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I. ВЪВЕДЕНИЕ 
Високата смъртност е водещ проблем на здравеопазването в 

България през последните 25 години. Естественият прираст в 

страната е трайно отрицателен от 1990 година насам. И докато 

раждаемостта през последните 10 години се стабилизира на нива 9-

10/1000,то смъртността продължава да расте. По данни на НСИ 

регистрираната смъртност за 2015 година е 15,3/1000, което е 

рекордно високо. Такива нива на смъртност в България за последно 

са били регистрирани в началото на 20-ти век. По данни на СЗО 

това ни нарежда на второ място в Европа по брой смъртни случаи 

на глава от населението, като преди нас е само Украйна. В 

регионален план, Пловдив и областта са на второ място по смъртни 

случаи на глава от населението, като пред него по разбираеми 

причини е само София-град. 

На фона на тези тревожни статистически данни, не може да не 

направи впечатление в хода на ежедневната работа на Втора 

Хирургична клиника на УМБАЛ „Свети Георги“, значителното 

нарастване като абсолютен брой на смъртните случаи. През 

последните години практически Втора Хирургична клиника се 

оформи като най-голямата с хирургичен профил в България, с 

уникален обем на работа включващ пациенти с патология от 

областта на спешната, общата и гръдната хирургия. Всичко това 

доведе до увеличаване на потока от пациенти преминаващи през 

клиниката, като за последните години се достигна до ниво от около 

5000 пациента годишно. Въпреки това, не може да не ни притеснява 

факта от нарасналия в някои случаи повече от два пъти брой на 

смъртните случаи, спрямо нивото от преди няколко години. Докато 

за периода 2000-2005 година регистрираната смъртност е в 

границите 90-100 случая годишно, то за последните 4-5 години тя 
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достига и надминава 200 случая годишно. Всичко това ни накара да 

потърсим причини за нарасналата смъртност, анализирайки 

данните от последните години. 

Поради посочените по-горе причини, очаквано в регистрираните 

смъртни случаи има голям брой различни диагнози от различни 

групи заболявания. Това ни накара да насочим вниманието си към 

тази част от пациентите, която е обект на малко хирургични звена в 

страната, а именно тези понесли оперативни интервенции от 

областта на гръдната хирургия. Втора Хирургична клиника на 

УМБАЛ „Свети Георги“ е водеща в областта на гръдната хирургия в 

България, с обем на оперативна дейност надхвърляща 900 

операции годишно. Не по-маловажен за избора ни е и факта, че 

респираторните заболявания са на трето място като причина за 

смъртност не само в България, но и в Европа, а ракът на белия 

дроб е на първо място като причина за смърт от онкологични 

заболявания. Тези факти ни накараха да насочим вниманието си, 

към анализ на леталитета при оперираните гръднохирургични 

пациенти. 
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II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ  

Цел 

Целта на настоящото проучване е да се установят водещите 

причини за леталитет сред оперираните гръднохирургични пациенти 

във Втора хирургична клиника на УМБАЛ „Свети Георги“. 

Задачи 

За решаването на поставената цел бяха поставени следните 

задачи: 

1. Анализ на смъртните случаи по демографски характеристики 

(пол, възраст)  

2. Анализ на смъртните случаи според вида, обема и характера 

(спешна/планова) на оперативната интервенция. 

3. Анализ на смъртните случаи като водеща диагноза. 

4. Анализ на полиморбидността като фактор влияещ върху 

леталитета. 
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ІІІ. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 
1. Обект на наблюдение 

Обект на наблюдение са пациенти понесли оперативни 

интервеции от областта на гръдната хирургия извършени от хирурзи 

работещи във Втора Хирургична клиника на УМБАЛ „Свети Георги“ 

– Пловдив и имащи призната специалност „Гръдна Хирургия“. Броят 

на пациентите е 1788, като са извършени 1999 оперативни 

интервенции. 

2. Единици на наблюдение 

Единица на наблюдение е всеки пациент понесъл една или 

повече оперативни интервенции от областта на гръдната хирургия 

за периода на проучването. 

3. Признаци на наблюдение 

Признаци за наблюдение за всеки пациент са: 

- Пол; 

- Възраст; 

- Характер на оперативната интервенция(спешна/планова); 

- Водеща диагноза индицирала оперативната намеса; 

- Вида и обема на оперативната интервенция; 

- Наличие на реоперация; 

- Придружаващи заболявания с концентриране върху: 

o Наличие на полиморбидност; 

o Сърдечно-съдови заболявания(висок сърдечен риск); 

- Наличие на активно онкологично заболяване(водещо или 

придружаващо); 

- Изход от лечението. 
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4. Място на наблюдение 

Проучването е проведено на територията на УМБАЛ „Свети 

Георги“ – Пловдив. Оперативните интервенции са извършени в 

97,3% на територията на Втора хирургична клиника, а останалите 

2,7% са извършени в различни други звена на болницата поради 

съпътстваща патология. 

5. Време на наблюдение 

Проучването е ретроспективно и обхваща периода 01.01.2013 г. 

- 31.12.2014 г. 

6. Методи за получаване на информация. 

Използва се институционална база данни на УМБАЛ „Свети 

Георги“ – Пловдив. Като източник на информация за пациентите са 

използвани: 

- история на заболяването на пациента; 

- единна компютърна система база данни на УМБАЛ „Свети 

Георги“; 

- аутопсионни протоколи(при извършена аутопсия).  

7. Базови данни по признаците на наблюдение 

7.1. Пол 

От наблюдаваните 1788 пациента 1232 (68,9%; 95%СI 66,76-

71,04) са мъже и 556 (31,1%; 95 СI 28,96-33,24) са жени (фиг. 1).  
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Фиг. 1 

7.2. Възраст 

Средната възраст в групата е 59,6 години (SD 15,97; SEM 

0,378). Минималната възраст е 9 години, а максималната е 94 

(фиг. 2). Медианата е 62 години, а модата 63. 

 
Фиг. 2 
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За по-добра обработка на данните пациентите бяха разделени 

в четири групи според възрастта: 

- до 25 години; 

- от 25 до 50 години; 

- от 50 до 75 години; 

- над 75 години. 

Разпределението по групи показва в третата група (1069) и най-

малък в първата (72) (фиг. 3, табл. 1). 

Табл. 1. Разпределение на пациентите по възрастови групи 
Възрастова 
група 

брой процент 95%CI 

До 25 г. 72 4,0 3,1-4,9 
25-50г. 354 19,8 17,94-21,64 
50-75г. 1069 59,8 57,5-62,1 
Над 75г. 293 16,4 14,69-18,11 

 
Фиг. 3 
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7.3. Характер на оперативната интервенция (спешна/планова) 

От извършените оперативни интервенции 980 (54,8%; 95%CI 

52,49-57,11)са били планови, а 808 (45,2%; 95%CI 42,89-47,51) са 

били спешни (фиг. 4.). Като спешни сме определили интервенции 

извършени в първите 24 часа от хоспитализацията, при пациент 

приети със спешни състояния, или извършени до 6 часа след 

настъпило новопоявило се усложнение при планово 

хоспитализирани болни. При пациенти с повече от една операция за 

определяща се взима тази с най-голям обем и сложност. 

 
Фиг. 4 

7.4. Водеща диагноза индуцирала оперативната намеса 

Водещите диагнози индуцирали оперативната намеса са 34. 

Точното им разпределение е отразена в таблица 2 (фиг. 5). 
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Табл. 2. Честотно разпределение на водещите диагнози 
Диагноза Брой Процент 95% CI 
Карцином на бял дроб 368 20,6 18,73-22,47 
Плеврален излив 364 20,4 18,53-22,27 
Карциноматозен 
плеврит 

207 11,6 10,12-13,08 

Емпием на плеврата 142 7,9 6,65-9,15 
Мекотъканна инфекция 
на гръдната стена 

110 6,2 5,08-7,32 

Спонтанен 
пневмоторакс 

99 5,5 4,44-6,56 

Доброкачествени 
тумори на гръдна 
стена 

75 4,2 3,24-5,16 

Хронична пневмония 52 2,9 2,12-3,68 
Травматичен 
хемопневмоторакс 

47 2,6 2,37-2,86 

Малигнени тумори на 
медиастинум 

39 2,2 1,52-2,88 

Белодробни метастази 35 2,0 1,92-2,08 
Абсцес на бял дроб 34 1,9 1,27-2,53 
Травматичен 
пневмоторакс 

30 1,7 1,1-2,3 

Доброкачествени 
тумори на 
медиастинум 

27 1,5 0,94-2,06 

Травматичен 
хемоторакс 

27 1,5 0,94-2,06 

Ехинокок на бял дроб 24 1,3 0,77-1,83 
Туберкулоза на белия 
дроб и плеврата 

22 1,2 0,7-1,7 

Злокачествени тумори 
на гръдна стена 

19 1,1 0,62-1,58 

Булозна болест 17 1.0 0,54-1,46 
Остър медиастинит 9 0,5 0,27-0,83 
Доброкачествени 
тумори на бял дроб 

8 0,4 0,11-0,69 

Травма на бял дроб 7 0,4 0,11-0,69 
Карцином на 
хранопровод 

5 0,3 0,05-0,55 

Диафрагмална херния 4 0,2 0-0,41 
Перфорация на 
хранопровода 

3 0,2 0-0,41 

Травма на гръдна 
стена 

3 0,2 0-0,41 
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Диагноза Брой Процент 95% CI 
Субфреничен абсцес 2 0,1 0-0,24 
Травма на трахея 2 0,1 0-0,24 
Мезотелиом 1 0,1 0-0,24 
Ахалазия 1 0,1 0-0,24 
Бронхиектазии 1 0,1 0-0,24 
Абсцес на черен дроб 1 0,1 0-0,24 
Аневризма на гръдна 
аорта 

1 0,1 0-0,24 

Стеноза на 
хранопровода 

1 0,1 0-0,24 

 
Фиг. 5 

Анализа на резултатите показва следното: 

- 674 (37,7%; 95% CI 35,45-39,95) болни са оперирани по повод 

онкологични заболявания; 

- 576 (32,21%; 95% CI 29,9-34,53) са със заболявания на белия 

дроб, 929 (51,96%; 95% CI 49,64-54,28) са със заболявания на 

плеврата; 

- 116 (6,49%; 95% CI 5,08-7,90) са травматични пациенти. 
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7.5. Вида и обема на оперативната интервенция 

Извършените видове оперативни интервенции са 28. Точното 

им разпределение е демонстрирано в таблица 3 (фиг. 6). 

Табл. 3. Честотно разпределение на видовете оперативни 
интервенции 
Операция Брой Процент 95% CI 
ВАТХ 663 37,1 34,86-39,34 

Торакоцентеза 263 14,7 13,06-16,34 

Белодробна лобектомия 112 6,3 5,17-7,43 

Инцизия и некректомия на 
гръдна стена 

108 6,0 4,9-7,1 

Атипична белодробна 
резекция  

96 5,4 4,35-6,45 

Ексцизия и биопсия на лезии 
на гръдна стена  

94 5,3 4,26-6,34 

Експлоративна торакотомия 92 5,1 4,08-6,12 

Пулмонектомия 84 4,7 3,72-5,68 

Супраклавикуларна биопсия 74 4,1 3,18-5,02 

Декортикация 49 2,7 1,95-3,45 

Екстирпация на 
медиастинален тумор 

24 1,3 0,77-1,83 

Белодробна билобектомия 21 1,2 0,7-1,7 

Аксиларна биопсия 18 1,0 0,54-1,46 

Ехинококцектомия 17 1,0 0,54-1,46 

Резекция на ребра и стернум 16 0,9 0,46-1,34 

Медиастиноскопия 12 0,7 0,31-1,09 

Югулотомия 8 0,4 0,11-0,69 

Шев на бял дроб 8 0,4 0,11-0,69 

Езофагектомия 6 0,3 0,05-0,55 

Торакопластика 4 0.2 0-0,49 

Фундопликация 4 0,2 0-0,49 

Белодробна сегментектомия 3 0,2 0-0,41 

Торакофренотомия 3 0,2 0-0,41 
Шев на гръдна стена 3 0,2 0-0,41 

Шев на хранопровод 2 0,1 0-0,24 

Резекция на трахея 2 0,1 0-0,24 

Шев на трахея 1 0,1 0-0,24 

Езофагокардиомиотомия 1 0,1 0-0,24 
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Фиг. 6 

Анализът на резултатите сочи следното: 

- Най-честата оперативна интервенция е ВАТХ, която 

представлява повече от 1/3 от операциите. Около 1/3 от тези 

интервенции извършени по спешност са извършени с венозна 

анестезия или само с инфилтрационна анестезия с добавена 

седация, поради нестабилно състояние на пациента; 

- Извършените белодробни резекции са общо 220 (12,3%; 95% CI 

10,78-13,82); 

- Високата честота на торакоцентезите в едно с тази 1/3 от ВАТХ 

цитирани по-горе, общо наброяващи близо 500 пациента (над 

60% от спешния прием) говори за тежестта на плевралната 

патология в нашата извадка.  
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7.6. Наличие на реоперация 

Анализът на извършените реоперации показва, че 145 (8,1%; 95% 

CI 6,84-9,36) пациента са претърпели повече от една интервенция. 

Оперираните еднократно са 91,9 % (1643; 95% CI 90,64-93,16) (фиг. 7). 

От тези 145 пациента, 67 (46,2%) са реоперирани поради настъпили 

усложнения, докато останалите 78 (53,8%) са реоперирани поради 

факта, че първоначално извършената по малка по обем интервенция 

не е могла да изпълни лечебните или диагностични цели. 

 
Фиг. 7 

7.7. Придружаващи заболявания 

При анализа на придружаващата патология се установява следното: 

- по отношение на полиморбидността – 436 (24,4%; 95%CI 22,41-

26,38) пациента са определени като полиморбидни. При 

останалите 1352 (75,6%; 95% CI 73,61-77,59) полиморбидност 

не е установена (фиг. 8). Като полиморбидни сме дефинирали 
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пациенти страдащи от заболявания на три или повече органни 

системи, включително и основното заболяване. 

В литературата широко използван за оценка на 

придружаващите заболявания е Charlson comorbidity index, но 

ние считаме, че той не отразява изцяло възможната 

придружаваща патология и се въздържаме от употребата му. 

 
Фиг. 8 

- По отношение сърдечно-съдовата патология – спираме се на 

тази група заболявания поради факта, че в България те са 

водеща причина за смърт като цяло и продължаваме да бъдем 

страната в Европа с най-висока заболеваемост от сърдечно 

съдови заболявания. Използвали сме цитирания в 

литературния обзор Revised Cardiac Risk Index на Goldman, за 

да разделим пациентите на две групи - с висок сърдечен риск и 

с нисък сърдечен риск. Според Goldman тези с висок сърдечен 

риск имат 10% по-голяма вероятност от настъпване на сериозни 
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кардиологични усложнения и смърт следоперативно. В нашата 

извадка 1549 (86,6%; 95% CI 85,02-88,18) пациента са с нисък 

сърдечен риск, докато 239 (13,4%; 95% CI 11,82-14,98) са с 

висок такъв (фиг. 9). 

 

Фиг. 9 
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7.8. Наличие на активно онкологично заболяване 

При анализа по отношение наличието на активно онкологично 

заболяване, резултатите сочат, че при 788 (44,1%; 95% CI 41,9-46,4) 

е налице такова заболяване. При 674 (85,53%) то се явява водещо 

заболяване, докато при останалите 114 (14,47%) е придружаваща 

патология. При 12 пациента е било налице повече от едно 

онкологично заболяване. Пациентите без онкологично заболяване 

са 1000 (55,9%; 95% CI 53,6-58,2) (фиг. 10). 

 

Фиг. 10 

7.9. Изход от лечението 

При анализа на изхода от лечението се установява смъртен 

изход при 160 пациента или обща смъртност от 8,9% (95% CI 7,58-

10,22). Дехоспитализирани живи са 1628 пациента или 91,1% (95% 

CI 89,78-92,42) от оперираните (фиг. 11). От смъртните изходи 110 

(68,75%) са настъпили във Втора хирургична клиника, а останалите 
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50 (31,25%) са починали в други звена на болницата, включително 

двама в противошокова зала. Извършени са аутопсии при 10 от 

починалите пациенти, като се потвърждават като причина за 

смъртта тромбоемболични усложнения при шест пациента, 

травматичен шок при трима, мозъчен оток вследствие на сепсис при 

един пациент. Поради малкия брой аутопсии не счетохме за удачно 

извършването на статистическа обработка в това направление. 

 
Фиг. 11 

8. Статистически методи за анализ 

Статистическия анализ на данните е извършен със 

статистически пакет SPSS-IBM SPSS Statistics for Windows 17.0. 

Използвани са парамерични методи (Колмогоров-Смирнов), 

непараметрични методи (Пиарсон) и корелационен анализ (Кендал 

и Спиарман). 
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IV. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
1. Резултати по Задача 1 

1.1. Влияние на пола, върху изхода от лечението 

В нашата извадка се установява малко по-висока смъртност при 

мъжете в сравнение с жените, съответно 9,2% срещу 8,5% (фиг. 12, 

табл. 4). Разликите обаче не са статистически значими на база 

критериите на Пиарсън и Фишер. 

Табл. 4. Влияние на пола върху изхода от операцията 
пол смъртност 95% CI p-value 

мъже 9,2% 7,59-10,81 0,622 

жени 8,5 7,32-6,18 

 
Фиг. 12 
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Полът не е статистически значим фактор влияещ изхода от 

лечението при оперирани гръдни болни. Известен факт е, че 

заболеваемостта при много белодробни заболявания превалира 

при мъжкия пол, като най голямо значение има това по отношение 

карцинома на белия дроб. Огромният брой публикации в 

литературата не съобщават за влияние на пола върху 

постоперативните резултати при никое значимо заболяване или 

интервенция от областта на гръдната хирургия, което се 

потвърждава и от нашите резултати. 

1.2. Влияние на възрастта върху изхода от лечението 

Сравнителния анализ на смъртността в четирите възрастови 

групи показва статистически значими разлики (фиг. 13, табл. 5). 

Очаквано най-висока е смъртността в групата над 75 години. 

Изненадващо обаче втората по смъртност група е най-младата, но 

може би това се дължи на факта, че тя е най-малобройна и има 

голям размах в интервала на доверителност. Вероятно при по-

голяма извадка смъртността в тази група би се доближила до тази 

във втората, която от своя страна е най-ниска. Друга вероятна 

причина е сравнително по високия брой травматични пациенти тази 

група. По данни на Американската Асоциация на Хирурзите (ACS), 

травматизма е най-честата причина за смърт в популацията до 40 

години. И в нашето проучване най-големия брой травматични 

пациенти попада в тази група. Смъртността в третата група е близка 

до тази в общата извадка, което не е изненадващо с оглед на това, 

че в нея попадат около 60% от всички пациенти. 
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Табл. 5. Влияние на възрастта върху изхода от лечението 
Възрастова 
група 

смъртност 95% CI p-value 

До 25г. 9,7% 2,86-16,54 0,002 

25-50г. 4,8% 2,57-7,03 

50-75г. 9,1% 7,38-10,82 

Над 75г. 13,3% 9,41-17,19 

 
Фиг. 13 

Извършен беше още един анализ по отношение на възрастта, в 

който сравнихме смъртността в четвъртата група с тази в цялата 

останала извадка. Очаквано смъртността в групата над 75 г. се 

оказа статистически значим фактор за настъпване на смъртен изход 

(фиг. 14., табл. 6). При изследване коефициентите на корелация се 

установява слаба положителна корелация.  
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Табл. 6. Сравнителен анализ на смъртността в старческа 
възраст спрямо тази в останалата популация 
Възрастова 
група 

Смъртност 95% CI p-value Коефициент 
на 
корелация 

До 75г. 8,1% 7,66-8,54 0,004 0,068 

Над 75г. 13,3% 9,41-17,19 

 
Фиг. 14 

Възрастта е статистически значим независим фактор влияещ 

изхода от лечението при оперирани гръдни болни. Възрастта над 

75 г. е независим статистически значим рисков фактор за смъртен 

изход при тези пациенти. По отношение на старческата възраст 

резултатите са очаквани. Средната продължителност на живота в 

България по данни на НСИ за 2016 година е именно 75 години. 

Напълно логично е при такива данни за общата популация 
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смъртността във възрастта над 75 години да е по-висока 

независимо за кое заболяване става дума. Противоречи на 

логиката, която и да е случайна извадка да дава резултати различни 

от установените категорично в общата популация. 

2. Резултати по Задача 2 

2.1. Влияние на вида оперативна интервенция върху изхода на 

лечението 

Смъртността при наблюдаваните от нас 28 вида операции 

варира от 0 до 100% при различните интервенции. Разбираемо при 

такива разлики статистиката отчита, че разликите са статистически 

значими в групата като цяло. В таблица 7 е представена цялостната 

информация за смъртността при всички видове операции (фиг. 15). 

Табл. 7. Смъртност при различните видове операции 
Операция Брой операции Смъртност 95% CI 
Торакоцентеза 263 22,4% 17,36-27,44 
Пулмонектомия 84 13,1% 5,89-18,99 
ВАТХ 608 8,3% 6,2-10,4 
Инцизия 108 8,3% 3,09-13,51 
Лобектомия 112 5,4% 1,21-9,59 
Експлоративна 
торакотомия 

92 5,4% 0,77-10,03 

Билобектомия 21 4,8% 0-12,94 
Екстирпация на 
медиастинален 
тумор 

24 4,2% 0-12,24 

декортикация 49 2,0% 0-5,92 
Атипична резакция 96 1,0% 0-2,98 
Ексцизия и биопсия 
на гръдна стена 

94 1,1% 0-3,23 

Югулотомия 8 25% 0-55,1 
Шев на 
хранопровод 

2 50% 0-100 
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Операция Брой операции Смъртност 95% CI 
Шев на бял дроб 8 25% 0-55,01 
Фундопликация 4 25% 0-67,43 
Езофагектомия 6 66,7% 28,99-100 
Супраклавикуларна 
биопсия 

74 0 - 

Аксиларна биопсия 18 0 - 
ехинококцектомия 17 0 - 
Резекция на ребра 
и стернум 

16 0 - 

Медиастиноскопия 12 0 - 
Торакопластика 4 0 - 
Торакофренотомия 3 0 - 
Шев на гръдна 
стена 

3 0 - 

Сегментектомия 3 0 - 
Резекция на трахея 2 0 - 
Шев на трахея 1 0 - 

 
Фиг. 15 
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Анализът на резултатите показва най-висока смъртност при 

относително не тежка интервенция като торакоцентезата. 

Вероятната причина за това е, че в 100% от случаите тя е 

извършена в спешен порядък, често по витални индикации. Това са 

пациенти с тежка дихателна недостатъчност или шоково състояние, 

при които високата смъртност е очаквана. Екстремно високата 

смъртност при някои интервенции с по-малко от 10 оперирани болни 

реално не подлежат на статистическа обработка и анализ, същото 

важи и за интервенциите с минимален брой. Високата смъртност 

при пулмонектомиите се дължи на факта, че половината от тях са 

извършени принудително в спешни условия при пациенти с големи 

белодробни деструкции, при липса на възможност за по-малка по 

обем интервенция. При преизчисляване на смъртността само при 

планови пулмонектомии, тя спада до 6,2%, което е съизмеримо с 

публикациите в литературата. Анализът показва, че сред петте 

водещи по смъртност интервенции около 60% са интервенции 

извършени по спешност. Голямата част от останалите са онкоболни. 

За по-добро разграничаване на разликите в смъртността 

извършихме допълнителен анализ за статистическата значимост на 

разликите при петте интервенции с най висока смъртност (табл. 8). 

Табл. 8. Статистическа значимост на разликите в смъртността 
при интервенции с най-висока смъртност 
Операция/операция p-value 
Торакоцентеза/Пулмонектомия 0,063 
Торакоцентеза/ВАТХ 0,001 
Торакоцентеза/Инцизия 0,001 
Торакоцентеза/Лобектомия 0,001 
Пулмонектомия/ВАТХ 0,144 
Пулмонектомия/инцизия 0,284 
Пулмонектомия/Лобектомия 0.057 
ВАТС/Инцизия 0,989 
ВАТС/Лобектомия 0,285 
Инцизия/Лобектомия 0,381 
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Този допълнителен анализ показва, че на практика само 

смъртността при торакоцентезата показва статистически значима 

разлика с тази при другите интервенции с изключение на 

пулмонектомията. Разликите в смъртността при останалите 

интервенции не са статистически значими. 

2.2. Влияние на характера на оперативната интервенция върху 

изхода от лечението 

Анализът показва, че оперираните по спешност има около 3,5 

пъти по висока смъртност от плановите операции. Смъртността при 

плановите операции е 4,1%, докато тази при спешните е 14,9%, като 

разликата е статистически значима (фиг. 16, табл. 9). Коефициентите 

на корелация показват положителна корелация между операцията по 

спешност и смъртния изход.  

Табл. 9. Влияние на характера на операцията върху изхода от 
лечението 
Характер на 
операцията 

смъртност 95% CI p-value Коефициент 
на 
корелация 

планова 4,1% 2,86-5,34 0,001 0,188 

спешна 14,9% 12,44-17,36 
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Фиг. 16 

2.3. Влияние на реоперацията върху изхода от лечението 

В нашето проучване смъртността при пациентите понесли 

реоперация (145) е над два пъти по-висока от тази при оперираните 

еднократно (1643), съответно 18,6% срещу 8,1% (табл. 10, 

фиг. 17). Коефициентите на корелация показват положителна 

корелация между наличието на реоперация и смъртния изход. 

Табл. 10. Влияние на реоперацията върху изхода от лечението 
Наличие на 
реоперация 

смъртност 95% CI p-value Коефициент 
на 
корелация 

Без 
реоперация 

8,1% 6,78-9,42 0,001 0,101 

Реоперирани 18,6% 12,27-24,93 
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Фиг. 17 

Смъртността при различните оперативни интервенции показват 

сериозни различия. Анализът на водещите по смъртност операции 

показва обаче, че само торакоцентезата има статистически значима 

по-висока смъртност от всички други интервенции освен 

пулмонектомията. Пациентите понесли торакоцентеза в спешен 

порядък по повод плеврален излив без значение на етиологията 

имат лоша прогноза. Според различни автори смъртността в 

рамките на 30 дни след интервенцията доближава 40%, а в рамките 

на година достига до 80% (DeBiasi, 2015; Argento, 2015). Голяма 

част от леталитета при торакоцетезираните болни в нашата извадка 

се дължи на такава патология. Втората голяма група е тази на 

травматичните пациенти, като пикът е при тези с хемопневмоторакс. 

По данни на Американската Асоциация на Хирурзите (ACS), 25% от 

смъртността при травматизъм се дължи на гръдна травма 
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(www.ntdb.org.). Общата смъртност регистрирана в едно от най-

големите проучвания (Университета на Северна Калифорния) е 

7,8%, като 52,6% от нея се дължи на закрита, а 47,4% на открита 

гръдна травма (Pasquale et al. 1996; Stratton et al.1998). В нашата 

извадка закритата гръдна травма представлява около 98% от 

травматизма. Общата смъртност от травматизъм в нашето 

проучване е около 20% и се припокрива с огромната част от 

публикациите в литературата. Около 70% от попадналите в нашата 

извадка травматични пациенти са с асоциирани травми, най-често 

на глава и крайници. По литературни данни тези пациент по 

правило са с по-висока смъртност (Millham, 2004; Logona, 2007; 

Clarke 2011). 

Спешната оперативна интервенция е независим статистически 

значим рисков фактор за настъпване на смъртен изход при гръдни 

болни. По отношение на спешните оперативни интервенции 

изложените по-горе бележки, обясняват до голяма степен 

получените резултати. Като цяло в литературата при всички 

области на хирургията, спешните оперативни интервенции имат по 

висока смъртност. Гръдната хирургия като цяло и нашата извадка в 

частност не правят изключение. 

Наличието на реоперация е независим статистически значим 

рисков фактор за настъпване на смъртен изход при гръдни болни. 

Реоперацията по същество е резултат от настъпило едно или друго 

усложнение или недостатъчност на вече извършената интервенция. 

Във всички публикации касаещи постоперативната смъртност, се 

посочват едно или повече усложнения като рисков фактор за 

настъпване на смъртен изход. Регистрирането на реоперация е по 

същество регистриране на следоперативно усложнение. От тук и 

напълно логичен е факта от установената в нашето проучване 

http://www.ntdb.org/
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значително по висока смъртност при реоперираните пациенти. 

Такива резултати се цитират и в литературата, особено при 

белодробни резекции (Birim, 2003). 

3. Резултати по Задача 3 

3.1. Влияние на водещата диагноза върху изхода от лечението 

Анализът на смъртността при наличните в нашата извадка 34 

диагнози, подобно на този при видовете операции, показва голям 

вариетет със стойности от 0 до 100%. Аналогично и тук статистиката 

показва, че разликите са статистически значими. Пълния обем на 

статистиката по водещи диагнози е представен в таблица 11 

(фиг. 18). 

Табл. 11. Разпределение на смъртността по водещи диагнози 
Диагноза Брой оперирани Смъртност 95% CI 
Травматичен 
хемопневмоторакс 

47 25,5% 13.04-37,96 

Травматичен 
пневмоторакс 

30 20,0% 5,69-34,31 

Абсцес на белия 
дроб 

34 14,7% 2,8-26,6 

Спонтанен 
пневмоторакс 

99 13,1% 1,48-14,72 

Плеврален излив 364 12,1% 8,75-15,45 

Травматичен 
хемоторакс 

27 11,1% 0-22,95 

Мекотъканна 
инфекция на гръдна 
стена 

110 8,2% 3,06-13,34 

Карциноматозен 
плеврит 

207 8,2% 4,5-11,9 

Емпием 142 7,7% 3,34-12,09 

Карцином на бял 
дроб 

368 6,5% 3,99-9,01 

Злокачествени 
тумори на 
медиастинум 

39 5,1% 0-11,99 

Туберкулоза на бял 
дроб и плевра 

22 4,5% 0-13,14 
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Диагноза Брой оперирани Смъртност 95% CI 
Хронична пневмония 52 1,9% 0-5,6 

Доброкачествени 
тумори на гръдна 
стена 

75 1,3% 0-3,87 

Остър медиастинит 9 33,3% 2,51-64,09 

Травма на бял дроб 7 28,6% 0-62,08 

Карцином на 
хранопровод 

5 60,0% 17,06-100 

Диафрагмална 
херния 

4 25% 0-67,43 

Перфорация на 
хранопровод 

3 33,3% 0-86,63 

Метастаза на бял 
дроб 

35 0 - 

Доброкачествени 
тумори на 
медиастинум 

27 0 - 

Ехинокок на бял 
дроб 

24 0 - 

Злокачествени 
тумори на гръдна 
стена 

19 0 - 

Булозна болест 17 0 - 

Травма на гръдна 
стена 

3 0 - 

Доброкачествени 
тумори на бял дроб 

8 0 - 

Травма на трахея 2 0 - 

Субфреничен абсцес 2 0 - 

Стеноза на 
хранопровода 

1 0 - 

Мезотелиом 1 0 - 

Ахалазия 1 0 - 

Бронхиектазии 1 0 - 

Аневризма на гръдна 
аорта 

1 0 - 

Абсцес на черен 
дроб 

1 0 - 
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Фиг. 18 

Анализът на резултатите показва, че водещите по смъртност 

диагнози са на спешни състояния, като 5 от 6-те водещи са 

заболявания на плеврата, а 3 от тях са резултат от травматизъм. 

Именно тези шест диагнози показват по-висока смъртност от 

средната в нашата извадка. Това подкрепя още веднъж тезата, че 

спешните състояния са водещи за повишаване на смъртността. 

Екстремно високите стойности при диагнози с по-малко от 10 

операции, както и тези с аналогичен брой и нулева смъртност на 

практика не подлежат на статистическа обработка. Положителен е 

факта, че при диагнозите Метастази на бял дроб, Доброкачествени 

тумори на медиастинум и Ехинокок на бял дроб смъртността е 

нулева. 
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Извършен беше допълнителен анализ за установяване 

статистическата значимост на разликите в смъртността при шестте 

най-високи смъртности (табл. 12). 

Табл. 12. Статистическа значимост на разликите в смъртността 
при диагнозите с най-висока смъртност  
Диагноза/Диагноза p-value 

Травматичен 
хемопневмоторакс/Травматичен 
пневмоторакс 

0,576 

Травматичен хемопневмоторакс/Абсцес на 
бял дроб 

0,238 

Травматичен хемопневмоторакс/Спонтанен 
пневмоторакс 

0.063 

Травматичен 
хемопневмоторакс/Плеврален излив 

0.001 

Травматичен 
хемопневмоторакс/Травматичен 
хемоторакс 

0,137 

Травматичен пневмоторакс/Абсцес на бял 
дроб 

0,219 

Трявматичен пневмоторакс/Спонтанен 
пневмоторакс 

0,352 

Травматичен пневмоторакс/Плеврален 
излив 

0,211 

Травматичен пневмоторакс/Травматичен 
хемоторакс 

0,358 

Абсцес на бял дроб/Спонтанен 
пневмоторакс 

0,817 

Абсцес на бял дроб/Плеврален излив 0,657 

Абсцес на бял дроб/Травматичен 
хемоторакс 

0,680 

Спонтанен пневмоторакс/Плеврален излив 0,779 

Спонтанен пневмоторакс/Травматичен 
хемоторакс 

0,780 

Плеврален излив/Травматичен хемоторакс 0,880 

Този допълнителен анализ показва, че няма статистически 

значима разлика в смъртността при водещите по смъртност 
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диагнози. Единствената статически значима разлика е между 

травматичния хемопневмоторакс и плевралния излив. 

3.2. Влияние на наличието на онкологично заболяване върху 

изхода от лечението 

Като част от тази задача извършихме и анализ на влиянието на 

наличието на онкологично заболяване върху изхода от лечението 

при оперирани гръдни болни. Резултатите сочат почти изравнена 

смъртност при пациентите с и без онкологино заболяване. При 

оперираните 1000 пациенти без онкологично заболяване, 

смъртността е 9,0%, а при тези с наличие на малигнено заболяване 

тя е 8,9% (табл. 13, фиг. 19). 

Табл. 13. Влияние на наличието на онкологично заболяване 
върху изхода от лечението 
Наличие на 
онкологично 
заболяване 

Смъртност 95% CI p-value 

Без онкологично 
заболяване 

9,0% 7,23-10,77 0,932 

С онкологично 
заболяване 

8,9% 6,91-10,89 
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Фиг. 19 

Водещите по смъртност диагнози са от областта на спешната 

гръдна хирургия, като съществена роля имат травматизма и 

заболяванията на плеврата. Между нивата на смъртност при 

водещите по смъртност диагнози на практика няма статистически 

значима разлика. Резултатите от нашето проучване потвърждават 

водещата роля на спешната хирургия в покачването на смъртността 

при гръднохирургичните пациенти. Именно спешните заболявания 

на плеврата имат голяма вина за тези резултати. Зад 

недиагностицираните и проявяващи се с остра дихателна 

недостатъчност плеврални изливи, най-често стоят не просто 

възпалителни промени довели до излив, а не добре контролирано 

сърдечно, бъбречно или чернодробно страдание. Така изявата на 

недостатъчност на две основни животоподържащи системи в 

организма, обяснява бързото влошаване и изпадане в критично 

състояние. Около 30% от пациентите хоспитализирани по повод 
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плеврален излив, без значение на етиологията му загиват до 1 

година от хоспитализацията. В различни съобщения при такива 

пациенти се цитира болнична или 30-дневна смъртност около 15% 

(Walker, 2015). Подобни са и резултатите в нашето проучване. 

Изключителната сериозност на страданието при тези пациенти се 

потвърждава и при едно сравнение със такова сериозно заболяване 

на плеврата каквото е емпиема. В нашето проучване смъртността 

при плевралния емпием е 3,23%, което е значително по-ниско от 

тази при плевралните изливи. Сходни резултати при третирането на 

плевралният емпием се цитират и в други публикации у нас (3,7%-

5,6%) (Учиков, 2004; Петров, 2004). 

Не така стоят нещата обаче при друго спешно плеврално 

състояние каквото е спонтанния пневмоторакс. Установената в 

нашето проучване смъртност от 13,1% се дължи изцяло на вторичен 

спонтанен пневмоторакс. ХОББ и съпътстващия го белодробен 

емфизем са основната причина за вторичен спонтанен 

пневмоторакс в нашата популация. Високата честота на 

тютюнопушене в България обуславя висока честота на ХОББ. При 

пациентите над 60 години ХОББ води до значителна декомпенсация 

на дихателната функция. Попадането при увредена дихателна 

функция в тежко състояние каквото е пневмоторакса значително 

редуцира възможностите на организма да компенсира загубата на 

дихателен обем. Именно това е причината за високата смъртност не 

само в нашата извадка, но и в много други публикации (Saipoklang, 

2013; Onuki, 2017; Ichinose, 2016). Разликата в публикациите касае 

основно не нивата на смъртност при вторичен спонтанен 

пневмоторакс, а етиологията на първичната белодробна увреда. 

Цитираните по-горе данни по отношение спешните плеврални 

състояния и травматизма обуславят високата смъртност 
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регистрирана в нашето проучване при извършените торакоцентези 

и ВАТХ. Реалната смъртност при ВАТХ извършена в планов 

порядък е около 3%, което е съизмеримо с цитираната в 

литературата и се дължи основно на пациенти с малигнени 

плеврални изливи. Дори сравнено с предишни публикации на 

нашата катедра с цитирана смъртност от 4,76% при ВАТХ на 

пациенти с малигнени плеврални изливи, показва подобрение с 

повече от 30% (Мурдйев, 2007). Тези пациенти по начало са с лоша 

прогноза и имат едногодишна преживяемост след поставяне на 

диагнозата под 50%. 

Наличието на онкологично заболяване не влияе върху изхода 

от лечението при оперирани гръдни болни. Индиректно 

потвърждение на нашите резултати намираме ако сравним 

литературни данни за смъртност при идентични интервенции при 

онкологични и неонкологични заболявания. Смъртността при 

белодробни резекции при белодробен абсцес е в рамките на 1-2% 

(Петров, 2004; 1,49%). Идентични резултати са цитирани в 

литературата и при белодробни резекции при недребноклетъчен 

белодробен карцином (Учиков, 2004, 2009; 2,4-2,8%; Allen, 

2006; 2%). 

4. Резултати по Задача 4 

4.1. Влияние на полиморбидността върху изхода от лечението 

Анализът на резултатите в нашата извадка показва, че 
полиморбидните пациенти имат повече от три пъти по висока 
смъртност от тези без полиморбидност. Пациентите без 
полиморбидност имат смъртност от 5,8%, докато при 
полиморбидните тя е 18,8%, като разликата е статистически 
значима (табл. 14, фиг. 20). Коефициентите на корелация показват 
положителна връзка между полиморбидността и леталния изход. 
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Табл. 14. Влияние на полиморбидността върху изхода от 
лечението 
Наличие на 
полиморбидност 

Брой 
оперирани 

Смъртност 95% 
CI 

p-value Коефициент 
на 
корелация 

Без 
полиморбидност 

1352 9,0% 4,55-
7,05 

0,001 0,196 

Полиморбидни 436 18,8% 15,13-
25,47 

 
Фиг. 20 
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4.2. Влияние на сърдечно-съдовите заболявания върху изхода от 

лечението 

Анализът на резултатите в нашето проучване показва, че 

смъртността при пациентите с висок сърдечен риск е повече от два 

пъти по висок от тази при пациентите с нисък сърдечен риск, 

съответно 17,2% и 7,7% (табл. 15, фиг. 21). Разликата е 

статистически значима. Коефициентите на корелация показват 

положителна връзка между високия сърдечен риск и смъртния 

изход при оперирани гръдни болни. 

Табл. 15. Влияние на сърдечния риск върху изхода от 
лечението при оперирани гръдни болни 
Сърдечен 
риск 

Брой 
оперирани 

Смъртност 95% CI p-value Коефициент 
на 
корелация 

Нисък 
риск 

1549 7,7% 6,37-9,03 0,001 0,113 

Висок риск 239 17,2% 12,42-
21,98 

 
Фиг. 21 
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Полиморбидността е независим статистически значим рисков 

фактор за настъпване на смъртен изход при оперирани гръдни 

болни. Високия сърдечен риск е независим статистически значим 

рисков фактор за настъпване на смъртен изход при оперирани 

гръдни болни. Резултатите отразяващи полиморбидността и 

сърдечния риск, потвърждават предишни публикации в 

литературата. Неслучайно всички познати системи за 

предоперативно определяне на риска под една или друга форма 

отчитат влиянието на единия или и на двата фактора (Thomas, 

2017, Li, 2008; Ramesh, 2008; Glance, 2012; Falcoz, 2007). Нашите 

резултати като цяло показват може би малко по-високи нива на 

смъртност от очакваното, което бихме отдали на доста високото 

ниво на сърдечно съдови заболявания в България. По данни на 

СЗО, България продължава да е на първо място в Европа по 

смъртност от сърдечно-съдови заболявания (www.who.int). 

http://www.who.int/
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V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Гръдната хирургия по своята същност е високо рискова 

хирургия. Ето защо откриването на водещите причини за 

вътреболнична смърт е определящо за подобряване на резултатите 

в тази област на хирургията. 

Анализът на резултатите в нашето проучване показва, че 

водещи като причина за вътреболнична смърт са оперативните 

интервенции извършени в спешен порядък. Оперативната 

интервенция в спешен порядък е неблагоприятен прогностичен 

фактор за настъпване на смъртен изход. 

Най-голямо дял от леталитета в спешната патология се дължи 

на заболяванията на плеврата. 

Въпреки превалирането на мъжкия пол при голяма част от 

заболяванията, пола не е фактор за нарастване на смъртността при 

гръднохирургичните пациенти. 

Възрастта е значим прогностичен фактор за вътреболнична 

смърт, като тази над 75 години е неблагоприятен прогностичен 

фактор за вътреболнична смърт независимо от диагнозата и 

оперативната интервенция. 

Травматизма е отговорен за близо 20% от вътреболничната 

смъртност при гръднохирургичните болни. 

Близо 60% от вътреболничната смърт, която не е причинена от 

травма се дължи на плеврални заболявания, с най-голям дял на 

немалигнените плеврални изливи. 

Наличието на две и повече оперативни интервенции са 

неблагоприятен прогностичен фактор за смъртен изход при 

гръднохирургични пациенти. Необходими са целенасочени усилия в 
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това направление за прецизиране точния момент и обем на 

интервенцията. 

Нашите резултати показват, че наличието на онкологично 

стадание не влияе съществено върху вътреболничната смъртност. 

То със сигурност има значение за далечната преживяемост, но за 

непосредствения изход от оперативната намеса няма толкова 

голямо значение. 

Наличието на сериозна полиморбидност, обаче се явява значим 

неблагоприятен фактор за настъпване на смъртен изход при тези 

пациенти. За голямата роля на този фактор, говори и факта, че 

смъртността при тези пациенти в нашето проучване надвишава пет 

пъти тази на останалата популация. 

Високия сърдечен риск аналогично се явява значим 

неблагоприятен фактор за смъртен изход, със значимост 

съизмерима с тази на полиморбидността. Това е сериозен проблем 

в нашата популация с оглед високата честота на сърдечно-съдови 

заболявания и значението им за смъртността като цяло. 

Значимостта на всеки от посочените фактори по отделно има 

своето място в изграждането на стратегия за поведение при всеки 

отделен пациент. Разглеждането им обаче в комплекс в бъдеще би 

могло да послужи за основа за изграждане на специфична система 

за определяне на риска при спешни състояния в гръдната хирургия. 
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VI. ИЗВОДИ 
Въз основа на собствените резултати и справките в 

литературата могат да се направят следните изводи: 

1. Старческата възраст е независим негативен прогностичен 

фактор за настъпване на смъртен изход при оперирани гръдни 

болни. 

2. Полът не e фактор повлияващ смъртността в гръдната хирургия 

като цяло. Той има своето значение главно при болните с 

карцином на белия дроб. 

3. Съществена част от смъртността в гръдната хирургия се дължи 

на спешни състояния. Водеща роля за повишаване на 

смъртността в спешната гръдна хирургия имат травматизма и 

заболяванията на плеврата.  

4. Наличието на повече от една оперативна интервенция в 

рамките на един болничен престой е независим негативен 

прогностичен фактор за настъпване на смъртен изход при 

гръдни болни. 

5. Наличието на активно онкологично заболяване като основно 

или придружаващо заболяване не повлиява изхода от 

лечението при оперирани гръдни болни. 

6. Полиморбидността е независим негативен прогностичен фактор 

за настъпване на смъртен изход при оперирани гръдни болни. 

7. Високия сърдечен риск е независим негативен прогностичен 

фактор за настъпване на смъртен изход при оперирани гръдни 

болни. 

8. Оперативната интервенция в спешен порядък е независим 

негативен прогностичен фактор за настъпване на смъртен 

изход при гръдни болни. 
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VII. ПРИНОСИ 

1. Проучването е първото у нас комплексно наблюдение върху 

леталитета при оперирани гръднохирургични пациенти. 

2. Огромната част от леталитета в съвременната гръдна хирургия 

се дължи на спешни състояния с особена тежест на 

заболяванията на плеврата. 

3. Старческата възраст, полиморбидността и сърдечно-съдовите 

заболявания са значим прогностичен фактор за негативен 

постоперативен изход при оперирани гръднохирургични 

пациенти. 

4. Полът и наличието на активно онкологично заболяване не са 

значим фактор за настъпване на летален изход при 

гръднохирургични пациенти. 

5. Проучването насочва към значими проблеми в областта на 

спешната гръдна хирургия и може да служи за основа за 

създаване на мерки за подобряване на резултатите в това 

направление. 
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