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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

 

ARDS  Acute Respiratory Distress Syndrome 

BE  Излишък на бази 

BLUE  Bedside Lung Ultrasound in Emergency 

BMI  Body Mass Index 

CPAP  Continuous Positive Airway Pressure 

CPIS  Clinical Pulmonary Infection Score 

CRP  C – реактивен протеин 

CTDIvol Volume Computed Tomography Dose Index 

ED  Effective Dose 

E-FAST Extended Focused Assessment with Sonography in 

Trauma 

Er  Еритроцити 

FAST  Focused Assessment with Sonography in Trauma 

FiO₂ Фракцията на кислорода във вдишаната 

дихателна смес 

GCS  Glasgow Coma Scale 

Hct  Хематокрит 

Hgb  Хемоглобин 

LDCT  Low-dose Computed Tomography 
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Leu  Левкоцити 

PaO₂ Парциално налягане на кислорода в 

артериалната кръв 

pCO₂  Парциално налягане на въглеродния двуокис 

PEEP  Positive End Expiratory Pressure 

Plt  Тромбоцити 

Rö  Рентгенография  

SaO₂  Сатурация на кислорода в артериална кръв 

SOFA  Sequential Organ Failure Assessment  

ДНК  Дезоксирибонуклеинова киселина 

ЕКГ  Електрокардиография 

ИБВ  Изкуствена белодробна вентилация 

ИО  Интензивно отделение 

КГА  Кръвно-газов анализ 

КТ  Компютърна томография 

ОДН  Остра дихателна недостатъчност 

РСП  Респиратор-свързана пневмония 

ХОББ  Хорнична обструктивна белодробна болест 

ЦВК  Централен венозен катетър 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Основно в диагностично-лечебен план и с най-голям 

дял сред патологията в интензивните отделение от смесен 

тип остава лечението на пациенти с дихателна 

недостатъчност. Ключови фактори в оздравителния процес са 

осъществяването на своевременна и адекватна етиологична 

и симптоматична терапия при тези болни.  

Важна роля в диагностично-лечебния процес имат 

образните методи за изследване. Най-често използваното 

средство за диагностика и проследяване при болестите на 

белия дроб все още е рентгенографията. Компютърната 

томография предоставя възможността за получаване на 

триизмерен, детайлен образ, който дава точна информация 

за позицията, степента и динамиката на находката, и 

превръщат метода в златен стандарт, но не е лишена от 

ограничения. 

Относително нов метод за диагностика и проследяване 

на дихателна недостатъчност е белодробната ехография. 

Преспективата образното изследване да бъде извършено до 

леглото на болния, възможността да бъде повторено без 

ограничения, без да се налага транспорт или промяна в 

положението на тялото и да се получат резултати незабавно 

са причина белодробната ехография да бъде полезно 

допълнително средство в диагностиката на белодробната 

патология.  

Необходимо е извършването на сравнение между 

новата методика и класическите похвати в белодробната 

диагностика.  
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2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

  

ЦЕЛ:  

Да се оцени диагностичната стойност на белодробната 

ехография при установяване, проследяване и оценка на 

белодробна патология в интензивното отделение.  

 

За постигане на тези цели си поставихме следните 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Да се извърши сравнение между приложимостта на 

методите за образна диагностика при установяване 

и проследяване на пневмоторакс, плеврални изливи 

и инфилтративни белодробни изменения 

2. Да се установи възможността за проследяване 

степента на белодробна увреда чрез белодробна 

ехография 

3. Да се намери връзка между тежестта на 

белодробната увреда диагностицирана чрез 

образни методи за изследване, клинични и 

параклинични маркери  

4. Да се изработи протокол за работа при извършване 

на белодробна ехография 
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3. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

 

3.1. Предмет на изследването и единици на наблюдение 

 Касае се за клинично проучване, включващо 

проспективен анализ, чийто предмет бяха различните методи 

за образна диагностика на белодробна патология при 

пациенти на интензивно лечение. Проучването беше 

проведено на базата на Отделението за Интензивно лечение 

(ОИЛ) на Клиниката по Анестезиология и Интензивно лечение 

към УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД и МУ – Пловдив.  

 Проспективното проучване беше проведено от м. юли 

2017 год. до м. април 2019 год. и включва 65 пациента на 

интензивно лечение с доказана или подозирана белодробна 

патология. При всички пациенти, без изключение, лекарят 

извършващ белодробната ехография беше дисертантът. 

 

3.2. Етапи на изследването 

Изследването беше проведено в два етапа: 

I-ви етап: Събиране на демографски, клинични, 

параклинични и образни резултати за болните и 

изработване на база данни за всеки индивидуален 

пациент 

II-ри етап: Обработка на получените резултати и 

извършване на статистически анализ на резултатите 
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 Таблица 1 Критерии за включване/изключване в изследването 

Включване Изключване 

1. Възраст над 18 год. и под 

80 год.  

2. Болни с анамнестични 

и/или клинични данни за 

белодробна патология 

3. Образни изследвания – 

ехография, 

рентгенография и/или 

компютърна томография, 

извършени в рамките на 

не повече от 24 часа едно 

от друго 

1. Бременност и кърмене 

2. Пациенти със 

затлъстяване над IV клас 

3. Пациенти с престой в 

интензивното отделение 

по-малко от 24 часа 

4. Пациенти, при който не 

се взе писмено 

информирано съгласие 

за включване в 

изследването 

5. Възраст под 18 год. и над 

80 год.  

6. Пациенти с терминална 

сърдечна 

недостатъчност (IV клас 

по NYHA) 

 

3.3. Методологични принципи при диагностиката, 

мониторирането и оценката на белодробния статус чрез 

белодробна ехография 

Апаратурата за извършване на ехографското 

изследване беше портативен ехограф Philips CX50.  
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С цел по-лесно кодиране на областите се въведоха 

следните определения: 

• 1 – дясно предно горно поле 

• 2 – дясно предно долно поле 

• 3 – дясно странично горно поле 

• 4 – дясно странично долно поле 

• RUP – дясно задно горно поле 

• RLP – дясно задно долно поле 

• 5 – ляво предно горно поле 

• 6 – ляво предно долно поле 

• 7 – ляво странично горно поле 

• 8 – ляво странично долно поле 

• LUP – ляво задно горно поле 

• LLP – ляво задно долно поле 

При извършването на белодробна ехография при 

интензивно болните се ползваха 12-те основни симптома: 

1. Плевралната линия  

2. А-линиите  

3. Lung sliding  

4. Quad sign  

5. Sinusoid sign  

6. Shred sign  

7. Tissue-like sign  

8. Lung rockets  

9. Abolished lung sliding 

10. Lung point  

11. Dynamic air bronchogram 

12. Lung pulse 
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При установяване на белодробна патология чрез 

ехография измененията се отбелязваха детайлно. С цел 

унифициране и онагледяване на резултатите от изследването 

се изготви фиш за работа – фиг. 17 и фиг. 18. На него 

подробно се описваха паспортни данни, ден и час на 

извършване на прегледа, пореден ден от престоя на болния, 

основната и придружаваща патология на пациента, 

антропометрични данни, механика на дишане и режим на 

вентилация с параметри, резултати от параклинични 

изследвания, положение на пациента в леглото, употребата 

на седативни медикаменти и миорелаксанти, оценка на 

неврологичен статус и използваната ехографска апаратура. 

При установяване на пневмоторакс или плеврални изливи 

схематично се посочваше установеното място и особености. 

При предходно извършени образни изследвания имаше 

възможност да се опишат основните находки от тях.   

 

3.4. Методологични принципи при диагностиката, 

мониторирането и оценката на белодробния статус чрез 

рентгенография и компютърна томография 

Рентгенографията се извършваше чрез апарат Philips 

Mobilediagnost M50 712301 Digital Mobile X-Ray Unit with 

wireless detector.  

 Апаратурата използвана за извършване на компютърна 

томография бе: Siemens Somatom definition AS 64slice.  
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Фигура 17 Ултразвуково изследване – лицева страна  
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Фигура 18 Ултразвуково изледване – задна страна   
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3.5. Статистически методи 

Използвани са следните статистически методи: 

3.5.1. Дескриптивен анализ  

3.5.2. Вариационен анализ  

3.5.3. ROC- анализ -  

3.5.4. Непараметричен тест на Mann-Whitney. 

3.5.5. Непараметричен тест на  Wilcoxon  

3.5.6. Корелационен анализ  

3.5.7. Регресионен анализ  

3.5.8. Графичен анализ  

3.5.9. Repeated measures ANOVA – за проверка на 

промяната на дадена променлива във времето 

 

Всички данни са анализирани със статистически пакет 

IBM SPSS Statistics v20 (Statistical Package for Social Science, 

Chicago, Illinois).  

Забележка: Поради неправилно разпределение на 

данните резултатите от дескриптивния анализ са 

представени чрез медиани.  

За статистически достоверни са приети разликите 

при уровен на значимост p<0.05. 
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4. РЕЗУЛТАТИ 

 

4.1. Характеристики на пациентите 

4.1.1. Демографски характеристики на пациентите 

 В изследването бяха включени 65 пациента на средна 

възраст Х = 53,11 години, SD = 18,249 и съотношение между 

половете 1:1,5 в полза на мъжкия пол.  Извадката се 

характеризира с неправилно разпределение на данните по 

пол и възраст, представена чрез хистограма на Фиг. 21. 

Липсва статистически значима разлика в 

разпределението между половете, както и разпределението 

по възраст между двата пола, определено чрез Chi-square 

тест и непараметричен тест на Mann-Whitney. 

Фигура 21 Хистограма на разпределението на участниците по възраст 
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Таблица 3 Демографска характеристика на участниците 

Пол Брой (%) Средна възраст Х Стандартно 

отклонение SD 

Мъжки 39 (60,6%) 51,77  17,533   

Женски 26 (39,4%) 55,12 19,451 

Общо 65 (100%) 53,11 18,249 

p  Value NS NS  

 

4.1.2. Характеристики на режимите на вентилация при 

пациентите 

 В 17% от случаите или 16 от извършените общо 85 

ехографски изследвания пациентите бяха на спонтанно 

дишане с кислородна добавка. В останалите 69 случая 

болните бяха на различни режими на механична вентилация 

– Фиг. 22.  

 

Фигура 22 Режими на вентилация 

35%

1%
1%

6%
4%

25%

28%

BiPAP CMV CPAP NIV PCV PSV SIMV
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4.1.3. Клинични и параклинични характеристики на 

пациентите 

Таблица 4 Клинични и параклинични характеристики на пациентите 

Показател MEDIAN 

SOFA 6 

GCS 10 

PaO₂ 98mmHg 

FiO₂ 0.6% 

PaO₂/ FiO₂ 168 

PEEP 7mbar 

pH 7.41 

pCO₂ 37mmHg 

SaO₂ 97% 

BE -0.55 

Лактат 1.4mmol/l 

Hgb 103g/l 

Hct 0.31 

Er 3.40 x10¹²/L 

Plt 173 x109/L 

Leu 11x109/L 

CRP 78 

Пациенти на механична 

вентилация в % 
82% 

Продължителност на 

механичната вентилация 
7дни 

Смъртност в % 35% 
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4.2. Показатели от извършените образни изследвания 

4.2.1. Показатели от извършената белодробна ехография 

 Белодробна ехография е извършена при всички 65 

пациента без изключение. При част от пациентите 

изследването е направено повече от веднъж. Общият брой 

случаи, при които е осъществено ултразвуково изследване е 

85. 

 При обработването на образите се прие белият дроб да 

бъде разделен на десен и ляв. Установената патологична 

находка се описваше за всеки белодробен регион отделно. 

Приеха се следните патологични единици: B-lines – за 

установени повече от 3 B-линии; Multiple B-lines – за 

установени множество B-линии; Abbuting B-lines – за сливащи 

се B-линии; Subpleural consolidation – за субплеврална 

консолидация; Consolidation – за консолидация; Pneumothorax 

– за пневмоторакс; Lung pulse – за проведени сърдечни 

пулсации; Abolished lung sliding – при липса на плеврално 

приплъзване; Lung point – за установена точка на плеврално 

приплъзване при пневмоторакс.  

 При така кодираната патология се прие разграничаване 

на няколко степени на паренхимна увреда: 0 точки – при липса 

на установена патология; 1 точка – лека патология – при 

налични B-линии; 2 точки – средно тежка патология – при 

налични множество B-линии, сливащи се B-линии или 

субплеврална консолидация; 3 точки – тежка патология – при 

консолидация. Степента на патологията в отделните полета 

за ляв и десен бял дроб е представена на табл. 5 и табл. 6. 



19 
 

Таблица 5 Коефициенти на увреда (К) в отделните белодробни полета за десен бял 

дроб. 

  Честота 

(%) 

 

 

    К 

1 2 3 4 RUP RLP 

0 59 

(69,4%) 

53 

(61,6%) 

32 (41%) 24 

(32%) 

12 

(16,4%) 

7 (9,7%) 

1 5 (5,8%) 6 (7,7%) 7 (9%) 9 (12%) 1 (1,4%) 1 (1,4%) 

2 20 

(23,3%) 

18 

(20,9%) 

24 

(30,8%) 

12 

(16%) 

21 

(28,8%) 

14 

(19,4%) 

3 1(1,2%) 1 (1,2%) 15 

(19,2%) 

30 

(40%) 

39 

(53,4%) 

50 

(69,4%) 

Таблица 6 Коефициенти на увреда (К) в отделните белодробни полета за ляв бял 

дроб. 

  Честота 

(%) 

 

 

    К 

1 2 3 4 LUP LLP 

0 51 

(65.4%) 

39 

(54,9%) 

26 

(37,1%) 

17 

(27,9%) 

14 

(23,3%) 

10 

(14,5%) 

1 5 (6,4%) 15 

(21,2%) 

6 (8,6%) 7 

(11,5%) 

6 (10%) 0 

2 21 

(26,9%) 

16 

(22,5%) 

35 (50%) 17 

(27,9%) 

15 (25%) 7 

(10,1%) 

3 1 (1,3%) 1 (1,4%) 3 (4,3%) 20 

(32,8%) 

25 

(41,7%) 

52 

(75,4%) 

 

Така посочената система позволи сборуване на точките 

от отделните белодробни полета в левия и съответно в 

десния бял дроб и сформиране на коефициент на увреда 

вляво и вдясно. За сериозно белодробно увреждане се прие 

сборен коефициент ≥ 6. За десен бял дроб медианата е Ме = 

8, за ляв бял дроб съответно Ме = 6. Установи се 
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статистически сигнификантна разлика между степента на 

увреждане на двата бели дроба с р=0,034 с превес на 

увреждане на десния, определено чрез непараметричния тест 

на Wilcoxon – Табл. 7. 

Таблица 7 Разпределение на данните от белодробната ехография за двата бели 

дроба спрямо кумулативния коефициент на увреждане 

Десен бял дроб 

  

Ляв бял дроб 

  
Коефициент на 

увреда 

Честота Процент Коефицие

нт на 

увреда 

Честота Процент 

0 11 12,9 0 15 17,6 

1 1 1,2 1 1 1,2 

2 2 2,4 2 2 2,4 

3 3 3,5 3 9 10,6 

4 5 5,9 4 5 5,9 

5 5 5,9 5 3 3,5 

6 8 9,4 6 9 10,6 

7 5 5,9 7 6 7,1 

8 5 5,9 8 3 3,5 

9 7 8,2 9 6 7,1 

10 7 8,2 10 3 3,5 

11 7 8,2 11 7 8,2 

12 5 5,9 12 3 3,5 

13 4 4,7 13 3 3,5 

14 4 4,7 14 6 7,1 

15 2 2,4 15 4 4,7 

16 3 3,5 16 0 0,0 

17 1 1,2 17 0 0,0 

Общо 85 100,0 Общо 85 100,0 
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4.2.2. Показатели от извършената белодробна 

рентгенография 

Белодробна рентгенография е извършена при 76 

случая. Образите и описанията бяха щателно разгледани и 

отново се използва система за степенуване на патологията в 

зависимост от описаните интерпретации. Степента на 

увреждане за всеки бял дроб отново е точкувана от 0 до 3: 0 

– липсва патология, 1 – лека патология – при усилен рисунък; 

2 – умерено тежка патология – при намалена прозрачност, 

просветление, петнисти засенчвания, ивицесто-мрежовиден 

рисунък; 3 – тежка патология – при инфилтративни промени. 

Резултатите от рентгенографското изследване не показаха 

разлика между степента на увреждане на двата бели дроба с 

еднакви медиани вляво и вдясно Me=2 – Табл. 8.  

Таблица 8 Разпределение на патологията от белодробна рентгенография 

Десен бял дроб 

  

Ляв бял дроб 

  
Коефициент 

на увреда 

Честота Процент Коефициен

т на увреда 

Честота Процент 

0 18 23,7 0 19 25,0 

1 12 15,8 1 17 22,4 

2 26 34,2 2 28 36,8 

3 20 26,3 3 12 15,8 

Общо 76 100,0 Общо 76 100,0 

 

4.2.3. Показатели от извършената компютърна 

томография на гръден кош 

При 33 случая е извършена компютърна томография на 

бял дроб, като степента на увреждане за всеки бял дроб 
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отново е точкувана от 0 до 3: 0 – липсва патология; 1 – лека 

патология – при застойни промени; 2 – умерено тежка 

патология – хипостатични изменения, образ тип матово 

стъкло; 3 – тежка патология – инфилтративни промени, 

консолидация, контузия. Не се установи разлика между 

степента на увреждане на двата бели дроба с еднакви 

медиани вляво и вдясно Me=3 – Табл. 9. 

Таблица 9 Разпределение на патологията от КТ 

Десен бял дроб 

  

Ляв бял дроб 

  
Коефициент 

на увреда 

Честота Процент Коефициент 

на увреда 

Честота Процент 

0 9 27,3 0 6 18,2 

1 0 0,0 1 1 3,0 

2 3 9,1 2 3 9,1 

3 21 63,6 3 23 69,7 

Общо 33 100,0 Общо 33 100,0 

4.3. Сравнение на резултатите от извършените образни 

изследвания 

 Използването на система за степенуване на 

патологията позволи установяване на разлики в оценката на 

тежестта на засягане.  

При 33 от 85 от изследванията са проведени 

едновременно белодробна ехография и КТ на бял дроб. 

На Фиг. 24 е представено сравнение между абсолютния 

брой пациенти, определени като имащи белодробно 

увреждане от КТ (коефициент на увреждане ≥ 1) и абсолютния 

брой пациенти, определени като имащи белодробно 
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увреждане от ехографското изследване (кумулативен 

коефициент на увреждане ≥ 3). 

 

По аналогичен начин на Фиг. 25  са представени 

абсолютният брой пациенти, при които се установява 

белодробно увреждане от КТ (коефициент на увреждане ≥ 1) 

и рентгенография на бял дроб (коефициент на увреждане ≥ 

1).  

 

Фигура 24 Абсолютен брой пациенти с налично или липсващо 
белодробно увреждане на КТ и белодробна ехография 
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За сравняването на трите методики за оценка на 

белодробна увреда се използа непараметричен анализ и 

корелационен коефициент на Spearman (rxy).  

Изследвана е чувствителността и специфичността на 

новата методика спрямо златния стандарт (КТ), като 

пациентите бяха класифицирани на такива с наличие на 

белодробна увреда и липса на такава. На табл. 11  са 

представени стойностите при класифициране на пациентите. 

Фигура 25 Абсолютен брой пациенти с налично или липсващо 
белодробно увреждане на КТ и рентгенография 
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Таблица 11 Разпределение на данните от двете методики според наличието или 

липсата на белодробна увреда. 

 КТ Общо 

Увреда Липса на 

увреда 

Белодробна 

ехография 

Увреда 23 1 24 

Липса на 

увреда 

1 8 9 

Общо 24 9 33 

 

Чувствителността на белодробната ехография спрямо 

КТ е 95,83%, а специфичността – 88,89%. Процентът на 

съвпадение между двете методики е 93,94%.  

На табл. 12 са представени резултатите за чувствителност и 

специфичност на белодробна рентгенография спрямо КТ на 

бял дроб. 

Таблица 12 Определяне на чувствителност и специфичност на белодробна 

рентгенография спрямо КТ на бял дроб. 

 КТ Общо 

Увреда Липса на 

увреда 

Белодробна 

рентгенография 

Увреда 18 6 24 

Липса на 

увреда 

7 2 9 

Общо 25 8 33 

 

Чувствителността на белодробната рентгенография 

спрямо КТ е 75,00%, а специфичността – 22,22%. Процентът 

на съвпадение между двете методики е 60,61%.  
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Проведен е анализ за чувствителност и специфичност 

на белодробната рентгенография спрямо белодробната 

ехография. Резултатите са представени на табл. 13. 

Таблица 13 Разпределение на случаите с белодробна увреда на белодробна 

рентнгеография и белодробна ехография. 

 Белодробна ехография Общо 

Увреда Липса на 

увреда 

Белодробна 

рентгенография 

Увреда 50 8 58 

Липса на 

увреда 

19 8 27 

Общо 69 16 85 

 

Чувствителността на белодробната рентгенография 

спрямо ехографията е 86,21%, а специфичността – 29,63%. 

Процентът на съвпадение между двете методики е 68,24%.  

4.3.1. Сравнение на резултатите от извършените образни 

изследвания при пневмоторакс 

 Наличието на пневмоторакс, възникнал в хода на 

лечението при пациенти в интензивното отделение, е 

установено чрез образни изследвания (рентгенография на 

бял дроб, КТ или белодробна ехография) при 9 пациента. 

Разпределението им по възраст и пол  представено на табл. 

14. 

Таблица 14 Разпределение на пациентите с пневмоторакс по възраст и пол. 

Пол Брой (%) Средна възраст M 

Мъжки 5 (55,6%) 52,00 

Женски 4 (44,4%) 40,00 

Общо 9 (100%) 47,00 

P NS NS 
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 Абсолютният брой изследвания с различните методики 

са представени на табл. 15. 

Таблица 15 Брой изследвани пациенти с всяка от образните методики 

Методика Брой изследвания 

Ехография 9 

КТ на бял дроб 3 

Рентгенография 9 

 

На табл. 16 са представени резултатите от 

изследванията при конкретните пациенти.  

Таблица 16 Наличие на пневмоторакс в една от двете белодробни половини, оценено 

чрез трите образни метода на изследване. 

 
Ехография 

вдясно 

КТ 

вдясно 

Рентгенография 

вдясно 

Ехография 

вляво 

КТ 

вляво 

Рентгенография 

вляво 

П1 0 0 0 1 1 0 

П2 1 1 0 0 1 0 

П3 1  1 0  0 

П4 0  0 1  1 

П5 0  0 1  0 

П6 0 1 1 0 0 0 

П7 1  1 0  0 

П8 1  1 0  0 

П9 1  1 0  0 
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4.3.2. Сравнение на резултатите от извършените образни 

изследвания при плеврален излив 

Плеврален излив в десния бял дроб е установен при 31 

пациента, като КТ е проведена при 8 от тях. Наличието на 

излив се потвърждава при 100% от тези пациенти. 

Ехографското изследване установява данни за плеврален 

излив в левия бял дроб при 23 пациента, при 13 от тях е 

проведена и КТ на бял дроб, като наличието на излив се 

потвърждава в 12 от случаите.  

При 31 пациента чрез ехографското изследване е 

установено наличие на излив в дясната гръдна половина, а 

при 4 от тях големината на излива е наложила евакуацията му 

чрез торакоцентеза. Извършен е корелационен анализ на 

количеството течност, определено чрез ехографското 

изследване и количеството евакуирана течност след 

торакоцентезата. Установи се статистически сигнификантна 

позитивна корелация между изследваните показатели с 

корелационен коефициент на Spearman ,984, p<,001. 

Резултатите са представени графично на фиг. 29. 

Торакоцентеза вляво е проведена при 8 пациента, при 

които е установено наличие на излив с ехографското 

изследване. Извършеният корелационен анализ между 

количеството евакуирана течност и количеството течност, 

определено ехографски отново установява статистически 

сигнификантна положителна корелация с корелационен 

коефициент на Spearman ,937, p<,001. Резултатите са 

представени графично на фиг. 30.  
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Фигура 29 Scatter plot, показващ асоциацията между обем на излива (мл), определен 
ехографски и обем течност (мл), евакуиран при торакоцентеза за десния бял дроб. 

Фигура 30 Scatter plot, показващ асоциацията между обем на излива (мл), определен 
ехографски и обем течност (мл), евакуиран при торакоцентеза за левия бял дроб. 
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4.3.3. Сравнение на резултатите от извършените образни 

изследвания при респиратор-свързана пневмония 

 При 17/65 случая, включени в проучването, е 

установена респиратор-свързана пневмония. 

Разпределението по пол и възраст е представено на табл. 26. 

Таблица 26 Разпределение по пол и възраст на случаите с РСП. 

Пол Брой (%) Средна възраст M 

Мъжки 10 (58,8%) 51,00 

Женски 7 (41,2%) 45,00 

Общо 17 (100%) 50,00 

P NS NS 

 

Липсва статистически значима разлика в 

разпределението между половете, както и разпределението 

по възраст между двата пола, определено чрез Chi-square 

тест и непараметричен тест на Mann-Whitney. 

Проведен е ROC анализ за определяне на 

чувствителност и специфичност на ехографското изследване 

спрямо оценка с Clinical Pulmonary Infection Score (CPIS). За 

пациенти с налична респиратор-свързана пневмония са 

приети тези, при които има нова или прогресираща и 

персистираща рентгенографска патология с доказателство за 

инфекция или влошаване, която се е появила поне 48 часа 

след включването на механична вентилация и  6 или повече 

точки по CPIS (Приложение 9). Извършено е сравнение с 

кумулативен коефициент на увреждане на двата бели дроба 

18 или повече. ROC – кривата е представена на фиг. 32 
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От проведения анализ се установява, че площта под 

кривата e 0,938 (CI% 0,797-1,000). 

Определени са чувствителност и специфичност на 

белодробната ехография спрямо CPIS. Резултатите са 

представени на табл. 27. 

Таблица 27 Определяне на чувствителност и специфичност на белодробна ехография 

спрямо CPIS 

 CPIS Общо 

>6 <6 

Белодробна 

ехография 

>18 9 0 9 

<18 1 7 8 

Общо 10 7 17 

Фигура 32 ROC-крива на белодробна ехография спрямо CPIS. 
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Чувствителността на белодробната ехография спрямо 

CPIS е 100,00%, а специфичността – 87,5%. Процентът на 

съвпадение между двете методики е 94,12%.  

За групата изследвани с РСП e проведен и 

корелационен анализ с непараметричен тест на Spearman за 

оценка на корелацията между показателите от белодробната 

ехография и показателите от КТ и клинични/параклинични 

показатели за белодробно увреждане.  

Установи се статистически сигнификантна негативна 

корелация между показателите от белодробна ехография и 

P/F отношение, както и статистически значима позитивна 

корелация между показателите от белодробната ехография и 

CPIS. От показателите за КТ статистически значима 

корелация се установява единствено между общия 

коефициент на увреждане на двата бели дроба и P/F 

отношението.  

4.3.4. Сравнение на резултатите от извършените образни 

изследвания при ARDS 

В 21 от случаите, при които е проведено ехографско 

изследване, пациентите са били с диагноза ARDS. 

Разпределението по пол и възраст е представено на табл. 29. 

Таблица 29 Разпределение по пол и възраст на случаите с ARDS. 

Пол Брой (%) Средна възраст M 

Мъжки 11 (52,4%) 46,00 

Женски 10 (47,6%) 40,00 

Общо 21 (100%) 45,00 

p NS NS 
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Липсва статистически значима разлика в 

разпределението между половете, както и разпределението 

по възраст между двата пола, определено чрез Chi-square 

тест и непараметричен тест на Mann-Whitney. 

 Съответствието между случаите с ARDS, 

диагностицирани чрез белодробна ехография и чрез КТ на 

бял дроб е представено на фиг. 34.  

За установяване на съответствие между коефициента 

на увреждане установен чрез трите образни изследвания при 

случаите, диагностицирани с ARDS чрез белодробна 

ехография, КТ на бял дроб и рентгенография е проведен 

корелационен анализ на Spearman между коефициентите на 

увреждане на двата бели дроба, определени количествено.  

Фигура 34 Съотношение между броя случаи, диагностицирани чрез 
ехографско изследване и чрез КТ на бял дроб. 
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Липсва статистически сигнификантна корелация между 

резултатите от трите метода.   

За групата изследвани с ARDS e проведен 

корелационен анализ с непараметричен тест на Spearman за 

оценка на корелацията между показателите от белодробната 

ехография и показателните от КТ и клинични/параклинични 

показатели за белодробно увреждане.  

Не се установи статистически значима корелация за 

нито един от изследваните показатели. 

4.4. Резултати от проследяване на пациенти с белодробна 

ехография 

 Проследяване (минимум две изследвания на един и 

същи пациент) е извършено при 15 пациента. 

Разпределението им по възраст и пол е представено на табл. 

32. 

Таблица 32 Разпределение на пациентите по възраст и пол 

Пол Брой (%) Средна възраст M 

Мъжки 13 (86,7%) 50,00 

Женски 2 (13,3%) 68,00 

Общо 15 (100%) 58,00 

p ,005 NS 

 

Установи се статистически значима разлика между 

разпределението на пациентите по пол, но не и по възраст в 

зависимост от пола (непараметричен тест chi-square и Mann-

Whitney).  
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4.4.1. Корелация между показателите от белодробната 

ехография и клиничните/параклинични показатели при 

пациентите с проследяване.  

В подгрупата от пациенти, при които е осъществено 

проследяване на патологията чрез белодробна ехография се 

отдаде възможността параметрите на механичната 

вентилация да бъдат модулирани според степента на 

установената белодробна увреда. При пациентите получили 

по-висока кумулативна оценка от белодробна ехография, т.е. 

по-тежка паренхимна увреда, стратегията бе да се използват 

по-високи стойности на PEEP с цел ангажиране на 

колабиралите алвеоли и повишаване на газообменната площ 

на белия дроб. По аналогичен начин се титрираха и 

стойностите на FiO₂  с цел подобряване на оксигенацията. 

При проследяването са извършени общо 34 

ехографски изследвания, като резултатите за отделните 

пациенти са представени на фиг. 36.  

 

Фигура 36 Графично представяне на резултатите от кумулативен коефициент на 

увреждане на двата бели дроба, проследявани в динамика при изследваните пациенти. 
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Извършен е анализ на промяната на стойността на 

коефициента на увреждане във времето, като е използван 

ANOVA Repeated Measures с подаване на два времеви 

интервала – първоначален и краен резултат. Установи се 

статистически сигнификантна разлика между двете времеви 

точки за изследваните пациенти след корекция по 

Greenhouse-Geisser с F=6,646, p<0,05 – фиг. 37.  

При 12 от проследените пациенти е определян P/F 

отношението като показател за белодробно увреждане. 

Резултатите са представени на фиг. 38. 

По аналогичен начин е извършен анализ на промяната 

на стойността на коефициента на увреждане във времето, 

като е използван ANOVA Repeated Measures с подаване на 

два времеви интервала – първоначален и краен резултат. За 

показателя P/F отношение се установи позитивна промяна в 

стойностите между двете времеви интервала, без тя да е 

Фигура 37 Промяна на средната стойност на общ коефициент на 
увреда от ехографското изследване с времето. 
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статистически сигнификантна. Резултатите са представени на 

фиг. 39. 

 

Фигура 38 Абсолютни стойности на P/F отношението за проследяваните пациенти в 

различните времеви интервали. 
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Фигура 39 Промяна на средната стойност на P/F отношението с времето. 
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4.4.2. Зависимост между промяната на P/F отношението и 

коефициента на увреда от ехографското изследване.  

Извършен е корелационен анализ между P/F 

отношението и коефициента на увреда от ехографското 

изследване само за пациентите, при които е проведено 

проследяване. Установи се статистически значима негативна 

корелация между двата показателя с корелационен 

коефициент на Spearman (rho) -,562, p=0,001. Резултатът е 

представен под формата на scattered plot на фиг. 40.  

 

4.5. Резултати от корелационен анализ на данните 

4.5.1. Корелация на P/F отношението с оценката от 

образните изследвания  

На табл. 33 са представени резултатите от 

корелационен анализ на P/F отношение и кумулативния 

коефициент на увреждане на десния и левия бял дроб.  

Фигура 40 Scattered plot на промяната на коефициента на увреда от ехографското 
изследване в зависимост от промяната на P/F отношението с изобразяване на trend line. 
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Установи се статистически значима негативна 

корелация между P/F отношението и кумулативния 

коефициент на белодробно увреждане, определен чрез 

белодробна ехография и чрез КТ на бял дроб.  

 

Таблица 33 Корелационен анализ между P/F отношение и показатели от образните 

изследвания 

 P/F 

отношение 

Spearman's 

rho 

Коефициент на увреждане на 

десен бял дроб (Ехография) 

Корелационен 

коефициент (r) 

-,406* 

P ,000 

Брой (N) 73 

Коефициент на увреждане на 

ляв бял дроб (Ехография) 

Корелационен 

коефициент (r)  

-,355* 

p ,002 

Брой (N) 73 

Коефициент на увреждане на 

двата бели дроба (Ехография) 

Корелационен 

коефициент (r) 

-,430* 

 P <0,001 

 Брой (N) 73 

Коефициент на увреждане на 

десен бял дроб (КТ) 

Корелационен 

коефициент (r) 

-,390* 

p ,001 

Брой (N) 31 

Коефициент на увреждане на 

ляв бял дроб (КТ) 

Корелационен 

коефициент (r) 

-,395* 

p ,001 

Брой (N) 31 

 Коефициент на увреждане на 

двата бели дроба (КТ) 

Корелационен 

коефициент (r) 

-,366* 

p ,043 

Брой (N) 31 
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4.5.2. Корелация на CRP, SOFA Score и лактат с 

коефициента за белодробно увреждане от белодробната 

ехография и компютърна томография 

Липсва статистически значима корелация между 

показателите и кумулативния коефициент на белодробно 

увреждане, определен чрез белодробна ехография и чрез КТ 

на бял дроб.  

4.6. Определяне на предиктори за степен на белодробно 

увреждане 

Извършен е множествен регресионен анализ с 

използване на автоматичен стъпков линеен модел със 

зависима величина коефициент на белодробно увреждане от 

ехографското изследване и независими величини: възраст, 

пол, SOFA Score, P/F отношение, GCS, CRP, FiO₂, лактат, 

средно артериално налягане, предшестваща белодробна 

патология, pH, pCO₂, pO₂, SaO₂. Последва автоматична 

подготовка на данните с премахване на големите различия в 

стойностите и трансформация на липсващите данни. 

Крайният модел обяснява 76,6% от дисперсията на 

зависимата величина (F=28,430, p<0,001) и е подбран спрямо 

най-ниския възможен Akaike коефициент (153,261). Той 

включва само два крайни предиктора – P/F отношение и pH, 

от които статистически значима предиктивна стойност има 

само P/F отношението.  

4.6.1. Определяне на предиктори за смъртност 

Отново е извършен множествен регресионен анализ с 

използване на автоматичен стъпков линеен модел със 

зависима величина летален изход  и независими величини: 

възраст, пол, SOFA Score, P/F отношение, GCS, CRP, FiO₂, 
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лактат, средно артериално налягане, предшестваща 

белодробна патология, pH, pCO₂, pO₂, SaO₂, коефициент на 

увреда от ехографското изследване, коефициент на увреда от 

КТ. Извършена е автоматична подготовка на данните с 

премахване на големите различия в стойностите и 

трансформация на липсващите данни. Крайният модел 

обяснява 87,2 % от дисперсията на зависимата величина 

(F=53,812, p<0,001) и е подбран спрямо най-ниския възможен 

Akaike коефициент (208,933). Той включва шест крайни 

предиктора – P/F Отношение, Коефициент на увреда от 

ехографското изследване, SOFA Score, GCS, CRP и FiO₂. Със 

статистически значима предиктивна стойност са P/F 

отношението, ехографското изследване и SOFA.   

5. ОБСЪЖДАНЕ 

5.1. Обсъждане на характеристиките на пациентите 

 Включените в проучването 65 пациента се 

характеризират с неправилно разпределение на данните по 

пол и възраст без да има статистически значима разлика – 

фиг. 21. 

 От клиничните и параклинични характеристики на 

пациентите представени на табл. 4 правят впечатление 

умерено високи нива на фракция на кислород в подаваната 

дихателна смес, понижено отношение PaO₂/ FiO₂, средно 

високи стойности на PEEP, завишени стойности на CRP, 

значителна продължителност на механичната вентилация и 

значима смъртност. На базата на тези показатели може да се 

заключи, че изследваната популация пациенти е била със 

сериозна белодробна увреда, параклинично значима 
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възпалителна реакция, умерено високи стойности на SOFA 

score и смъртност. 

5.2. Обсъждане на показателите от извършените образни 

изследвания 

5.2.1. Обсъждане на показателите от извършената 

белодробна ехография 

 При така използваната система за точкуване на 

тежестта на белодробната увреда прави впечатление 

тенденцията за липсващо или по-леко ангажиране на 

предните региони, умерено ангажиране на страничните 

региони и наличието на по-сериозна белодробна увреда в 

задните региони, където делът на лека увреда е по-

незначителен – табл. 5, табл. 6. Това отговаря на 

разпределението на инфилтративните изменения на белия 

дроб от патофизиологична гледна точка. По-сериозна 

патология се установява в гравитационно по-ниско 

разположените, зависими белодробни региони, докато 

независимите региони, които са добре вентилирани имат по-

ниска белодробна увреда. Резултатите са съпоставими за 

лява и дясна гръдна половина и съответна цялостна 

белодробна увреда – табл. 7.  

5.2.2. Обсъждане на показателите от извършената 

белодробна рентгенография 

 От резултатите представени на табл. 8 се наблюдава 

приблизително сходно разпределение на белодробната 

увреда според тежестта. Поради фактът, че белодробната 

рентгенография извършена в една проекция предлага 

двуизмерен образ не може да се съди за разпределението на 

патологията по белодробни региони и не може да се определи 
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тежестта на увредата във всеки един от тях, както е 

направено за белодробна ехография.  

5.2.3. Обсъждане на показателите от извършената 

компютърна томография на гръден кош 

 На табл. 9 са представени резултатите от 

разпределението на патологията от КТ. Прави впечатление 

установяването предимно на средна и тежка белодробна 

патология, когато има такава. Поради липсата на детайлно 

описание на патологията от извършените компютърни 

томографии не бе възможно извършването на адекватно 

разделяне на наличната патология по белодробни региони.  

5.3. Обсъждане на сравнението на резултатите от 

извършените образни изследвания 

Анализът на данните от проучването показва резултати 

близки до тези от два мета-анализа за установяване на 

инфилтративни изменения, по конкретно пневмония – при 

деца (Pereda et al., 2015) и при възрастни (Ye et al., 2015). 

Различията са основно използването на предимно линеарен 

и конвексен трансдюсер при мета-анализите, и 

микроконвексен в нашето проучване. Друга разлика е 

използването на ултразвукови данни получени от високо 

специализирани и опитни ехографисти в 63% от случаите при 

мета-анализa (Pereda et al., 2015). Получените резултати 

между трите проучвания са сходни по чувствителност и 

специфичност, което потвърждава, че белодробната 

ехография е подходящ способ за диагностика на 

инфилтративни белодробни изменения.  

При текущото проучване рентгенографските 

изследвания бяха извършени единствено в проекция фас. 
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Получените резултати са съпоставими с тези от чуждестранни 

проучвания (Xirouchaki et al., 2011). Те потвърждават изводите 

от няколко мета-анализи, според които ежедневното 

извършване на рентгенография е излишно, резултатите са 

често двусмислени и по-скоро трябва да се използва 

рестриктивен подход (Meta-analysis, 2010), (Eisenhuber E1, 

Schaefer-Prokop CM, Prosch H, 2012), (Ganapathy et al., 2012). 

5.3.1. Обсъждане на сравнението на резултатите от 

извършените образни изследвания при пневмоторакс 

При проведеното проучване клинически е потвърдено 

наличието на пневмоторакс чрез излизане на въздух под 

налягане при извършване на торакоцентеза при един от 

случаите, в които ехографията е била положителна за 

патологията, а рентгенографията – отрицателна.  

От проведеното сравнение при 9-те пациента с 

пневмоторакс според резултатите ехографското изследване е 

по-чувствително и по-специфично за установяване на 

пневмоторакс от рентгенографията. От проведеният 

корелационен анализ между трите образни изследвания 

липсва статистически значима корелация. 

Значим е фактът, че ехографията не само дава по-

добри резултати при установяването на пневмоторакс, но 

предлага и възможността за активно наблюдение на 

патологията. Краткото време за осъществяване на 

изследването и способността да се установи точното място на 

контакт между висцерална и париетална плевра, а от там да 

се предположи и големината на пневмоторакса дават 

възможност за прецизно съпоставяне на факторите риск и 

полза от евентуалното извършване на торакоцентеза. 
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5.3.2. Обсъждане на сравнението на резултатите от 

извършените образни изследвания при плеврален излив 

Резултатите получени при сравнение на методите на 

образна диагностика за плеврални изливи за десен бял дроб 

и за ляв бял дроб представени на фиг. 29 и фиг. 30 показват, 

че белодробната ехография е метод притежаващ не само 

висока чувствителност и специфичност при диагностициране, 

но и възможността надеждно да определи обема на 

плевралната колекция. Сходни изводи са получени и при 

проучването на Remérand (Remérand et al., 2010). Освен това 

ултазвуковото изследване може да даде инфомация не само 

за обема, но и характера на плевралния излив. При 

пациентите с установен плеврален излив извършването на 

торакоцентеза бе направено под ехографски контрол. При 

нито един от тези болни не се наблюдаваха усложнения като 

пневмо- или хемоторакс. В групата от пациенти с плеврален 

излив бяха диагностицирани два усложнени изливи, с 

налични фибринозни изменения и септи. Поради факта, че 

конвенционалната торакоцентеза не би могла адекватно да 

разреши тази патология се прие при тези болни да бъде 

извършена видео-асистирана торакоскопия с плевродеза. 

5.3.3. Обсъждане на сравнението на резултатите от 

извършените образни изследвания при респиратор-

свързана пневмония 

Получените резултати при групата с РСП представени 

на табл. 27 показват, че белодробната ехография е не по-

малко надеждна от рентгенографията на бял дроб при 

диагностиката на патологията. Изводите, които могат да 

бъдат направени са сходни с тези от проучването на Wang 

(Wang et al., 2016). Поставянето на диагнозата РСП не трябва 
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да се основава само на резултатите от белодробната 

ехография, а да бъде комбинация от ехографски, клинични и 

микробиологични резултати. Това би понижило извършването 

на рентгенография и компютърна томография за 

диагностициране и проследяване на РСП, а от там и 

йонизиращото лъчение, рисковете свързани с транспорт на 

болните и разходите.  

От извършеният корелационен анализ с 

непараметричен тест на Spearman за оценка на корелацията 

между показателите от белодробната ехография и 

показателите от КТ и клинични/параклинични показатели за 

белодробно уврежда се установява статистически 

сигнификантна негативна корелация между показателите от 

белодробна ехография и P/F отношение, както и 

статистически значима позитивна корелация между 

показателите от белодробната ехография и CPIS. От 

показателите за КТ статистически значима корелация се 

установява единствено между общия коефициент на 

увреждане на двата бели дроба и P/F отношението.  

Тази корелация показва, че тежестта на белодробна 

увреда оценена ехографски е съпоставима с отношението 

PaO₂/FiO₂ и CPIS. На базата на получените резултати може 

да се приеме, че белодробната ехография може да се 

използва не само в диагностичен аспект, но и като средство 

за проследяване на резултатите от провежданото лечение. 

Изводите са съпоставими с тези от проучването извършвено 

от Bouhemad (Bouhemad et al., 2010). 
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5.3.4. Обсъждане на сравнението на резултатите от 

извършените образни изследвания при ARDS 

 При групата от пациенти с поставена диагноза ARDS на 

базата на Берлинската дефиниция (ARDS Definition Task 

Force et al., 2012) се установява много добро съотношение 

между броя случаи, диагностицирани чрез ехографско 

изследване и чрез КТ на бял дроб. 

 От проведеното сравнение между коефициента на 

увреждане установен чрез трите образна изследвания и 

получените резултати може да се приеме, че липсва 

корелация между трите метода. Това би могло да се дължи на 

по-големият интервал от време за извършване между трите 

образни изследвания – 24 часа.  

 От проведеният корелационен анализ с 

непараметричен тест на Spearman за оценка на корелацията 

между показателите от белодробната ехография и 

показателните от КТ и клинични/параклинични показатели за 

белодробно увреждане не се установява статистически 

значима корелация за нито един от изследваните показатели. 

Тези резултати показват липсата на възможност за оценка 

тежестта на белодробна увреда чрез изследваните 

показатели. 

 При установяването на мястото на отделните методи за 

образна диагностика при ARDS е необходимо извършването 

на проучване с по-строги включващи и изключващи критерии, 

по-кратко време между извършването на образните 

изследвания и минимални промени в дихателните параметри 

на болните с цел намаляване на вариациите в степента на 

белодробната увреда. 



48 
 

5.4. Обсъждане на резултатите от проследяване на 

пациенти с белодробна ехография 

 Управлението на режимите на вентилация според 

тежестта на белодробна увреда оценена ехографски и 

получените резултати при последващи изследвания са 

представени на фиг. 36. От извършеният анализ на промяната 

на стойността на коефициента на увреждане във времето се 

установява статистически сигнификантна разлика между 

двете времеви точки представени на фиг. 37. 

На базата на получените резултати може да се приеме, 

че управлението на режима на вентилация според тежестта 

на белодробната увреда установена чрез белодробна 

ехография води до подобрение в степента на увреда.  

Извършено е проследяване на резултатите от кръвно-

газов анализ съпоставени с фракцията на кислород във 

вдишаната дихателна смес, представено на фиг 38. От 

анализа на промяната на стойността на коефициента на 

увреждане във времето за показателя PaO₂/FiO₂ се установи 

позитивна промяна в стойностите между двете времеви 

интервала, без тя да е статистически сигнификантна. 

От корелационния анализ проведен между P/F 

отношението и коефициента на увреда от ехографското 

изследване, представени на фиг. 40 се установява 

статистически значима негативна корелация. 

На базата на тези резултати може да се приеме, че 

степента на белодробна увреда оценена чрез белодробна 

ехография може да служи като средство за управление на 

режима на вентилация. 
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5.5. Обсъждане на резултатите от корелационен анализ на 

данните 

Представените на табл. 33 резултати показват 

статистически значима негативна корелация между P/F 

отношението и кумулативния коефициент на белодробно 

увреждане, определен чрез белодробна ехография и чрез КТ 

на бял дроб. Може да се приеме, че ултразвуковата 

диагностика дава адекватна информация за степента на 

белодробна увреда. 

Липсата на статистически значима корелация между 

CRP, SOFA Score, лактат и кумулативния коефициент на 

белодробно увреждане, определен чрез белодробна 

ехография и чрез КТ на бял дроб, представени на табл. 34 

показват, че резултатите от тези изследвания не могат да 

бъдат съпоставяни при определяне на тежестта на 

белодробната патология. 

5.6. Обсъждане на определянето на предиктори за 

смъртност 

На базата на извършения анализа със значима 

предиктивна стойност са P/F отношението, ехографското 

изследване и SOFA score. 

SOFA Score е утвърдена скала, която се използва 

широко в клиничната практика за определяне тежестта на 

патологията и вероятната смъртност. Наличието на 

зависимост между SOFA Score, P/F отношението и 

резултатите от ехографското изследване показват, че също 

могат да се използват като показатели корелиращи със 

смъртността при пациентите с белодробна патология. 



50 
 

6. ИЗВОДИ: 

1. В нашето проучване, при диагностика на инфилтративни 

белодробни изменения, белодробната ехография и 

компютърната томография, приета за златен стандарт в 

образната диагностика, показаха висок процент на 

съвпадение между двете методики, докато белодробната 

рентгенография се характеризираше с умерена 

чувствителност и ниска специфичност. 

2. При установяване на пневмоторакс и плеврални изливи 

ултразвуковата диагностика е не само надежден метод, но 

и дава възможност  за проследяване в динамика, което 

позволи да се изгради протокол за мониториране след 

извършването на инвазивни манипулации свързани с 

ятрогенен риск. 

3. При болните с диагноза ARDS в проведеното проучване 

липсваше корелация между белодробната ехография, 

рентгенография и компютърна томография и резултатите 

от трите изследвания не бяха съпоставими. 

4. Оценката получена на базата на белодробна ехография 

може да се интегрира в оценъчни скали за установяване и 

проследяване на респиратор-свързана пневмония. 

5. Резултатите от проучването показаха, че степента на 

белодробна увреда, установена чрез ехография, SOFA 

score и PaO₂/FiO₂ отношението може да бъде използвана 

като ориентир за тежестта на заболяването и смъртността, 

което позволи да се интегрират в оценъчни скали и 

клиничен протокол за определяне методите и 

инвазивността на механичната вентилация. 
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7. ПРИНОСИ 

 

1. Научно-теоретични приноси: 

• За пръв път в страната е проведено клинично 

проучване върху пациенти с белодробна патология на 

лечение в интензивно отделение сравняващо 

белодробната ехография с други образни методи за 

диагностика. 

• За пръв път в България са представени резултатите от 

проведено управление на механичната вентилация 

спрямо оценка получена на базата от ултразвуково 

изследване на белия дроб. 

• Установени са корелациите между образни, клинични и 

параклинични показатели на пациентите и са изведени 

предиктори за смъртността при болните с белодробни 

заболявания. 

2. Научно-приложими приноси: 

• За пръв път в България е изработен и предложен фиш 

за описване на резултатите от извършената 

белодробна ехография при болни с белодробна 

патология на интензивно лечение. 

• Изработен е алгоритъм за проследяване на 

усложненията след извършване на инвазивни 

манипулации при евакуиране на плеврални изливи и 

след поставяне на централен венозен катетър. 

• Установена и доказана е ефективността на 

белодробната ехография при диагностициране и 

проследяване на пациенти с инфилтративни 

белодробни заболявания и приложимостта на метода в 

условията на интензивното лечение. 
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