту на висока, ниту на ниска 

температура. Овошните плодови и зеленчуците готвени 10-20 минути, губат половина 

од витаминот Ц кој што го содржат, затоа се препорачува тие да се конзумираат свежи 

или готвени на пареа. Доколку не се внесува доволно количество од овој витамин во 

организмот, се препорачува дополнителен внес преку суплементи. 

Препорачаните дневни потреби на витамин Ц варираат по пол и возраст: 

• Деца (0-6 месеци) – 40mg 

• Деца (7-12 месеци) – 50mg 

• Деца (1-3 години) – 15mg 

• Деца (4-8 години) – 25mg 

• Мажи (9-13 години) – 45mg 

• Мажи (14-18 години) – 75mg 

• Мажи (19 години и нагоре) – 90mg 

• Жени (9-13 години) – 45mg 

• Жени (14-18 години) – 65mg 

• Жени (19 години и нагоре) – 75mg 

• Бремени жени (19 години и нагоре) – 85mg 

• Доилки (19 години и нагоре) – 120mg 

 

3.3 Употреба на суплементи за подобрување на општата здравствена 

состојба 

 

Добра здравствена состојба на организмот, подразбира раазвиен имунолошки 

систем, одбрана на организмот од штетни микроорганизми (вируси и бактерии) на кои 

е изложен секојдневно, како и превенција од акутни болести како што се настинки или 

најразлични инфекции, и хронични болести како хипертензија, дијабет, покачен 

холестерол, малигни заболувања и многу други.  

Храната која ја конзумираме ја одредува нашата способност да спречиме 

инфекции и други нарушувања. Поголемиот дел од потребните состојки на нашето 



тело ги внесуваме преку храната. Храната што ја внесуваме е исто така виновна за 

внесените штетни материи кои резултираат со разни нарушувања. Па затоа, водењето 

грижа за тоа што конзумираме и планирањето на здравата исхрана, е многу важно за 

развој на нашиот имунитет и општата здравствена состојба. 

На нашето тело му се потребни состојки како витамини, минерали, и други 

додатоци, за тоа да биде здраво. Можеби исхраната која ја применуваме не може да ни 

ги овозможи сите состојки кои треба да ги внесуваме редовно, и тоа ја наметнува 

потребата од хранливи и витамински суплементи. Освен витамини и минетари, за 

подобрување на општата здравствена состојба доста се користат и суплементи од типот 

на: прополис, матичен млеч, Aloe vera и многу други. 

 

3.3.1 Витамини и минерали 

 

Лицата кои земаат мултивитамински суплементи имаат 32 % поголеми шанси 

да избегнат настинка, а препарати со витамини и минерали во вид на таблети, капсули, 

шумливи таблети, прашоци за растварање и слично, можат да се најдат во доста широк 

асортиман.  

Лицата кои јадат малку месо, риба, јајца или млеко би требало да земаат 

суплементи со витамините Б2, Б6 и Б12. Познато е дека добра превентива кај 

чувствителните на ладно време е земање препорачани дози витамин Ц. Голема корист 

за организмот можат да имаат калциумот, магнезиумот, железото, бакарот и манганот 

во вид на суплементи. Особено се препорачуваат зголемени дози на селен и цинк, кои 

имаат витална улога во развојот на имунолошкиот и ендокриниот систем. Од 

минералите значајни за правилен метаболизам на шеќерите, се препорачуваат 

суплементи на хром.  

Суплементите можат да се најдат поединечно или во комбинации кои 

организмот подобро ги користи. Такви се препаратите со магнезиум и витамин Б6, како 

и калциум со витамин Д, додека витамините А, Ц и Е често се во комбинација со селен 

или цинк. Од друга страна, постојат и балансирани мултивитамини кои содржат 

оптимални дози од сите споменати елементи во една таблета. 



 

3.3.2 Прополис 

 

Прополисот е природен антибиотик 

кој делува превентивно на здравствената 

состојба, а со постојаното консумирање на 

прополис се подобрува имунитетот. Освен 

тоа, се подобрува циркулацијата и 

епителизацијата на кожата доколку има 

изгореници, површински рани, херпес, а исто 

така се користи и при воспаление на грлото. 

Лековитоста на прополисот произлегува од неговото антиоксидативно дејство. 

Тој делува на слободните радикали и успешно ги отстранува. Со уништувањето на 

слободните радикали се спречува и можноста за настанување и развој на карциномот. 

Неговото делување се покажало како најделотворно кај рак на дебелото црево. Се 

претпоставува дека, за антиканцерогеното делувања се најзаслужни флавоноидите и 

етанолот кои ги содржи. Прополисот завзема важно место во превенција од 

карциномите и е еден од главните намирници во здравата исхрана. 

Прополисот е познат како еликсир на младоста, затоа што помага во 

обновување на ткивата. Незаменлив е и кај сериозните пореметувања и заболувања, 

посебно кај оние кои се последица од стресот, забрзаниот начин на живеење и 

загадениот воздух.  

Прополисот може да го користат и деца од својата втора година. Се дозира 

според годините, во вид на капки, односно се земаат толку капки колку што детето има 

години. Најактивен е во природна цврста состојба, каков што е во кошницата на 

пчелите, при што се капнува на половина коцка шеќер и се остава да поседи еден час. 

За многумина луѓе прополисот не е токсичен, но кај некои би можел да 

предизвика алергиска реакција. Личностите кои боледуваат од астма би требало да го 

избегнуваат, затоа што може да предизвика астматични напади. На личностите кои се 

алергични на убод од пчела, им се советува да го избегнуваат, затоа што е можна 

зголемената осетливост на било кој пчелин восок. 



 

3.3.3 Матичен млеч 

 

Матичниот млеч е производ од 

секрецијата на жлездите на младите пчели и 

претставува за нив исто што и мајчиното 

млеко за децата, односно тоа е нивна храна. 

Ларвите се хранат во првите три дена од 

својот живот исклучиво со матичниот млеч, 

а матицата постојано се храни со него. 

Благодарение на тоа, матицата е во состојба 

за еден ден да снесе и до 2000 јајца, кои се два пати потешки од неа. Ваквата 

импресивна биолошка репродукција поттикнала бројни клинички истражувања. Сите 

тие испитувања го потврдиле благотворното дејство на овој природен биостимулатор и 

врз човечкиот организам. 

До сега, во природата не е пронајдена ниедна материја која содржи толку голем 

број на разновидни витамини и во толкава количина, како матичниот млеч. 

Современите анализи покажуваат дека матичниот млеч е биолошки високоактивна и 

многу комплексна супстанција која, покрај белковини, аминокиселини, 

јагленохидрати, масти и минерални материи, содржи и многу витамини (анеурин B1, 

рибофлавин B2, придоксин B6, цијанокобаламин B12, биотин витамин H, инозитол, 

фолна киселина, витамин B9, токоферол, витамин E), како и некои супстанции кои се 

слични на хормоните. 

Научниците тврдат дека матичниот млеч содржи повеќе пантотенска киселина 

(витамин B5), важен за продолжување на животот, отколку било која друга 

супстанција од растително или животинско потекло. Во 1 грам матичен млеч најдени 

се 89 милиграми на витамин B5. Овој витамин (пантотенската киселина - витамин B5) 

го забрзува растењето и е составен дел на многу коферменти, со што влијае на 

функцијата на ендокриниот (хормонскиот) систем кај човекот.  

Матичниот млеч ги регенерира (обновува) клетките на организмот. Тој ја 

намалува вознемиреноста, го враќа мирниот сон, помага при сенилноста, при 



Паркинсоновата болест, при астеничните неурози. Посебно се постигнати добри 

резултати кај децата заболени од хипертрофија, а корисен е и за зголемување на 

телесната тежина, подобрување на општта здравствена состојба, за подобрување на 

апетитот, за еластичноста на кожата и поткожното масно ткиво. Во бројни клинички 

студии е докажан позитивниот ефект на матичниот млеч и како природен антибиотик. 

Кај спортистите, матичниот млеч ја зголемува нивната физичката издржливост. Исто 

така се користи како дополнителна терапија во лекувањето на кардиоваскуларните 

заболувања. 

Најдобро е матичниот млеч да се користи најдоцна 48 часа по вадењето од 

кошницата, бидејќи после тоа време, неговата биоактивност опаѓа. 

 

3.3.4 Aloe Vera 

 

Алое вера е растение кое има голем број лековити својства што помагаат во 

подобрување на имунолошкиот систем. Потекнува од Јужна Африка, а поради своите 

лековити својства е позната меѓу народот како „Добра надеж". 

 

Алое е растение кое е познато од дамнина како еликсир на долговечноста. 

Содржи преку 240 хранливи и лековити состојки како: аминокиселини потребни за 

раст и развој на ткивото, ензими, минерали (калциум, железо, магнезиум, манган, 

натриум, бакар, цинк, калиум, алуминиум), витамини (А, Б1, Б2, Б3, Б6, Б12, Ц, Е, 

фолна киселина, холин, инозитол, ниацин). Ги има следниве лековити својства: 

имуностимулативно – ја јакне отпорноста на организмот, детоксифицирачко – го чисти 



организмот од токсични материи и разни хемиски супстанции, антиоксидативно, 

антивирусно, антибактериско, аналгетско, антидијабетско. Го стимулира варењето и го 

неутрализира вишокот на желудочни киселини, ја нормализира pH вредноста на 

столицата, ја регулира работата на цревата, го поттикнува метаболизмот и функцијата 

на сите внатрешни органи. Помага при многу инфективни, ревматски, белодробни, 

крвни, нервни, бенигни и малигни заболувања. Помага при сите заболувања на 

гастроинтестиналниот тракт, цревни паразити, улцери, колит, Кронова болест, 

хемороиди, хепатит, цироза, уринарни инфекции, астма, проблеми со простатата, 

затвор, општа слабост на организмот и при одвикување од пушење и алкохол. 

 

 

 

4. ЦЕЛ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 

 

Целта за изработка овој магистерски труд, е испитување и анализа на свесноста 

на луѓето во Р. Македонија за бенефитите од употребата на суплементарна терапија, во 

превенција на кардио-васкуларни и малигни заболувања. Во литературата постои 

општа согласност околу круцијална важност на суплементите при одржување и/или 

подобрување на целокупната здравствена состојба на поединците. Постои консензус и 

при барање одговор на прашањето за кој период е најкарактеристично формирање на 

нутритивните навики, на кој период се гледа како на кризен и кога може да дојде до 

појава на навики кои можат да имаат штетни последици по поединецот. Поголем број 

од научната популација смета дека адолесцентскиот период е од пресудна важност 

кога се во прашање здравјето и животните навики поврзани со храната, но 

нарушувањето и влошувањето на зрдавствената состојба особено се случува во 

поoдминати години. Нутритивни навики на личноста се рефлектираат во 

понатамошниот живот, со постоечка, но помала веројатност за нивна промена. 

Усмерувајќи го вниманието на водечкиот проблем во денешницава, целта на 

истражувањето е дефинирана преку испитување на употребата на суплементи во 

превенција на кардио-васкуларни и малигни заболувања во корелација со морбидитетот 

и морталитетот во Р.Македонија.  



Од добиените податоци ќе се направи дескриптивна статистичка анализа. Со 

целза подобра прегледност на резултатите, истите ќе бидат претставени со помош на 

графици и во табели.  

На ваков начин утврдената состојба на пациентите ќе претставува објективен 

показател за: 

-да се согледаат резултатите за честотата на конзумирање на суплементи кај  

испитаниците; 

-нивно мислење за подобрувањето на целокупното здравје при суплементарна 

тарапија и квалитетна храна; 

-квалитетот на начинот на животот на испитаниците,  

- и основа за понатамошни испитувања:храната како суплементарната тарапија 

и како лек и спречување на болеста и пропратните компликациите што ги дава. 

 
5.МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ НА РАБОТА 

5.1. Метод на работа 

Извршена е опсервација, односно анкетирани се 402 пациенти во Поликлиника 

“Интермед-арт”, Скопје,Р.Македонија. Поликлиниката врши систематски прегледи на 

поголема популација возрасно население од двата пола на територијата на цела 

Македонија.  

Анкетата е спроведена кај пациентитепреку прашања: 

- Употреба на суплементите поделени во групи (за одржување на кардио-

васкуларниот систем, антиоксиданси кои превенираат појава на малигни зболувања, 

како и суплементи за подобрување на општото здравје).  

- Навиките и информираноста на пациентите поврзани со исхраната, се состои 

од прашања за честота на конзумирање на овошје и зеленчук, односно природниот 

внес на витамини, минерали и антиоксиданси.  

- Физичка активност (неактивност) и пушење, како ризик фактори за појава на 

кардио-васкуларни и малигни заболувања.  

Извршено е прибирање на податоците од секундарни извори:за морбидитетот и 

морталитетот во Р.Македонија од кардио-васкуларни и малигни заболувања, како и 

прибирањето на податоци од секундарни извори за морбидитетот и морталитетот во  

светот од претходно наведените заболувања.  



Пресметана е корелација на наведените податоци и  спроведен е Хи-квадрат 

тест за статистичка значајност во резулатаите и споредбените групи на податоци. 

 

5.2 Дизајн на студијата (спроведување, метод, испитаници) 

Истражувањето е спроведено во јуни, јули и август 2017 година, за време на 

регуларни систематски прегледи во присуство на стручно здравственолице и 

истражувачот. Непосредно пред пополнување на прашалникот, испитаниците имаа 

добиено информации околу тоа: кој е автор на анкетното истражување и дека 

добиенитеподатоци ќе бидат користени исклучиво за изработка на магистерски труд. 

Нагласено е дека анкетата е анонимна, учеството во истражувањето е доброволно и во 

склоп на анкетата ќе бидат вклучени прашања поврзани за нивните општи информации 

(пол, возраст, телесна висина и тежина), нивни ставови, навики и информираност 

поврзани со исхраната. Замолени се да даваат искрени одговори и на самиот крај од 

прашалникот секој испитаник има можност да остави своја е-маил адреса доколку е 

заинтересиран за добивање на повратна информација околу добиените резултати на 

истражувањето. 

Со доброволна согласност, добиени се податоци од 402пациенти од цела 

територија на РМод кои 236 односно 65% од Скопје, а останатите 139 т.е. 35% 

испитани се од другите градови во Македонија (Кичево, Битола, Прилеп, Охрид, 

Берово...). Од вкупните 402 испитаници, 43% беа женски и 57% машки испитаници, на 

ниво нацела Македонија.Испитаници од Скопје во истражувањето беа уклучени 49% 

женски и 51% машки, а додека од останатите градови структурата на испитаници е30% 

женски и 70% машки испитаници. Користејќи ги податоците кои ги навеле 

испитаниците за нивната старосна граница, висина и тежина, во Табелата 6, дадени се 

просечните вредности за наведените параметри како и нивниот пресметан BMI индекс. 

За пресметување и искажување на оптималната телесна маса и процена на 

гојазност се користат повеќе начини, од кои најчесто користена метода, поради 

нејзината едноставна примена и економичност, е индекс на телесна маса (BMI). 

Нејзиното користење е препорачано и од Светската здравствена организација и 

представува висинско-масен показател за ухранетост на поединец, а се пресметува 

преку математичка формула. Попрецизно, BMI се добива кога телесната маса во 

килограми ќе се подели со висина изразена во метри на квадрат (BMI е 



kg/m2).Вредностите на ухранетост представени се во Табела 5. Од индексот на телесна 

маса (BMI) не се добиваат податоци за телесната градба, па неговата употреба е 

донекаде ограничена. Покрај тоа, податоците за висина и тежина се давани од самите 

испитаници, а не се добиени со антропометриски мерења.  

Табела 1. Меѓународна класификација према статусот на ухранетост (WHO, 2000) 

BMI                                                Класификација 
<18.5                                                     Потхранетост 
                        18.5 – 24.9                                                Нормална телесна тежина 
                        25.0 – 29.9                                                Зголемена телесна тежина 
>30.0                                                     Гојазност 



Табела 7.Табеларен преглед на агрегираните податоци навкупниот број на испитаници (402), изразени вопросечни аритметички 

вредности за старосна граница, висина, тежина, БМИ, крвен притисок и др. со соодветната стандардна девијација.  

Вкупно испитаници - 402 

Возраст  

(години) 

сред.вред. 

станд. 

девиј. 

Тежина 

(kg) 

сред.вред 

станд. 

девиј. 

Висина(

m) 

сред.вред 

станд. 

девиј. 

BMI 

сред.

вред. 

станд. 

девиј. 

систолен 

притисок 

(mmHg) 

сред.вред 

станд. 

девиј. 

дијастолен 

притисок 

(mmHg) 

сред.вред 

станд. 

девиј. 

Образова

ние 

брач. 

статус 

сре

дно 

вис

око 

да не 

42 год ±13,79 77 ±15,24 1,71 ±15,24 26 ±12,81 121 ±17,27 80 ±44,22 212 189 285 112 

 

 

Табела 8.Табеларен преглед на агрегираните податоци на вкупниот број на женски испитаници (171), изразени во просечни 

аритметички вредности за старосна граница, висина, тежина, БМИ, крвен притисок и др. со соодветната стандардна девијација.  

Женски испитаници - 171 

Возраст  

(години) 

сред.вред. 

станд. 

девиј. 

Тежина 

(kg) 

сред.вред 

станд. 

девиј. 

Висина(

m) 

сред.вред 

станд. 

девиј. 

BMI 

сред.

вред. 

станд. 

девиј. 

систолен 

притисок 

(mmHg) 

сред.вред 

станд. 

девиј. 

дијастолен 

притисок 

(mmHg) 

сред.вред 

станд. 

девиј. 

Образова

ние 

брач. 

статус 

сре

дно 

вис

око 

да не 

39 год ±14,63 69 ±14,63 1,68 ±9,83 24 ±12,81 115 ±17,27 77 ±44,22 75 96 111 60 

 

 



 

Табела 9.Табеларен преглед на агрегираните податоци на вкупниот број на машки испитаници (231), изразени во просечни 

аритметички вредности за старосна граница, висина, тежина, БМИ, крвен притисок и др. со соодветната стандардна девијација.  

Машки испитаници - 231 

Возраст  

(години) 

сред.вред. 

станд. 

девиј. 

Тежина 

(kg) 

сред.вред 

станд. 

девиј. 

Висина(

m) 

сред.вред 

станд. 

девиј. 

BMI 

сред.

вред. 

станд. 

девиј. 

систолен 

притисок 

(mmHg) 

сред.вред 

станд. 

девиј. 

дијастолен 

притисок 

(mmHg) 

сред.вред 

станд. 

девиј. 

Образова

ние 

брач. 

статус 

сре

дно 

вис

око 

да не 

44 год ±13,75 82 ±14,61 1,74 ±9,88 27 ±12,92 126 ±17,30 81 ±44,64 137 93 174 52 



6.РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

6.1 Обработка на податоци 

 

Податоците се обработени во IBM SPSS Statistics 21, со адекватни методи за 

дескриптивна статистика, корелација и регресија, а за пресметување на статистичка 

значајност на разлики применуван е т-тест и хи квадрат тест. Статистичките тестови се 

прифаќани како статистички значајни доколку нивната веројатност на нулта хипотеза е 

еднаква или помала од 5% (p<0,05).[3] [4] [14] [17] [23] 

 

6.2 Презентација на резултати и дискусија 

 

На основа на пресметаниот BMI индекс добиени се резултати дека од вкупниот 

број на испитаници (402), препорачана телесна тежина имаат 40%, 2% се потхранети, 

49% од испитаниците имаат зголемена телесна тежина и 9% влегуваат во категоријата 

на гојазни. Дистрибуцијата на BMI индекс може да се види на слика 1.  

 

Слика 18. Расподелба на BMI индексот помеѓу испитаниците 

Кога се разледуваат резултатите само на испитаниците од женски пол, од 

вкупно 171 испитанички уклучени во истражувањето, 68% имаат нормална телесна 

тежина, 4% се потхранети, 23% имаат зголемена телесна тежина и 5% се гојазни. Од 

друга страна, кај машките испитаници, од вкупно 231, 38% од нив имаат нормална 

тежина, 1% се потхранети, 48% со зголемена тежина и 13% испитаници кои спаѓаат во 

2%

40%

49%

9%

< 18,5 18,5-24,9 25-29,9 > 30

BMI



категоријата на гојазни. Приказ

половите може да се види на Слика

Слика 19. Процентуално споредување

Кога староста е критериум

помеѓу испитаниците ќе ги групираме

до 39г, трета староснагрупа од

18-30 годининаголем процент, 

старосната група од 30 до 39

останатите групи најголем е процентот

гојазноста. Приказ на овие резултати

Слика 20. Процентуално споредување
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риказ на добиените резултати за BMI индексот

Слика 19. 

споредување на BMI индексот помеѓу женските
испитаници 

 
критериум на чија основа се врши категоризи

групираме во старосни групи од 18-29, втората

од 40-49г, од 50-59г и од 60 години постари.Во

, 67 % спаѓаат во категоријата на нормално 

 39г, наголем процен се нормала и зголемена

процентот назолемена тежина но и значителен

резултати може да се види на Слика 20. 

споредување на BMI индекс помеѓу испитаници по
групи 

68%

23%

5%

38%
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нормални зголемена тежина гојазни
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женските и машките 

рање, тогаш 

втората група од 30 

Во групата од 

ухранети, во 

зголемена тежина, во 

значителен процен е 

 
по старосни 



Во табелите, 7, 8 и

испитаниците и BMI индекс зависно

Просечен BMI e 26, кој

Споредувајќи ги просечните вредности

истражување, се утврдува дека

(F=0.129, p=0.348), Со оглед 

возраст, може да се каже дека

женските испитаници во поглед

значајна разлика помеѓу BMI индекс

Првиот дел од на анкетата

следи светските трендови од употреба

на кардио-васкуларен систем

следните суплементи и колку

однесуваат за одржување на кардио

emzyme Q-10, Resveratrol, Garlic extract, 

додатоци. Одговорите се: Еднаш

ден, Повремено и никогаш. Н

земаат повремено или никогаш

 

Слика 21. Процентуална презентација
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24%

и 9 представена е процентуалната застапеност

зависно од староста и полот. 

кој се движи во опсег од ±12,81 стандардна

вредности BMI на женските и машките испитаници

дека не постои статистички значајна разлика

на тоа дека не се добиени значајни разлики

дека не постојат драстични разлики помеѓу

поглед на нивниот BMI индекс. Исто така нема 

индекс во старосните групи. 

анкетата се однесува дали населението во Р. Македонија

употреба насуплемени, кои се однесуваат за

систем. Се заснова на прашањето “Дали земате

колку често ги земате?”. Наведени се суплементи

кардио-васкуларен систем: Omega-3 масни киселини

Garlic extract, Масло од ленено семе, Други  видови

Еднаш неделно, 2-3 пати неделно, 4-5 пати неделно

Најголем број од испитаниците имаат одговорено

никогаш. 

 

презентација на одговорите дали и колку често 

суплементот Омега 3. 

24%

3% 2%
4%

36%

31%

Омега 3

застапеност на 

стандардна девијација. 

испитаници во ова 

разлика помеѓу нив 

разлики по пол и 

помеѓу машките и 

 статистички 

Македонија ги 

за одржување 

земате некои од 

уплементите кои се 

киселини, Co-

видови масла и 

неделно, Секој 

одговорено дека 

 е користен 



Од презентираните одговори

консумиралеОмега 3 какододаток

прераспеделува на 24% еднаш 

 

 

Слика 22.Процентуална презентација

суплементот

 

На слика 5 се презентирани

суплементотCo-emzyme Q-10. 

суплементот секој ден, останатиот

никогаш. 

На слика 6 се презентирани
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останатиот дел се распеделува 
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презентација на одговорите дали и колку често 

суплементот Co-emzyme Q-10. 

презентирани одговори, за фрекфреницијата на 

 Се гледа дека само 2% од испитаниците

останатиот дел се прераспеделува на 21% повремено

презентирани одговори, за честотата на употреба

Распледелбата во хистограмот процентуално е многу

само 4% од испитаниците го земаат суплементот

 на 25% повремено, и 57% никогаш. 
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21%
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 испитаници 

останатиот дел се 
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повремено, и 69% 
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многу блиска на 

суплементот секој ден, 



 

Слика 23. Процентуална презентација

Презентираните одговори

преставени сево хистограмот

суплементот секој ден, останатиот

никогаш. 

Слика 24.Процентуална презентација
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презентација на одговорите дали и колку често 

суплементот Resveratrol. 

одговори, за честотата на употреба на лукот како 

хистограмот на слика 7, каде2% од испитаниците

останатиот дел се прераспеделува на 18% повремено

 

 

презентација на одговорите дали и колку често 

суплементот Garlic extract. 
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Слика 25. Процентуална презентација

суплементот

Слика 26. Процентуална презентација

како суплементи

 

На слика 8 и 9 се презентирани

суплементот од масло, односно
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презентација на одговорите дали и колку често 

суплементот, Масло од ленено семе. 

 

 

презентација на одговорите дали и колку често 
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земале маслиново масло односно

додатоци. 

 

Во однос на делот 

превенираат појава на малигни

Аронија, Селен, Витамин Е, Витамин

неделно, 2-3 пати неделно, 4-5 

Процентуалната расперделба

антиоксидант, во функција од 

од слика 10 до слика 14.  

Откако ќе се погледаат

од испитаниците имаат одговорено

повременово опсег од 25%-45%,

редовно (секој ден), користат антиокциданти

 

 

 

Слика 27. Процентуална презентација
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односно дури 38% не земали други видови 
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малигни зболувања, како суплементи , наведени се

Витамин Ц, Витамин Ц , Други. Одговорите

5 пати неделно, секој ден, повремено и никогаш

расперделба на дадените одговори во однос

 честотата на употреба, презентирани се на хистограмите

погледаат наведените хистограми се заклучува дека н

одговорено дека земаат антиоксиданти како

45%, или никогашво опсег од 22%-65%. Додека

антиокциданти нивниот процент е само 3%-9%

 

 

презентација на одговорите дали и колку често 

како суплемент Куркумин. 
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Слика 28. Процентуална презентација

како

 

Слика 29. Процентуална презентација
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презентација на одговорите дали и колку често 

како суплемент Аронијата. 

 

 

 

презентација на одговорите дали и колку често 

како суплемент Селенот. 
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Слика 30. Процентуална презентација

како

 

Слика 31. Процентуална презентација

како
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презентација на одговорите дали и колку често 

како суплемент Витамин Е. 

 

 

 

 

 

презентација на одговорите дали и колку често

како суплемент Витамин Ц. 
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Од суплементи за подобрување

анкетата наведени се: Мулти 

Aloe vera, Други. Одговорите 

секој ден, повремено и никогаш

Во прилог сепретставенихистограмите

20)сопроцентуалната распрелба

оваа категорија, во функција од

Слика 32. Процентуална презентација
користеле

 

 

Слика 33. Процентуална презентација
користеле
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никогаш.  

претставенихистограмите (од слика 15 

релба на дадените одговори во однос на секој суплемен

од фрекфреницијата (честотата) на употреба. 

 

презентација на одговорите „Дали и колку често
користеле како суплемент Мулти витамини?„ 

 

презентација на одговорите „Дали и колку често
користеле како суплемент Мулти минерали?„ 

26%

5%
2%

7%

33%

26%

Мулти витамини

12%

3% 2%
4%

24%

54%

Мулти минерали

состојба во 

Матичен млеч, 

пати неделно, 

до слика 

суплемент од 

често сте 

често сте 



 

Слика 34. Процентуална презентација

користеле

 

 

 

 

 

Слика 35. Процентуална презентација

користеле
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презентација на одговорите „Дали и колку често

користеле како суплемент Прополис?„ 

 

презентација на одговорите „Дали и колку често

користеле како суплемент Матичен млеч?„ 
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Слика 36. Процентуална презентација
користеле

 

 

Слика 37. Процентуална презентација

користеле
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презентација на одговорите „Дали и колку често
користеле како суплемент Алое Вера?„ 

 

презентација на одговорите „Дали и колку често

користеле други суплементи?„ 

наведените процентуални одговори, проследени од хистограмите

одговорите на испитаниците кои користатсуплементи

здрвствена состојба, се слични. Така одговорите

 користат  суплементи се движат во опсег од

 26%-71%. Процентот на испитаниците кои редовно

доста низок и изнесува само 2%-7%. 
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Вториот дел од анкетата

следи светските трендови на

животни навики, во однос на исхрана

здравствената состојба и превенција

пушењето, како навика во корелација

Доколку дел од испитаниците

тема целта е, преку анкетата

испитаницитеза здравствените

 

На прашањето „Доколку

вашата здравствена состојба?„

следните процентуални застапености

подобрува 22%; здравствената

конкретно мислење 30%. 

 

Слика 21. Процентуална презентација
дали чувствувате подобрување
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2. Доколку
чувствувате

анкетата се однесува на: Дали населението во Р. Македонија

на употреба на суплемени, како и примена

исхрана и физичката активностсо цел подобрувањето

превенција од одредени заболувања. Тука е 

корелација со здравиот живот. 

испитаниците немаат мислење, или не размислувале

анкетата и поставените прашања, да се потикне

здравствените придобивки од употребата на истите

Доколку земате суплементи, дали чувствувате подобрување

?„Одговорите се презентирани на следниот хистогарм

застапености: Значително се подобрува со 40%; 

дравствената состојба е непроменета 7%; се влошува

 

презентација на одговорите „Доколку земате суплементи
подобрување на вашата здравствена состојба
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Доколку земате суплементи, дали 
чувствувате подобрување на вашата 
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хистогарм со 

 40%; малку се 

влошува 1%; немам 

суплементи, 
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Слика 22. Процентуална презентација
какво е вашето 

Од слика 22, претставени

суплементи,  какво е вашето 

одговорите во анкетата се: Треба

општата здравствена состојба

подобрување на општата здравствена

потреба9%;  не треба да се зема

одговори статистички значајно

Четвртиот дел се состои

зеленчук, односно природниот

Така на прашањето „Колку

количина од најмалку 200 gr

следниот процентуален износ: 

19%, 1-2 пати месечно 2%, не е
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3. Доколку
мислење

 

презентација на одговорите „Доколку не земате 
 мислење за суплементарната терапија?“ 

 
 

претставени се одговорите на прашањето „Доколку

мислење за суплементарната терапија?“ презентираните

Треба да се зема постојано, за одржување и подобрување

состојба39%; Треба да се зема повремено, за одржување

здравствена состојба 23%; Треба да се зема само 

зема3%, немам конкретно мислење 26%. Презентираните

значајно не се разликуваат во однос на претходното 

состои од прашања за честота на конзумирање 

природниот внес на витамини, минерали антиоксиданси

Колку често е застапено овошјето во вашата

gr/ден?“, одговорите се презентирани на слика

: секој ден 42%, 4-5 пати неделно 33%, 1-2 пати

е застапено воопшто 4%. 

39%
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Доколку не земате, какво е вашето 
мислење за суплементарната терапија?

 суплементи,  

Доколку не земате 

презентираните 

подобрување на 

одржување и 

 доколку има 

Презентираните 

 прашање. 

 на овошје и 

антиоксиданси.  

вашата исхрана во 

слика 23, во 

пати неделно 



Слика 23. Процентуална презентација

овошјето во вашата

 

 

Проверена е корелационата

користите суплементи, дали

состојба?„ и одговорите на 

вашата исхрана во количина од

Добиена е силна позитивна

проверка на податоците и потвредено

(р>0,05), односно одговорите

суплементи и честотата на конзумирање

значајно не се разликуваат. 

 

На слика 24 е претставена

„Колку често е застапензеленчукот

gr/ден?“. Одговорите  се следни

неделно 13%, 1-2 пати месечно
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4. 

 

презентација на одговорите „Колку често е застапено

вашата исхрана во количина од најмалку 200 гр/ден

корелационата поврзаност помеѓу одговорите за

дали чувствувате подобрување на вашата 

 прашањето „Колку често е застапено овошјето

од најмалку 200 гр/ден?“ 

позитивна корелација односно r = 0,6. Извршен

потвредено е, дека ова корелација не е статистички

 по однос на честота на конзумирање витамини

конзумирање на витамини по природен пат  

претставена процентуална презентација однос на

застапензеленчукот во вашата исхрана во количина од најмалку

следни: секој ден 46%, 4-5 пати неделно 35%, 

месечно 3%, не е застапено воопшто 4%. 
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35%, 1-2 пати 



Слика 24. Процентуална презентација

зеленчукот во вашата

 

 

Анализирана е корелационата

земате суплементи, дали 

состојба?„ и одговорите на 

вашата исхрана во количина 

корелација односно r = 0,7. Пресметан

корелација не е статистички значајна

на конзумирање витамини како

минерали по природен пат статистички

 

Последниот дел на спроведената

пушењето, како ризик фактори

Во однос на физичката

резултатите од испитаниците

активност со умерен до висок

отчукува, лесно се испотуваат

пример: брзо пешачење, трчање

презентираните одговори може
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презентација на одговорите “Колку често е застапен

вашата исхрана во количина од најмалку 300 гр/ден

корелационата поврзаност помеѓу одговорите 

чувствувате подобрување на вашата 

 прашањето “Колку често е застапен зеленчукот

 од најмалку 300 гр/ден?“. Добиена е силна

Пресметан е т-тест за податоците и потвредено

значајна (р>0,05), односно одговорите по однос

како суплементи и честотата на конзумирање на

статистички значајно не се разликуваат. 

спроведената анкета се однесува на физичка активност

фактори за појава на кардио-васкуларни и малигни 

физичката активност на хистограмот на слика 25, претставени

испитаниците, за честотата на спортување или некаква

висок интензитет при што срцето забрзано 

испотуваат и дишат забрзано. Тука спаѓаат активности

трчање, возење точак во траење од 20 до 30 мин

може да се види дека: секој ден спортуваат само
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вашата исхрана во количина од 

најмалку 300 гр/ден?
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силна позитивна 

потвредено е,дека ова 

однос на честота 

на витамини и 
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 заболувања.  

ретставени се 

некаква физичка 

 почнува да 

вности како на 

минути и.т.н.Од 

само 14%, 3-4 



пати неделно 16%, 1-2 пати 

активност освен пешачење 31%.

Слика 25. Процентуална презентација

имате

Слика 26. Процентуална презентација
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презентација на одговорите „Колку често спортувате

имате некаква физичка активност.“ 

 

презентација на одговорите „Дали сте пушач 

цигари дневно пушите? “ 
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бивш 
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циг.
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дневно пушите? 
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спортувате или 
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Пушењето како ризик фактор е разгледуван на слика 26, каде од хистограмот 

можат да се очитаат следните вредности: 39% од испитаниците не се пушач, 11% се 

бивши пушач, 6% само повремено, 5-10 цигари дневно 16% и 1-2 кутии дневно 27%. 

 Направена е корелација помеѓу одговорите за физичка активност и 

пушењето, но коефициентот на корелација покажува дека нема корелација помеѓу 

овие одговори.За таа цел извршени се корелациони анализи помеѓу индексот на 

телесна маса (BMI) од една страна, и честотата на физичка активност. Добиена е силна 

негативна корелација помеѓу BMI и честотата на физичка активност односно r = - 0,72, 

и уште по цвреста негативна корелација помеѓу BMI и пушењето, која изнесува r = - 

0,91. Извршени се т-тестови на податоците и потвредено е, ниедна од овие корелации 

не е статистички значајна (р>0,05) [2] [30]. 

 Дополнително се анализирани одговорите на прашањата „Доколку не земате 

суплементи,  какво е вашето мислење за суплементарната терапија?“ и „Дали сте 

пушач и по колку цигари дневно пушите?“. Доагаме до еден интересен заклучок, 

идентичноста на одговори по односна овие две прашања е огромна. Или статистички 

гледано коефициентот на корелација е многу силен и позитивен, r=0,8, а од 

поставената хипотеза статистични значајно не се разликуваат одговорите.  

Спроведената дедуктивна статистичка анализа, претставува научна потврда и 

доказ, преку егзакни бројки, за употребата на суплементи, вид на суплементи, честота 

на употреба, како и здравите животни навики (конзумирање на овошје и зеленчук, 

физичка активност, пушење ), со цел да се направи корелација и потврда на добиените 

логични заклучоци во борбата и превенција на кардио-васкуларните и малигните 

заболувања, како и подобрување на општата здравствена состојба на населението, на 

ниво на Р. Македонија 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛУЧОК 

 

Лошата исхрана и слабата физичка активност се најважните фактори кои 

придонесуваат за епидемијата на зголемена телесна тежина и дебелина во светот, а со 

тоа и до појава на голем број хронични незаразни болести кај населението. Ситуацијата 

во нашата држава сугерира дека тие проблеми се сè повеќе присутни и кај 

популацијата во Република Македонија. Бројките покажуваат дека 60,5% од мажите и 

47,8% од жените на возраст над 20 години имаат зголемена телесна тежина, а околу  

20% од возрасните во државава се дебели. Дури и да не дојде до појава на зголемена 

телесна тежина и дебелина кај луѓето, лошата исхрана и физичката неактивност се 

поврзани со најголемите ризици од морбидитет и морталитет. Во нив се вбројуваат 

кардиоваскуларните болести (КВБ), хипертензијата, дијабетот тип 2, остеопорозата и 

некои типови на канцер. 

Постигнувањето и одржувањето на прикладна телесна тежина  во текот на 

животот е важна компонента во одржувањето на квалитетот на живеењето. 

Калориската рамнотежа е дефинирана со односот на калориите внесени преку храната 

и пијалоците и потрошените калории преку одржување на нормалните функции на 

телото (метаболизмот) и оние потрошени преку физичка активност. 

Луѓето кои се со зголемена телесна тежина или се дебели, имаат зголемен ризик 

за многу здравствени проблеми. Некои од нив се дијабет тип 2, болести на срцето и 

определени типови на канцер. Дебелината го зголемува ризикот од предвремена смрт. 

Овие ризици не се ограничени само на возрасните индивидуи во популацијата. 

Здравствени проблеми и состојби поврзани со дебелината кои порано се гледале кај 

возрасни индивидуи, сега се појавуваат и кај деца, како на пример зголемена 

преваленца на деца со висок холестерол и крвен притисок, како и дијабет тип 2. 

Од друга страна, физичката активност во слободното време е на многу ниско 

ниво. Некои истражувања процениле дека помалку од 5% од возрасните луѓе 

практикуваат 30 минути умерена физичка активност дневно, а малку над таа бројка се 

физички активни во согласност со препораките, односно минимум 150 минути 

неделно. 

Исхраната богата со овошје, зеленчук, интегрални жита, млеко и млечни 

производи кои се обезмастени или се со ниска содржина на масти, риба и масла има 

поволни ефекти на здравјето.  Исто така, многу е важно да се контролира внесот на 



калории во организмот заради одржување на нормалната телесна тежина, како и заради 

зголемен внес на одредени состојки кои во храната не се содржат во доволни 

количини, преку консумирање на додатоци во исхраната, односно суплементи. 

Во овој магистерски труд е спроведен анкетен прашалник помеѓу испитаници 

од различна возраст, етничка припадност, различен пол, и е спроведен на територија на 

цела Р. Македонија., врз база на кој се добиени резултати во однос на употребата на 

суплементи и здрави животни навики.  

Податоците се обработени во IBM SPSS Statistics 21, со адекватни методи за 

дескриптивна статистика, корелација и регресија, а за пресметување на статистичка 

значајност на разлики применуван е т-тест и хи квадрат тест.  

Според добиените резултати, од вкупниот број на испитаници (402), 

препорачана телесна тежина имаат 40%, 2% се потхранети, 49% од испитаниците 

имаат зголемена телесна тежина и 9% влегуваат во категоријата на гојазни. 

Првиот дел од на анкетата се однесува на тоа, дали населението во Р. 

Македонија ги следи светските трендови од употреба на суплемени, кои се однесуваат 

за одржување на кардио-васкуларен систем. Се заснова на прашањето “Дали земате 

некои од следните суплементи и колку често ги земате?”. Наведени се суплементите 

кои се однесуваат за одржување на кардио-васкуларен систем: Omega-3 масни 

киселини, Co-emzyme Q-10, Resveratrol, Garlic extract, Масло од ленено семе, Други  

видови масла и додатоци. Одговорите се: Еднаш неделно, 2-3 пати неделно, 4-5 пати 

неделно, Секој ден, Повремено и никогаш. Најголем број од испитаниците имаат 

одговорено дека земаат повремено или никогаш.  

Вториод дел од анкетата се однесува на употреба на антиоксиданти, кои 

превенираат појава на малигни зболувања, како суплементи наведени се: Куркумин, 

Аронија, Селен, Витамин Е, Витамин Ц, Витамин Ц , Други. Одговорите се: еднаш 

неделно, 2-3 пати неделно, 4-5 пати неделно, секој ден, повремено и никогаш. Најголем 

број од испитаниците имаат одговорено дека земаат антиоксиданти како 

суплементповременоили никогаш.  

Во третиот дел од анкетата, употреба на суплементи за подобрување на 

општата здравствена состојба, наведени се: Мулти витамини, Мулти минерали, 

Прополис, Матичен млеч, Aloe vera, Други. Одговорите се: еднаш неделно, 2-3 пати 

неделно, 4-5 пати неделно, секој ден, повремено и никогаш. Најголем број од 



испитаниците и во овој дел од анкетирањето одговориле дека земаат суплементи за 

подобрувањена општата здрвствена состојба повременово или никогаш. 

 

Од испитувањето спроведено во овој магистерски труд, како и графичката 

презентација на хистограмите може да се види дека голем процент од населението 

(помегу 50%-70%) во Р. Македонија не применуваат или само повремено применуваат 

употреба на суплементи во својата исхрана. Исто така и физичката активност не е 

застапена или е не доволно застапена во нивните животни навики. 50% од 

испитаниците воопшто не се активни или 1месечно имаат некаква активност .  

Направена е корелација помеѓу одговорите за физичка активност и 

пушењето, но коефициентот на корелација покажува дека нема корелација помеѓу 

овие одговори.За таа цел извршени се корелациони анализи помеѓу индексот на 

телесна маса (BMI) од една страна, и честотата на физичка активност. Добиена е силна 

негативна корелација помеѓу BMI и честотата на физичка активност односно r = - 0,72, 

и уште по цвреста негативна корелација помеѓу BMI и пушењето, која изнесува r = - 

0,91. Извршени се т-тестови на податоците и потвредено е, ниедна од овие корелации 

не е статистички значајна (р>0,05). 

 Дополнително се анализирани одговорите на прашањата „Доколку не земате 

суплементи,  какво е вашето мислење за суплементарната терапија?“ и „Дали сте 

пушач и по колку цигари дневно пушите?“. Доагаме до еден интересен заклучок, 

идентичноста на одговори по односна овие две прашања е огромна. Или статистички 

гледано коефициентот на корелација е многу силен и позитивен, r=0,8, а од 

поставената хипотеза статистични значајно не се разликуваат одговорите.  

Навиките за здрава исхрана, употреба на суплементи и физичка активност, не се 

ригидни рецепти до кои треба да се придржува секоја индивидуа, туку се избор од 

опции во кои се вклучени традиционалните, етничките, културните и личните 

гледишта за тоа што од храната и суплементите претпочитуваме, колку ќе се 

посветиме на физичка активност и здрави животни навики, колку тоа чини и колку е 

достапно. За среќа, денес на нашето поднебје има доволен избор од сето тоа, во 

прашање е само подигањето на свеста кај луѓето за примена на истите. Секако овој 

магистерски труд ќе биде основа за понатамошни испитувања: храната како 

суплементарната тарапија и како лек и спречување на болеста и пропратните 

компликациите што ги дава. 



 

 

ДОДАТОК 1 – ПРАШАЛНИК 

Автор на овој прашалник е студент на втор циклус студии на  Технолошко-техничкиот 

факултет -Велес, на насоката Нутриционизам. 

Прашалникот е анонимен и резултатите ќе бидат користени исклучиво за 

истражување. 

Пополнувањето на овој прашалник е доброволно. 

Пол: _______________ Возраст: ____________   

тежина -------------kg   Висина--------------cm     вообичаен крвен притисок 

__________mmHg 

Oбразование:     а) средно         б)високо 

Брачен статус:     а) во брак       б) не 

Град: _______________ 

 

1. Дали земате некои од следните суплементи и колку често ги земате ( може да се 

обележи повеќе од еден одговор )  :   

 

а) За одржување на кардио-васкуларниот систем 

Суплемент Еднаш 

неделно 

2-3 пати 

неделно 

4-5 пати 

неделно 

Секој ден Повремено 

Omega-3 масни 

киселини  

     

Co-emzyme Q-10       

Resveratrol      

Garlic extract    

Масло од ленено 

семе 

     



Други  видови 

масла и додатоци 

   

 

б) Антиоксиданси 

 

 

в) Подобрување на општата здравствена состојба 

Суплемент Еднаш 

неделно 

2-3 пати 

неделно 

4-5 пати 

неделно 

Секој ден повремено 

Мулти 

витамини 

     

Мулти 

минерали 

     

Пролопис      

Матичен млеч 

 

     

Суплемент Еднаш 

неделно 

2-3 пати 

неделно 

4-5 пати 

неделно 

Секој ден повремено 

Куркумин       

Аронија       

Селен      

Витамин Е 

 

     

Витамин Ц      

Други  

 

     



Aloe vera      

Други      

 

2. Доколку земате, дали чувствувате подобрување на вашата здравствена состојба? 

□ Значително се подобрува 

□ Малку се подобрува 

□ Здравствената состојба е непроменета 

□ Се влошува 

□ Немам конкретно мислење 

 

 

3. Доколку не земате, какво е вашето мислење за суплементарната терапија? 

□ Треба да се зема постојано, за одржување и подобрување на општата 

здравствена состојба 

□ Треба да се зема повремено, за одржување и подобрување на општата 

здравствена состојба 

□ Треба да се зема само доколку има потреба 

□ Не треба да се зема 

□ Немам конкретно мислење 

 

4. Колку често е застапено овошјето во вашата исхрана во количина од најмалку 

200 гр/ден? 

□ Секој ден 

□ 4-5 пати неделно 

□ 1-2 пати неделно 

□ 1-2 пати месечно 

□ Не е застапено воопшто 

5. Колку често е застапен зеленчукот во вашата исхрана во количина од најмалку 

300 гр/ден? 

□ Секој ден 

□ 4-5 пати неделно 

□ 1-2 пати неделно 



□ 1-2 пати месечно 

□ Не е застапен воопшто 

 

 

 

6. Колку често спортувате или имате некаква физичка активност со умерен до 

висок интензитет при што срцето забрзано почнува да отчукува, лесно се потите 

и дишете забрзано (пример: брзо пешачење, трчање, возење точак ), 20-30 мин. ? 

□ Секој ден 

□ 3-4 пати неделно 

□ 1-2 пати неделно 

□ 1-2 пати месечно 

□ Немам физичка активност освен пешачење 

 

 

7. Дали сте пушач и по колку цигари дневно пушите?  

□ Не пушач 

□ Бивши пушач 

□ Само повремено 

□ 5-10 цигари дневно 

□ 1-2 кутии дневно 

Ви благодарам! 

 

Истражувањето е финансирано од сопстени финансиски средства со спроведување на 
анкетен прашалник преку Поликлиника Интермед-арт, Скопје. 
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