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ИЗПОЛЗУВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

ОГГИК  –  остро горно гастроинтестинално кървене 
ОНГГИК  –  остро неварикозно горно гастроинтестинално кървене 
ОВГГИК  –  остро варикозно горно гастроинтестинално кървене 
ГИТ   –  гастроинтестинален тракт 
ГГИТ   –  горен гастроинтестинален тракт 
ПЯБ   –  пептична язвена болест 
КДЯ   –  кървяща дуоденална язва 
КСЯ   –  кървяща стомашна язва 
АН   –  артериално налягане 
САН   –  систолично артериално налягане 
ПС   –  пулс 
ИБС   –  исхемична болест на сърцето 
СН   –  сърдечна недостатъчност 
ХОББ  – хронична обструктивна белодробна болест 
СР   –  стомашен рак 
ИПП   –  инхибитор на протонната помпа 
БСК   –  белези на скорошно / неотдавнашно / кървене 
GBRS  – Глазгоу Блачфорд рискова скала 
ХБН   –  хронична бъбречна недостатъчност 
ЧН   –  чернодробна недостатъчност 
ЕГД   –  езофагогастродуоденоскопия 
МСБ   –  мозъчно съдова болест 
НСПВС  –  нестероидни противовъзпалителни средства 
ДМЗ   –  дисеминирано малигнено заболяване 
MW   –  Mallory-Weiss 
INR   –  international normalized ratio   
ПВ   –  протромбиново време  
АРТТ   – активирано парциално тромбопластиново време 
КАИЛ   – Клиника по анестезиология и интензивно лечение  
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I. ВЪВЕДЕНИE 

Острото горно гастроинтестинално кървене е едно от най-честите 
спешни медицински състояния, със значителна вътреболнична смъртност 
от около 10% до 14%, която не може да бъде подобрена в последните две 
десетилетия. 

Дефинирано е като остро кървене над лигамента на Трайчи и 
представящо се с хематемеза, мелена, хематохезия или комбинация от тези 
клинични изяви. Разделя се на варикозно и неварикозно кървене. 

Острото горно гастроинтестинално кървене [ОГГИК] може да се 
охарактеризира с три думи: често, скъпо струващо и потенциално живото-
застрашаващо. То е най-честата причина за спешна хоспитализация сред 
гастроентерологичните заболявания. 

В последните три десетилетия се постигна значителен напредък в 
диагностиката и лечението на този проблем. Пример за това са 
ендоскопската диагностика и терапия, както и новите методи на лечение. 

Независимо от напредъка и промените в лечението с цел да се 
подобри изхода, проучванията не докладват подобрения в средната 
смъртност за последните две десетилетия. 

Във връзка с казаното по-горе има много разностранни становища по 
отношение значението на различните предиктивни фактори за появата на 
повторно кървене и летален изход. Също така, недостатъчни и неразгадани 
в подробности са нашите познания относно критериите за ранна и бърза 
стратификация на тези пациенти с оглед подобряване на диагностиката и 
своевременното лечение. 

Въведените в практиката методи и скали за диагностика и триажиране 
на пациентите са с многообещаваща лечебна стойност, но е необходимо 
тяхното преоценяване и валидизиране в ежедневната ни практика. В 
нашата литература съобщенията по този проблем са оскъдни до липсващи. 

В нашето проучване решихме да направим ретроспективен анализ на 
пациенти с остро неварикозно горно гастроинтестинално кървене 
[ОНГГИК], честотата, тежестта и значимостта на някои рискови фактори, 
както и приложимостта на една от рисково-прогностичните скали – 
двукомпонентната скала на TA Rockall.  
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II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

 
ЦЕЛ: Оценка на риска за неблагоприятен изход – повторно 

кървене и екзитус, чрез валидирана рисково-прогностична скорова 
скала при пациенти с остро неварикозно горно гастро-интестинално 
кървене. 

 
 
ЗАДАЧИ: 

1. Да се проучи влиянието на някои демографски характеристики /пол и 
възраст/ върху риска за неблагоприятен изход – повторно кървене 
и екзитус. 

2. Да се оцени значимостта на хеморагичния шок спрямо риска за 
повторно кървене и летален изход. 

3. Да се изследва влиянието на придружаващите заболявания върху 
риска за повторно кървене и летален изход. 

4. Чрез външно валидиране на преендоскопската/клинична Rockall 
скала да се определи риска за неблагоприятен изход – повторно 
кървене и екзитус. 

5. Чрез външно валидиране на пълната Rockall скала да се оцени риска 
за неблагоприятен изход – повторно кървене и екзитус. 

6. Да се сравнят клиничната и пълната Rockall скала относно 
потенциала им за определяне на риска за повторно кървене и летален 
изход.  
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III. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

Проучването е одобрено със становище на Комисията по научна етика 
към Медицински университет – Пловдив 

3.1. ВИД на ПРОУЧВАНЕТО 
Проведено е срезово, ретроспективно описателно и аналитично 

проучване върху рисковите фактори за неблагоприятен изход при 
пациенти с остро неварикозно горно гастроинтестинално кървене. 

3.2. ОБЕКТ НА НАБЛЮДЕНИЕ 
За целите на проучването обект на наблюдение бяха 200 пациенти с 

остро неварикозно горно гастроинтестинално кървене, лекувани в 
Клиниката по гръдна и коремна хирургия в УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД – 
Пловдив. [Приема на пациентите е бил стандартен – чрез приемното 
спешно отделение на УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив] 

3.3. ЕДИНИЦИ НА НАБЛЮДЕНИЕ 

3.3.1. ЛОГИЧЕСКИ ЕДИНИЦИ 
За целите на проучването са изследвани 200 пациенти, приети на 

лечение в Клиниката по гръдна и коремна хирургия на УМБАЛ „Св. 
Георги“ ЕАД – Пловдив. Обхванатите в изследването пациенти са били: 

- Пациенти на стационарно лечение в Клиниката по гръдна и коремна 
хирургия към УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, Медицински университет – 
Пловдив 

- Пациенти, отговарящи на критериите за включване в проучването, 
приети в клиниката от спешното хирургично отделение на УМБАЛ „Св. 
Георги“ – Пловдив. 

Необходимият брой единици на проучване, гарантиращ 95% 
достоверност на научната информация беше изчислен с метод на Stein. 

3.3.2. ТЕХНИЧЕСКИ ЕДИНИЦИ – МЯСТО на ПРОУЧВАНЕТО 
УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, Медицински университет – Пловдив, 

Клиника по Специална Хирургия 

3.4. ПЕРИОД НА ПРОУЧВАНЕТО 
Проучването е проведено в периода от 01.01.2013 – 15.03.2014 г. 
В този период са регистрирани необходимите единици на 

наблюдение. 
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3.5. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕТО 
При проучването е използуван един от базовите социологични методи – 

документалния. В специално разработена статистическа карта е извличана 
първичната информация от история на заболяването. [Приложение № 1] 
Тази статистическа карта е направена само за пациенти, отговарящи на 
критериите за включване в проучването /вж. Приложение № 1/ 

3.6. ПРОУЧВАНИ ПАРАМЕТРИ 
Извлечените данни в това ретроспективно моноцентрично проучване 

са извлечени от наличната документация на Клиниката по Гръдна и 
коремна хирургия за 2013 и 2014 г. – История на заболяването на пациента 
през проучвания период. 

ПРИЗНАЦИ НА НАБЛЮДЕНИЕ 
Проследени са двете базови групи признаци: 

3.6.1. ОСНОВНИ ФАКТОРИАЛНИ ПРИЗНАЦИ: 
- ВЪЗРАСТ – към момента на постъпване в спешното отделение 
За анализиране на показателя възраст е използувана непрекъсната 

величина 
- ПОЛ – използвана е двоична величина, кодирана като номинална 

променлива за нуждите на статистическия анализ – 1 – мъже, 2 – жени 
- МЕСТОЖИВЕЕНЕ – използвана е двоична величина, кодирана 

като номинална променлива за нуждите на статистическия анализ 1 – град, 
2 – село 

- Систолично артериално налягане /САН/ и Пулс като основни 
витални симптоми – използвана е непрекъсната величина за нуждите на 
статистическия анализ. 

- Хеморагичен /хиповолемичен/ шок – използвана е двоична 
величина, кодирана като номинална променлива за нуждите на 
статистическия анализ: САН > 100 mmHg и Пулс < 100 уд./мин – код 0; 
САН < 100 mmHg и Пулс > 100 уд./мин. – код 1. 

- Придружаващи заболявания – използвана е променлива от тип 
множествен избор за ИБС, ХБН/ЧН и малигнени заболявания. 

- Ендоскопска диагноза и БСК – използвана е двоична величина, 
кодирана като номинална променлива за нуждите на статистическия 
анализ 0 – без БСК; 1 – с БСК 

- Лабораторни компоненти – Хемоглобин, Хематокрит, като 
динамично променящи се показатели, касаещи значимостта на 
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екссангвинацията, отразени в базата данни като непрекъснати величини за 
нуждите на статистическия анализ. 

3.6.2. ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИВНИ ПРИЗНАЦИ: 
Като неблагоприятен изход са дефинирани: 
- Повторно кървене – използвана е двоична величина, кодирана като 

номинална променлива за нуждите на статистическия анализ – 0 - без 
повторно кървене; 1 – с повторно кървене / 

- Летален изход /екзитус/ – използвана е двоична величина, кодирана 
като номинална променлива за нуждите на статистическия анализ – 0 – 
няма смърт; 1 – смърт 

Други проучвани параметри бяха: 
а/ персистиращо кървене – използвана е двоична величина кодирана 

като номинална променлива за нуждите на статистическия анали: 0 – няма; 
1 – има. 

б/ продължителност на болничния престой – използвана е 
непрекъсната величина за нуждите на статистическия анализ. 

в/ време на ендоскопията – до 12-я час, до 24-я и след 24-я час – 
използвана е троична величина, кодирана като номинална променлива за 
нуждите на статистическия анализ – 0 – до 12 час, 1 – до 24 час и – 2 – след 
24 час 

г/ нужда от интервенция – използвана е двоична величина, кодирана 
като номинална променлива за нуждите на статистическия анализ – 0 – Не, 
1 – Да 

д/ нужда от мониторинг в Клиника за интензивни грижи и лечение – 
използвана е двоична величина, кодирана като номинална променлива за 
нуждите на статистическия анализ: 1 – мониторирани в клиниката; 2 – 
мониторирани в КАИЛ. 

3.7. ИЗТОЧНИЦИ на ИНФОРМАЦИЯ: 
- История на заболяването на пациента 
- Документация от консултативни прегледи 
- Епикризи от други хоспитализации 
- Данни от медицинската документация по време на болничния 

престой: 
а/ За вътреболнично кървене – персистиращо след приема или 

поява на рецидивно кървене след период на хемодинамична стабилизация 
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на пациента [документирано с хемодинамична и лабораторна констелация 
за това в ИЗ] 

б/ Трансфузионен лист за трансфузии на кръв и кръвни съставки – 
брой влети единици. 

в/ Предоперативна епикриза и оперативен протокол при проведена 
хирургична интервенция с цел хемостаза при неконтролируемо кървене. 

г/ Смъртен акт и причини за смърт в рамките на 
хоспитализационния период. 

3.8. МЕТОДИ на ИЗСЛЕДВАНЕ 

3.8.1. КЛИНИЧНИ МЕТОДИ 

3.8.1.1. Анамнеза 
Анамнестичните данни са събирани по изготвена специално за 

проучването статистическа карта за проследяване, която включва данни за 
възраст при постъпването, пол; ментални симптоми, съобщени от 
пациента, анамнеза за значими съпътствуващи заболявания; прием на 
медикаменти – НСПВС, Салицилати, Антикоагуланти; съобщени признаци 
и симптоми за ПЯБ; изминало време от началото на кървящия епизод. 
/Приложение № 1/ 

3.8.1.2. Клиничен – физикален преглед 
Извършва се първо в спешното отделение и отново при постъпването 

в Клиниката по гръдна и коремна хирургия от дежурен, респ. лекуващ 
лекар с насоченост за потвърждаване/отхвърляне на ОНГГИК: 

а/ Обективен ментален статус – дезориентираност, летаргия, сопор, 
кома 

б/ Хемодинамични данни – Пулс и Кръвно налягане – наличие или 
отсъствие на хеморагичен шок, индициращи тежестта на кървенето. 

в/ Ректално туширане – за наличие на Мелена /Хематохезия/ 
г/ ЕКГ и консултация с интернист – /вкл. Регистриране на 

съпътствуващите заболявания – кардиоваскуларно, чернодробно, съдово, 
респираторно, бъбречно, малигнено или друго значимо заболяване/ 

д/ Други консултативни прегледи по преценка на лекуващия/ 
дежурния лекар 

3.8.1.3. КЛИНИЧНО-ЛАБОРАТОРНИ МЕТОДИ 
Лабораторните анализи са извършени в ЦКЛ при УМБАЛ „Св. 

Георги“ ЕАД, гр. Пловдив. Изследвани са следните клинико-лабораторни 
показатели: 
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а/ Периферна кръвна картина – Хемоглобин, Хематокрит, 
Тромбоцити. 

б/ Албумин, Урея, Креатинин, АСАТ, АЛАТ, билирубин, албумин 
в/ Коагулационни параметри: INR, Протромбиново време /ПВ/, 

Aктивирано парциално тромбопластиново време /АПТВ/ 
Основните лабораторни показатели и тяхната динамика са обследвани 

чрез сравняването им с референтните и базовите стойности при 
постъпването на пациента. 

3.8.1.4. ИНСТРУМЕНТАЛНИ МЕТОДИ 
Гастродуоденоскопия с Гастроскоп VGS Olympus GIF Q 165, 

осъществявана при хемодинамично стабилни пациенти и Хемоглобин > 80 
г/л. и отбелязвана с ендоскопски доклад: 

а/ Датата и час на процедурата: 
* до 12 час 
* от 12 до 24 час след постъпването 
* след 24 час от постъпването 

б/ Наличие /липса/ на свежа кръв, съсиреци, утайка от „кафе“ в 
стомах, респ. дуоденум; бликащ или видим съд; прилепнал съсирек, 
съгласно критериите на Форест. /вж. Приложение № 4/ 

в/ Описание на ендоскопската находка 
г/ Идентификация на кървящата лезия, респ. подлежаща патология 
д/ Белези на скорошно /неотдавнашно/ кървене /БСК/: активно 

кървене, видим съд, прилепнал съсирек – като високо-рискови белези. 
е/ Ендоскопска хемостаза – ако е провеждана такава, време на 

провеждането, видa и съответно изхода от тази терапия. 
ж/ Повторна ендоскопия /при наличието на такава/ 

* Наличието на чисто дъно при пептична язва /ПЯБ/, липса на БСК 
и неоткрит източник се оценяват като ниско-рисков белег. 

* Наличието на свежа кръв, затрудняваща изследването се анотира 
като кървене, без идентифициран източник при ендоскопията. 

* Невъзможността да се завърши ендоскопията се дефинира като 
наличие на кървене с провален опит за езофаго-гастродуоденоскопия. 

3.9. СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ 
За статистическата обработка на данните са използувани 

компютърните програми Microsoft Office Excel и IBM SPSS Statistics v.17. 
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3.9.1. ПАРАМЕТРИЧНИ МЕТОДИ 
- Вариационен анализ – при описание на количествени показатели 

/признаци/ с нормално или близко до нормалното разпределение. 
Резултатите при анализиране на количествени величини да представени 
като средна аритметична ± стандартна грешка /mean ± SEM/ 

- Алтернативен анализ – за оценка честотата на поява и 
относителния дял при качествени признаци. 

- t-критерий за тестване на хипотези за наличие на статистически 
значимо различие между изследваните показатели в отделните групи. 
Използуван е уровен на значимост на нулевата хипотеза p < 0.05. 
Критичната област за посочените стойност на р е двустранна. 

- Дисперсионен анализ /one-way ANOVA/ 
- Корелационен анализ 
- Еднофакторна и многофакторна логистична регресия с 

изчисляване на класификационна таблица 
- Изчисляване на odds ratio с 95% интервал на доверителност 

3.9.2. НЕПАРАМЕТРИЧНИ МЕТОДИ 
При тестването на хипотезите за несъществено влияние на даден 

фактор са използвани екзактният тест на Фишер / Fisher, s exact test / при 
четирикратни таблици и критерия х2 при многократни таблици. 

- За проверка на нормалността на разпределението е използуван 
тестът на Колмогоров – Смирнов. 

- Тест на Mann – Whitney – за съпоставка на променливи в две 
независими извадки с разпределение различно от нормалното. 

- Тест на Kruskal – Wallis – за съпоставка на променливи в повече от 
две независими извадки с разпределение различно от нормалното. 

3.9.3. ГРАФИЧЕН АНАЛИЗ 
За нагледно представяне на резултатите са използувани таблици, 

диаграми и графики. 

3.9.4. Рисково-прогностични скали като метод за проучване 

В нашето проучване приложихме следните рискови скали: 
3.9.4.1. Пре-ендоскопска Rockall скала /Клинична/ 
3.9.4.2. След-ендоскопска /след ЕГД/ Rockall скала 
3.9.4.3. Пълна Rockall скала 
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На базата на точките, определени за всеки един параметър ние 
изчислихме рисковия клас за всеки пациент относно риска за 
неблагоприятен изход – повторно кървене и смърт. 

Следвайки строго поставените задачи в рамките на главната цел, ние 
оценихме влиянието на предиктивните фактори върху риска за 
неблагоприятен изход – повторно кървене и смърт. 

Таблица 1. ROCKALL СКАЛА 

ПАРАМЕТЪР 
СКАЛА /ТОЧКИ/ 

0 1 2 3 

А Възраст 
/години/ < 60 60 – 79 > 80  

B Шок  Пулс > 100 
уд./мин. 

АН сист.  
< 100 мм Hg  

C 
Съпътствува-

щи 
заболявания 

  

Сърдечна 
недостатъчност, 

ИБС, други големи 
съпътствуващи 

заболявания 

Бъбречна 
недостатъчност, 

Чернодробна 
недостатъчност, 
Дисеминирано 

малигнено 
заболяване 

D Ендоскопска 
диагноза 

Малори-
Вайс или не 
се откриват 

лезии 

Пептична 
язвена 
болест, 

Ерозивен 
Гастрит 

Злокачествено 
заболяване на ГИТ 
/гастроинтестинале

н тракт/ 

 

E 
Белези на 

прясно 
кървене 

Ясно язвено 
дъно утайка  

Кръв в ГИТ, 
съсирек, видим съд, 

кървене 
 

Скоринг системата, представена в таблица № 5 е опростена сумарност 
на три клинични варианта /параметри/ – възраст, шок и съпътствуващи 
заболявания и два ендоскопски параметъра – диагноза и белези на кървене. 
Всяка е категоризирана и изчислена с 0 – 3 точки, за да даде максимум 
скала от 11 точки за пълната скала. 

Пре-ендоскопската Rockall скала е изчислена като сума от точките 
за възраст, наличие на шок и съпътствуващите заболявания. Минимална 
скала – 0; Максимална скала – 7 точки. 

След-ендоскопската Rockall скала е изчислена като сума от точките 
за диагноза и точките за наличие на белези на скорошно кървене – БСК, на 
базата на точките от скалата на Rockall и Forest класификацията – вж. 
Приложение № 4. 
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Пълната Rockall скала e сумата от точките на пре-ендоскопската и 
след-ендоскопската скала. 

Ние използувахме тази скорова система, за да оценим 
индивидуалния риск за всеки пациент в проучваната от нас група. 

Наблюдаваните проценти от повторно кървене и смърт във всяка 
рискова категория в оригиналното описание на Rockall TA, представена в 
статията му като прогнозируема възможност за повторно кървене и смърт, 
бяха базата ни за сравнение. [191] 

Според пре-ендоскопската скала на ROCKALL /т. нар. клиничен 
Rockall/: 

Пациенти със скала от 0 – 2 са определени като ниско-рискови за 
неблагоприятен изход – повторно кървене и смърт. 

Пациенти със скала 3 – 5 са категоризирани като умерено-рискови за 
неблагоприятен изход. 

Пациенти със скала 6 – 7 – с висок риск за неблагоприятен изход. 
На всеки един от обследваните от нас пациенти беше изчислен 

рисковия клас, съгласно базисните клинични параметри в скалата: възраст, 
шок и съпътствуващи заболявания. 

След-ендоскопската Rockall скала беше изчислена на базата на 
сбора от точките, получени за ендоскопска диагноза и белезите за 
скорошно кървене. /БСК/ 

Сумата от точките за пре-ендоскопската скала и тези за след-
ендоскопската скала определя пълната Rockall скала. 

При изчислена пълна Rockall скала за всеки пациент, отново бе 
определян рисковия клас за неблагоприятен изход, съгласно Rockall 
схемата: 

При скала 0 – 3 – Нисък рисков клас 
При скала 4 – 6 – Умерен рисков клас 
При скала 7 – 11 – Висок рисков клас 

 

12 



IV. РЕЗУЛТАТИ ОТ СОБСТВЕНИ ПРОУЧВАНИЯ 

4.1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИЗСЛЕДВАНИТЕ ПАЦИЕНТИ 

4.1.1. Демографски характеристики – възраст, пол, местоживеене 

4.1.1.1. Възраст  
Проучването обхваща 200 пациенти със средна възраст 64.21 години – 

/20 – 93/ [Таблица 2]. 

Таблица 2. Характеристика на изследвания контингент по възраст 

Възраст N 
/брой/ 

Минимум Максимум Средно Ст. 
отклонение 

Statistic Statistic Statistic Statistic Ст. грешка Statistic 
Брой / N 200 20 93 64,21 1,202 17,000 

4.1.1.2. Пол  
По отношение на цялата група от 200 пациенти беше установен 

значимо по-голям брой пациенти от мъжки пол: 123/200 – 61.5% 
спрямо тези от женски пол – 77/200 – 38.5%. /р < 0.05/ [Таблица 3 и 
Диаграма 1] 

Таблица 3. Разпределение на пациентите по пол 

Пол Брой /n/ Процент /%/ Валиден % Кумулативен % 
Мъж 123 61,50 61,50 61,50 
Жена 77 38,50 38,50 100,0 
Общо 200 100,0 100,0  

 
Диаграма 1. Представяне на пациентите с ОНГГИК по пол 

В зависимост от възрастта и пола, пациентите се разпределиха в 
следните групи: във възрастовата група да 59 години попаднаха мъже 
39/200 – 19.5% и жени – 22/200 – 11%; в групата от 60 до 79 години – 

13 



мъже – 67/200 – 33.5% и жени – 37/200 – 18.5%; над 80 години – мъже – 
17/200 – 8.5% и 18/200 жени – 9%. [Диаграма 2] 

 
Диаграма 2. Разпределение на пациентите по възраст и пол 

4.1.1.3. Местоживеене 
Резултатите от разпределението на пациентите по факториалния 

признак местоживеене показват значимо по-голям брой пациенти, 
живеещи в град – 152/200 – 76% спрямо 48/200 – 24%, живеещи в село. 
[Таблица 4] 

Таблица 4. Разпределение на пациентите по местоживеене 

Местоживеене Брой /n/ Процент /%/ Валиден % Кумулативен % 
Град 152 76,0 76,0 76,0 
Село 48 24,0 24,0 24,0 
Общо 200 100,0 100,0 100,0 

При съпоставянето на факториалните признаци местоживеене и 
пол бе установен значително по-голям брой пациенти от мъжки пол, 
живеещи в град – 95/200 – 47.50%, спрямо тези от женски пол: 57/200 – 
28.50%; респ. мъже, живеещи в село – 28/200 – 14% спрямо жените – 
20/200 – 10%. [Таблица 5] 

Таблица 5. Характеристика на контингента по местоживеене и пол 

Местоживеене 
МЪЖЕ ЖЕНИ ОБЩО 

Брой % Брой % Брой % 
Град 95 47.50% 57 28.50% 152 76.00% 
Село 28 14.00% 20 10.00% 48 24.00% 
Общо 123 61.50% 77 38.50% 200 100.00% 
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4.1.2. Клинична характеристика на пациентите 

4.1.2. 1. Клинична изява на ОНГГИК по време на приема  
Пациентите се разпределиха в следните групи: с мелена – 136/200 – 

68%, от които мъже – 86/200 – 43% /и жени 50/200 – 25 %/; с хематемеза – 
27/200 – 13.50%. От тях мъже – 18/200 – 9% /и жени 9/200 – 4.5%; с мелена 
и хематемеза – 37/200 – 18.50%, от които – мъже – 19/200 – 9.50% /и жени 
18/200 – 9%/. [Таблица 6 и Диаграма 3] 

Таблица 6. Разпределение на пациентите според клиничната изява на ОНГГИК 
при приема 

Клинична изява 
МЪЖЕ ЖЕНИ ОБЩО 

Брой % Брой % Брой % 
Мелена 86 43.00% 50 25.00% 136 68.00% 

Хематемеза 18 9.00% 9 4.50% 27 13.50% 
Мелена и Хематемеза 19 9.50% 18 9.00% 37 18.50% 

Общо 123 61.50% 77 38.50% 200 100.00% 

 
Диаграма 3. Представяне на на пациентите според клиничната изява на 

ОНГГИК 

4.1.2. 2. Окончателна диагноза след ЕГД  
Най-голям дял като причина за ОНГГИК като подлежаща патология 

се пада на ерозивния гастродуоденит – 77/200 – 38.50%, следван от ПЯБ – 
67/200 – 33.50%, респ. кървящи дуоденални язви – 36/200 – 18%, кървящи 
стомашни язви – 29/200 – 14.50%, стомални язви – 2/200 – 1%; малигнени 
заболявания на ГГИТ – 10/200 – 5%, в т.ч. карциноми на езофага, стомаха, 
лимфоми и др. 

Не е бил намерен източник на кървене при 29/200 – 14.50%, а при 
2/200 – Malory – Weis лезии /1.0%/. [Таблица 7 и Диаграма 4] 
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Таблица 7. Разпределение на пациентите според окончателните диагнози /след 
ЕГД/ 

 ДИАГНОЗА БРОЙ /N/ % 
1 Ерозивни гастродуоденити 77 38.50% 
2 Язви на дуоденум 36 18.00% 
3 Язви на стомаха 29 14.50% 
4 Карцином на стомаха 7 3.50% 
5 Лимфом на стомаха 2 1.00% 
6 Ерозивен рефлукс езофагит 10 5.00% 
7 Язва на хранопровода 1 0.50% 
8 Хемангиом на хранопровода 1 0.50% 
9 Карцином на езофага 1 0.50% 
10 Хиатус хернии с ерозии 3 1.50% 
11 Mallory - Weis лезии 2 1.00% 
12 Улкус пептикум йеюни 2 1.00% 
13 Ненамерен източник на кървене 29 14.50% 
 Общо 200 100.00% 

 
Диаграма 4. Представяне на пациентите по диагнози след ЕГД 

Сравнимост между нашите резултати и тези на други автори по 
отношение характеристика на контингента: 

За клинична изява  
При TA Rockall /1996 год./: Пептични язви – 46%, от които 8% 

езофагеални; 35% стомашни; 53% дуоденални и 4% смесени; Ерозивни 
гастродуоденити – 13%; Малигнени – 3.33%; Езофагити – 10%; Mallory– 
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Weis синдром – 3%; Ненамерен източник – 23.66% [189] 
Hearnshaw SA /2011 г./ извежда за Обединеното кралство като 

водеща диагноза при ОНГГИК ерозивните гастродуоденити – 44.2%, 
следвани от ПЯБ – 36.66%. Малигнените заболявания на ГГИТ са 4.1%, а 
не е намерен източник на кървене при 18%. [107] 

В проучването на Kelvin Palmer [2010] – пропорциите на водещите 
причини за ОНГГИК са следните: Пептични язви – дуоденални, стомашни 
и стомални – 30 – 35%; ерозивни езофаго-гастродуоденити – 20 – 30% и 
малигнени тумори – 2 – 4%. [125] 

Ferguson & Mitchel извеждат на първо място като причина за 
ОНГГИК ПЯБ, следвани от Mallory – Weis лезиите – 15 – 20% и след тях 
ерозивните гастрити и дуоденити – 10 – 15%. Процентът на малигнените 
заболявания на ГГИТ е 1 – 2%. [90] 

При Longstreth GF – водеща причина за ОНГГИК е ПЯБ – 60%, а 
делът на ерозивните гастродуоденити е 10.50%. [158] 

Средната възраст на пациентите при Hearnshaw SА е 65 години /47 – 
80/, докато възрастовото разпределение при Rockall е следното: до 60 
години – 41% от проучваните пациенти; група 60 – 79 години – 33% и над 
80 години – 26%.  

Съотношението мъже – жени при Hearnshaw SA е 59/41%, докато при 
di Fiore е 67.1/37.9%. [107, 83] 

Други автори, които докладват подобни демографски съотношения за 
пол и възраст са van Leerdam и Thomopoulos K. [227, 220] 

Не бяха намерени данни в достъпната ни литература данни за 
сравнение по отношение на факториалния признак Местоживеене. 

4.1.2.3. Клинична характеристика на контингента по отношение 
на изхода 

4.1.2.3.1. Благоприятен изход – 172/200 – 86% 

4.1.2.3.2. Неблагоприятен изход – 28/200 – 14% 

4.1.2.3.2.1. Неблагоприятен изход – екзитус– 17/200 – 8.5%  
[Таблица 8 и Диаграма 5] 

Таблица 8. Пациенти с летален изход спрямо общия брой 

Валидни Честота % Валиден % Кумулативен % 
Не 183 91,5 91,5 91,5 
Да 17 8,5 8,5 100,0 

Общо 200 100,0 100,0  
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Диаграма 5. Разпределение на пациентите с летален изход спрямо общия брой 

пациенти с ОНГГИК 

4.1.2.3.2.2. Неблагоприятен изход – повторно кървене 
От общо 200 пациенти с ОНГГИК, при 11/200 – 5.5% се е изявило 

повторно кървене. [Таблица 9 и Диаграма 6] 

Таблица 9. Пациенти с ОНГГИК и повторно кървене 

Валидни Честота % Валиден % Кумулативен % 
Не 189 94,5 94,5 94,5 
Да 11 5,5 5,5 100,0 

Общо 200 100,0 100,0  

 
Диаграма 6. Разпределение на пациентите с ОНГГИК спрямо тези повторнo 

кървене 

След осъществена ЕГД в хоспитализационния период пациентите 
с повторно кървене се разпределиха както следва: ерозивен 
гастродуоденит – 6/11 – 54.5%; от тях с летален изход 2/6 – 66.7%; с 
КДЯ 4/11 – 36.3%, с 1 екзитирал; и 1/11 – с улкус пептикум йеюни – 
9.2%. 
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ЗАДАЧА 1. Да се проучи ролята на някои демографски характеристики 
[пол и възраст] като предиктивни фактори за неблагоприятен изход – 
повторно кървене и смърт, при пациенти с ОНГГИК. 

4.2. Пол 

4.2.1. Пол и риск за летален изход  
Анализът на резултатите в проучването определи следното: от 

общо 17/200 пациенти завършили с летален изход, 12 са мъже – 70.6%. 
Пациентите от женски пол с екзитус са 5 – 29.4% от общия брой 
екзитирали. [Таблица 10 и Диаграма 7] 

Таблица 10. Разпределение на пациентите според пол и летален изход 

Пол 
Летален изход 

Общо – брой % 
Не – брой /%/ Да – брой /%/ 

Мъж 
Брой 111 12 123 

% в пол 90,2% 9,8% 100,0% 
% в смъртен изход 60,7% 70,6% 61,5% 

Жена 
Брой 72 5 77 

% в пол 93,5% 6,5% 100,0% 
% в смъртен изход 39,3% 29,4% 38,5% 

Общо 
Брой 183 17 200 

% в пол 91,5% 8,5% 100,0% 
% в смъртен изход 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Диаграма 7. Представяне на пациентите по пол спрямо летален изход 
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Анализ на риска за летален изход в зависимост от пол 
Резултатите от проучването относно оценката на риска за летален 

изход, показва, че полът не е фактор, който влияе върху 
неблагоприятен изход екзитус. [OR – 0.642; 95% CI 0.217 – 1.900] 
[Таблица 11 и Диаграма 7] 

Таблица 11. Оценка на риска за летален изход спрямо пол  

Odds ratio [OR] Стойност 
95% Confidence Interval 

По-нисък По-висок 
Odds Ratio за пол – мъж / жена 0,642 0,217 1,900 

За група екзитус = НЕ 0,965 0,888 1,048 
За група екзитус = ДА 1,502 0,551 4,099 

N / брой валидни случаи 200   

4.2.2. Пол и риск за повторно кървене 
Анализът на резултатите в проучването показва, че пациентите с 

повторно кървене са 11/200 – 5.5%. От тях: Мъже – 5/11 – 45.5%; 
Жени – 6/11 – 54.5%. [Таблица 12] 

Таблица 12. Разпределение на пациентите по пол спрямо повторно кървене  

Пол 
Повторно кървене 

Общо 
Не Да 

Мъже 
Брой 118 5 123 
% в пол 95,9% 4,1% 100,0% 
% в Повторно кървене 62,4% 45,5% 61,5% 

Жени 
Брой 71 6 77 
% в пол 92,2% 7,8% 100,0% 
% в Повторно кървене 37,6% 54,5% 38,5% 

Общо 
Брой 189 11 200 
% в пол 94,5% 5,5% 100,0% 
% в Повторно кървене 100,0% 100,0% 100,0% 

Оценка на риска за повторно кървене в зависимост от пол 
От резултатите в таблицата е видно, че полът не е значим 

статистически фактор, влияещ върху повторно кървене. [OR – 1.994; 
95% CI 0.587 – 6.774] [Таблица 13 и Диаграма 8] 
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Таблица 13. Оценка на риска за повторно кървене спрямо пол 

Odds ratio /OR/ Стойност 
95% Confidence Interval 

По-нисък По-висок 
Odds Ratio за пол – (мъж / жена) 1,994 0,587 6,774 
За група Повторно кървене = НЕ 1,040 0,966 1,121 
За група Повторно кървене = ДА 0,522 0,165 1,651 

N / брой валидни случаи 200   

 
Диаграма 8. Представяне на пациентите с повторно кървене спрямо пол 

4.3. Възрастта като предиктивен фактор за неблагоприятен изход 
при пациенти с ОНГГИК 

4.3.1. Възраст и риск за повторно кървене  

4.3.2. Възраст и риск за летален изход 
Ролята на възрастта за изхода при пациентите с ОНГГИК 

представлява обект на редица клинични проучвания. В публикации на 
редица автори се доказва, че възрастта на пациентите е фактор, имащ 
отношение към изхода при ОНГГИК. [50, 227, 229, 159, 219] 

Установено е, че възрастта над 60 години е рисков фактор за летален 
изход при ОНГГИК. Корелационната зависимост между възраст и летален 
изход има своето обяснение. Това са възрастовите особености и наличието 
на различни съпътстващи заболявания от страна на сърдечно-съдовата, 
ендокринната, нервната и др. системи, които са благоприятни фактори за 
прогресията им след ОНГГИК. 

Резултатите от цитираните публикации показват, че са налице 
значими различия по отношение на изхода след ОНГГИК при лица под 60, 
между 60 – 79 години и над 80-годишна възраст. Авторите посочват 
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значително по-голям брой неблагоприятни изходи в групите с по-висока 
възраст. 

Това беше причина да се приеме от нас и да се изследва възрастта 
като предиктивен фактор за неблагоприятен изход.  

Взето бе решение да се приложи критерия на Rockall за възрастово 
разпределение на пациентите и в настоящия дисертационен труд [по 
скалата на Rockall] и да се сравнят резултатите. [189, 190, 191]  

На базата на данните и от други подобни клинични проучвания, ние 
изградихме работната хипотеза за по-висока смъртност при пациенти 
на възраст над 60 години.  

Рeзултати след прилагането на критерия на Rockall за възраст 
Съгласно критерия на Rockall за разпределение на пациентите в три 

възрастови групи, нашите резултати показаха следната вариация: в групата 
до 60 години попаднаха 60/200 пациенти – 30%; в групата от 60 до 79 
години – 105/200 – 52.50% и в последната възрастова група – над 80 
години – 35/200 – 17.50%.  

Отчетливо се вижда, че най-голяма е междинната група, а именно тази 
на пациентите от 60 до 79 години – 105/200 – 52.50%. Сумарно, 
пациентите над 60-годишна възраст са 140/200 – 70%. [Таблица 14] 

Таблица 14. Разпределение на пациентите по възраст чрез Rockall скала. 

ТОЧКИ ROCKALL ВЪЗРАСТ ROCKALL СКАЛА БРОЙ / N / % 
0 до 59 години 60 30.00% 
1 От 60 до 79 години 105 52.50% 
2 над 80 години 35 17.50% 

4.3.1. Възраст и риск за повторно кървене: 
От проучваните пациенти с ОНГГИК, с повторно кървене в рамките 

на хоспитализационния период бяха 11/200 – 5.5%. [Таблица 15] 

Таблица 15. Пациенти с повторно кървене  

Повторно кървене Брой / n / % Валиден процент Кумулативен процент 
Не 189 94,5 94,5 94,5 
Да 11 5,5 5,5 5,5 

Общо 200 100,0 100,0 100.0 

От 11 пациенти с повторно кървене: 2/61 – 3.3% бяха от възрастовата 
група до 60 години; 5/104 – 4.8% – във възрастовата група от 60 до 79 
години и 4/35 – над 80 години – 11.4%. [Таблица 16 и Диаграма 9] 
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Таблица 16. Разпределение на пациентите според възрастта по Rockall и повторно 
кървене 

Възраст по Rockall /в точки/ – R* Повторно кървене Общо Не Да 

0 
Брой 59 2 61 

% в R* възраст 96,7% 3,3% 100,0% 
% в Повторно кървене 31,2% 18,2% 30,5% 

1 
Брой 99 5 104 

% в R* възраст 95,2% 4,8% 100,0% 
% в Повторно кървене 52,4% 45,5% 52,0% 

2 
Брой 31 4 35 

% в R* възраст 88,6% 11,4% 100,0% 
% в Повторнокървене 16,4% 36,4% 17,5% 

Общо 
Брой 189 11 200 

% в R* възраст 94,5% 5,5% 100,0% 
% в Повторно кървене 100,0% 100,0% 100,0% 

R възраст* – точки за възрастова група по Rockall 

 
Диаграма 9. Разпределение на пациентите спрямо възраст по Rockall и повторно 

кървене 

Разпределението на пациентите според възрастта и фактора 
повторно кървене ясно показва доминиращо по-големия брой 
пациенти над 60 годишна възраст – 9/11 – 81.9%. 
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4.3.2. Възраст и риск за летален изход 
От проучваните пациенти с ОНГГИК – 17/200 – 8.5% завършиха с 

летален изход в рамките на хоспитализационния период. 
В зависимост от разпределението по възрастовия критерий на 

Rockall – от общо 17 пациенти с летален изход – 16 /94.1%/ са над 60 
години и само 1 пациент /5.9%/ е под 60-годишна възраст. 

Тези резултати недвусмислено показват, че възрастта е предиктивен 
фактор, имащ отношение към неблагоприятен изход екзитус. [Таблица 
17 и Диаграма 10] 

Таблица 17. Разпределение на пациентите в Rockall възраст и летален изход 

Възраст по R*възраст /в точки/ Летален изход Общо Не Да 

0 
Брой 60 1 61 
% в R* възраст 98,4% 1,6% 100,0% 
% в смъртен изход 32,8% 5,9% 30,5% 

1 
Брой 91 13 104 
% в R* възраст 87,5% 12,5% 100,0% 
% в смъртен изход 49,7% 76,5% 52,0% 

2 
Брой 32 3 35 
% в R* възраст 91,4% 8,6% 100,0% 
% в смъртен изход 17,5% 17,6% 17,5% 

Общо 
Брой 183 17 200 
% в R* възраст 91,5% 8,5% 100,0% 
% в смъртен изход 100,0% 100,0% 100,0% 

R възраст* – възрастово разпределение по Rockall* 

 
Диаграма 10. Разпределение на пациентите по Rockall възраст и летален изход 
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От анализа на резултатите е видно, че пациентите над 60 г. са 
високо рискова група за летален изход. 

Анализ и оценка на собствените резултати за възраст: 
1. При възрастовото разпределение по Rockall скалата: 
• Първа група – до 60 години има 1 пациент /5.9%/ с летален изход; 
• Втора група – от 60 до 79 години – 13 пациенти /76.5%/ с летален 

изход 
• Трета група – над 80 години – 3 пациенти /17.6%/ с летален изход  

2. При средна смъртност от 8.5% за проучваните от нас 
пациенти – 17/200, 16/17 – 94.1% от екзитиралите са над 60-годишна 
възраст, а тези под 60 години са – 1 пациент – 5.9%. 

Това ни дава основание да определим възрастта като значим 
фактор за неблагоприятен изход екзитус. 

3. От пациентите с повторно кървене, 9/11 – 81.9% са над 
60-годишна възраст, което ни дава основание да потвърдим 
значимостта на възрастта като предиктивен фактор за 
неблагоприятен изход – повторно кървене. 

Установените възрастови различия по отношение на изхода, 
представляват категорично доказателство за удачно взетото решение 
да се извърши разпределение на пациентите на основата на 
факториалния фактор „Възраст“ 

Анализът на собствените резултати позволява да се направят 
следните изводи:  

1. ОНГГИК е по-често при лица в групата от 60 – 79 години, сред 
които сигнификантно по-голям е броят от мъжки пол. 

2. Неблагоприятен изход – повторно кървене и летален изход е 
значително по-чест при пациентите над 60 години. Тези резултати от 
дисертационният труд потвърдиха значението на възрастта като 
предиктивен фактор за неблагоприятен изход след ОНГГИК – повторно 
кървене и летален изход. Нашите собствени резултати, цитирани по-горе 
имат потвърдителен принос за по-високата честота на неблагоприятен 
изход при лица над 60 години.  

3. Полът не е предиктивен фактор за неблагоприятен изход – повторно 
кървене и смърт, при пациенти с ОНГГИК. 
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ЗАДАЧА 2: Да се оцени значимостта на хеморагичния шок върху 
риска за неблагоприятен изход 

4.4.1. Хеморагичен шок и риск за летален изход 

4.4.2. Хеморагичен шок и риск за повторно кървене 
Множество публикации представят ниво на смъртност 30 – 33% при 

пациенти с хеморагичен шок при приема. Тези резултати категорично 
показват, че хеморагичният шок е водеща причина за смърт при 
пациенти с ОНГГИК и доминантен рисков фактор при високо 
съотношение на рисковете. [38, 46, 48, 90, 138, 168] 

Именно поради тази причина в повечето рисково-прогностични скали 
шокът е изведен като предиктивен рисков фактор за неблагоприятен 
изход. [39, 46, 71,106, 191, 200] 

Корелационната зависимост между хеморагичен шок и летален изход 
при ОНГГИК има своето обяснение и то е в патофизиологичните и 
патоморфологичните промени, които хеморагичния шок предизвиква в 
организма. 

Критерият на ТА Rockall за определяне на хеморагичния шок 
като рисков фактор, бе приет и в настоящия дисертационен труд. [191] 

На базата на този критерий и данни от други клинични проучвания, 
ние построихме хипотеза за по-висок риск за повторно кървене и 
летaлен изход при пациенти с хеморагичен шок. 

4.4.1. Хеморагичен шок и летален изход 
Резултатите от нашето проучване показват следното: 26/200 

пациенти са били с шок при приема – 13%. С летален изход са 
завършили 6/26 – 23.1%. Спрямо групата от общо 17 екзитирали, 
пациентите с шок и екзитус представляват – 35.3%. [Таблица 18] 

Таблица 18. Пациенти с хеморагичен шок и летален изход  

Шок / летален изход Летален изход Общо Hе Да 

Не 
Брой 163 11 174 

% в шок 93,7% 6,3% 100,0% 
% в смъртен изход 89,1% 64,7% 87,0% 

Да 
Брой 20 6 26 

% в шок 76,9% 23,1% 100,0% 
% в смъртен изход 10,9% 35,3% 13,0% 

Общо 
Брой 183 17 200 

% в шок 91,5% 8,5% 100,0% 
% в смъртен изход 100,0% 100,0% 100,0% 
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Оценката на риска за летален изход ясно показва значимо по-
високия риск при пациенти с хеморагичен шок – над четири пъти.  

[OR – 4.445; 95% CI 1.483-13.325 ] [Таблица 19 и Диаграма 11] 
Таблица 19. Оценяване на риска за летален изход при пациенти с хеморагичен 

шок  

Odds Ratio [OR] Стойност 
95% Confidence Interval [CI] 
По-нисък По-висок 

Odds Ratio[OR] за шок (не/да) 4,445 1,483 13,325 
За група смъртен изход = не 1,218 0,983 1,508 
За група смъртен изход = да 0,274 0,111 0,677 

N / брой / валидни случаи 200   

 
Диаграма 11. Представяне на пациентите с хеморагичен шок и летален изход 

4.4.1.1. Персистиращо кървене/хеморагичен шок и риск за 
летален изход 

В нашето проучване с персистиращо кървене при приема са били 
общо 23/200 – 11.5%, съотнесено към общия брой пациенти с ОНГГИК. 
От тях – 16/23 – 69.6% са били без шок при приема и 7/23 – 30.4% с 
персистиращо кървене и шок. [Таблица 20] 
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Таблица 20. Пациенти с персистиращо кървене и хеморагичен шок  

Шок / Персистиращо кървене 
Персистиращо кървене 

Общо 
Не Да 

Не 
Брой 158 16 174 

% в шок 90,8% 9,2% 100,0% 
% в персистиращо кървене 89,3% 69,6% 87,0% 

Да 
Брой 19 7 26 

% в шок 73,1% 26,9% 100,0% 
% в персистиращо кървене 10,7% 30,4% 13,0% 

Общо 
Брой 177 23 200 

% в шок 88,5% 11,5% 100,0% 
% в персистиращо кървене 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Диаграма 12. Пациенти с персистиращо кървене и хеморагичен шок 

Установихме, че персистиращото кървене е рисков фактор за 
хеморагичен шок, респ. за летален изход, като този риск е също почти 
4 пъти по-висок. [OR 3.638; 95% CI 1.328–9.966] [Диаграма 12] 

4.4.2. Хеморагичен шок и риск за повторно кървене 
От 26 пациенти с хеморагичен шок при приема, при 5 – 19.2% се е 

изявило повторно кървене, което съставлява 45.5% от общия брой 
пациенти с повторно кървене – 5/11. [Таблица 21] 
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Таблица 21. Пациенти с хеморагичен шок и повторно кървене 

Шок / повторно кървене Повторнокървене Общо не да 

шок 

не 
Брой 168 6 174 

% в шок 96,6% 3,4% 100,0% 
% в повторно кървене 88,9% 54,5% 87,0% 

да 
Брой 21 5 26 

% в шок 80,8% 19,2% 100,0% 
% в повторно кървене 11,1% 45,5% 13,0% 

Общо 
Брой 189 11 200 

% в шок 94,5% 5,5% 100,0% 
% в повторно кървене 100,0% 100,0% 100,0% 

Оценка на риска за повторно кървене при хемарогичен шок 

Таблица 22. Оценяване на риска за повторно кървене при пациенти с 
хеморагичен шок  

Odds Ratio / OR Value 
95% Confidence Interval 

Lower Upper 
Odds Ratio за шок (не/да) 6,667 1,871 23,752 
За група Повторно кървене = не 1,195 0,989 1,445 
За група Повторно кървене = да 0,179 0,059 0,546 
N / Брой валидни случаи 200  

 
Диаграма 13. Представяне на пациентите с хеморагичен шок и повторно кървене 

Установихме, че хеморагичния шок е рисков фактор за повторно 
кървене – рискът за повторно кървене при пациентите с хеморагичен 
шок е почти 7 пъти по-висок. [Таблица 22 и Диаграма 13] 
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Нашите резултати показват значително по-висока смъртност за 
пациентите с хеморагичен шок – 33.5% при средна смъртност от 8.5% 
за цялата извадка, което е напълно съпоставимо с резултатите на TA 
Rockall. [191]  

Получените резултати потвърдиха работната ни хипотеза, че 
пациенти с хеморагичен шок са с повишен риск за смъртен изход, 
респ. за повторно кървене. 

При съпоставяне на нашите резултати по отношение на 
смъртността, с тези на други автори се вижда, че те са сходни с тези на 
Bornman PC – 14.1% [56]; Rockall – 14.7% [191]; Hearnshaw SA – 12.6%. 
[107] 

При анализа на собствените резултати, относно фактора 
хеморагичен шок и риск за летален изход, могат да се направят 
следните изводи: 
1. Хеморагичният шок е значим предиктивен фактор за 

неблагоприятен изход екзитус, респ. повторно кървене. Тези 
пациенти се нуждаят от незабавна оценка на състоянието и 
подходяща и комплексна ресусцитация, поради значително по-
високия риск за неблагоприятен изход.  

2. В същото време, е необходим динамичен мониторинг на тази 
група от пациенти – в пряка колаборация между хирург, 
реаниматор и гастроентеролог, с оглед подходяща дислокация за 
ниво и обем на здравни грижи; оптимално менажиране на подхода 
и поведението с цел бърза и адекватна интервенция: ендоскопска 
хемостаза, спешна хирургична интервенция с цел хемостаза, 
трансфузия на кръв и кръвни съставки и корекция на значимите 
клинични и патофизиологични отклонения. 

ЗАДАЧА 3: Да се изследва влиянието на придружаващите заболявания 
върху риска за неблагоприятен изход 

4.5. Придружаващи заболявания и риск за неблагоприятен изход 

4.5.1. Придружаващи заболявания и риск за летален изход 

4.5.2. Придружаващи заболявания и риск за повторно кървене 
При обсъждането на възрастовото разпределение на пациентите с 

ОНГГИК ние акцентуирахме върху това, че пациентите от по-високите 
възрастови групи са с едно или повече придружаващи заболявания и общо 
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влошено здраве, което е предпоставка за появата на усложнения, респ. 
неблагоприятен изход. 

Различни клинични проучвания извеждат придружаващите 
заболявания при пациентите с ОНГГИК като водещ предиктивен фактор за 
неблагоприятен изход. [48, 50, 83 138, 167, 214 219, 227]  

Неслучайно придружаващите заболявания като предиктивен фактор 
на риска за неблагоприятен изход са включени в повечето рисково 
прогностични скали – Baylor, Rockall, Sedar Sinai Index, AIMS 65, PNED 
скалата и др. [199, 191 200, 106, 168] 

Внимателният анализ на резултатите от проучванията на 
горепосочените автори по признака „придружаващи заболявания“ 
установява доминантно по-висок процент на придружаващите заболявания 
при пациентите с неблагоприятен изход – както по отношение на броя им, 
така и по отношение на тяхната тежест. Общоприето е становището, че 
сърдечно-съдовите заболявания са най-честата придружаваща патология 
при пациентите с ОНГГИК. Именно затова, сърдечно-съдовите 
заболявания, респ. кардио-васкуларната болест ИБС с/без сърдечна 
недостатъчност /СН/] се приемат като непосредствена заплаха за живота на 
пациентите с ОНГГИК. Повечето от тези автори включват също така 
чернодробните /ЧН/, бъбречните, респ. ХБН и малигнените заболявания 
като водещи причини за неблагоприятен изход при пациенти с ОНГГИК. 

Така се дава отговор на въпроса, защо в редица публикации, 
придружаващите заболявания, възрастта и неблагоприятния изход се 
разглеждат като неразделни едни от други. 

Този подход беше приет и приложен и в настоящия труд – отделно 
и като компонент на Rockall скалата. 

В проучването на дисертационния труд установихме, че 63/200 
пациенти са без придружаващи заболявания – 31.5%; 137/200 – 68.5% 
са с придружаващи заболявания, като най-голям е делът на тези със 
сърдечно-съдови заболявания – 99/200 – 44.5%, а спрямо тези с 
придружаващи заболявания – 99/137 – 72.3%. Следват пациентите с 
малигнени заболявания. [общо: в/извън ГИТ] и ХБН/ЧН] Делът на 
останалите придружаващи заболявания е значително по-малък. 

4.5.1. Придружаващи заболявания и риск за летален изход 
От 63/200 пациенти – 31.5% без придружаващи заболявания, само 1 е 

със летален изход – 1.6%; От 137/200 – 68.5% с придружаващи 
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заболявания, с летален изход са 16/200 пациенти – 11.7%, а спрямо броя 
на екзитиралите те са 16/17 – 94.1%.  

Описаните резултати недвусмислено показват пряката връзка между 
придружаващите заболявания и неблагоприятен летален изход.  

[Таблица 23 и Диаграма 14] 

Таблица 23. Придружаващи заболявания и летален изход 

Придружаващи заболявания 
Летален изход 

Общо 
Не Да 

Без придр. забол. 
Брой 62 1 63 

% в придр. забол. 98,4% 1,6% 100,0% 
% в смъртен изход 33,9% 5,9% 31,5% 

С придр. забол. 
Брой 121 16 137 

% в придр. забол. 88,3% 11,7% 100,0% 
% в смъртен изход 66,1% 94,1% 68,5% 

Общо 
Брой 183 17 200 

% в придр. заб. 91,5% 8,5% 100,0% 
% в смъртен изход 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Диаграма 14. Разпределение на пациентите с/без придружаващи заболявания 

спрямо летален изход 

ОЦЕНКА на риска за летален изход при пациенти с 
придружаващи заболявания 

Придружаващите заболявания са съществен статистически 
значим рисков фактор за летален изход – рискът е 8 пъти по-голям.  

[OR 8.198; 95% CI 1.062 – 63.26] [p = 0.015] [Таблица 24] 
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Таблица 24. Оценка на риска за летален изход при пациенти с ОНГГИК и 
придружаващи заболявания 

Odds Ratio [OR] Стойност 
95% Confidence Interval 

По-нисък По-висок 
за придр. Заб. 

(без придр. заб. / с придр. заб.) 8,198 1,062 63,262 

За група Екзитус = НЕ 1,114 1,040 1,193 
За група Екзитус = ДА 0,136 ,018 1,002 

N / брой валидни случаи 200   

При съпоставянето на резултатите в нашето проучване с тези на 
други автори установихме следното: при средна смъртност от 14.3% в 
проучването на TA Rockall, пациентите без придружаващи 
заболявания са 38.28%. От тях с повторно кървене – 11.2%; с летален 
изход – 4.4%. 

Пациентите с придружаващи заболявания в неговото проучване 
са 61.72%: с ИБС – 16.%; от тях – с повторно кървене – 16.5%; с летален 
изход – 19%. 

С чернодробна цироза, респ. Чернодробна недостатъчност /ЧН/ – 
4.2%; от тях с повторно кървене – 35.5%; с летален изход – 38.2%. 

С ХБН – 2.9%; от тях – с повторно кървене – 24.4% с летален изход – 
45.5%. 

С малигнени заболявания – 2.8%; от тях с повторно кървене – 
23.7%; с летален изход – 27.7%. [191] 

4.5.1.1. Придружаващо заболяване ИБС и летален изход 
ИБС* бе дефинирана като: предхождащ миокарден инфаркт; ангина; 

сърдечна аритмия /РПН/, коронарна интервенция, by pass на коронарната 
артерия. /Документирани в ИЗ/ 

При проучването на резултатите – 14/115 пациенти с ИБС завършват с 
летален изход – 12.4%. [Таблица 25 и Диаграма 15] 
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Таблица 25. Пациенти с ИБС и летален изход 

ИБС 
Летален изход 

Общо 
Не Да 

Не 
Брой 82 3 85 

% в ИБС 96,5% 3,5% 100,0% 
% в екзитус 44,8% 17,6% 42,5% 

Да 
Брой 101 14 115 

% в ИБС 87,8% 12,2% 100,0% 
% в екзитус 55,2% 82,4% 57,5% 

Общо 
Брой 183 17 200 

% в ИБС 91,5% 8,5% 100,0% 
% в екзитус 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Диаграма 15. Пациенти с ИБС и летален изход 

Оценка на риска за летален изход при пациенти с ИБС 
ИБС като придружаващо заболяване при пациенти с ОНГГИК е 

база – предпоставка за четири пъти по-висок риск за летален изход.  
[OR – 3.789; 95 % CI – 1.053 – 13.634] [Таблица 26] 
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Таблица 26. Оценка на риска за летален изход при ИБС 

Odds Ratio[ OR ] Стойност 
95% Confidence Interval [ CI ] 
По - нисък По – висок 

за ИБС (не / да) 3,789 1,053 13,634 
За група екзитус = НЕ 1,098 1,015 1,189 
За група екзитус = ДА 0,290 0,086 0,977 

N / брой валидни случаи 200   

4.5.1.2. Пациенти с ХБН*/ЧН* и летален изход 
• ХБН* – документирана при приема или в предходни документи 
• ЧН* /чернодробна цироза; респ. недостатъчност/ – документирана 

при приема или чрез лабораторните и други изследвания в рамките 
на хоспитализационния период 

Анализът на резултатите установи, че 16/200 проучвани пациенти – 
8% са били с ХБН/ЧН. От тази група пациенти с летален изход са 
завършили – 5/16 – 31.3%. Спрямо броя на екзитиралите общо 17 
пациенти, тези с ХБН/ЧН съставляват 29.4%. [Tаблица 27 и Диаграма 16] 

Таблица 27.  Пациенти с ХБН/ЧН и летален изход 

ХБН / ЧН 
Летален изход 

Общо 
Не Да 

Не 
Брой 172 12 184 

% в ХБН_ЧН 93,5% 6,5% 100,0% 
% в eкзитус 94,0% 70,6% 92,0% 

Да 
Брой 11 5 16 

% в ХБН_ЧН 68,8% 31,3% 100,0% 
% в eкзитус 6,0% 29,4% 8,0% 

Общо 
Брой 183 17 200 

% в ХБН_ЧН 91,5% 8,5% 100,0% 
% в екзитус 100,0% 100,0% 100,0% 
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Диаграма 16. Пациенти с ХБН / ЧН и летален изход  

Оценка на риска за летален изход при пациенти с ХБН/ЧН 
При анализа на резултатите относно оценката на риска за летален 

изход при пациентите с придружаващи ХБН и/или ЧН можем да 
отбележим значимо по-високия риск за летален изход – 
приблизително седем пъти. [OR – 6.515; 95 % CI 1.946 – 21.811] 
[Таблица 28] 

Таблица 28. Оценка на риска за летален изход при ХБН/ЧН 

Odds Ratio [OR] Стойност 
95% Confidence Interval 

CI 
По-нисък По-висок 

Odds Ratio /OR/ – ХБН – ЧН (не / да) 6,515 1,946 21,811 
За група екзитус = не 1,360 0,975 1,896 
За група екзитус = да 0,209 0,084 0,518 

N /брой/ валидни случаи 200   
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4.5.1.3. Придружаващи малигнени заболявания и риск за 
неблагоприятен изход 

С малигнени заболявания са били 13/200 пациенти – 6.5% от общия 
брой. С малигнения заболявания на ГИТ са били 10/200 от пациентите – 
5.0%: Карцином на стомаха е намерен при 7/200 – 3.50%; Лимфом на 
стомаха при 2/200 – 1.0% и карцином на езофага при 1/200 – 0.5%. Другите 
3/200 – 1.5% са пациенти с малигнено заболяване на белия дроб. С летален 
изход са 4/13 – 30.8%, а спрямо общия брой на екзитиралите са 4/17 – 
23.5%.  

4.5.1.3.1. Малигнени заболявания и риск залетален изход 

Собствени резултати 
При съпоставянето на пациентите с придружаващи малигнени 

заболявания спрямо неблагоприятен изход екзитус, те се разпределиха 
както следва: без придружаващо малигнено заболяване и летален 
изход бяха 13/17 – 76.5%; с придружаващо малигнено заболяване и 
летален изход – 4/17 – 23.5%. [Таблица 29 и Диаграма 17] 

Таблица 29. Пациенти с малигнени заболявания и летален изход 

Малигнени заболявания 
Летален изход 

Общо 
Не Да 

Не 
Брой 174 13 187 

% в Малигнени заб. 93,0% 7,0% 100,0% 
% в смъртен изход 95,1% 76,5% 93,5% 

Да 
Брой 9 4 13 

% в Малигнени заб. 69,2% 30,8% 100,0% 
% в смъртен изход 4,9% 23,5% 6,5% 

Общо 
Брой 183 17 200 

% в Малигнени заб. 91,5% 8,5% 100,0% 
% в смъртен изход 100,0% 100,0% 100,0% 
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Диаграма 17. Пациенти с малигнени заболявания и летален изход 

Оценка на риска за летален изход при пациенти с малигнени 
заболявания 

От резултатите в проучването може да се отчете много високия 
риск за летален изход при пациентите с ОНГГИК и придружаващо 
малигнено заболяване – шест пъти по-висок спрямо тези без 
малигнено заболяване. [OR – 5.949; 95% CI 1.612 – 21, 952] [Таблица 30] 

Таблица 30. Оценка на риска за летален изход при придружаващи малигнени 
заболявания 

Odds Ratio [OR] Стойност 
95% Confidence Interval 

CI 
По-нисък По-висок 

Odds Ratio /OR/ за Малигнени заб. (не / да) 5,949 1,612 21,952 
За група екзитус = не 1,344 0,933 1,935 
За група екзитус = да 0,226 0,086 0,596 

N /брой/ валидни случаи 200   
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4.5.1.3.2. Придружаващи заболявания и риск за повторно кървене 

Собствени резултати 
От общо 63 пациенти без придружаващи заболявания, с повторно 

кървене е бил 1 – 1.6%, а при 10/137 – 7.3% от пациентите с 
придружаващи заболявания се е изявило повторно кървене. [Таблица 31] 

Таблица 31. Придружаващи заболявания и повторно кървене 

Придружаващи заболявания 
Повторно кървене 

Общо 
Не Да 

Без придр. заб. 
Брой 62 1 63 

% в придр.забол. 98,4% 1,6% 100,0% 

С придр. заб. 
Брой 127 10 137 

% в придр. забол. 92,7% 7,3% 100,0% 

Общо 
Брой 189 11 200 

% в придр. заб. 94,5% 5,5% 100,0% 

Оценка на риска за повторно кървене при пациенти с 
придружаващи заболявания 

 
Диаграма 18. Представяне на пациентите с ОНГГИК в зависимост от 

придружаващи заболявания и повторно кървене 

От представените резултати се вижда отчетливо по-високия риск за 
повторно кървене при пациентите с придружаващи заболявания – 
петкратно по-висок. [OR – 4.882; 95% CI 0.611 – 38.996] [p = 0.088] 
[Таблица 32 и Диаграма 18] 
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Таблица 32. Оценка на риска за повторно кървене при придружаващи 
заболявания 

Odds Ratio [OR] Стой- 
ност 

95% Confidence Interval 
[CI] 

По-нисък По-висок 
За придр. заб. (без придр. заб. / с придр. заб.) 4,882 0,611 38,996 

За група Повторнокървене = не 1,062 1,003 1,123 
За група Повторнокървене = да 0,217 0,028 1,662 

N / брой валидни случаи 200   

4.5.1.3.2.1. Придружаващо заболяване ИБС и риск от повторно 
кървене 

Резултатите от проучването показват, че 10/115 пациенти с ИБС – 
8.7% са били с повторно кървене и само 1/85 – 1.2% не е бил с ИБС.  
[Таблица 33] 

Таблица 33. ИБС и повторно кървене 

ИБС 
Повторно кървене 

Общо 
Не Да 

Не 
Брой 84 1 85 

% в ИБС 98,8% 1,2% 100,0% 

Да 
Брой 105 10 115 

% в ИБС 91,3% 8,7% 100,0% 

Общо 
Брой 189 11 200 

% в ИБС 94,5% 5,5% 100,0% 

Оценка на риска за повторно кървене при пациенти с ИБС 
Резултатите показват значителен риск за повторно кървене при 

пациенти с придружаващо заболяване ИБС – осем пъти по-висок.  
[OR – 8.000; 95% CI 1.004 – 63.752] [Таблица 34] 

Таблица 34. Оценка на риска за повторно кървене при ИБС 

Odds Ratio [OR] Стойност 
95% Confidence Interval [CI] 
По-нисък По-висок 

Odds Ratio за ИБС (не / да) 8,000 1,004 63,752 
За група Повторно кървене = не 1,082 1,018 1,150 
За група Повторно кървене = да ,135 ,018 1,037 

N / брой валидни случаи 200   
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4.5.1.3.2.2. Придружаващо заболяване ХБН/ЧН и повторно 
кървене 

Анализът на резултатите показва, че при 1/16 – 6.3% от пациентите с 
ХБН/ЧН се е изявило повторно кървене. [Таблица 35] 

Таблица 35. Пациенти с ХБН / ЧН и повторно кървене 

ХБН / ЧН 
Повторно кървене 

Общо 
Не Да 

Не 
Брой 174 10 184 

% в ХБН/ЧН 94,6% 5,4% 100,0% 

Да 
Брой 15 1 16 

% в ХБН/ЧН 93,8% 6,3% 100,0% 

Общо 
Брой 189 11 200 

% в ХБН/ЧН 94,5% 5,5% 100,0% 

Оценка на риска за повторно кървене при ХБН/ЧН 
При оценката на риска за повторно кървене може да се отчете, че 

ХБН/ЧН не са статистически значими предиктивни фактори за 
неблагоприятен изход повторно кървене. [OR – 1.160; 95% CI 0.139 – 
9.686] [Таблица 36] 

Таблица 36. Оценка на риска за повторно кървене при ХБН / ЧН  

Odds Ratio [OR] Стойност 
95% Confidence Interval [CI] 
По-нисък По-висок 

за ХБН_ЧН (не / да) 1,160 0,139 9,686 
За група Повторнокървене = не 1,009 0,885 1,150 
За група Повторнокървене = да 0,870 0,119 6,369 

N / брой валидни случаи 200   

4.5.1.3.2.3. Придружаващи малигнени заболявания и повторно 
кървене  

От общо 13 пациенти с малигнени заболявания – 0 /0%/ пациенти са 
били с повторно кървене. [Таблица 37] 
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Таблица 37. Малигнени заболявания и повторно кървене 

Малигнени заболявания 
Повторно кървене 

Общо 
Не Да 

Не 
Брой 176 11 187 

% в Малигнени заб. 94,1% 5,9% 100,0% 

Да 
Брой 13 0 13 

% в Малигнени заб. 100,0% 0,0% 100,0% 

Общо 
Брой 189 11 200 

% в Малигнени заб. 94,5% 5,5% 100,0% 

Оценка на риска за повторно кървене при пациенти с малигнени 
заболявания 

Оценката на риска за повторно кървене при налични малигнени 
заболявания показва, че те са статистически неопределящ фактор.  
[OR – 0.941; 95 % CI – 0.908 – 0,976] [Таблица 38] 

Таблица 38. Оценка на риска за повторно кървене при малигнени заболявания 

Odds Ratio [OR] Стойност 
95% Confidence Interval [CI] 
По-нисък По-висок 

За група Повторнокървене = не 0,941 0,908 0,976 
N / брой валидни случаи 200   

Анализът на собствените резултати в раздела Придружаващи 
заболявания и неблагоприятен изход след ОНГГИК, позволява да се 
направят следните изводи: 

1. Групата пациенти без придружаващи заболявания са 
практически с неглижиран риск за неблагоприятен изход – повторно 
кървене и смърт. 

2. Сърдечно-съдовите заболявания, респ. ИБС са най-честата 
придружаваща патология при пациенти с ОНГГИК, особено след 60-
годишна възраст. Тази група придружаващи заболявания е и с най-голям 
процент отбелязан неблагоприятен изход – повторно кървене и смърт.  

3. ХБН/ЧН и малигнените заболявания, макар и с по-малък дял, също 
са с висок риск за летален изход, като 1/3 от пациентите с малигнени 
заболявания завършват с екзитус след ОНГГИК.  

4. В същото време ХБН/ЧН и малигнените заболявания 
придружаващи ОНГГИК, нямат пряко влияние върху повторното кървене. 
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5. Потвърждава се твърдението на ТА Rockall и други автори, че 
пациентите с ОНГГИК не умират само от ексангвинацията, а от 
съчетанието с придружаващите заболявания и тяхното задълбочаване или 
отключване. 

Съпоставимост на резултатите в нашето проучване с тези на 
други автори по отношение установените придружаващи заболявания: 

В проучването на V. Jairath: c ИБС са 28%; с ХБН – /17%/ с Цироза и 
ЧН – 10% и с малигнени заболявания – 10%. [229]. 

При Hearnshaw SA – ИБС/СН при новоприети – 22.6%; чернодробна 
цироза – 8.7%; бъбречни заболявания и ХБН – 7.0%; малигнени 
заболявания – 10.4% [107] 

Di Fiore: ИБС – 17.9%; ХБН/ЧН – общо – 29.9% и малигнени 
заболявания – 7.9%. [83] 

ENERGIB: с ИБС – 33.6% спрямо 57.5% в нашето проучване; 
ХБН/ЧН – 13.2% спрямо 8% в нашето проучване; с малигнени 
заболявания – 9.7% спрямо 6.5% в нашите резултати. [138] 

ЗАДАЧА 4.  

4.6. Външно валидиране на пре-ендоскопската /Клинична/ Rockall 
скала и определяне риска за неблагоприятен изход 

4.6.1. Клинична Rockall скала и рискови класове 

4.6.2. Клинична скала и риск за летален изход 

4.6.3. Клинична скала и риск за повторно кървене 
Няколко проучвания оценяват използваемостта на клиничната Rockall 

скала за рисково стратифициране на пациентите с ОНГГИК в 
прогнозирането на повторно кървене и летален изход: [Tham TCK – 218, 
Mona Patel – 178, Sanders – 201, Enns RA – 87, Gralnek I – 99] Резултатите 
от техните изследвания са сравними с тези на TA Rockall при 
прогнозирането на повторно кървене и смърт при пациенти с ОНГГИК. 

Изхождайки от резултатите в техните проучвания се взе решение да 
приложим клиничната скала на Rockall и спрямо проучвания от нас 
контингент от пациенти с ОНГГИК и да сравним резултатите. 
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4.6.1. Клинична скала на Rockall 

Собствени резултати 
Прилагането на клиничната Rockall скала спрямо проучваните от нас 

пациенти с ОНГГИК ги разпредели както следва: с 0 точки са 39 – 19.5%, 
респ. 24 мъже и 15 жени – 61.5/38.5% в тази група; 1 точка са 18 – 9%; 
мъже спрямо жени – 10/8; [55.6/44.4% ]; 2 точки са 11 /5.5%/, мъже/жени – 
10/1; [90.9/9.1%]; 3 точки са 62 /31%/; мъже/жени – 36/26 [58.1/41.9%]; 4 
точки са 42 /21%/, мъже/жени – 28/14 [66.7/33.3%]; 5 точки са 14 /7%/, 
мъже/жени – 9/5 [64.3/35.7%]; 6 точки са 14 /7%/, мъже/жени – 6/8 
[42.9/57.1%]; 7 точки – 0 /0%/ [Таблица 39] 

Таблица 39. Разпределение на пациентите в пре-ендоскопска Rockall скала 

Пре-ендоскопска Rockall скала /в точки/ 
Пол 

Общо 
Мъже Жени 

0 
Брой 24 15 39 

% в R* преенд. скала 61,5% 38,5% 100,0% 
% в пол 19,5% 19,5% 19,5% 

1 
Брой 10 8 18 

% в R* преенд. скала 55,6% 44,4% 100,0% 
% в пол 8,1% 10,4% 9,0% 

2 
Брой 10 1 11 

% в R* преенд. скала 90,9% 9,1% 100,0% 
% в пол 8,1% 1,3% 5,5% 

3 
Брой 36 26 62 

% в R* преенд. скала 58,1% 41,9% 100,0% 
% в пол 29,3% 33,8% 31,0% 

4 
Брой 28 14 42 

% в R* преенд.скала 66,7% 33,3% 100,0% 
% в пол 22,8% 18,2% 21,0% 

5 
Брой 9 5 14 

% в R* преенд. скала 64,3% 35,7% 100,0% 
% в пол 7,3% 6,5% 7,0% 

6 
Брой 6 8 14 

% в R* преенд. скала 42,9% 57,1% 100,0% 
% в пол 4,9% 10,4% 7,0% 

Общо 
Брой 123 77 200 

% в R* преенд. скала 61,5% 38,5% 100,0% 
% в пол 100,0% 100,0% 100,0% 
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Прилагането на пре-ендоскопската  Rockall скала спрямо проучваните 
от нас пациенти, определи следните рискови класове: нисък рисков 
клас – 72/200 – 36%; умерен рисков клас – 114/200 – 57% и висок 
рисков клас – 14/200 – 7% [Таблица 40 и Диаграма 19] 

Таблица 40. Rockall рисков клас в пре-ендоскопска скала  

Валиден клас Честота % Валиден % Кумулативен % 
Нисък 72 35,6 36,0 36,0 
Умерен 114 56,4 57,0 93,0 
Висок 14 6,9 7,0 100,0 
Общо 200 100,0   

 

Диаграма 19. Рисков клас на пациентите с ОНГГИК според клинична скала 

4.6.2. Клинична скала на Rockall и риск за летален изход: 
От общо 200 пациенти с ОНГГИК, в ниско-рисковия клас [0 – 2 точки] 

по клиничната скала попадат 72 пациенти /36%/. От тази група с летален 
изход са завършили 2 /2.8%/; С умерен риск [3 – 5 точки] са 114 пациенти 
/57%/, като 13 /11.4%/ са със смъртен изход; Висок риск скалата определя 
за 14 пациенти /7%/ от общия брой. Смъртните случаи в тази рискова 
група са 2 /14.3%/. 

Вижда се, че 128 пациенти /64%/ сумарно попадат в умерения и висок 
рисков клас и от общо 17 екзитирали /8.5%/ – 15 /88.2%/ са в тази сборна 
група. [Таблица 41 и Диаграма 20] 

Или, с нарастването на рисковия клас в скалата нараства и риска 
за неблагоприятен изход – летален изход. 
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Таблица 41. Рисков клас по клинична Rockall скала и летален изход 

Рисков клас по клинична Rockall* скала 
Летален изход 

Общо 
Не Да 

Нисък 
Брой 70 2 72 

% в R*_рисков клас 97,2% 2,8% 100,0% 
% в смъртен изход 38,3% 11,8% 36,0% 

Умерен 
Брой 101 13 114 

% в R*_рисков клас 88,6% 11,4% 100,0% 
% в смъртен изход 55,2% 76,5% 57,0% 

Висок 
Брой 12 2 14 

% в R*_рисков клас 85,7% 14,3% 100,0% 
% в смъртен изход 6,6% 11,8% 7,0% 

Общо 
Брой 183 17 200 

% в R*_рисков клас 91,5% 8,5% 100,0% 
% в смъртен изход 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Диаграма 20. Разпределение на пациентите по рисков клас в пре ендоскопска 

Rockall скала спрямо летален изход 
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Съпоставимост на нашите резултати с тези на TA Rockall в 
клинична /пре-ендоскопска/ скала: 

Смъртност в нисък рисков клас /0 – 2 точки/: средна смъртност – 
2.7%, с нарастване от 0.2 до 5.6% при тези с 2 точки. 

Смъртност в умерен рисков клас /3 – 5 точки/: средна смъртност – 
25.1% с тенденция за нарастване от 11.0 до 39.6% при пациентите с 5 
точки. 

Смъртност във висок рисков клас /6 – 7 точки/: средна 
смъртност – 49.45%; нарастване – от 48.9 до 50% [191] 

Като извод може да се отбележи, че леталитетът в нашето 
проучване е съпоставим с този в проучването на TA Rockall за ниския 
рисков клас, докато за умерения и високия рисков клас – леталитетът 
в нашето проучване е по-нисък. 

Съпоставимост с резултатите на Hearnshaw SA в клинична скала: 
Cредна смъртност в нисък рисков клас – 2.8 % /от 0.4 до 6.0%/; в 

умерен рисков клас – средна смъртност 14.8% /7.4 – 23%/ и средна 
смъртност във висок рисков клас – 46% /39 – 53%/ [107] 

Резултатите в нашето проучване са съпоставими с тези на 
Hearnshaw SА в ниския и умерен рисков клас, докато за високия 
рисков клас леталитетът е по-нисък в нашето проучване. 

4.6.3. Клинична Rockall скала и риск за повторно кървене 

Собствени резултати 
От ниския рисков клас – 1/11 е бил с повторно кървене – 9.1%; от 

умерения рисков клас – 8/11 – 72.7% са били с повторно кървене, докато за 
високия рисков клас този процент е 18.2% – 2/11. [Таблица 42] 
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Таблица 42. Пациенти с повторно кървене в клинична Rockall скала 

Рисков клас по ROCKALL скала 
Повторно кървене 

Общо 
Не Да 

Нисък Брой 71 1 72 
% в рисков клас 98.6% 1.4% 100.0% 
% в Повторно кървене 37.6% 9.1% 36.0% 

Умерен Брой 106 8 114 
% в рисков клас 93.0% 7.0% 100.0% 
% в Повторно кървене 56.1% 72.7% 57.0% 

Висок Брой 12 2 14 
% в рисков клас 85.7% 14.3% 100.0% 
% в Повторно кървене 6.3% 18.2% 7.0% 

Общо Брой 189 11 200 
% в рисков клас 94.5% 5.5% 100.0% 
% в Повторно кървене 100.0% 100.0% 100.0% 

Съпоставяне на нашите резултати с тези на други автори 
При TA Rockall след прилагането на клиничната скала за 

повторно кървене са се получили следните резултати: В нисък рисков 
клас – 4.4% – с нарастване от 4.9 до 5.3%. От тях с екзитус – 0%. В 
умерен рисков клас – 16.43%; тенденция да нарастване – от 11.2 до 
24.15%. От тях с екзитус – 16%, като е налице е тенденция за нарастване на 
смъртността от 10.0 до 22.9%. Във висок рисков клас – повторно кървене 
е наблюдавано при – 38.35% средно, с тенденция за покачване от 32.9 до 
43.8%; От тях с екзитус са – 38.3% средна смърност, като тенденцията е 
нарастваща от 33.3 до 43.4%. Прогнозируемата смъртност в нисък рисков 
клас е съпоставима с наблюдаваната – 2.8% срещу 3.0%. За умерения 
рисков клас съответно тези резултати са – 25.5% средна прогнозируема 
смъртност спрямо 22.7% наблюдавана. Съответно за високия рисков клас – 
това съотношение е 50.6% спрямо 68%. Отчетливо се вижда, че 
наблюдаваната смъртност във високия рисков клас е значимо по-висока от 
прогнозираната. Средно прогнозираната обща смъртност е 14.3% при 
наблюдавана средна смъртност 14.5%. [191] 

Отчитането на тези резултати в проучването на TA Rockkall 
показва ясна тенденция за прогресивно покачване на повторното 
кървене и смъртния изход с нарастване на рисковия клас в 
клиничната Rockall скала. 
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В проучването на Tham ТСК от 102 проучвани пациенти със средна 
възраст 59 години, при равен брой мъже/жени, – 38% от тях попадат в 
ниско-рисковия клас за неблагоприятен изход. При тях не е отбелязан 
неблагоприятен изход. Клинична скала > 3 се асоциира с повторно 
кървене при 4 /21%/; и смъртен изход при 2 /10%/. [218] 

Резултатите в нашето проучване след прилагане на клиничната 
скала на Rockall са напълно съпоставими с тези на Tham TCK по 
отношение  пропорцията на ниско-рисковите пациенти. [38.0% спрямо 
36.0% в нашето проучване ] 

ЗАДАЧА 5. 

4.7. Външно валидиране на след-ендоскопска и пълна ROCKALL 
скала – оценка на риска за неблагоприятен изход. 

4.7.1. След-ендоскопска Rockall скала и риск за неблагоприятен 
изход 

4.7.2. Пълна Rockall скала и риск за неблагоприятен изход 
Редица клинични проучвания поставят кървенето от язвена болест на 

водещо място при пациентите с ОНГГИК и съответно като рисков фактор 
за неблагоприятен изход. Те акцентуират върху различни аспекти при 
ендоскопията – диагноза, източник на кървене, място на източника, 
интензитет на кървенето и налични или не високо-рискови белези на 
активно кървене. [191, 201, 231] 

Факт е, че повторното кървене се асоциира с пет до шестнайсет пъти 
по-висок леталитет и ефективното ендоскопско лечение може да намали 
този риск. Процентът на повторно кървене при язви / находки с чисто дъно 
или кафява утайка, като ниско-рискови белези, е нисък и обикновено 
ендоскопска интервенция не се препоръчва. [48, 59, 90, 125, 191] 

Изхождайки от работната хипотеза за пряко влияние на 
високорисковите белези на активно кървене върху риска за 
неблагоприятен изход, ние приложихме в нашето проучване 
ендоскопския компонент от скалата на Rockall, визиращ ендоскопска 
диагноза и белези на скорошно кървене. /БСК/ 

На базата на разделението на Rockall на три ендоскопски групи 
диагнози: липса на лезии или Mallory – Weis; с немалигнена патология и 
малигнена патология, ние изчислихме пълната скала и съответния риск за 
неблагоприятен изход за всеки един пациент. 
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Белезите на скорошно кървене /БСК/, асоцииращи се с висок риск за 
повторно кървене, смърт и нужда от интервенция са добре дефинирани – 
активно кървящи язви, некървящи видими съдове и прилепнал 
съсирек [Форест класификация – Приложение 4]. 

4.7.1. След-ендоскопска скала и риск за неблагоприятен изход 

4.7.1.1. Белези на скорошно кървене /БСК/ 

Собствени резултати 
След осъществената ЕГД – 133/200 – 66.5% от проучвания 

контингент са без БСК, а при 67/200 – 33.5% е потвърдено наличието 
на БСК. [Таблица 43] 

Таблица 43. БCК* след ЕГД по Rockall скала  

Потвърдени Честота % Валиден % Кумулативен % 
0 133 66,5 66,5 66,5 
2 67 33,5 33,5 100,0 

Общо 200 100,0 100,0  

Код: 0 точки – липсват БСК                            2 точки – налични БСК 

4.7.1.2. Диагноза след ЕГД 
При осъществената при всеки един от проучваните пациенти 

диагностична ЕГД, не се установиха лезии при 36 пациента, а при 2 от се 
диагностицираха Mallory – Weis лезии; общо 38 /19%/; с немалигнена 
патология бяха 153 /76.5%/, а с малигнени лезии на ГГИТ – 9 /4.5%/. 
[Таблица 44] 

Таблица 44. Потвърдени лезии след ЕГД по Rockall скала 

Потвърдени с EГД Честота % Валиден % Кумулативен % 
MW* – или без лезии 38 19,0 19,0 19,0 
Налични други лезии 153 76,5 76,5 95,5 

Малигнени лезии 9 4,5 4,5 100,0 
Общо 200 100,0 100,0  

4.7.1.3. БСК и eндоскопска диагноза 
Прилагането на точковата след-ендоскопска скала на Rockall при 

проучваните пациенти [БСК + Ендоскопска Диагноза] представи следните 
резултати: с 0 точки – 38/200 – 19%; с 1 точка – 90/200 – 45%; с 2 точки – 
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6/200 – 3%; с 3 точки – 63/200 – 31.5% и с 4 точки – 3/200 – 1.5%. 
[Таблица 45] 

Таблица 45. Резултати при прилагане на след-ендоскопската скала на Rockall 
[Диагноза + БСК /в точки/]  

Потвърдени с ЕГД Честота % Валиден % Кумулативен % 
0 38 19,0 19,0 19,0 
1 90 45,0 45,0 64,0 
2 6 3,0 3,0 67,0 
3 63 31,5 31,5 98,5 
4 3 1,5 1,5 100,0 

Общо 200 100,0 100,0  

4.7.1.1.1. БСК и риск за летален изход 
Код: /за описание/ – 0 – липсват БСК, 2 – налични БСК – /ясна кръв и 

съсиреци, активно кървящ съд, видим съд, прилепнал съсирек/ по 
класификацията на Форест. [Приложение 4] 

От 133 пациенти без БСК, с летален изход са 6 – 4.5%, докато при 67 
пациенти с БСК, 11 /16%/ от тях завършват с летален изход. Отчитането на 
тези резултати показва значимо по-високия процент при тези с БСК. 
[Таблица 46] 

Таблица 46. БСК в след-ендоскопска скала на Rockall и летален изход 

Точки от БСК в R* 
Летален изход 

Общо 
Не Да 

0 
Брой 127 6 133 

% в Точки БСК по R* 95,5% 4,5% 100,0% 

2 
Брой 56 11 67 

% в Точки БСК R* 83,6% 16,4% 100,0% 

Общо 
Брой 183 17 200 

% в Точки БСК по R* 91,5% 8,5% 100,0% 

Оценка на риска за летален изход при БСК 
Резултатите отчетливо показват четирикратно по-високия риск 

за летален изход при пациенти с БСК. [OR – 4.158; 95% CI 1.465 – 
11.801] [Таблица 47] 
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Таблица 47. Оценка на риска за летален изход при БСК в Rockall скала 

Odds Ratio [ OR ] Стойност 
95% Confidence Interval [CI] 
По-нисък По-висок 

За Точки БПК по R (0 / 2) 4,158 1,465 11,801 
За група Екзитус = не 1,142 1,021 1,278 
За група Екзитус = да 0,275 0,106 0,711 

N / брой валидни случаи 200   

4.7.1.1.2. БСК и риск за повторно кървене  
От групата пациенти без БСК / 133 / 200 /, 0 / 0% / са с повторно 

кървне /, докато всички пациенти, при които се е проявило повторно 
кървене са от групата с БСК – 11/67 – 16%. [Таблица 48] 

Таблица 48. БСК и повторно кървене 

БСК при ЕГД / точки в R*/ 
Повторно кървене 

Общо 
Не Да 

0 
Брой 133 0 133 

% в Точки БСК по R* 100,0% 0,0% 100,0% 

2 
Брой 56 11 67 

% в Точки БСК по R* 83,6% 16,4% 100,0% 

Общо 
Брой 189 11 200 

% в Точки БСК по R* 94,5% 5,5% 100,0% 

Код: 0 точки – без БСК         и 2 точки – с БСК 

Оценка на риска за повторно кървене при БСК 
Пациентите без БСК са с почти нулев риск за повторно кървене.  
[OR – 1.196; 95% CI – 1.076 – 1.330] [Таблица 49] 

Таблица 49. Оценка на риска за повторно кървене 

Odds Ratio [OR] Стойност 
95% Confidence Interval [CI] 
По-нисък По-висок 

За група Повторно кървене = не 1,196 1,076 1,330 
N / брой валидни случаи 200   

4.7.1.3. След-ендоскопска Rockall скала 

4.7.1.3.1. След-ендоскопска скала и риск за повторно кървене  
Прилагането на след-ендоскопската скала спрямо проучваните 

пациенти определи 0 /0%/ от тях съответно с 0, 1, 2 и 4 точки. Всички 
пациенти с повторно кървене се позиционират в групата с 3 точки. 
[Таблица 50] 
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Таблица 50.  След-ендоскопска Rockall скала и повторно кървене 

След – ендоскопска Rockall скала /в точки по R*/ Повторно кървене Общо Не Да 

0 Брой 38 0 38 
% в след – ендоскопска R* 100,0% 0,0% 100,0% 

1 Брой 90 0 90 
% в след – ендоскопска R* 100,0% 0,0% 100,0% 

2 Брой 6 0 6 
% в след – ендоскопска R* 100,0% 0,0% 100,0% 

3 Брой 52 11 63 
% в след – ендоскопска R* 82,5% 17,5% 100,0% 

4 Брой 3 0 3 
% в след – ендоскопска R* 100,0% 0,0% 100,0% 

Общо Брой 189 11 200 
% в след – ендоскопска R* 94,5% 5,5% 100,0% 

4.7.1.3.2. След-ендоскопска Rockall скала и риск за летален изход  
Прилагането на след-ендоскопската скала на Rockall даде следнитe 

резултати при нашите пациенти спрямо неблагоприятен изход смърт:  
В групата пациенти с 0 точки /38 от общия брой/ – 0 /0%/ бяха с 

летален изход; в групата с 1 точка – 5/90 пациенти, /5.6%/ бяха с 
неблагоприятен изход. От определените с 2 точки – 1 /16.7%/ е с екзитус, а 
от тези с 3 точки – 10/63 – 15.9% са завършили с летален изход; 
определените с 4 точки – от 3 пациенти един е със смъртен изход – 33.3%. 

Видно е, че с повишаването на точките в след-ендоскпската скала 
процентът на завършилите със смъртен изход нараства 
пропорционално. [Таблица 51] 

Таблица 51. След-ендоскопска Rockall скала и летален изход  

След-ендоскопска Rockall скала /след ЕГД/ 
с точки 

Летален изход Общо Не Да 

0 Брой 38 0 38 
% в след – ендоскопска R* 100,0% 0,0% 100,0% 

1 Брой 85 5 90 
% в след – ендоскопска R* 94,4% 5,6% 100,0% 

2 Брой 5 1 6 
% в след – ендоскопска R* 83,3% 16,7% 100,0% 

3 Брой 53 10 63 
% в след – ендоскопска R* 84,1% 15,9% 100,0% 

4 Брой 2 1 3 
% в след – ендоскопска R* 66,7% 33,3% 100,0% 

Общо Брой 183 17 200 
% в след – ендоскопска R* 91,5% 8,5% 100,0% 
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4.7.2. Пълна Rockall скала  

4.7.2.1. Пълна скала и рискови класове 

 
Диаграма 21. Разпределение в рисков клас чрез пълна Rockall скала  

Според пълната скала в ниско-рисковия клас се позиционират 
36.50% от пациентите; в умерено рисковата група попадат 48.00% и 
във високо-рисковата категория се дислоцират – 15.50%. [Диаграма 
21] 

4.7.2.2. Пълна Rockall скала и риск за повторно кървене 

Собствени резултати 
При анализа на резултатите в пълната скала спрямо повторно 

кървене е видно, че при пациентите в нисък рисков клас – 1/63 – 4.2%, е 
с повторно кървене 

В умерения рисков клас – 4/96 – 11.4% са с повторно кървене. 
Във високо-рисков клас – 6/31 са с повторно кървене, като 

разпределението е следното: със 7 точки – 1 /7.1%/; с 8 точки – 3 /42.9%/ и 
с 9 точки – 2 /25%/. 

Описаните резултати показват тенденцията за нарастване на 
риска за повторно кървене в посока на по-високия точков актив на 
пълната скала. [Таблица 52] 
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Таблица 52. Пълна Rockall скала и повторно кървене  

Пълна скала / в точки / 
Повторно кървене 

Общо 
Не Да 

0 
Брой 13 0 13 

% в пълна R* 100,0% 0,0% 100,0% 

1 
Брой 22 0 22 

% впълнаR* 100,0% 0,0% 100,0% 

2 
Брой 14 0 14 

% в пълна R* 100,0% 0,0% 100,0% 

3 
Брой 23 1 24 

% в пълна R* 95,8% 4,2% 100,0% 

4 
Брой 38 0 38 

% в пълнаR 100,0% 0,0% 100,0% 

5 
Брой 23 0 23 

% в пълна R* 100,0% 0,0% 100,0% 

6 
Брой 31 4 35 

% в пълна R* 88,6% 11,4% 100,0% 

7 
Брой 13 1 14 

% в пълна R* 92,9% 7,1% 100,0% 

8 
Брой 4 3 7 

% в пълна R* 57,1% 42,9% 100,0% 

9 
Брой 6 2 8 

% в пълна R* 75,0% 25,0% 100,0% 

10 
Брой 2 0 2 

% в пълна R* 100,0% 0,0% 100,0% 

Общо 
Брой 189 11 200 

% в пълна R* 94,5% 5,5% 100,0% 

Съпоставяне на нашите резултати с тези на TA Rockall 
В резултатите на TA Rockall след прилагането на пълната скала 

спрямо неблагоприятен изход повторно кървене: пациенти с 0 – 3 точки 
/т.е. в нисък рисков клас/, са със среден прогнозируем риск от 2.5% /от 0 
до 10%/, докато наблюдаваното повторно кървене е средно 1.3% /от 0 до 
5.3%/. 

Наблюдаваните резултати за ниско-рисковия клас при TA Rockall 
са съпоставимии с нашите резултати: 1.3% срещу 1.05% риск за 
повторно кървене 

55 



Налагащият се извод е, че пациентите с нисък рисков клас /0 – 3 
точки/, са с минимален до неглижиран риск за повторно кървене и в 
двете проучвания! 

В умерения рисков клас /4 – 6 точки/ при TA Rockall, 
прогнозираното повторно кървене е 24%, а наблюдаваното – 20.6%, като 
тенденцията е за нарастване на риска за повторно кървене съответно на 
нарастване на рисковия клас.  

Съпоставяйки нашите резултати с тези на TA Rockall се вижда, че 
в нашето проучване средният порцент на повторно кървене е значимо 
по-нисък от този на TA Roockall – 3.8% /0 – 11%/. 

Във високия рисков клас пациенти, оценени с над 7 точки 
прогнозираното повторно кървене при TA Rockall e средно 48%, а 
наблюдаваното е средно е 42.6%, като тенденцията за нарастване с 
рисковия клас също се запазва.  

В нашето проучване рискът за повторно кървене при пациенти с висок 
рисков клас е 25% спрямо 42.6% при Rockall. 

Налагащия се извод по отношение на прилагането на пълната скала 
спрямо риска за повторно кървене е:  

В ниския рисков клас нашите резултати са съпоставими с тези на 
TA Rockall, докато в умерения и висок рисков клас, TA Rockall 
определя значително по-висок процент с риск за повторно кървене! 

4.7.2.3. Пълна Rockall скала и риск за летален изход 
Резултатите след прилагането на пълната скала, съпоставени с 

екзитиралите показват, че изчислените с 1 до 4 точки са без летален изход, 
докато в групите, с точки 5, 6, 7, и 8, всяка една от тях е с по четирима 
екзитирали и с прогресивно нарастваща тенденция в процентно 
отношение на леталния изход – до 57.1%. Процентът на екзитиралите с 
10 точки е 50%. [Таблица 53] 
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Таблица 53. Пълна Rockall скала и летален изход 

Пълна R*скала / по точки / 
Летален изход Общо 
Не Да 

0 
Брой 13 0 13 

% в пълна R* 100,0% 0% 100,0% 

1 
Брой 22 0 22 

% в пълна R* 100,0% 0% 100,0% 

2 
Брой 14 0 14 

% в пълна R* 100,0% 0% 100,0% 

3 
Брой 24 0 24 

% в пълна R* 100,0% 0% 100,0% 

4 
Брой 38 0 38 

% в пълна R* 100,0% 0% 100,0% 

5 
Брой 19 4 23 

% в пълна R* 82,6% 17,4% 100,0% 

6 
Брой 31 4 35 

% в пълна R* 88,6% 11,4% 100,0% 

7 
Брой 10 4 14 

% в пълна R* 71,4% 28,6% 100,0% 

8 
Брой 3 4 7 

% в пълна R* 42,9% 57,1% 100,0% 

9 
Брой 8 0 8 

% в пълна R* 100,0% 0% 100,0% 

10 
Брой 1 1 2 

% в пълна R* 50,0% 50,0% 100,0% 

Общо 
Брой 183 17 200 

% в пълна R* 91,5% 8,5% 100,0% 

Резултати при TA Rockall – след прилагането на пълната скала 
спрямо неблагоприятен изход екзитус – прогнозирана и наблюдавана 
смъртност в извадка от 1584 пациенти: 

В случаи без повторно кървене: 
В нисък рисков клас: от 0 до 1.4% смъртност, при прогнозирана 

от 0 до 2 % смъртност. 
В умерен рисков клас: 6 – 9% смъртност при прогнозирана от 3.5 

до 9.5% смъртност. 
Във висок рисков клас: 18 – 32% при прогнозирана 15 – 28%. 

В случаи с повторно кървене: 
В нисък рисков клас: от 0 – 5% смъртност, при прогнозирана до 

10%. 
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В умерен рисков клас: 19 – 25% смъртност при прогнозирана 16 –
33%. 

Във висок рисков клас: 30.8 – 55% смъртност при прогнозирана 
43.4 – 53%. 

Сравняване на резултатите: 
В нашето проучване: в ниския рисков клас процентът на 

екзитиралите е 0%, който резултат е напълно съпоставим с този в 
извадката на TA Rockall – 0.35% средно за трите точкови категории. 

В умерения рисков клас екзитиралите са 9.36% средно за този 
клас, докато при TA Rockall e средно 31.5%. 

В нашата извадка процентът на екзитиралите във високо-
рисковия клас е средно 33.9%, докато при TA Rockall е 42.9% средно. 

От сравняването на нашите резултати с тези в извадката на TA 
Rockall [190] е видно, че определените от нас рискови проценти за 
неблагоприятен летален изход са сдтатистически съпоставими за 
ниския и висок рисков клас в двете извадки. 

4.7.2.4. Пълна скала и рискови класове за повторно кървене и 
смърт 

Легенда за пълна Rockall скала: 
Нисък – /0 – 3/; Умерен – /4 – 6/; Висок – /7 – 11/ 

СОБСТВЕНИ РЕЗУЛТАТИ 
Пълната Rockall скала определя като ниско-рискови 73 /36.5%/ 

пациенти. В умерения рисков клас попадат 96 /48%/, докато във високия 
рисков клас се позиционират 31 /15.5%/. [Таблица 54] 

Таблица 54. Разпределение на пациентите по рискови класове при изчислена 
пълна Rockall скала  

Групова характеристика 
Потвърдени Честота % Валиден % Кумулативен % 

Нисък 73 36,5 36,5 36,5 
Умерен 96 48,0 48,0 84,5 
Висок 31 15,5 15,5 100,0 
Общо 200 100,0 100,0  

58 



4.7.2.4.1. Рисков клас при пълна Rockall скала и повторно кървене  
От общия брой 11/200 – 5.5%, в нисък рисков клас с повторно кървене 

е 1 – 1.4%; 4 – 4.2% са в умерен рисков клас и 6 – 19.4% във високия 
рисков клас.  

Отчетлива е тенденцията за нарастване процента на пациентите с 
повторно кървене с нарастването на рисковия клас. – от 1.4 до 19.4%. 
[Таблица 55] 

Таблица 55. Разпределение на пациентите по класове в пълна Rockall скала 
спрямо повторно кървене 

Пълна Р скала / Рисков клас 
Повторно кървене 

Общо 
Не Да 

Нисък 
Брой 72 1 73 

% в пълна R скала 98,6% 1,4% 100,0% 

Умерен 
Брой 92 4 96 

% в пълна R скала 95,8% 4,2% 100,0% 

Висок 
Брой 25 6 31 

% в пълна Р скала 80,6% 19,4% 100,0% 

Общо 
Брой 189 11 200 

% в пълна R скала 94,5% 5,5% 100,0% 

4.7.2.4.2. Рискови класове в пълна Rockall скала и летален изход 
Анализът на резултатите относно взаимовръзката на рисковия клас от 

пълната скала и летален изход показва, че в ниския рисков клас – 0/73 
пациенти са със летален изход – 0%. В умерения рисков клас 8/96 
пациенти – 8.3% са с летален изход, докато във високия рисков клас с 
летален изход са 9/31 – 29%. Тенденцията за покачване на процента за 
неблагоприятен изход екзитус се запазва в прогресия и тук в 
зависимост от рисковия клас – от 0 до 29%. [Таблица 56] 

Таблица 56. Рискови класове в пълна Rockall скала и летален изход 

Пълна скала / Рисков клас 
Летален изход 

Общо 
Не Да 

Нисък 
Брой 73 0 73 

% в пълна R* скала 100,0% 0,0% 100,0% 

Умерен 
Брой 88 8 96 

% в пълнаR* скала 91,7% 8,3% 100,0% 

Висок 
Брой 22 9 31 

% в пълна R скала 71,0% 29,0% 100,0% 

Общо 
Брой 183 17 200 

% в пълна R* скала 91,5% 8,5% 100,0% 
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Резултати при ТА Rockall в проучване на 1180 пациенти: 
От 483 пациенти в ниско-рисковия клас – 1.8% са с риск за екзитус; 
От 512 пациенти в умерения рисков клас – 30.3% са с риск за екзитус. 
От 185 пациенти във високия рисков клас – 50.8% са с риск за 

екзитус. 
Средно за цялата извадка от пациенти този риск е – 9.7%, като ясно е 

видима нарастващата тенденция. [191] 
Резултати при Hearnshaw SA – проучване на 4989 пациенти: 
Леталитет: 1.65% средна смъртност за нисък рисков клас /0.4 – 3.1/; 

за умерен рисков клас – 8.5% /4.8 – 12%/; за висок рисков клас – 20% /15 – 
25 8/. Повторно кървене: За нисък рисков клас – 5.7%; за умерен рисков 
клас – 13.6%; за висок рисков клас – 31.5% [107]. 

 
Резултати при Vreeburg и сътр. в извадка от 951 пациенти: 
В ниско-рисковия клас – 9% са с риск за екзитус. 
В умерения рисков клас – 38% са с риск за екзитус. 
Във високия рисков клас – 50.8% са риск за екзитус. 
Средно за цялата група от пациенти този риск е 13.9%. [231] 

ЗАДАЧА 6. 

4.8. Да се сравнят клиничната и пълната ROCKALL скала 
относно потенциала им за определяне на рисковите пациенти за 
неблагоприятен изход. 

4.8.1. Рискови класове 

4.8.2. Повторно кървене 

4.8.3. Летален изход 

4.8.1. Клинична / Пълна Rockall скала и рискови класове 

Собствени резултати: 
[вж. Таблици 40, 41, 42; 55, 56 и Диаграми 19 – 27] 
* В ниско-рисковия клас клиничната скала позиционира 36.0% 

спрямо 36.5% за пълната скала. 
Двата резултата са напълно съпоставими. 
* В умерения рисков клас клиничната скала позиционира 57.0% от 

пациентите спрямо 48.0% в пълната скала. 
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* За високия рисков клас клиничната скала определя 7.0%, докато 
пълната скала определя като такива 15.50% от пациентите с ОНГГИК! 

Вижда се отчетливо, че двете скали са с еднаква сензитивност по 
отношение определянето на ниско-рисковите пациенти и близки за 
умерения рисков клас – 57.0% спрямо 48.0%. 

Що се касае до високо-рисковите пациенти пълната скала 
предоставя по-добри възможности и определя двойно по-висок 
процент за тях – 15.50% срещу 7.0% за клинична скала. 

4.8.2. Клинична/Пълна Rockall скала и риск за повторно кървене. 

 
Диаграма 22. Клинична скала и повторно кървене 
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Диаграма 23. Пълна скала и повторно кървене 

По отношение на повторното кървене като неблагоприятен 
изход – с по-добър предиктивен потенциал е пълната скала, която е 
статистически значим предиктор на повторно кървене. 

* В ниско-рисковия клас – от 11/ 200 – 5.5% пациенти с повторно 
кървене, клиничната скала определя 0.5%, докато пълната скала – 1.4%. 

* В умерения рисков клас клиничната скала позиционира 4.0%, а 
пълната скала – 4.2%. 

* Във високия рисков клас чрез клиничната скала попадат 1.0%, а 
чрез пълната скала 19.4%. 

От резултатите е видно, че по отношение на ниско-рисковия и 
умерен клас резултатите в двете скали са отново съпоставими. 

За разлика от това се вижда, че пълната Rockall скала много по-
добре идентифицира пациентите с висок риск за повторно кървене! 
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4.8.3. Клинична / Пълна Rockall скала и риск залетален изход 

 
Диаграма 24. Клинична скала и летален изход 
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Диаграма 25. Пълна скала и летален изход 

При съпоставката на клиничната и пълната Rockall скала по 
отношение на предиктивната им значимост, установихме по-висок 
предиктивен потенциал на пълната скала за прогнозиране на летален 
изход. 

Клиничната скала определя като ниско-рискови за летален изход 
2.8%; пълната респ. – 0.0%. 

В умерения рисков клас чрез клиничната скала попадат 11.4%; чрез 
пълната скала 8.3%. 

За високия рисков клас резултатите са следните: клинична скала – 
14.3%; пълна скала – 29.0%. 
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Пълната скала отчита по-точно процента както на ниско-
рисковите, така и на тези с висок риск за неблагоприятен изход – 
повторно кървене и смърт. 

Съпоставяне на резултатите в нашето проучване след 
прилагането на на пълната Rockall скала с тези на други автори 

* Marmo, Koch и сътр. /2010/ установяват 42.9% високо-рискови 
белези след ЕГД и ниско-рискови белези при 57.1% от пациентите. С 
повторно кървене са 3.97% от установените случаи с високо-рискови 
белези, а смъртността е 4.85%. [168] 

* Loperfido, Baldo /2009 г./ регистриратат 7.4% повторно кървене и 
8.2% смъртност. [159] 

* Van Leerdam, Vreeburg / 2003 г. / - повторното кървене е 13.0 %, 
докато отбелязаната смъртност е 14.0 %. [ 227 ] 

Резултатите в нашето проучване по отношение на повторното 
кървене и летален изход след прилагане на пълната скала са 
съпоставими с тези на Loperfido & Baldo в Италия. 

 
Диаграма 26. ROC криви за сензитивност и специфичност на двете скали относно 

летален изход 
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Анализът на ROC кривите показва почти еднаква сензитивност и 
специфичност на клиничната и пълна Rockall скала по отношение на 
риска за летален изход. 

 
Диаграма 27. ROC криви за сензитивност и специфичност на двете скали относно 

повторно кървене. 

По отношение на определяне на риска за повторно кървене, ROC 
кривите отчитат по-добра сензитивност и специфичност на пълната 
Rockall скала. 
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V. ОБСЪЖДАНЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Съвременните ръководства препоръчват следния оптимален начален 
алгоритъм за менажиране на пациентите с ОНГГИК: екзактна клинична 
оценка, ранна ендоскопия, агресивна ендоскопска и фармакологична 
терапия при високо-рисковите лезии и пълна оценка на общия здравен 
статус на пациентите. 

Независимо от това и въпреки широкото приложение на ендоскопията 
и фармакотерапията, леталитетът при пациентите с ОНГГИК остава 
относително постоянен през последното десетилетие и главно е свързан с 
клиничните фактори – напреднала възраст и тежки придружаващи 
заболявания. [49, 74, 98, 167, 168, 213, 214] 

Група Hong Kong /понастоящем класифицирана като най-опитната 
научна група в света по отношение на ОГГИК/ извежда като водещи 
предиктори за неблагоприятен изход екзитус: напредналата възраст, 
наличие на повече от едно и значими съпътстващи заболявания, 
хемодинамичната нестабилност и повторното кървене. [71] 

Нашето проучване потвърждава това. 
Целта на нашето проучване бе, чрез рисковата скала, предложена от 

TA Rockall, да се проучи значимостта на някои предиктивни рискови 
фактори за неблагоприятен изход – повторно кървене и екзитус. 

Ние показахме, че скалата на Rockall може да бъде използвана за 
прогнозиране на повторно кървене и летален изход, като нашите резултати 
са сравними с тези в предишни проучвания. [99, 191, 231] 

Леталитетът при ОНГГИК в повечето проучвания варира между 5 – 
15%. Леталитет от 8.5% в нашето проучване е съпоставим с този в 
проучването на Hearnshaw SA. [107, 109] и Gralnek IM [99] 

Рисковото стратифициране при пациенти с ОНГГИК е важно за 
оптималното лечение на пациентите, за които интензивния мониториг и 
агресивната стратегия на лечение могат да предотвратят неблагоприятен 
изход, а по отношение на ниско-рисковите пациенти, да бъдат обсъдени за 
по-ранно изписване и последващо извънболнично лечение. [66, 73, 98, 168] 

В нашето проучване показахме, че скалата на Rockall може да 
определя както ниско-рисковите, така и високо-рисковите пациенти. 
Неясно е отдиференцирането на групата с умерен риск от тази с висок 
риск! 

Идентифицираните в предходни проучвания предиктивни фактори, 
бяха потвърдени и от нашето проучване. /т.е. възраст над 60 години, 
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наличие на шок, съпътстващи заболявания и ендоскопски високо-рискови 
белези на активно кървене/. 

В проучването ни, процентът на повторно кървене и летален изход е 
съпоставим с предходни докладвани проучвания. [138, 167, 168,173, 214] 

Рисковите фактори докладвани преди това като предиктори на 
повторното кървене са по-висока възраст; шок при приема; наличие на 
съпътстващи заболявания; ендоскопски наблюдавани високо-рискови 
белези на кървене. [173, 189]. 

Прогнозируемата валидност на придружаващите заболявания беше 
потвърдена и в това проучване като един от най-значимите предиктори на 
смъртността в групата проучвани пациенти. 

Недостатъците на проучването са: първо, то е моноцентрично; второ, 
нашето проучване е ретроспективно и трето – с неголям брой случаи в 
извадката. Всичко това предопределя необходимостта от едно бъдещо 
проспективно проучване с по-голям брой проучвани пациенти и 
изследване и на други прогностични параметри /показатели на бъбречната 
и чернодробнната функция например/. Четвърто, подобряването на изхода 
след ОНГГИК изисква не само идентификация на аспектите в болничните 
грижи, но и идентификация на специфичните субгрупи от пациенти. Пето, 
необходимостта от интервенция за спиране на кървенето, ресусцитация, 
кръвни компоненти, фармакологична терапия, или ендоскопска терапия са 
изключително важни за предотвратяване на повторно /рецидивно/ кървене 
и смъртен изход. Тези елементи от комплексния подход при пациенти с 
ОНГГИК, не са били обект на нашето проучване. 

Всички те, взети заедно, биха довели до подобряване на 
прогнозата след ОНГГИК и същевременно се явяват база за бъдещо 
проучване. 

Нашето проучване бе фокусирано върху предиктивните фактори за 
повторно кървене и летален изход. 

Посоките в това проучване включваха детайлно изследване на 
възрастовия фактор, наличието на шок при приема, най-честите 
придружаващи заболявания и ендоскопските високо-рискови белези на 
кървене. Съвкупността от тези фактори бяха проучвани поотделно и като 
компоненти на Rockall скалата спрямо риска от повторно кървене и 
летален изход. 

От всички развити скорови системи за ОГГИК, Rockall скалата 
генерира, може би, най-голям интерес. Тази скала е валидирана в 
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множество пациентски популации и различен брой системи на здравни 
грижи, като в нашата литература не намерихме подобно проучване. Тази 
скала е обоснован предиктивен индекс, който свързва клинични и 
ендоскопски данни за оценка на риска за повторно кървене и смърт при 
пациенти с ОГГИК. [187 – 191] 

Сравняването на клиничната и пълната скала показва нарастващата 
значимост на ЕГД за идентификацията на високо-рисковите пациенти. 
Относно рисковите фактори за повторно кървене и смърт проучванията 
показват, че те са сходни за тези два неблагоприятни изхода, като самото 
повторно кървене има независима предиктивна стойност за смъртността. 

Ето защо, една от целите на съвременното лечение е специфично 
насочена към превенция на повторното кървене с физикални средства при 
тези лезии, които са подходящи за ендоскопска хемостатична терапия. 
Това би било предпоставка за редукция на смъртността. 

Предложената от TA Rockall скала е опростена и лесна за използване 
за категоризирането на пациентите с ОНГГИК на рискови категории: 
Първо, нарастването на риска за повторно кървене и смърт нараства с 
нарастването на скалата. Второ, тези пациенти, които са с повторно 
кървене имат по-висока смъртност, сравнена с тези, които са без повторно 
кървене. Трето, нарастващият риск за смърт след повторно кървене, не е 
един и същ за всяка категория. За случаи със скала 0 – 2 повторно кървене 
се наблюдава при по-малко от 5% и смъртността е 0, независимо от това 
дали са с или без повторно кървене. /191/ Скоровата система може да 
идентифицира 1/4 от пациентите, които са с неглижиран риск за смърт, но 
това може да бъде направено след поставена диагноза и оценка на БСК. 
Повторното кървене оказва най-значимо влияние върху смъртността в 
умерената рискова група, където тя се асоциира с почти петкратно 
нарастване на смъртността, а при рисковата група над 8 – двукратно. 
Значимостта на повторното кървене върху изхода не би следвало да се 
оценя отделно и независимо от другите рискови фактори! 

Относно връзката на повторното кървене спрямо другите рискови 
фактори, може да се посочи факта, че само 50% от пациентите, които 
умират са с повторно кървене и същевременно само 40% от тези, които са 
с повторно кървене умират. 

Добавяйки клиничната оценка, скалата може да бъде използвана в 
клиничната мрежа като индекс за прогноза преди и след дефинитивната 
ендоскопска диагноза. Тя може също така да бъде използвана за 
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терапевтичния протокол /алгоритъм/ за оптимизиране на грижите за 
пациентите с ОНГГИК. 

Ранно изписване с цел намаляване на здравни ресурси може да бъде 
препоръчано за пациентите от ниско-рисковата група, докато тези от 
високо-рисковия клас могат да бъдат консултирани и евентуално 
трансферирани в КАИЛ, въпреки че използването на подобна система в 
селектирането на пациентите за хирургия може да бъде промотирано само 
след клинична оценка. 

Важно е да се разбере, че тази система, като предиктивен метод не 
може да прогнозира изхода във всеки индивидуален случай, изключая тези 
със скала 0 – 1, при които летален не се наблюдава. 

Тестването на модела в една по-широка група от пациенти би 
позволило потвърждаването на общата му приложимост, базиран върху 
съвременните стандарти на лечение. 

Налагащ се извод е, че смъртността след ОНГГИК е повече 
мултифакторна и е тясно свързана с по-общи фактори като възраст и 
придружаващи заболявания. И това е така, защото в действителност, 
пациенти под 60 години и без придружаващи заболявания са с неглижиран 
риск за смърт, независимо от тежестта на кървенето. 

Анализът показва, че: факторите, свързани с пациента /възраст и 
придружаващи заболявания/, тези, свързани с волюма на съда и бързината 
на кръвозагубата /респ. пулс и кръвно налягане/ и факторите, свързани със 
заболяването /Диагноза и БСК/, всички те имат значимо влияние върху 
оцеляването на пациента. 

Две други проучвания валидират Rockall скалата като предиктивен 
модел при различни субгрупи от пациенти [201, 231] 

И въпреки че, скалата е създадена да прогнозира смъртността при 
пациенти с ОГГИК, тя може да бъде използвана и за прогнозиране на 
повторно кървене в ниско-рисковата група, която се асоциира с минимален 
риск за повторно кървене. 

Поради факта, че една голяма част от пациентите в първите часове 
след кървенето не получават спешна ЕГД, пре-ендоскопската 
стратификация на пациентите би била от решаващо значение! 

Цел за бъдещи проучвания би трябвало да бъде създаването на скала с 
максимална сензитивност и специфичност. 
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Прилагането на рисковите скали има важно значение при пациенти с 
ОНГГИК, с оглед възможността за ранно изписване на ниско-рисковите 
пациенти и подходяща терапевтична стратегия за високо-рисковите. 

Rockall скалата е най-широко разпространената и проучвана скала. 
Нашето проучване беше фокусирано върху изследването на 

предиктивната значимост на няколко рискови фактора за неблагоприятен 
изход при пациенти с ОНГГИК, респ. външно валидиране на 
двукомпонентната скала на Rockall. 

Естествено, фокусът би следвало да бъде контрола на хеморагията и 
превенцията на повторно кървене. Това би могло да бъде постигнато чрез 
извършването на диагностична ендоскопия, ендотерапия на всички високо-
рискови ендоскопски белези и добавъчна, доказателствено базирана 
фармакологична терапия. Своевременната ендоскопия /до 24 час/ и 
терапия с цел ендоскопска хемостаза би трябвало до бъде крайъгълен 
камък в лечението на пациентите с високо-рискови белези на ОНГГИК. 

Необходимо е да се подчертае необходимостта от коректно 
диагностициране на съпътстващите заболявания и изграждането на 
стратегия за подобряване на изхода при тези пациенти. 

Ние заключаваме, че тази рискова скала, развита от Rockall и сътр. е 
клинично полезна за стратифициране на пациентите с ОНГГИК във високо 
и ниско-рискови категории по отношение на изхода смърт. По отношение 
използването на скалата за прогнозиране на повторно кървене би било 
удачно да се проведе проспективно проучване. 

Разбирането на пациентския риск за смърт при приема е важно и може 
да бъде използвано при определянето на терапевтичния протокол. Успехът 
в хемостазата е важен, но не единствен фактор в редуцирането на 
смъртността при тези пациенти. Оптимизирането на медицинските грижи 
за предотратяване на смъртен изход от органна недостатъчност или 
инфекция в частност, е също толкова важно при лечението на тези 
пациенти. 

Ключът към успешното лечение на пациентите с ОНГГИК е да се 
стопира развитието на порочния кръг от потенциални усложнения, 
колкото е възможно по-рано. 

Подобряването на изхода при пациенти в пре-терминално състояние и 
тези с малигнени заболявания е трудно и проучванията в тази посока 
трябва да продължат. 
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Смъртността е индикатор за качеството на медицинските грижи, 
въпреки че по-голямата част от смъртните случаи са при пациенти в по-
висока възраст и с повече и по-тежки придружаващи заболявания, често 
живото-застрашаващи. Изводът, че смъртта само от ексангвинация, е 
рядка, може да бъде направен за пациентите под 60 години и без органна 
недостатъчност или малигнени заболявания. 

Пълна оценка на риска трябва да се прави за всеки индивидуален 
пациент. Това може да бъде направено само след ЕГД за дефинитивна 
диагноза и наличие на БСК. 

Осъществяването на бърза ендоскопска оценка и политика на ранно 
изписване на много ниско-рисковите групи за повторно кървене и смърт 
може да подобри здравните ресурси без да се нарушат стандартите на 
здравни грижи. 
  

72 



VI.  ИЗВОДИ  

1. Средната възраст при пациентите в нашето проучване е 64.21 години, 
като процентният дял на мъжете с ОНГГИК, доминира над този на 
жените, както и този на живеещите в град над тези в село. 

2. Водеща причина за ОНГГИК в нашето проучване е ерозивния 
гастродуаденит, следван от ПЯБ, с най-честа клинична изява мелена. 

3. Полът не е фактор за неблагоприятен изход повторно кървене и 
летален изход, докато възрастта над 60 години е предиктивен 
фактор за неблагоприятен изход екзитус, като съществува 
нелинейна зависимост между възрастта и леталитета – пациенти 
под 60 години са с неглижиран риск за екзитус, докато при тези над 60 
години този риск прогресивно нараства, както и по отношение на 
неблагоприятен изход повторно кървене. 

4. Рискът за повторно кървене и смъртен изход е значимо по-висок 
при пациенти с хеморагичен шок / персистиращо кървене при 
приема. 

5. Придружаващите заболявания /ИБС – най-честа съпътстваща 
патология при тези пациенти, ХБН; ЧН и малигнени заболявания/ са 
терен, който увеличава риска за неблагоприятен изход – повторно 
кървене и екзитус. Оценката на риска при тези пациенти потвърждава 
това. Същевременно, пациенти без придружаващи заболявания 
дефакто са с неглижиран риск за екзитус. 

6. Пациентите от ниско-рисковия клас в клиничната Rockall скала са 
фактически без риск за неблагоприятен изход, докато с нарастването 
на точковия актив на скалата този риск нараства – както по отношение 
на повторно кървене, така и по отношение на летален изход. 

7. Оценката на риска за неблагоприятен изход при пациенти с високо-
рискови БСК отчетливо показва по-високия риск за повторно кървене 
и екзитус при тях в след-ендоскопска скала. 

8. При валидирана пълна Rockall скала, с нарастването на скалата расте 
и риска за повторно кървене и летален изход. 

9. Сравняването на резултатите в клиничната и пълната Rockall при 
оценката на риска за неблагоприятен изход по отношение на тяхната 
сензитивност, показва, че тя е сходна за ниско-рисковите пациенти и 
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значимо по-висока в пълната скала за умерено и високо-рисковите 
пациенти. 

10. Резултатите в нашето проучване са съпоставими с тези в проучването 
на TA Rockall, което ни позволява да заключим, че гореспоменатата 
скала би могла да бъде полезна за: 
а/ Своевременно триажиране на пациентите в ниско и високо-

рискови групи с оглед възможността за неблагоприятен изход – 
повторно кървене и смърт. 

б/ Изграждането на оптимален алгоритъм на поведение и 
менажиране на пациентите с ОНГГИК.   
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