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Използвани съкращения 

 

ДИС – Дълбоки инфекции на стернума 

СКФ – Стерно-кутанна фистула 

АКБ – Аортокоронарен байпас,  

CABG – coronary artery bypass grafting 

ВАТ – Вакуум-асистирана терапия 

ХОББ – Хронична обструктивна белодробна болест 

АБ – Aнтибиотик 

ЕКК – Екстракорпорално кръвообращение;  

КПБ – кардиопулмонален байпас;  

ФИ – Фракция на изтласкване 

МИК – Минимална инхибираща концентрация 

CDC – Center of Disease Control (Център за Контрол и Превенция на 

заболяванията) 

MRSA – Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (Метицилин-

резистентен стафилокок) 

VRE – Vancomycin-Resistant Enterococci (ванкомицин-резистентни 

ентерококи) 

ESBL – Extended-spectrum beta-lactamase (β-лактамаза с разширен 

спектър) 

SIRS – Systemic inflammatory response syndrome (синдром на системен 

възпалителен отговор на организма) 

MODS – Multiple organ dysfunction syndrome (полиорганна 

недостатъчност) 

BMI – Body Mass Index (индекс на телесното тегло) 

ITA – Internal thoracic artery (вътрешна гръдна артерия) 

BIТA – Bilateral internal mammary artery grafting (използване на двете 

вътрешни гръдни артерии при байпас процедура) 

IABP – Intraaortic balloon pump (интрааортен балонен контрапулсатор) 

CVVHDF – Continuous Veno-Venous Hemodiafiltration (постоянна вено-

венозна хемодиaфилтрация)  

CoNS – Coagulase-negative staphylococci (Коагулазо-негативни 

стафилококи) 

MRSE – Мethicillin-resistant S. epidermidis (метицилин-резистентен 

стрептокок) 

EuroSCORE – European System for Cardiac Operative Risk Evaluation 

(Европейска система за оценка на риска след сърдечна 

операция) 

STS – Society of Thoracic Surgeons (Асоциация на Гръдните хирурзи) 

CRP – C-reactive protein (С-реактивен протеин) 

PCT – Procalcitonin (прокалцитонин) 

ProBNP – B-type natriuretic peptide (натриуретичен пептид тип Б) 
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1. Въведение 

 

Дълбоките раневи инфекции представляват сериозно усложнение след 

отворена сърдечна хирургия и са пряко свързани с преживяемостта на 

пациентите както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. Те се асоциират с 

удължен болничен престой и употреба на скъпоструващи лекарствени средства 

и консумативи, което води до повишаване на финансовите разходи.  

Въпреки профилактиката, изявата им продължава да е значима - от 0.5% до 

6.8%, а свързаната с тях вътреболнична смъртност варира от 7% до 35%. 

Късните инфекции, които могат да доведат до развитие на хроничен 

медиастинит и стернокутанни фистули, се срещат по-рядко, но често 

представляват сложен хирургичен проблем, включващ няколко елемента: 

рехоспитализации, продължително лечение с антибиотици и рецидивиращи 

инфекции. Последните тежко понижават качеството на живот на пациентите, 

преживели сърдечна операция. За последните две десетилетия са въведени по-

ефективни методи за лечение, които значително намалиха смъртността - 

особено след въвеждането на терапията на рани с отрицателно налягане или 

т.нар. вакуум асистирана терапия (ВАТ).  

Срединната стернотомия остава стандартния хирургичен достъп в 

сърдечната хирургия, въпреки нарастващата популярност на минимално 

инвазивните достъпи. Медианната стернотомия има много предимства: тя е 

бърза за изпълнение и осигурява широк достъп до почти всички медиастинални 

структури. Основен недостатък на тоталната срединна стернотомия е рискът от 

възникване на нестабилност на гръдния кош, повърхностни и дълбоки раневи 

инфекции (медиастинит), стерно-кутанни фистули. 

Номенклатурата и дефиницията на инфекциите на гръдната рана все още 

не са стандартизирани. Инфекция на постстернотомната рана, постстернотомен 

медиастинит и дълбока инфекция на гръдната рана се използват за означаване 

на инфекции, включващи гръдната кост и медиастиналните структури. Важно е 

обаче да се разграничат повърхностните от дълбоките раневи инфекции. 

Първите - с честота от 0,5 до 8% по литературни данни, включват само слоевете 

между кожата и гръдната фасция, като гръдната кост остава незасегната. 

Дълбоките раневи инфекции със засягане на стернума  са по-редки. Честотата 

им зависи от използваната класификация като варира между 0,4% и 5%, което 

от своя страна води до по-висока вътреболнична смъртност. Проблемът с 

дълбоките раневи инфекции става все по-значим поради няколко причини: 

• Броят на кардиохирургичните центрове и катетеризационните 

лаборатории в България постоянно се увеличава; 

• Голяма част от домена на кардиохирурзите вече е „превзет“ от 

интервенционалните кардиолози, което означава, че в клиниките по 

кардиохирургия постъпват повече тежко увредени пациенти, такива с 

декомпенсирана сърдечна недостатъчност и фракция на изтласкване 

(ФИ) под 35%, на двойна антиагрегантна терапия (с повишен риск от 

постоперативна хеморагия и реексплорация на гръдния кош), 
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напреднала възраст с ограничен физически капацитет. Всичко това рязко 

увеличава вероятността от развитие на повърхностни и дълбоки раневи 

инфекции; 

•  Увеличава се броят на реоперираните пациенти, който в момента е над 

10% в повечето центрове. 

Понастоящем няма стандартизирана схема за лечението на раневите 

инфекции след отворена сърдечна операция и липсват разработени 

стандартизирани профилактични програми – микробиологичен анализ, 

откриване на предиктивни биомаркери, както и хирургически техники за 

намаляване изявата на тези животозастрашаващи усложнения. Настоящият 

дисертационен труд има за цел да представи епидемиологичните и демографски 

данни на пациентите, развиващи раневи усложнения, да предложи 

хирургически техники за профилактика и лечение, да представи предполагаеми 

предиктивни биомаркери за развитие на инфекции, да представи 

микробиологичния спектър от причинителите на тези усложнения. Последното 

е от изключително значение за правилния избор на антибиотичната (АБ) 

профилактика, времето за прилагането на АБ предоперативно и 

продължителността на АБ лечение в постоперативния период. Не на последно 

място, целта на настоящия дисертационен труд е да представи основните мерки 

за спазване на асептика и антисептика не само в операционната зала, но и в 

реанимационното отделение и стационара.  
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2. Цел и задачи  

 

2.1. Цел на проучването  

Да се проучи честотата, микробиологичните причинители и рисковите 

фактори за развитие на раневи инфекции след отворена сърдечна операция и да 

се оценят ролята на предиктивни биомаркери, иновативни профилактични 

мерки и резултатите от лечението, включително болничния престой и 

смъртността.  

 

2.2. Задачи  

1. Да се анализират микробиологичните причинители чрез оценка на 

микробиологичните резултати от раневи секрети и 

преобладаващата бактериална флора в клиниката, с цел 

оптимизиране на интравенозната антибиотична профилактика; 

2. Да се изчисли честотата на дълбоките и повърхностните раневи 

инфекции и стернокутанните фистули в голям кардиохирургичен 

център и да се определят рисковите фактори за развитието им; 

3. Да се оценят и анализират рисковите фактори за развитие на 

следхирургични раневи инфекции и да се предложат мерки за 

ограничаване на контаминацията; 

4. Да се сравнят резултатите от лечението на дълбоките раневи 

инфекции (медиастинит) след отворена сърдечна операция при 

различни методи на лечение – вакуум-асистирана терапия с 

последваща рефиксация; рефиксация с иригация на антисептичен 

разтвор; оментопластика; 

5. Да се оцени предиктивната стойност на определени биомаркери за 

развитие на раневи инфекции и септични състояния; 

6. Да се разработи и оцени нова техника за локална антибиотична 

профилактика в сърдечната хирургия; 

7. Да се предложи цялостен протокол за профилактика и комплексно 

лечение при постстернотомни раневи инфекции. 
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3. Клиничен материал и методи  
  

Клиничните проучвания се провеждат в Клиниката по кардиохирургия 

(основана октомври, 2002 година) към УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив, която е 

част от Катедрата по сърдечна и съдова хирургия към Медицински университет – 

Пловдив. Институцията е третата по брой сърдечни операции в България, което 

е главната предпоставка за анализиране на голям брой пациенти и за прилагане 

на различни методи за диагностика и техники на лечение. За периода октомври 

2002 година до юни 2019 година в клиниката са извършени 10307 отворени 

сърдечни операции с тотална срединна стернотомия, като 10100 от тях са с 

ЕКК.  
 

 
Диаграма 1: Честота на отворените сърдечни операции по години  

  

Една от целите на настоящия труд е да се определи честотата на поява на 

раневи инфекции на оперативното място за 17 - годишен период при 10307 

пациента след сърдечна операция с тотална срединна стернотомия (Таблица 1). 

Постоперативните инфекции са класифицирани според модифицираната 

класификация на Fribеrg, създадена на базата на препоръките на CDC. Според 

времето на диагностициране са класифицирани според предложената от 

Pairolero и Arnold класификация на 3 типа. 
 

Таблица 1: Раневи усложнения след отворена сърдечна операция по години 

Година Общ брой 

оперирани 

Дълбоки 

раневи 

инфекции 

Повърхностни 

раневи 

инфекции 

Стерно-

кутанни 

фистули 

2002 48 0 0% 1 2,08% 0 0% 

2003 320 2 0,62% 4 1,25% 0 0% 

2004 519 3 0,54% 4 0,54% 2 0,38% 

2005 607 4 0,65% 20 3,29% 3 0,49% 

2006 619 5 0,80% 17 2,74% 2 0,32% 

2007 679 5 0,73% 19 2,79% 1 0,14% 



 
 

9 

 

2008 714 6 0,84% 48 6,72% 3 0,42% 

2009 746 8 1,07% 61 18,17% 2 0,27% 

2010 635 7 1,10% 38 5,98% 2 0,31% 

2011 610 9 1,48% 42 6,88% 3 0,49% 

2012 607 10 1,64% 54 8,90% 2 0,32% 

2013 592 14 2,36% 59 9,91% 3 0,50% 

2014 687 13 1,89% 48 6,97% 3 0,43% 

2015 642 14 2,18% 59 9,91% 1 0,16% 

2016 606 15 2,47% 69 11,38% 4 0,66% 

2017 678 19 2,80% 61 8,99% 3 0,44% 

2018 703 9 1,28% 29 4,12% 1 0,14% 

2019 295 3 1,01% 4 1,35% 0 0% 

Общо: 10307 146 1,42% 637 6,18% 35 0,34 

 

От анализа на данните през последните години, особено 2014, 2015, 2016 и 

2017 година, се установява увеличаване на честотата на повърхностни и 

дълбоки раневи инфекции. Това наложи изследването на рисковите фактори за 

развитието им, търсене на предиктивни биомаркери за тяхното ранно 

диагностициране на субклинично ниво, прилагане на иновативни методи за 

превенция (хирургична техника, АБ профилактика и оптимизирана АБ терапия) 

и тяхното реално внедряване в клиничната практика. Анализирани са 

ретроспективно пациентите с ДИС, тъй като те представляват много сериозен 

проблем в кардиохирургията поради високата асоциирана смъртност и големи 

финансови разходи. Сравнени са различни методи за лечение на тези 

заболявания по отношение на преживяемост, успех на терапията, болничен 

престой и развитие на усложнения. Ето защо, дисертационният труд е разделен 

на няколко основни раздела. За периода юли 2017 година – февруари 2018 

година са изследвани 137 коронарни пациенти, за да се анализира 

прогностичната стойност на предложен от нашата институция панел от 

лабораторни биомаркери и се анализира микробиологичната флора в 

клиниката. През 2018 година бе приложен при 300 болни модифициран 

хирургичен подход при фиксацията на гръдната кост и затварянето на 

оперативната рана и се анализираха постигнатите резултати. Всичко това 

логично доведе до въвеждане на цялостен алгоритъм (протокол) за превенция и 

лечение на раневите инфекции от постъпването на пациента в клиниката до 3-

тия месец след операцията (рехабилитационна програма).  

          

3.1. Използвани методи според плана на проучване 

За събиране на първичната статистическа информация са използвани 

следните методи: 

1. Оперативни методики 

Приложените оперативни техники при лечението на повърхностните 

раневи инфекции, СКФ и ДИС и методиката на затваряне на гръдния кош, 

предложена като профилактична мярка за възникването на постстернотомни 
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инфекции, използвани при изпълнението на поставените задачи, са подробно 

разгледани в съответните раздели.  

2. Образни изследвания  

При всички пациенти трансторакалната ЕхоКГ е рутинно изследване. 

Преди операцията задължително се провежда рентгенография и КТ на гръден 

кош при всички пациенти, независимо дали предстои спешна или планова 

интервенция. При спешните пациенти рентгенографията се провежда до 

леглото на болния. 

3. Лабораторни и биохимични изследвания  

Приложени в пълен обем при всички пациенти по време на 

периоперативния период, както и при тяхното проследяване. За изследване на 

предложените предиктивни биомаркери – тропонин, PCT, pro-BNP, С-

реактивен протеин и високо-чувствителен С-реактивен протеин са използвани 

реактиви и мултипараметричен имуноанализатор Mini VIDAS® (bioMérieux, 

Франция).  

4. Микробиологични изследвания  

При всички пациенти са взети микробиологични проби от раната за 

културелно изследване.  Това се постига посредством стерилен сух тампон с 

вискозен връх, пластмасова дръжка и твърда транспортна среда на Амиес, 

който влиза в контакт с раневата повърхност. Данните за микробиологичните 

изолати и АБ чувствителност са обработени в Лаборатория по Микробиология 

към УМБАЛ „Св. Георги“. 

5. Статистическа обработка на информацията, получена при обследване 

на клиничния материал 

Изхождайки от основната цел и задачи на проучването, както и от обема, 

вида и разпределението на данните при провеждане на изследването, бяха 

използвани следните статистически методи: 

1. Описателни статистически  методи 

• Количествените метрирани показатели  ще бъдат представени с 

основните измерители на централната тенденция, статистическото 

разсейване и интервал на доверителност (mean ±SD, SE , 95% CI);  

• Качествените, неметрирани величини ще бъдат представени чрез абсолютни 

честоти, относителните дялове и стандартна грешка (бр., %, Sp); 

2. Параметрични и непараметрични методи 

• При тестването на хипотезите за несъществено (случайно) влияние на 

даден фактор ще бъдат използвани екзактният тест на Фишер (Fisher’s 

exact test) при четирикратни таблици и критерият при многократни 

таблици;  

• За тестване на хипотези за наличие на статистически значимо различие 

между две независими извадки с изследвани количествени, нормално 

разпределени показатели ще бъде използван t-тест на Student; при 

съпоставка на количествени величини при независими извадки с 

разпределение различно от нормалното – тест на Mann-Whitney. 
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• За тестване на хипотези за наличие на статистически значимо различие 

между две зависими извадки с изследвани количествени, нормално 

разпределени показатели ще бъде използван paired-samples t-тест на 

Student; при съпоставка на количествени величини при зависими 

извадки с разпределение различно от нормалното – тест на Wilcoxon. 

• За съпоставка на количествено измерими нормално разпределени 

показатели при повече от две групи – дисперсионен анализ (One-way 

ANOVA); при съпоставяне на повече от 2 независими извадки с 

разпределение на данните различно от нормалното – тест на Kruskal-

Wallis.  

• ROC–крива за анализ и оценка на предиктивната стойност на 

анализираните биомаркери; За ниво на значимост на нулевата хипотеза 

беше прието P<0.05. Статистическата обработка на данните e извършена 

с помощта на програмния продукт SPSS  v.17. 

3. Графични методи – за нагледно графично представяне на резултатите 

беше използван MicroSoft Excel 2010. 
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4. Провеждане на проучванията и резултати  

4.1. Анализ на микробиологичната флора в Клиниката по Кардиохирургия 

Поради повишаване на процента на заболеваемост от повърхностни и 

дълбоки раневи инфекции, направихме ретроспективен анализ на изолираната 

микробиологична флора в клиниката и АБ резистетнтост и сравнихме 

резултатите за 2011, 2016, 2017 и 2018 година, за които развитието на ДИС е 

съответно 1,48%, 2.47%, 2.80% и 1.28%, повърхностни раневи инфекции 

съответно 6,88%, 11.38%, 8,99% и 4,12%. Проучването има за цел да подобри 

избора на АБ както за профилактира, така и за лечение. Данните са от 

Лаборатория по Микробиология към УМБАЛ „Св. Георги“. Микроорганизмите, 

които са изолирани са от раневи секрет, гърлен и носен секрет, трахеален 

секрет, хемокултура, урокултура, венозни и уретрални катетри и импланти.   

От 234 изолата за периода януари – декември 2011 година, преобладават 

Грам (-) микроорганизми – 68,38%. Най-често изолираните видове са 

съответно: Acinetobacter baumanii 46 (20,66%), E.coli 41 (17,52%), Klebsiella spp. 

28 (11,96%), следвани от Ps. Aeruginosa 23 (9,83%), Serratia spp. 17 (7,26%). 

Проблемно-терапевтични са полирезистентните A. baumanii видове, при които 

резистентността съответно е 91% за Meropenem, 80% за Imipenem, 97% за 

Cefoperazone/sulbactam, 89% за Ciprofloxacin.  В сравнение с 2010 година 

процентът на продуциращите широкоспектърни β-лактамазни щамове се е 

увеличил за E. coli съответно от 30% на 50%, а за Klebsiella spp. от 12% на 20%, 

което определя и по-високата резистентност към цефалоспорини III генерация. 

За 2011 година, в сравнение с 2010, броят на изолираните S. aureus и CoNS е по-

висок. MRSA видовете са 19% за 2011 година срещу 43% за 2010 година, 

докато при метицилин-резистентните CoNS процентът се увеличава от 43% 

(2010 година) на 50% (2011 година). При Enterococcus spp. високата степен на 

гентамицинова резистентност се запазва непроменена – 65% за 2010 година и 

66% за 2011 година. Няма регистрирани VRE. 

Изолатите през 2016 година (421) са с 94 (12,80%) повече от 2015 година 

(328). Преобладават Грам (+) микроорганизми – 269 от общо 421. Водещ 

изолиран микроорганизъм е Е.coli – 78, което е 2 пъти увеличение спрямо 2015 

година. Запазва се процентът на метицилин-резистентните CoNS – 71%. 

Продължава тенденцията на увеличаване броя на изолатите Acinetobacter spp., 

като чувствителността им спрямо Colistin e 100%. Процентът на изолиране на 

Kl. Pneumoniaе се запазва спрямо 2015 година, но се увеличават ESBL(+) от 

84% на 92%. Продължава да се понижава чувствителността на изолатите към 

Imipenem и Meropenem (от 98% за 2015 година на 96% за 2016 година). 

Увеличава се броят на Enterococcus spp. – 40, в сравнение с 26 за 2015 година. 

Регистриран е 1 VRE (E. faecium) изолат. Броят на изолатите S. aureus също 

нараства – от 14 изолата (2015 година) на 26 (2016 година). Броят на изолатите 

Enterobacter spp. се запазва, но прави впечатление намалената чувствителност 

към Meropenem – от 100 на 94% спрямо предходната година. Броят на 

изолираните Pseudomonas spp. e намалял от 36 на 22, като се отчита намаляване 

на чувствителността към Imipenem от 83% на 72%.  
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През 2017 година броят на изолираните микроорганизми е 311, като 

преобладават Грам (-) бактерии. Водещи микроорганизми са E.coli и А. 

baumanii, следвани от Klebsiella spp. Броят на изолираните Е.coli e 45, което 

показва чувствително намаляване спрямо предходната година. Процентът на 

изолираните A. baumanii се запазва. Изолиран е Colistin - резистентен щам. 

Резистентността спрямо Meropenem e 100%. Броят на изолатите  Klebsiella spp. 

e 41. При Enterobacter има увеличаване на процента на изолиране, докато 

Enterococcus spp. намаляват през 2017 година. Броят на изолатите на S. aureus се 

запазва, а при CoNS се забелязва леко увеличение.  

През 2018 година изолатите са 263, което е с 75 – по-малко от предходната 

година. Има тенденция за увеличаване на изолатите при Pseudomonas spp. – от 

19 през 2017 година до 30 през 2018 година, както и при Serratia spp. 

Притеснителен е факта, че се изолират Meropenem-резистентни Kl. pneumoniae 

и S. aureus. Изолирането на VRE (E. faecium) също нараства. Данните за 

изолираните микроорганизми по години са отразени в Таблица 2.  

 

Таблица 2: Микробиологични изолати по години 

Изолиран 

микроорганизъм 

2011 2016 2017 2018 

брой % брой % брой % брой % 

Acinetobacter spp.  46 19,6 61 14,5 45 14,5 35 13,5 

E. coli 41 17,5 78 18,5 45 14,5 15 5,8 

S. aureus 27 11,5 26 6,2 18 5,8 10 3,8 

CoNS 28 12 66 15,7 35 11,3 29 11 

Klebsiella spp. 28 12 55 13 42 13,5 36 13,6 

Pseudomonas spp. 23 9,8 22 5,2 19 6,1 30 11,4 

Serratia spp. 17 7,3 3 0,7 6 2 8 3 

Enterococcus spp. 14 6 40 9,5 26 8,3 18 6,7 

Enterobacter spp. 4 1,7 26 6,1 32 10,3 29 11,2 

St. pyogenes 2 0,9 - - - - 1 0,4 

St. viridans  2 0,9 6 1,4 1 0,3 - - 

Proteus spp. 1 0,4 20 4,8 24 7,7 7 2,6 

St. agalactiae 1 0,4 - - - - 1 0,4 

Xanthomonas 

maltophilia 

- - 3 0,7 2 0,6 4 1,5 

S. pneumoniaе - - 2 0,5 - - 1 0,4 

S. haemoliticus - - - - - - 1 0,4 

S. epidermidis - - - - - - 3 1,1 

S. cohnii - - - - - - 1 0,4 

Corynebacterium spp. - - 2 0,5 - - - - 

Moraxella spp. - - 2 0,5 - - - - 

Citrobacter spp. - - 1 0,2 - - 4 1,5 

Clostridium ramosum - - - - - - 3 1,1 

Rhizobium radiobacter - - - - 1 0,3 - - 
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Sphingomonas 

paucimobilis 

- - - - 1 0.3 - - 

Achromobacter spp. - - - - - - 2 0.8 

Bacillus megaterium - - - - - - 1 0,4 

Rhodotorula spp. - - - - - - 1 0,4 

Morganella morganii - - - - - - 3 1,1 

Aeromonas salmonicida - - - - - - 1 0,4 

Candida spp. - - 8 2 13 4,2 18 6,7 

Bergeyella spp. - - - - 1 0,3 - - 

Trichosporon spp. - - - - - - 1 0,4 

Общ брой: 234 100% 421 100% 311 100% 263 100% 

 

Видно е, че броят на изолатите е най-нисък през 2011 година и двойно по-

висок през 2016 година, въпреки че общият брой оперативни интервенции през 

2011 година е почти еднакъв с този през 2016 година, съответно 610 и 606 

сърдечни операции. Освен това, процентът на развитие на ДИС е 1,7 пъти по-

висок през 2016 година. Данните за 1-то тримесечие на 2019 година показват 

най-нисък брой на изолираните микроорганизми – 39. Не са изолирани VRE, но 

проблемът с meropenem-резистентните щамове на Kl. Pneumonia се запазва 

(83,33%). 

4.2. Повърхностни раневи инфекции   

Пациентите с повърхностни раневи инфекции са диагностицирани според 

критериите на CDC. Проследяването на пациентите е ретроспективно и 

обхваща периода от октомври 2002 година до юни 2019 година. За целта са 

използвани данни от медицинската документация и болничния архив. За този 

период от време 637 (6,18%) от всички оперирани пациенти (10307) с отворена 

сърдечна операция развиват повърхностни раневи инфекции.  

 

 
Диаграма 2: Разпределение на повърхностните раневи инфекции по години 
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Диагнозата при 66% (420 оперирани) от тях е поставена по време на 

първия контролен преглед след изписването от клиниката (10±3 дни след 

хирургичната интервенция). 32% (204 оперирани) са диагностицирани след 20 

постоперативен ден. 2% (13 оперирани) развиват повърхностна ранева 

инфекция в рамките на пролежаването след сърдечната операция. Средната 

възраст е 68,25 (от 41  до 88 години), а съотношението мъже:жени е 2,02:1.  

 

 
Диаграма 3: Разпределение на повърхностните инфекции по пол 

 

Най-често повърхностни раневи инфекции развиват пациентите след 

аорто-коронарен байпас (АКБ) – 34, 2%, което се явява и един от основните 

рискови фактори за развитие на този тип заболявания.  

 

 
Диаграма 4: Разпределение на повърхностните раневи инфекции според типа 

на операцията 

 

Рисковите фактори са идентифицирани и анализирани по модел на STS, 

разработен през 2005 година, който оценява пред- и интраоперативния риск от 

раневи инфекции. Включени са общо 13 фактори: възраст, BMI, наличие на 

захарен диабет, бъбречна недостатъчност, застойна сърдечна недостатъчност, 

хронична артериална недостатъчност на крайниците, женски пол, ХОББ, 

кардиогенен шок, миокарден инфаркт, комплексност на операцията, време на 

ЕКК, използване на интрааортен балонен контрапулсатор (IABP). В настоящата 

дисертация са добавени или модифицирани някои от представените рискови 

фактори. Включени са анемия, тромбоцитопения, двойна антиагрегантна 
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терапия предоперативно поради факта, че тези състояния водят до повишен 

риск от реексплорация на оперативната рана поради кървене.  

 

Таблица 3: Рискови фактори за развитието на повърхностни инфекции на 

оперативното място 

Рискови фактори Повърхностни раневи 

инфекции (n=637) 

% 

Спешна операция 74 11,6 

Обезитет 92 14,4 

Сърдечна недостатъчност 65 10,2 

Мозъчно-съдова болест 71 11,1 

ХОББ 55 8,6 

Захарен диабет 170 26,7 

ХАНК 38 6 

Състояние след лъчетерапия/химиотерапия 15 2,4 

Бъбречна недостатъчност до II степен 39 6,1 

Хрониодиализа (терминална бъбречна 

недостатъчност) 

6 0,9 

Състояние след мастектомия 7 1,1 

Анемия 49 7,7 

Тромбоцитопения 13 2 

Двойна  антиагрегантна терапия 

предоперативно 

87 13,7 

Продължителност на ЕКК над 120 минути 21 3,3 

Цироза  5 0,8 

Етилизъм 6 0,9 

Тютюнопушене 130 20,4 

Артрозна болест 21 3,3 

 

40,5% от пациентите са с един рисков фактор, а при 29,7% от тях са налице 

повече от 1 рискови фактора.  

 
Диаграма 5: Брой на рисковите фактори 
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При всички 637 пациента, които са развили повърхностни раневи инфекции 

след отворената сърдечна операция, са взети микробиологични проби от раната за 

културелно изследване. Резултатите от микробиологичните изследвания са 

представени в Таблица 4. При 22 от пациентите не е изолиран микробиологичен 

причинител. Сред останалите преобладават Грам (+) бактерии. При 10 от 

пациентите има изолиран повече от 1 микробен причинител.  

 

Таблица 4: Изолирани микроорганизми при пациентите с повърхностни раневи 

инфекции 

Изолиран причинител Повърхностни раневи 

инфекции (n=637) 

% 

Staphylococcus aureus 148 23,4 

CoNS 165 25,9 

Enterococcus faecalis  52 8,2 

Acinetobacter baumanii 45 7,1 

Escherichia coli 66 10,4 

Klebsiella pneumoniae  58 9,1 

Enterobacter cloacae  40 6,3 

Pseudomonas aeruginosa 31 4,7 

Staphylococcus aureus+E.coli 6 0,9 

Staphilococcus aureus+Kl.pneumoniae 4 0,6 

Стерилна посявка  22 3,4 

 

Лечението на пациентите включва АБ лечение, дебридман на раната и 

ежедневни стерилни превръзки. АБ лечение започва веднага след установяването 

на раневата инфекция. Стартира се емпирична терапия с цефуроксим, ванкомицин 

или далацин C. След установяване на микробиологичен причинител, АБ лечение е 

съобразено с данните от антибиограмата. При 27,8% (177 пациента) е приложена 

ВАТ. При 419 (65,8%) от болните е извършен вторичен шев на оперативната рана 

без предварително прилагане на ВАТ, а при останалите раната зараства вторично. 

Преценката за метода на лечение е направена от лекуващия хирург и 

ръководителя на клиниката, като се има предвид състоянието на пациента, 

размера на раневия дефект, количеството и типа на раневия секрет, типа на 

изолирания микроорганизъм. При пациентите без ВАТ превръзките се сменят 

ежедневно, като се третират с разтвор на повидон-йод (Braunol). По преценка са 

използвани и други превързочни материали (Bactigrass - тюл от ленени влакна, 

импрегниран с бял парафин с 0,5 % хлорхексидин ацетат; Acticoat 3 и Acticoat 6 – 

превръзки, импрегнирани с нанокристално сребро; Intrasite Gel). При приложение 

на импрегнирани със сребро превръзки, последните се сменят на 72 часа.  

При пациентите с ВАТ, превръзките се сменят на 72 часа, а налягането 

варира от -75mmHg до -125mmHg. Използваните системи за създаване на 

негативно налягане в раната са VISTATM Negative pressure wound therapy system 

и RENASYSTM Negative pressure wound therapy system (Smith & Nephew 

Laboratory). 
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Вторичен шев се предприема при рани с по-голям мекотъканен дефект с 

добре развита гранулационна тъкан, липса на некротични зони, минимална или 

липсваща секреция и 2 стерилни микробиологични резултата от културелно 

изследване. 

Оперативната интервенция за вторично зашиване на раната се извършва 

под обща или локална анестезия. Преценката се прави след консултация с 

анестезиолог. Предварително се изследва коагулационния статус и 

антикоагулантите (Sintrom, Rivaroxaban) и антиагрегантите (Clopidogrel, 

Ticagrelor, Prasugrel) временно се спират, ако това е необходимо. При 

пациентите след клапно протезиране се прилага нискомолекулярен хепарин 

пред- и постоперативно до достигане на таргетните нива на INR 

(протромбиновото време) след подновяването на приема на синтром. При 

коронарните пациенти след АКБ или при тези с имплантиран интракоронарен 

стент антиагрегантната терапия включва само Аспирин. В операционната зала 

кожата около раната се почиства с алкохолен разтвор на повидон-йод 

(Braunoderm), а самия раневи дефект се почиства с воден разтвор на повидон-

йод (Braunol). При наличие на фибринови налепи или малки зони на некроза, 

последните се ексцизират или кюретират, ръбовете на раната се опресняват, 

извършва се щателна хемостаза, подкожните тъкани се зашиват с единични 

резорбируеми конци, а кожата се зашива с единични полиамидни конци. 

Резултати 

Средният болничен престой на пациентите е 13 дни. Няма регистрирани 

случаи на вътреболнична смъртност. Пациентите са проследени в рамките на 3 

месеца. 1 умира 4 седмици след изписването от интрацеребрална хеморагия. 

При двама от тях, лекувани без ВАТ, се развива дълбока ранева инфекция на 

стернума, която налага рехоспитализация и лечение на ДИС. Ръбцова некроза 

се наблюдава при 60 от болните (9,42%).  

4.3. Стерно-кутанни фистули 

Проучването е ретроспективно и обхваща периода от октомври 2002 до 

юни 2019 година. За изследвания период 35 (от 10307 оперирани)(0.34%) 

пациента са приети и лекувани в Клиниката по кардиохирургия към УМБАЛ 

„Св. Георги“ с диагноза СКФ. От тях 8 са след лечение по повод на ДИС. 

Диагнозата се поставя при наличие на фистулен ход между стернума 

(медиастинума) и кожата, секреция от нея и позитивни микробиологични 

резултати от културелно изследване. В някои случаи се налага фистулография 

и/или компютър-томографско изследване, за да се определи точно 

локализацията на възпалителното огнище. Половото съотношение е 1,18:1, като 

при мъжете честотата на заболеваемост е малко по-висока. Средната възраст на 

пациентите със СКФ е 67,26 (от 45 до 87 години).  

Времето на поява на СКФ се калкулира в зависимост от времето на 

последната оперативна интервенция спрямо стернума. Според това времето на 

поява на СКФ при изследваната група варира от 3 седмици до 5 години (средно 

1 година и 8 месеца). Честотата на СКФ по години е представено на диаграма 6. 
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Диаграма 6: Честота на развитие на СКФ по години  

 

Най-често СКФ се развиват при пациенти след АКБ, както е и при 

повърхностните и дълбоките раневи инфекции.  

 

 
Диаграма 7: Разпределение на СКФ по тип на сърдечната операция 

 

При анализа на рисковите фактори става ясно, че най-голямо значение 

имат обезитета, захарния диабет и тютюнопушенето, като при 19 (54,3%) от 

пациентите е наличен 1 рисков фактор, а при 8 (22,9%) рисковите фактори са 

повече от 1. 

  

Таблица 5: Рискови фактори за развитие на СКФ 

Рискови фактори Стерно-кутанни 

фистули (n=35) 

% 

Спешна операция 5 14,3 

Обезитет 12 34,3 

Сърдечна недостатъчност 6 17,1 

Мозъчно-съдова болест 4 11,4 

ХОББ 5 14,3 
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Захарен диабет 8 22,8 

ХАНК 3 8,6 

Състояние след лъчетерапия/химиотерапия 2 5,7 

Бъбречна недостатъчност до II степен 3 8,6 

Хрониодиализа (терминална бъбречна 

недостатъчност) 

1 2,8 

Състояние след мастектомия 1 2,8 

Анемия 2 5,7 

Двойна антиагрегантна терапия предоперативно 3 8,6 

Продължителност на ЕКК над 120 минути 2 5,7 

Тютюнопушене 8 22,8 

Артрозна болест 1 2,8 

 

При всички 35 пациента, които са развили СКФ след отворената сърдечна 

операция, са взети микробиологични проби от фистулата за културелно 

изследване (Таблица 6). При 1 от пациентите не е изолиран микробиологичен 

причинител. Сред останалите преобладават Грам (+) бактерии, както е и при 

пациентите с повърхностни раневи инфекции.  

 

Таблица 6: Изолирани микроорганизми при пациентите със СКФ 

Изолиран причинител Стерно-кутанни 

фистули (n=35) 

% 

Staphylococcus aureus 12 34,3 

CoNS 9 25,6 

Enterococcus faecalis  4 11,4 

Escherichia coli 2 5,7 

Candida albicans 2 5,7 

Pseudomonas aeruginosa 3 8,6 

Proteus mirabilis 1 2,9 

Klebsiella pneumoniae 1 2,9 

Стерилна посявка  1 2,9 

 

Лечението на СКФ е комплексно и включва АБ лечение според изолирания 

микробиологичен причинител и различни хирургични подходи. Започва се 

емпирична АБ терапия с цефуроксим, ванкомицин или далацин C. След 

установяване на микробиологичния причинител, АБ терапия се ръководи 

според данните от антибиограмата. Оперативната интервенция протича под 

обща или местна анестезия. Извършва се анестезиологична консултация. 

Изследва се коагулационния статус и се следват същите принципи на 

антикоагулантно и антиагрегантно лечение, както е описано при 

повърхностните раневи инфекции. При 14 от пациентите СКФ се третират 

едноетапно. Фистулата се ексцизира до здрави околни тъкани и в дълбочина до 

стернума. Всички видими в областта на ексцизията чужди обекти 
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(остеосинтезни телове, електроди за временна електрокардиостимулация, 

конци) се премахват. Раната се зашива. При останалите пациенти, при които 

компютърната томография е суспектна за остеомиелитно огнище в стернума, 

което се потвърждава и интраоперативно, фистулата се ексцизира, премахват се 

костните секвестри (при наличието на такива) и при необходимост, стернумът 

се кюретира. След това се поставя ВАТ система, която се сменя на 72 часа. 

Продължителността на ВАТ се определя от локалния статус на раната – 

секреция, наличие на гранулационна тъкан, както и от микробиологичните 

резултати. По правило раната се зашива вторично, след като има 2 стерилни 

посявки при културелно изследване. Както и при повърхностните раневи 

инфекции, кожните ръбове се опресняват, подкожието се зашива с единични 

резорбируеми конци, кожата – с единични полиамидни конци.  

Резултати 

Средният престой на пациентите в клиниката е 22 дни. Няма регистрирани 

случаи на вътреболнична смъртност. Рецидив на заболяването възниква при 12 

пациенти (34,3%), като 7 от тях са от групата, третирани с едномоментен 

подход, и 5 са от групата, лекувани посредством ВАТ. Те биват 

рехоспитализирани и отново лекувани. При 4 от пациентите се налагат дори 

повече рехоспитализации, но 2 от тях отказват хирургично лечение.  

 

 
Фигура 1: Резултати от лечението на СКФ 

 

4.4. Дълбоки раневи инфекции  

Проучването е ретроспективно и обхваща периода от октомври 2002 до 

юни 2019 година. За изследвания период 146 (1,42% от 10307 оперирани) 

пациента са лекувани в Клиниката по кардиохирургия към УМБАЛ „Св. 

Георги“ с диагноза дълбока стернална инфекция. За дефиниране на ДИС са 

използвани критериите на CDC.  

При хоспитализацията на пациентите с ДИС или при съмнение за тази 

диагноза при болните, които не са били изписани след сърдечната операция, се 

прави оценка на фебрилитет, нива на серумната глюкоза, левкоцитен брой, 

CRP, ехографска оценка на ФИ. Само 18 (12,4%) са били афебрилни, със 
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субфебрилна температура са били 51 (34,9%). При 77 от пациентите е отчетена 

телесна температура >38◦С (52,7%) (Таблица 7). 

 

Таблица 7: Клинико-лабораторни показатели на изследваната група пациенти 

с дълбоки раневи инфекции (n=146) 

Показатели Mean±SD Median Min Max 95% CI 

Фебрилитет 37,73±0,71 37,60 36,20 40,00 [37,62;  37,85] 

CRP 100,50±40,33 98,00 15,00 326,00 [93,90; 107,09] 

Левкоцитен брой 13,83± 4,44 13,10 4,40 29,50 [13,11; 14,56] 

Серумна глюкоза 8,35±4,26 6,70 3,30 25,80 [7,66; 9,05] 

ФИ 48,48±10,54 50,00 17,00 74,00 [46,76; 50,21] 

 

Направена е оценка на риска при сърдечната операция, като средният 

EuroSCORE е изчислен 8,35 (от 0,85 до 52,25). 

Всички 146 пациента, хоспитализирани и лекувани за ДИС в клиниката, са 

класифицирани според времето на поява на инфекцията след сърдечната 

операция - класификация на Pairolero и Arnold. Тип I са били 29 болни (19,86%), 

тип II са били 117 (80,14%). Към тип III спадат СКФ, които са разгледани 

отделно.  

 
Диаграма 8: Разпределение на пациентите с ДИС според класификацията на 

Pairolero и Arnold 

 
Диаграма 9: Време на поява на стерналната инфекция след сърдечната 

операция по години 
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Диаграма 10: Време на изява на ДИС след сърдечната операция  

 

От диаграмите става ясно, че най-често пациентите се диагностицират с 

ДИС и лечението започва около 2-3-та седмица след сърдечната операция 

(средно 17,2 дни). 

Наблюдаваме статистически значим възходящ тренд за изследвания 

седемнадесет годишен период на относителната честота в % на дълбоките 

раневи инфекции по отношение на броя на отворените сърдечни операции.  

 
Диаграма 11: Динамика на честотата  (в %)на дълбоките раневи инфекции 

през периода 2002-2019 г. 

 

Половото разпределение е в полза на мъжете. 98 от пациентите са от 

мъжки пол, а от женски пол са 48. Съотношението мъже:жени е 2,04:1. 

Средната възраст на пациентите е 65,4 години (от 29 до 85 години). При 

анализа на възрастовите особености на изследвания контингент става ясно, че 

групата от пациенти от 61 до 70 години са в най-голям риск от развитие на 

медиастинит (Диаграма 12). От друга страна, най-много сърдечни операции са 

били извършени именно в тази възрастова група (Диаграма 13).  
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Диаграма 12: Разпределение на пациентите с ДИС по възрастови групи 

 

 
Диаграма 13: Съотношение между възрастовите групи пациенти и брой 

извършени  сърдечни операции  

 

При анализа на рисковите фактори става ясно, че само 18 (12,3%) от 

пациентите са били без известни рискови фактори. 40 от тях (27,4%) са с един 

рисков фактор, а останалите 88 (60,3%) са били с повече от един рисков фактор. 

Сред тях най-чести са захарният диабет, сърдечната недостатъчност, обезитетът 

и спешната оперативна намеса.  
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Диаграма 14: Честота на основните рискови фактори при пациенти с дълбоки 

раневи инфекции 

 

Към графата „Други“ спадат ХАНК, МСБ, състояние след мастектомия, 

IABP, остеопороза, реоперация, шоково състояние, сърдечен масаж, анемия, 

делир, етилизъм, хроничен-улцерохеморагичен колит, инфекциозен ендокардит.  

Както и при повърхностните раневи инфекции и СКФ, най-често дълбоки 

стернални инфекции развиват пациентите след АКБ. Има 2 реоперации по 

повод на ендокардит на аортна клапна протеза.  

 

Таблица 8: Разпределение на пациентите с ДИС според типа на сърдечната 

операция 

Сърдечна операция Брой (n) % 

CABG 65 44,5 

CABG + MVP/MVR 16 10,9 

CABG + Пластика на лява камера 4 2,7 

CABG + AVR + MVP/MVR 6 4,1 

CABG + AVR 18 12,4 

CABG + TVP 2 1,4 

CABG + MVP/MVR + TVP 4 2,7 

Операция на Bentall 2 1,4 

OPCAB 1 0,7 

AVR 10 6,8 

MVP/MVR 8 5,5 

ReAVR 2 1,4 

TVR 1 0,7 

Резекция на аортата по повод на дисекация 6 4,1 

Екстирпация на миксом  1 0,7 
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При всички 146 пациента, които са развили дълбоки раневи инфекции след 

отворената сърдечна операция, са взети микробиологични проби от раната за 

културелно изследване (Таблица 9) При 18 (12,3%) от пациентите не е изолиран 

микробиологичен причинител. При 7 (4,8%) от пациентите има изолиран 

повече от 1 причинител. 

 

Таблица 9: Изолирани микроорганизми при пациентите с ДИС 

Изолиран микроорганизъм Брой % 

CoNS 23 15,8 

S. Aureus 21 14,4 

E. coli 14 9,6 

Kl. pneumoniae 12 8,2 

A. baumanii 16 10,5 

Ps. auruginosa 9 6,3 

S. marcescens 2 1,4 

E. foecalis 7 4,8 

P. mirabilis 9 6,3 

P. vulgaris 2 1,4 

E. cloacae 6 4,1 

Kl. Pneumonia + A. baumanii 2 1,4 

S. marcescens + Ps. auruginosa 1 0,7 

S. aureus + E. coli 2 1,4 

E. coli + P. vulgaris 1 0,7 

E. cloacae + A. baumanii 1 0,7 

Стерилна посявка 18 12,3 

 

Пациентите с ДИС са разделени в три групи, според типа на оперативната 

техника, приложена при лечението: 

• Група I – извършен е дебридман на раната и рефиксация с последваща 

иригация на медиастинума с антисептичен разтвор;  

• Група II – извършен е дебридман на раната и е приложена ВАТ и на 

втори етап е рефиксирана гръдната кост; 

• Група III – приложен е метод за реконструкция на гръдната стена 

посредством мекотъканно ламбо. 

 

Таблица 10: Разпределение на пациентите по групи според оперативната 

техника 

Група I – рефиксация 

с иригация 

Група I – ВАТ с 

рефиксация 

Група III – 

Мекотъканно ламбо 

Брой (n) % Брой (n) % Брой (n) % 

61 41,8 68 46,6 17 11,6 
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Решението коя от оперативните техники да бъде приложена е взета от 

лекуващия хирург и от ръководителя на клиниката, като се има предвид 

състоянието на пациента, времето на поява на инфекията, изолирания 

микроорганизъм и хирургичния опит на екипа. При пациентите от Група III е 

използвано ламбо от omentum majus за реконструкция на гръдната стена, освен 

при 1, при който е интерпонирано ламбо от m. rectus abdominis. При 1 от 

пациентите, освен оментопластика, е имплантирана титаниева плака. При 

всички пациенти се започва емпирично АБ  лечение, а след това се променя при 

нужда според данните от антибиограмата. При трима от пациентите, които са 

били с клинична картина на тежък сепсис е приложен новаторски в 

кардиохирургичната практика подход за отстраняване на медиаторите на 

възпалението (цитокини, ендотоксини) – oXiris филтър (Baxter). 

Резултати  

Средният престой на пациентите в реанимационно отделение е 5 дни (от 0 

до 46 дни), а средният общ болничен престой е 15,6 дни (от 5 до 55 дни). 

 

Таблица 11: Болничен престой и престой в реанимация на изследваната група 

пациенти с дълбоки раневи инфекции (n=146) 

Престой (дни) Mean±SЕ Median Min Max 95% CI 

Реанимация 4,98±0,74 3,00 0 46,00 [3,51; 6,45] 

Болничен  15,62 ± 0,71 13,00 5,00 55,00 [14,21; 17,02] 

 

Таблица 12: Престой в реанимация и общ болничен престой  

 Брой 

(n) 

Среден 

престой (дни) 

SD Std. 

Error 

F P 

Престой в 

реанимация 

Група I 61 7,18 9,014 1,154 

3,367 0.037 Група II 68 3,65 9,698 1,176 

Група III 17 2,41 1,583 0,384 

Общо 146 4,98 9 0,745   

Общ 

болничен 

престой 

Група I 61 15,43 8,287 1,061 

1,426 0,244 Група II 68 16,53 9,608 1,165 

Група III 17 12,65 3,22 0,781 

Общо 146 15,62 8,582 0,71   

 

Не се установи статистически значима разлика между трите групи по 

отношение на  общия болничен престой (F=1.426, P=0.244), за разлика от 

престоя в реанимация където установихме статистически значимо по-висок 

престой за пациентите от група I (F=3.367, P=0.037) (Таблица 12). 

Усложненията, настъпили в постоперативния период, са обощени в 

Диаграма 15. 
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Диаграма 15: Честота на основните усложнения при пациентите с дълбоки 

раневи инфекции 

 

Разделени по групи, усложненията са отразени в Таблица 13. 

 

Таблица 13: Усложнения при пациентите с ДИС  

 Метод на лечение 

Усложнение 

Група I Група II Група III 

Брой 

(n) 

% Брой 

(n) 

% Брой 

(n) 

% 

Ръбцова некроза 2 1,4 4 2,7 4 2,7 

Реинфекция, налагаща ВАТ и 

ререфиксация 

5 3,4 3 2,1 - - 

Реинфекция, налагаща 

оментопластика 

- - 4 2,7 - - 

Повърхностна ранева инфекция 5 3,4 2 1,4 1 0,7 

СКФ 3 2,1 4 2,7 - - 

ОБН, налагаща CVVHDF 8 5,5 5 3,4 - - 

Септичен шок (MODS) 10 6,8 7 4,8 - - 

Други 6 4,1 10 6,8 1 0,7 

 

Към графата „Други“ спадат мезентериална тромбоза – при 1 от 

пациентите, транзиторни исхемични атаки – 1, БТЕ – 2, инсулт – 2, кардиогенен 

шок – 1, хеморагия поради сърдечно нараняване – 2, постоперативна херния – 

1, уроинфекция – 1, пневмония – 3, реоперация - 1, ГИТ – хеморагия – 1,  

емпием – 1. От таблицата е видно, че неуспех на терапията има при 5 пациента 

от Група I, което налага повторна интервенция – ВАТ и ререфиксация. В Група 

II повторна интервенция се налага при 7 от болните. При 3 – ВАТ и 

ререфиксация, при 4 – оментопластика (при 2 и имплантиране на титаниева 

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

Ръбова некроза

Реинфекция, налагаща ВАТ и ререфиксация

Реинфекция, налагаща оментопластика

Повърхностна ранева инфекция

СКФ

ОБН(CVVHDF)

Септичен шок (MODS)

Други 

11,90%

9,50%

4,80%

9,50%

8,30%

15,50%

20,20%

20,20%
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плака). Най-честите усложнения са ОБН, налагаща хемофилтрация и септичния  

шок, като те са и основната причина за летален изход. В Група III не са 

отчетени случаи на реинфекция. При 1 пациент от тази група се налага 

пластика на предна коремна стена посредством полипропиленово платно 

(Ethicon) 4 месеца след операцията поради епигастрална постоперативна 

херния.  

 

 
Диаграма 16: Неуспех на оперативната техника при трите групи пациенти с ДИС 

 

Рехоспитализация в рамките на 1 година се налага при 21 пациента (14,4 

%), като при 2 от тях рехоспитализацията не е свързана с усложнения на 

оперативната рана.  Няма интраоперативна смъртност. Периоперативна 

смъртност има при 1 от пациентите от група I, който развива синдром на 

дисеминирана интравазална коагулация (ДИК – синдром) и екзитира 12 часа 

след рефиксацията от хеморагичен шок. Ранната следоперативна смъртност е 

8,9% (13 пациента). 1 пациент умира от инсулт, 2 – от белодробна 

тромбоемболия, 1 – от сърдечна недостатъчност (кардиогенен шок),1 – от 

хеморагичен шок (поради руптура на дясна камера от ръба на стернума – от 
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Група II). Oстаналите са били с картина на тежък сепсис и MODS. След 30-тия 

ден от операцията са екзитирали 6 от болните (4,2%). Причина за летален изход 

при 1 от тях е тежка гастроинтестинална хеморагия (хеморагичен шок), при 1 – 

мезентериална тромбоза, 1 – руптура на графт към дясна коронарна артерия (от 

Група II), при 3 – тежък сепсис с MODS. Общата постоперативна смъртност 

при пациентите със стернални инфекции е 13,7%.  

 

 
Диаграма 17: Постоперативна смъртност при пациентите с ДИС, сравнена 

по групи 

 

При статистическата обработка на данните, става ясно, че няма 

сигнификантна разлика при усложненията и постоперативната смъртност при 

пациентите от трите групи, въпреки че в Група III не е отчетена смъртност и 

отчетените усложнение са значително по-малко. Това се обяснява с малкия 

брой оперирани по тази методика пациенти.  

 

4.5. Резултати при проучване на предиктивни биомаркери за раневи 

инфекции и септични състояния  

За периода юли 2017 година – февруари 2018 година изследвахме 

проспективно 137 планови коронарни пациенти, за да анализираме 

прогностичната стойност на предложен от нашата институция панел от 

лабораторни биомаркери. От проучването са изключени пациентите с клинични 

и лабораторни данни за инфекция – фебрилитет, левкоцитоза, 

токсикоинфекциозен синдром и повишени стойности на CRP. При приемането 

в клиниката са измерени стойностите на тропонин, КК, КК-МБ, Pro-BNP и hs-

CRP. 24 часа след отворената сърдечна операция са измерени стойностите на 

тропонин, КК, КК-МБ, АЛАТ, АСАТ, лактат, CRP и PCT. Пациентите са 

проследени в рамките на 3 месеца и са оценени следоперативните резултати.  

При статистическия анализ на данните PCT се явява основен предиктивен 

маркер за развитие на SIRS, сепсис, повърхностни и дълбоки раневи инфекции. 

Той е по-специфичен и по-чувствителен в сравнение с CRP. Стойности на PCT 

над 2 ng/ml се асоциират с изключително висок риск от развитие на раневи 

инфекции.  

9

11

0

Група I Група II Група III
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Таблица 14: Анализ на предиктивната стойност на прокалцитонин по 

отношение на изследваните усложнения 

Усложнения AUC SE 95% CI P value 

Повърхностни раневи инфекции 0.872 0.045 [0.783; 0.961] 0.001 

Дълбоки раневи инфекции 0.906 0.032 [0.844; 0.968] 0.001 

SIRS 0.893 0.032 [0.830; 0.956] 0.0001 

Сепсис 0.847 0.041 [0.767; 0.927] 0.001 

 

 
Диаграма 18: ROC крива на сензитивност и специфичност на прокалцитонин 

по отношение на повърхностни раневи инфекции 

 
Диаграма 19: ROC крива на сензитивност и специфичност на прокалцитонин 

по отношение на дълбоки раневи инфекции 
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Диаграма 20: ROC крива на сензитивност и специфичност на прокалцитонин 

по отношение на SIRS 

 
Диаграма 21: ROC крива на сензитивност и специфичност на прокалцитонин 

по отношение на сепсис/септичен шок 

 

Останалите биомаркери се оказват статистически незначими като 

предиктори на раневи инфекции, но при анализирането им могат да се направят 

интересни заключения, които са представени в обсъждането.  

 

4.6. Резултати при прилагане на профилактични мерки за раневи 

инфекции  

Повишаването на честотата на раневите инфекции през последните години 

наложи търсене на алтернативни техники за профилактиката на тези 

потенциално фатални усложнения. Проучването е проспективно и обхваща  

периода от 1 януари 2018 до 1 януари 2019 година. Пациентите са разделени в 2 

групи. При Група I (n=300) е приложен иновативен протокол за пред-, интра- и 

следоперативна профилактика, а при Група 2 (n=300) са приложени 

стандартните за клиниката методики. Предоперативната профилактика при 
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Група I включва скрининг за назално носителство на S. aureus и неговото 

ерадикиране (в случай на изолиране) чрез назален унгвент мупироцин 20мг/г. 

Подготовката на пациентите и АБ профилактика също е модифицирана. Преди 

металната остеосинтеза на стернума се поставя ванкомицинова паста на 

стерналните ръбове, а подкожието се иригира с гентамицинов разтвор, като 

предварително се прави изследване за алергия спрямо посочените АБ. При 

пациенти с BMI>30kg/m2 се прилага техниката на Robicsek. Постоперативно е 

приложен протокол за ранна рехабилитация и постепенно повишаване на 

физическата активност, за разлика от стандартния ограничителен режим в 

клиниката.  

Средната възраст при пациентите в двете групи е съответно 66,06 (от 32  

до 87 години) и 66,36 (от 19  до 86 години). Половото съотношение е 

представено в Диаграма 22. 

 

 
Диаграма 22: Полово разпределение на пациентите в двете групи 

 

Видно е, че мъжете преобладават в популацията и на двете групи, което се 

обяснява с факта, че мъжете страдат от исхемична болест на сърцето 2 пъти по-

често от жените.   

 

Таблица 15: Рискови фактори при изследваните групи 

Показател Група 1 (n=300) Група 2 (n=300) p 

1 рисков фактор 122 40,7% 140 46,7% 0,14 

Повече от 1 рискови фактора 103 34,3% 71 23,7% 0,004 

 

Таблица 16: Сравнение на рисковите фактори по групи 

Рискови фактори Група I (n=300) Група II (n=300) p 

Спешна операция 50 16,7% 50 16,7% 1 

Обезитет 37 12,3% 33 11% 0,61 

Сърдечна недостатъчност 38 12,7% 31 10,3% 0,37 

Мозъчно-съдова болест 36 12% 38 12,7% 0,8 

ХОББ 25 8,3% 22 7,3% 0,65 

Захарен диабет 82 27,3% 66 22% 0,13 

206

209

94

91

Група 1 (n=300)

Група 1 (n=300)

Мъже Жени
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ХАНК 15 5% 9 3% 0,21 

Състояние след 

лъчетерапия/химиотерапия 

10 3,3% 8 2,7% 0,63 

Бъбречна недостатъчност до 

II степен 

15 5% 16 5,3% 0,86 

Хрониодиализа (терминална 

бъбречна недостатъчност) 

2 0,7% 2 0,7% 1 

Състояние след мастектомия 4 1,3% 2 0,7% 0,41 

Анемия 29 9,7% 22 7,3% 0,31 

Тромбоцитопения 5 1,7% 6 2% 0,76 

Двойна  антиагрегантна 

терапия предоперативно 

35 11,7% 30 10% 0,51 

Продължителност на ЕКК 

над 120 минути 

13 4,3% 12 4% 0,84 

Цироза  3 1% 3 1% 1 

Етилизъм 5 1,7% 4 1,3% 0,73 

Тютюнопушене 56 18,7% 50 16,7% 0,52 

Артрозна болест 8 2,7% 10 3,3% 0,63 

 

Честотата на захарния диабет при пациентите от Група I е малко по-висока. 

Резултати  

Пациентите от двете групи са проследени в рамките на 3 месеца след 

дехоспитализацията и са отчетени и анализирани следоперативните резултати. 

8 (2,7%) от пациентите от Група I развиват повърхностни раневи инфекции и 

само 1 (0,3%) пациент развива дълбока стернална инфекция. При Група II 

повърхностни и дълбоки раневи инфекции възникват съответно при 21 (7%) и 8 

(2,66%) оперирани. 

 

Таблица 17: Представя разликата при изявата на раневи инфекции в двете групи 

 Група 1 (n=300) Група 2 (n=300) 

Повърхностни раневи инфекции 8 21 

Дълбоки стернални инфекции 1 8 

 

За разлика от 2017 година, когато е регистриран пика на раневите 

инфекции – 8,99% повърхностни инфекции и 2,80% ДИС, през 2018 година са 

намалели двойно – 4,12% за повърхностните раневи инфекции и 1,28% за ДИС.  

 

Таблица 18: Сравнителен анализ на раневите инфекции за 2017 и 2018 година 

Година  2017 2018 p 

Общ брой оперирани пациенти  687 703  

Повърхностни раневи инфекции 61 29 0.0003 

Дълбоки раневи инфекции  19 9 0.0488 

5. Обсъждане  
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Медиастинитът е животозастрашаващо състояние, което се асоциира с 

изключително висока смъртност, ако бъде късно разпознато или неправилно 

лекувано. Въпреки че отдавна се признава за усложнение на някои 

инфекциозни заболявания, повечето случаи на медиастинит се свързват със 

сърдечна хирургия (>500 000 кардиохирургични интервенции годишно в 

Съединените щати и над 5000 в България). Честотата на това усложнение е 

приблизително 1-4%, в зависимост от фактори като популации на изследваните 

пациенти и методология на проучванията. Макар и малък в пропорционално 

отношение, действителният брой на пациентите, засегнати от медиастинит, е 

значителен. Честотата на ДИС в настоящото проучване е 1.4%, което корелира 

с резултатите от докладите на други автори по темата. Отчетената честота на 

повърхностните раневи инфекции и на СКФ е съответно 6.18% и 0.34%.  

 

Таблица 19: Честота и смъртност от медиастинит при други големи проучвания 

Автор Брой пациенти Честота на медиастинит % Смъртност % 

Loop 6504 1.1 14 

Wouters 1368 1.7 30 

Farinas 3645 0.9 35 

Milano 6459 1.3 12 

Valla 9814 1.0 39 

Muсoz 3711 2.2 18 

Stеhle 13285 1.5 4 

Bitkover 1935 2.1 12 

Gеrdlund 9557 1.3 19 

Abboud 9136 0.5 23 

Fowler 331429 0.9  17 

Стоев и кол. 10307 1.4 13.7 

 

Настоящият дисертационен труд демонстрира няколко важни предимства. 

Първо – извършен е задълбочен анализ на микробиологичните причинители в 

клиниката, което определя адекватната АБ терапия. Второ – представени са и 

описани детайлно всички методи за диагностика и лечение на повърхностните 

и дълбоките раневите инфекции и СКФ, настъпили след отворена сърдечна 

операция. Трето – изследвани са и са анализирани потенциалните биомаркери и 

рисковите фактори за възникването на тези усложнения. Четвърто- въведени са 

ефективни и лесно осъществими методи за предоперативна, интраоперативна и 

постоперативна профилактика.  

Най-често срещаните микроорганизми, отговорни за постстернотомни 

инфекции са CoNS и S. aureus. Други патогени, свързани с тези усложнения, са 

Propionibacterium, Acinetobacter, Enterobacter cloacae, Escherichia coli и 

Klebsiella. Има подгрупа пациенти със стернотомни рани, при които не се 

изолира патоген и се счита, че те имат неинфекциозна дехисценция на гръдната 

кост. Olbrecht и кол. разглеждат 12 380 пациенти след срединна стернотомия от 
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1994 до 2004 г. и откриват 48 (0,39%) пациенти с това състояние. По-голямата 

част от тях са имали оплаквания от болка или нестабилност на гръдната кост, а 

други са били със серосангвинозна секреция от раната. При някои от случаите 

протичането е било напълно безсимптомно. Според Gårdlund и кол.  

постоперативният медиастинит може да бъде разделен на 3 вида в зависимост 

от етиологията и вида на микроорганизма: 

1. Медиастинит, свързан с ХОББ, затлъстяване и дехисценция на 

оперативната рана, обикновено причинени от инфекция с CoNS; 

2. Медиастинит, произтичащ от периоперативна контаминация на 

медиастиналната област, често причинен от инфекция със S. Aureus; 

3. Медиастинит, причинен от разпространение на съпътстващи инфекции 

(например пневмония или бактериемия), често свързани с грам-

отрицателни бактерии. 

Проучванията показват, че ДИС, причинени от грам-отрицателни 

микроорганизми, често са били полимикробни. Стартирането на неподходящи 

антибиотични схеми водят до по-висока честота на вторични инфекции, 

пролонгирана механична вентилация и инфузия на вазопресорни агенти, като се 

отчита и повишена 30-дневна смъртност. Kotnis-Gąska и кол. през 2018 година 

проследяват 164 пациента с раневи инфекции след отворена сърдечна операция 

и анализират изолираните от раневи секрет микроорганизми. Това проучване 

документира, че Staphylococcus epidermidis, Enterococcus faecium, 

Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae и Pseudomonas aeruginosa са най-

често срещаните причинители на усложнения на хирургичния достъп. 

Chaudhuri и кол. доказват при проучване, проведено между 2005 и 2011 г., че 

Staphylococcus aureus е най-често срещаният микроорганизъм, култивиран при 

случаи на медиастинит (39%). Половината от тях са чувствителни на 

метицилин. Следва CoNS (27%), а Грам-отрицателни микроорганизми са 

култивирани при по-малко от една четвърт от пациентите (23%). Ps.  aeruginosa 

е най-често срещаният Грам-отрицателен бактерий, изолиран от раневи секрет 

(6%). Патогенният спектър при постстернотомните инфекции може да се 

различава в различните болници. В нашата институция CoNS са основни 

причинители на инфекцията – около 25 % през периода на проучването. 

Moinipoor и кол. в тяхното проучване докладват 82 (1,7%) случая на ДИС, със 

смъртност при пациенти с и без изолиран причинител съответно 10,9% и 6,7%. 

Причинителите са Klebsiella, Pseudomonas, CoNS, Acinetobacter, Staphylococcus 

aureus, Escherichia coli и MRSA. Klebsiella е най-често изолираният патоген, 

което може да се обясни лесно с липсата на рутинна АБ профилактика за Грам-

отрицателни микроорганизми при високорискови пациенти в тяхното 

изследване. В нашата институция основен периоперативен антибиотик,  

използван за профилактика, е цефуроксим, въпреки че АБ схеми се сменят 

според годишните данни за изолатите. Изследването, което сме провели 

показва, че Klebsiella pneumoniae е причинител при около 8% от случаите на 

медиастинит. Терапевтично проблемни са полирезистентните микроорганизми. 

10 от изолираните S. aureus са MRSA, 8 от Е.coli ESBL(+), при Kl. Pneumoniae 4 
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от изолатите са меропенем-резистентни. Има 2 изолирани VRE и 1 изолат на A. 

baumanii, резистентен на колистин. Познаването на микробиологичната флора в 

съответната клиника или болница като цяло помага за правилния подбор на АБ 

профилактика. Адекватно съобразената емпирична антимикробна терапия е 

един от ключовите моменти в борбата с инфекциите. Поради повишаване на 

процента на заболеваемост от повърхностни и дълбоки раневи инфекции, 

направихме ретроспективен анализ на изолираната микробиологична флора в 

клиниката и АБ резистетнтост и сравнихме резултатите за 2011, 2016, 2017 и 

2018 година, за които развитието на ДИС е съответно 1,48%, 2.47%, 2.80% и 

1.28%, повърхностни раневи инфекции съответно 6,88%, 11.38%, 8,99% и 

4,12%. При анализа на резултатите става ясно, че броят на изолатите е най-

нисък през 2011 година и двойно по-висок през 2016 година, въпреки че общият 

брой оперативни интервенции през 2011 година е почти еднакъв с този през 

2016 година, съответно 610 и 606 сърдечни операции. Освен това, процентът на 

развитие на ДИС е 1,7 пъти по-висок през 2016 година. Това може да се обясни 

с факта, че комплексността и сложността на операциите се увеличава, 

пациентите са полиморбидни, следоперативният период е удължен. През 2018 

година броят на изолираните микроорганизми е най-нисък, което корелира с 

новоустановените мерки в клиниката за деколонизация, иновативни 

хирургични и анестезиологични техники, адекватна АБ терапия и 

профилактика, обучение на персонала. Данните за 1-то тримесечие на 2019 

година показват най-нисък брой на изолираните микроорганизми – 39. От 

данните за микробиологичните изолати по години е видно, че най-често в 

процентно отношение са изолирани Acinetobacter spp., Klebsiella spp., E. coli, S. 

aureus, CoNS. Представителите от род Enterobacteriaceae са изолирани най-

често от трахеален секрет и/или хемокултура при пациенти със сепсис на базата 

на белодробна инфекция и по-рядко от раневи секрети. Тези пациенти 

обикновено са с тежка дихателна недостатъчност с невъзможност за отвикване 

от механична вентилация. Acinetobacter е причина за около 35-40% от 

вентилаторно обусловените пневмонии. Голям процент от тези пациенти са с 

трахеостомни канюли. Раневи инфекции при тях възникват чрез контаминиране 

на медиастиналните структури поради анатомичната близост. Данните за 

изолираните бактерии от раневи секрет демонстрират превес на CoNS и St. 

aureus като основни причинители на раневите усложнения. При пациентите с 

повърхностни раневи инфекции CoNS и St. aureus са изолирани съответно при 

25.9% и 23.4% от случаите. При тези със СКФ CoNS и St. aureus са изолирани 

съответно при 25.6% и 34.3%.  При случаите с медиастинит CoNS са изолирани 

при 15.8%, St. aureus – 14.4%, A. baumanii – 10.5%, E.coli – 9.6%, Kl. Pneumoniae 

– 8.2%. Интересно е, че при болните с ДИС CoNS и St. aureus също са основни 

причинители, но при тях голям процент от инфекциите се дължат и на 

представители от род Enterobacteriaceae. При тях медиастиналните структури се 

инфектират вторично – при съпътстваща инфекция на други органи и системи. 

Най-често се касае за болни с дълъг реанимационен престой и септично 

състояние.  
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Пациентите с ДИС обикновено развиват симптоматика в рамките на 30 дни 

след кардиохирургичната интервенция. Освен фебрилитет, други често 

срещани признаци включват левкоцитоза, завишени стойности на CRP, 

дехисценция на оперативната рана, гнойна секреция и стернална нестабилност.  

СКФ може да се развие в хронични случаи. В настоящото проучване около 50% 

от болните с медиастинит, са диагностицирани в периода от 11-29 

следоперативен ден (Тип II по класификацията на Pairolero и Arnold). При 77 от 

пациентите е отчетена телесна температура >38◦С (52,7%), и при над 70% от 

тях CRP е над 100 mg/L. Образните изследвания могат да помогнат за 

установяване на диагнозата. Ехокардиографията позволява оценка на 

функцията на лявата камера и клапния апарат на сърцето,  състоянието на 

перикарда, наличие на перикарден и/или плеврален излив. Методът е лесен за 

изпълнение (дори до леглото на болния) и е неинвазивен. Ехокардиографията, 

обаче, не е достатъчно информативна за диагностициране на ДИС. 

Рентгенографията на гръдния кош и КТ с контрастно усилване на образа са 

методи с много по-голяма информативност. При рентгенографията може да се 

визуализира разширение на медиастинума, пневмомедиастинум, наличие на 

плеврални изливи. При тотална дехисценция на стернума показателно е 

разместване на поставените остеосинтезни телове, което е известно в 

литературата като феномен на „танцуващите телове“ (dancing wires). За 

предоперативна оценка на пациентите и изясняване обема на засягане на 

медиастинума и меките тъкани, задължително в нашата институция се 

извършва компютърна томография. Чрез метода се оценяват пре- и 

ретростерналното пространство, наличието на газови и течни колекции в 

медиастинума, дехисценция на стернума и цялостта на теловете, наличие на 

костни секвестри и фистулни ходове. Оценяват се и плеврални изливи, 

инкапсулати (при наличието на такива) и меките тъкани на гръдната стена. 

Освен това може да изобразяват костна ерозия, периостална реакция, области 

на склероза и оток на меките тъкани. За разлика от рентгенографията, КT може 

да покаже точното разпространение на възпалението, което е от решаващо 

значение за планиране на хирургичното лечение на раните. 
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Фигура 2: Тотална деструкция на стернума при 59-годишна жена след АКБ. В 

този случай е имплантирана титаниева плака за стабилизация на гръдната 

стена в комбинация с оментопластика 

 

Патогенезата за раневите инфекции е сложна и многофакторна. Рисковите 

фактори могат да бъдат разделени най-общо на предоперативни, 

интраоперативни и следоперативни. Проведени са множество изследвания за 

идентифициране на рисковите фактори, но към днешна дата няма постигнат 

консенсус по отношение на техния индивидуален принос.  Част от проблема 

възниква от различните дефиниции за постстернотомни инфекции, използвани 

в различните изследвания и различните характеристики на изследваната 

популация. Познавайки най-честите рискови фактори, обаче, е възможно да 

бъдат идентифицирани високорискови пациенти, да бъдат приложени 

превантивни мерки и да бъде започнато навременно и адекватно лечение. 

Разработени са редица скали и системи за оценка и калкулиране на риска от 

развитие на раневи усложнения след отворена сърдечна хирургия. Липсват, 

обаче, конкретни модели за прогнозиране изявата на  ДИС. Скалата на Gatti е 

първата система за оценяване и прогнозиране на риска след използване и на 

двете вътрешни гръдни артерии (BITA) и е доказано, че превъзхожда 

съществуващите точкови системи за постернотомни инфекции след АКБ. 

Френско кохортно проучване установява, че тази скала е ефективна, макар че са 

необходими повече мултицентрови валидиращи проучвания преди да бъде 

включена в клиничната практика. Най-новият модел за стратификация на риска 

и прогнозиране на ДИС след АКБ от Бразилия все още чака външно 

валидиране. Рисковите фактори са идентифицирани и анализирани по модел на 

STS, разработен през 2005 година, който оценява пред- и интраоперативния 

риск от раневи инфекции. Резултатите от изследвания в литературата по 

отношение на рисковите фактори за раневи инфекции след отворена сърдечна 

операция изследвания, са объркващи. Данните са предимно от 1980-те и 1990-

те години (таблица 20). 
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Таблица 20: Рискови фактори за постернотомни инфекции в избрани големи проучвания 
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Само няколко от проучванията са по-нови и проследяването на пациентите 

е дългосрочно – до 15 години. Публикувани са и няколко по-кратки проучвания 

с по-малък брой пациенти, както и няколко мултицентрови проучвания. Някои 

се концентрират само върху медиастинита, докато други разглеждат и 

повърхностните раневи инфекции и СКФ. В по-голямата част от докладите 

данните са въвеждани проспективно в регистри, но събирането да данните за 

инфекциозните усложнения е ретроспективно. Налични са много малко изцяло 

проспективни проучвания. Често са фокусирани върху различни рискови 

фактори, в зависимост от информацията, въведена в регистрите. Един от 

основните рискови фактори в голяма част от разгледаните проучвания е 

обезитета. Затлъстяването е независим рисков фактор, който значително 

увеличава шансовете за развитие на раневи инфекции с до 2.6 пъти. Няколко 

хипотези са били предложени, за да се обясни тази връзка. По-голямата 

обиколка на гръдната стена оказва по-голямо напрежение в областта на 

оперативната рана, което резултира в нестабилност и по-този начин 

предразполага към дехисценция и инфекция. Пониженото кръвоснабдяване на 

мастната тъкан води до забавяне на процесите на зарастване, а също така и 

проникването на АБ е по-неефективно. Освен това, физиологичните промени 

при затлъстели индивиди нарушават фармакокинетиката и фармакодинамиката 

на лекарствените препарати, което прави дозирането истинско 

предизвикателство.  Техническите затруднения и продължителното оперативно 

време още повече допринасят за риска.  В настоящия дисертационен труд 

обезитетът представлява един от основните рискови фактори за развитие на 

усложнения на оперативната рана. При пациентите, развили повърхностни 

раневи инфекции, 14.4% от тях са били с BMI ≥ 30 kg/m2. При СКФ и ДИС 

процентите са съответно 34.3% и 22.1%. В едно френско проучване 5.6% от 

пациентите са били с обезитет, което не корелира с данните в нашето 

проучване. Захарният диабет е друг рисков фактор, силно свързан с развитието 

на ДИС. Има доказателства, че хипергликемията има изключително вредни 

ефекти върху имунната система, което от своя страна влошава заздравяването 

на раните и увеличава риска от инфекция. Хипергликемията се асоциира с 

повишена смъртност, ДИС и продължителност на болничния престой. 

Периоперативният гликемичен контрол е от особена важност за редуциране 

риска от развитие на раневи инфекции. Trick и кол. демонстрират, че риска от 

развитие на инфекции при пациенти с концентрация на глюкозата 

предоперативно над 11,1 mmol/L, е 10 пъти по-висок в сравнение с добре 

контролирани пациенти. Освен това, Furnary и кол. в проспективно проучване  

демонстрират, че строгият гликемичен контрол (определен като концентрация 

на глюкоза в кръвта <8.3 mmol/L) чрез приложение на продължителна 

интравенозна инсулинова инфузия по време на периоперативния период, 

намалява риска от ДИС с до 63%. В нашата институция пациентите с 

хипергликемия/захарен диабет се менажират по същата стратегия. Над 70% от 

болните, които се хоспитализират с диагноза ДИС, са били с концентрация на 

серумната глюкоза над 10 mmol/L. ЗД като рисков фактор в изследваната 
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популация се открива при 26.7% - повърхностни раневи инфекции, 22.8% - 

СКФ, 41,20% - ДИС. Във финландско проучване, обхващащо 557 пациента с 

повърхностни и дълбоки раневи инфекции, авторите отчитат, че 21% са били 

със ЗД.  

Ролята, която полът играе като предразполагащ фактор за развитие на  

постстернотомни инфекции, остава неубедителна. Проучвания на Crabtree и De 

Paulis показват, че женският пол има значителна роля при повърхностните 

раневи инфекции, но не и при ДИС. Мета-анализ от 2016г. (Balachandran и кол.) 

демонстрира факта, че жените имат значително по-висока честота на 

усложненията в сравнение с мъжете както по отношение на повърхностните, 

така и на дълбоките раневи инфекции. Интересно е проучването на Copeland и 

кол., което установява повишен риск от раневи усложнения при жени с голям 

размер на гърдите (макромастия). Според авторите голямото тегло на 

несуспендираните гърди причинява инферолатерално напрежение спрямо 

стернотомната рана и допринася за дехисценция с последваща инфекция. 

Според Borger, от друга страна, мъжкият пол е независим рисков за ДИС при 

пациенти, претърпели изолирана АКБ процедура и постулират, че поради по-

голямата обиколка на гръдната стена при мъжете напрежението в областта на 

раната се увеличава. При изследваните в нашата институция пациенти 

отношението мъже:жени е 2:1 при ДИС и повърхностните инфекции, а при 

СКФ съотношението е 1:1. Вероятно причината мъжете да развиват по-често 

инфекции се крие във факта, че те са по-често засегнати от атеросклеротична 

болест на сърцето в сравнение с жените, а коронарната хирургия съставлява над 

50% от дейността на клиниката.  

Проучвания, изследващи връзката между постстернотомните раневи 

усложнения и тютюнопушенето като рисков фактор са ограничени. Скорошен 

мета-анализ не показа значима връзка между тютюнопушенето и ДИС, въпреки 

че данните са ограничени поради малкия брой проучвания. Тютюнопушенето 

нарушава процесите на зарастване на раните главно поради редуциран 

кръвоток в съответната област, което резултира в тъканна хипоксия. Още 

повече, кашлицата, която много често се асоциира с тютюнопушенето също 

упражнява напрежение спрямо стерналните остеосинтезни телове, което води 

до скъсване на последните, фрактури на гръдната кост и дехисценция на раната. 

Този механизъм е и причината ХОББ да се счита като един от основните 

рискови фактори за този тип усложнения. При анализа на рисковите фактори в 

изследваната от нас популация от пациенти, прави силно впечатление факта, че 

процентът на пушачите е изключително висок – 20.4% - при повърхностните 

раневи инфекции, 22.8% - при СКФ, 9.9% - при ДИС. Висок е и процентът на 

болните с ХОББ, като заболяването е отчетено като значим рисков за развитие 

на ДИС и СКФ – съответно 15.3% и 14.3%. Според препоръките на CDC 

тютюнопушенето следва да се преустанови поне 30 дни преди планова 

кардиохирургична интервенция. Други рискови фактори за раневи инфекции 

включват периферни съдови заболявания, сърдечна недостатъчност, бъбречна 

недостатъчност, хронични инфекции и продължителен предоперативен престой 
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в болницата. Те не съставляват голям процент от установените в нашата 

популация рискови фактори и са отчетени като несигнификантни, когато са 

като единствен рисков фактор. В комбинация с други рискови фактори, обаче, 

кумулативният риск нараства. Пациентите с повърхностни раневи инфекции, 

които са били с повече от 1 рисков фактор, са 29.7%, при СКФ – 22.9%, при 

ДИС – 60.3%.  

Периоперативното изпълнение на пакетни превантивни мерки и 

интервенции е от ключово значение за намаляване на честотата на раневите 

инфекции след отворена сърдечна операция. Последните следва да са насочени 

към намаляване на бактериалното замърсяване на раната и оптимизиране на 

условията за зарастване. Тези мерки включват предоперативен скрининг за 

назални носители на S. aureus, подготовка на кожата, оптимизиране на 

преморбидните състояния на пациента, антимикробна профилактика, 

безупречна хирургична техника.  

Медиастинитът, причинен от MRSA се асоциира с висока 1-годишна 

смъртност - до 49%. Назалното носителство на S. aureus значително увеличава 

риска от развитие на инфекции с поне 3 пъти. Всички пациенти, на които им 

предстои сърдечна интервенция следва да имат негативни микробиологични 

резултати от назален секрет или чрез тестване с полимеразна верижна реакция 

(PCR), ако това е възможно (Препоръка от клас I, Ниво на доказателственост – 

А). По-голямата част от сърдечно-хирургичните инфекции на рани се 

причиняват от различни видове стафилококи. Повечето от тези инфекции 

произтичат от собствената назална флора на пациента. 20-30% процента от 

общата популацията са носители на Staphylococcus aureus. Въпреки че само 5% 

до 15% от пациентите, приети в отделения за интензивно лечение, са носители 

на MRSA, рискът от MRSA бактериемията постоперативно е значително по-

висок при тези пациенти, отколкото рискът от бактериемия с метицилин-

чувствителни щамове на S. Aureus (MSSA) при носители на MSSA. PCR 

анализът осигурява бърз скрининг (<12 часа) за стафилококово носителство. 

Анализът обаче увеличава разходите и не е наличен във всички болници. Това, 

за съжаление, е и основната причина да не се прилага като стандартна практика 

в нашата институция. При стартиране на програмата за намаляване процента на 

раневите инфекции в клиниката по кардиохирургия, назален секрет се взема 

рутинно при всички пациенти и при позитивна проба се третира с назален 

мупироцин. Интраназалният мупироцин води до незабавна деколонизация на 

MSSA в над 90% от случаите. При пациенти с MRSA, обаче, терапията води до 

деколонизация при само 45% до 50% от тях.  

Предоперативното къпане с антисептични препарати често се използва в 

сърдечните центрове за намаляване на бактериалната колонизация. Измиването 

на тялото с разтвор на хлорхексидин може да бъде полезно за намаляване на 

броя на бактериите върху кожата. (Препоръка за клас IIb; Ниво на 

доказателственост – В) Въпреки че хлорхексидинът намалява броя на 

бактериите върху кожата в по-голяма степен от други агенти, в три 

рандомизирани, контролирани проучвания, авторите не откриват значима 
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разлика в процента на следоперативни инфекции между пациенти, третирани с 

разтвор на хлорхексидин, повидон-йод, сапун и вода, или плацебо.K-3 Kuhme и 

кол.  изолират CoNS и Propionibacterium acnes от подкожната тъкан при 89% и 

от кожата около зоната на разреза при 98% от пациентите, които са били 

третирани предоперативно с хлорхексидин. Заключението на авторите е, че 

подготовката на кожата само с хлорхексидин не може да попречи на 

микроорганизмите от кожната флора и околната тъкан да контаминират раната 

по време на сърдечни хирургични процедури, но пък се намалява 

бактериалният брой. В светлината на настоящите доказателства, препоръките 

от 2017 година на Европейската Асоциация по Кардиоторакална хирургия 

(EACTS) са пациентите да се къпят със сапун или ден преди, или в деня на 

операцията (Клас IIa, ниво B). От друга страна, препоръките на Американската 

Асоциация по гръдна хирургия (AATS) от 2016 година предлагат 

хлорхексидинът да бъде използван с цел намаляване на микробното число на 

кожата (клас IIb, ниво В). Премахването на космите в зоната на хирургичния 

разрез е най-добре да се извърши непосредствено преди операцията вместо 

предишната вечер, за да се намали рискът от раневи инфекции. Подстригването 

на космите е за предпочитане пред бръсненето или използването на 

депилатоарни средства. Използването на повидон-йод или хлорхексидин се 

препоръчва за подготовка на оперативното поле непосредствено преди разреза 

и настоящите препоръки не посочват предпочитание към някой от разтворите. 

Ние сме възприели употребата на хлорхексидинов разтвор и тримирането на 

космите при всички пациенти непосредствено преди операцията като част от 

протокола мерки за намаляване на инфекциите на хирургичното място.  

Антибиотичната профилактика в кардиоторакалната хирургия несъмнено 

играе важна роля при превенцията на постстернотомните инфекции. Нейното 

значение е ясно демонстрирано в множество плацебо-контролирани 

проучвания, показващи приблизително 5-кратно намаляване на 

постоперативните раневи инфекции. Различни хирургични асоциации 

препоръчват предоперативната АБ профилактика като стандартна практика в 

кардиохирургията. Въпреки това все още съществуват значителни дебати 

относно избора на медикаменти, времето, дозата и продължителността на АБ 

профилактика. През 2006-2007 година STS публикуват препоръки за 

продължителността и избора на АБ в сърдечната хирургия. Следва обобщение 

на тези препоръки. Цефалоспорин - цефазолин или цефуроксим, трябва да се 

прилага интравенозно в рамките на 60 минути преди кожния разрез и да се 

продължи не по-дълго от 48 часа (Препоръка  клас I; Ниво – A). Препоръчва се 

дозиране на базата на телесното тегло на болния и повторното дозиране е 

показано при процедури с продължителност над 4 часа. Ванкомицин е запазен 

за пациенти с анамнеза за тип 1 алергични реакции към b-лактамни агенти или 

в случаите, когато има доказателство или съмнение за MRSA (Препоръка клас 

IIa; Ниво – В). MRSA трябва да се подозира при пациентите, хоспитализирани 

за повече от 3 дни, пациенти, преведени от други отделения, процедури, 

включващи имплантация на пейсмейкър, кардиовертер-дефибрилатор, 
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интракоронарен стент или стент в други периферни артерии в институции, за 

които се знае, че са с висок процент на разпространение на MRSA. Ванкомицин 

не се препоръчва като единствено профилактично средство при сърдечно-

хирургични процедури (Препоръка клас III; Ниво – В). За разлика от b-

лактамните антибиотици, ванкомицин има по-тесен антимикробен спектър, по-

слабо изразено тъканно и костно проникване и по-бавен бактерициден ефект в 

сравнение с цефалоспорините. Активността на ванкомицина по същество се 

ограничава до грам-положителни бактерии, особено MRSA и метицилин-

резистентни St. epidermidis. Антимикробно средство с грам-отрицателно 

покритие трябва да се добавя, когато ванкомицин се прилага като основен АБ 

за профилактика (Препоръка IIb; Ниво – C). При пациенти с алергия към бета-

лактами, ванкомицин се счита за най-добрият АБ за профилактика заради 

MRSA, но има опасения за липсата му на грам-отрицателно покритие. 

Следователно, добавянето на аминогликозид, обикновено гентамицин или 

други подходящи антимикробни средства (амикацин, тобрамицин), се 

препоръчва. Доказано е, че комбинация на ванкомицин и аминогликозид се 

асоциира нефротоксичност, ототоксичност, както и със забавена екскреция след 

кардиопулмоналния байпас. Затова следва дозата да бъде адекватно 

редуцирана, за да се избегнат нежеланите лекарствени реакции. 

Продължителността на следоперативната АБ профилактика не трябва 

надвишава 48 часа (клас IIa, ниво B). Продължителната АБ терапия е свързана с 

лекарствена токсичност, поява на резистентни бактериални щамове, инфекция с 

Clostridium difficile и увеличени разходи за здравеопазване. Lador и кол. 

демонстрират в мета-анализ, че продължителността на АБ профилактика в 

следоперативния период по-малко от 24 часа се асоциира с по-висок риск от 

раневи инфекции, но продължителност над 48 часа не води до допълнителна 

полза. Mertz и кол. също установяват, че АБ профилактика за повече от 24 часа 

следоперативно намалява риска от раневи инфекции с 68%, въпреки че мета-

анализът е ограничен от хетерогенността на различните антибиотични схеми в 

публикуваните проучвания. Hamouda и кол. докладват за намаляване на АБ 

резистентност и разходите за здравеопазване без увеличение в процента на 

раневите инфекции при редуциране на продължителността на АБ профилактика 

следоперативно от 56 на 32 часа. В нашата институция прилагаме цефуроксим 

30-60 минути преди кожния разрез при всички пациенти. При рискови и при 

такива със съмнение за MRSA добавяме и ванкомицин 90 минути преди 

разреза, за да се гарантира достатъчна МИК на АБ по време на интервенцията. 

При процедури с продължителност над 4 часа, се прилага втора доза АБ. 

Продължителността на профилактиката следоперативно се прилага до 48 часа 

или до премахването на медиастиналните дренове. Установено е, че 

топикалното приложение на АБ върху ръбовете на стернума преди 

остеосинтезирането, значително намалява честотата на постстернотомните 

инфекции. В проспективно, рандомизирано проучване, включващо 416 

пациенти със срединна стернотомия, Vander Salm и кол. доказват, че локално 

приложеният ванкомицин значително редуцира честотата на раневите 
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инфекции от 3,6% до 0,5%; P = 0.02. Lazar и кол. в ретроспективно, 

нерандомизирано, едноцентрово проучване, което включва над 300 пациенти, 

претърпели отворена сърдечна операция, установяват, че локално приложен 

ванкомицин (2,5g в 2 ml физиологичен разтвор) като суспензия върху ръбовете 

на гръдната кост, заедно със строг гликемичен контрол, е резултирало в пълно 

елиминиране на повърхностните раневи инфекции (0% срещу 1,6%; P <0.001), 

ДИС (0% срещу 0.7%; P = 0.005) или друг тип раневи инфекции както при 

недиабетни (0% срещу 2,2%; Р <0.0001), така и при диабетни пациенти (0% 

срещу 3.3%; P = 0.0004). Те установяват също и факта, че серумните нива на 

ванкомицин се връщат в изходно ниво на шестия постоперативен ден. Авторите 

подчертават, че локалното приложение на ванкомицин не се асоциира с 

повишена честота на развитие на АБ-резистентни инфекции и не води 

следоперативна нефротоксичност. В ретроспективно проучване, включващо 

над 1000 пациенти, Arruda и кол. успяват да  намаляват честотата на 

инфекциите на хирургичното място до 0.5% чрез използване на ванкомицинова 

паста. Доказано е също, че гентамицин-колагеновите гъбички значително 

намаляват честотата на раневите усложнения. Kowalewski и кол. показват при 

мета-анализ, че гентамициновите гъбички значително намаляват честотата и на 

повърхностните, и на дълбоките раневи инфекции с 40%. Освен това, те 

отбелязват, че неспазването на препоръките на производителя за 

ограничаването на експозицията на гентамициновите гъбички във 

физиологичен разтвор преди имплантацията им между стерналните ръбове, 

води до по-ниска концентрация на гентамицин и това е причината за лошите 

резултати при предишно проучване на Bennett-Guerrero. В светлината на 

настоящите доказателства, практическите насоки на AATS препоръчват 

използването на локални АБ по ръбовете на гръдната кост преди 

остеосинтезирането (клас I, ниво B). 

Повишаването на честотата на раневите инфекции в нашата институция 

през последните години наложи търсене на нови алтернативни техники за 

профилактиката на тези потенциално фатални усложнения, като в тях се 

включва топикалното приложение на АБ. Новият протокол за затваряне на 

оперативната рана е приложен при 300 пациента без алергии към ванкомицин 

или гентамицин. Тази практика е продължена и след периода на наблюдение, 

описан в настоящия анализ. Ванкомициновата паста се приготвя като 3 грама (3 

флакона) от антибиотика се смесят стерилно с 3-4мл физиологичен разтвор, 

сместа се разбърква с инструмент до получаване на твърда текстура, която 

много наподобява хемостатичния восък. При пациенти, при които има по-

изразено кървене от стернума, ванкомициновата паста се смесва с накъсан 

хемостатичен фибриларен сърджицел - Surgicel® Fibrillar Absorbable Hemostat 

(Ethicon). Нанася се директно върху двата стернални ръба непосредствено 

преди остеосинтезата.  
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Фигура 3: Етапи от приготвянето на ванкомициновата паста и оперативна 

техника за поставяне на ванкомицинова паста при стернална остеосинтеза; 

А – Стандартно налагане на остеосинтезните телове; В – Поставяне на 

ванкомициновата паста върху двете половини на гръдната кост; С – Теловете 

са стегнати и в този момент следва иригацията на тъканите с 

гентамициновия разтвор; D – Оперативната рана е затворена. 
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Гентамициновият разтвор се приготвя като 3 ампули от АБ (240мг) се 

разреждат стерилно с физиологичен серум до 10мл. С този разтвор се иригират 

подкожните тъкани, след като е остеосинтезиран стернума, непосредствено 

преди да се наложат конците на подкожието. Тази стъпка е добавена към 

нанасянето на ванкомициновата паста поради рядкото клинично приложение на 

гентамицин, което определя неговата висока антибактериална активност след 

локално приложение. 8 (2,7%) от пациентите от Група I развиват повърхностни 

раневи инфекции и само 1 (0,3%) пациент развива дълбока стернална инфекция, 

което сигнификантно се различава от резултатите при пациентите от Група II, 

където повърхностни и дълбоки раневи инфекции възникват съответно при 21 

(7%) и 8 (2,66%) оперирани. За разлика от 2017 година, когато е регистриран 

пика на раневите инфекции - 8,99% повърхностни инфекции и 2,80% ДИС, за 

2018 година е отчетено повече от 50% намаляване на заболеваемостта - 4,12% 

(P = 0.0003) за повърхностните раневи инфекции и 1,28% (P = 0.0488) за ДИС. 

Към момента няма регистриран случай, при който да са настъпили усложнения 

или да са наблюдавани нежелани лекарствени реакции, свързани с локалното 

приложение на АБ в нашата клиника. Нашите резултатите са съпоставими с 

досегашните доклади относно протективния ефект от локалното приложение на 

ванкомицин и гентамицин поотделно, но резултати от подобен комбиниран 

подход не са докладвани досега. Локалното приложение на АБ е обект на 

интензивни дискусии през последните десетилетия. Методът гарантира по-

високи локални концентрации на АБ в сравнение със системното приложение, 

което резултира и в по-голяма ефективност. Въпреки това, локалните АБ са 

потенциален рисков фактор за развитие на АБ резистентност. Настоящият 

дисертационен труд няма за задача откриването на АБ резистентност. 

Следователно, дългосрочни негативни ефекти може да станат очевидни в 

бъдеще.  

Хемостатичният костен восък действа като чуждо тяло и е доказано, че 

влияе негативно върху зарастването на стернума. Освен това, той намалява 

способността на костите да изчистват бактериите и е установено, че 

представлява независим рисков фактор за дехисценция на гръдната кост и 

постстернотомни инфекции. От друга страна, няма доказателства, че неговото 

приложение се асоциира с намаляване риска от кървене или нуждата от 

хемотрансфузии. От началото на 2018 година, със стартиране на новия 

протокол за превенция на раневите инфекции, хемостатичен восък не се 

прилага в нашата институция.  

Добрата хирургична техника е едно от основните условия за профилактика 

на раневите инфекции. Кожният разрез следва да е щадящ – да започва малко 

над angulus sterni и завършва малко над processus xiphoideus, което обуславя и 

по-щадящо отваряне на гръдния екартьор. Желателно е използването на 

екартьор с широки рамена, за да се намали риска от фрактуриране на гръдната 

кост. След стернотомията стернумът не бива да се манупулира с ръце, а само с 

инструменти. Трябва да се спазват основните хирургични техники, които 

включват щателна хемостаза, ограничаване на употребата на диатермия и 
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внимателна хирургична дисекция, за да се избегне прекомерно нараняване на 

тъканите. Тъй като processus xiphoideus е хрущялен неваскуларизиран участък 

от стернума, като алтернатива на тоталната срединна стернотомия, може да се 

извърши ксифоид-съхраняваща стернотомия, като е доказано, че тази техника 

води до редуциране на риска от ДИС. Затварянето на гръдната кост, при която 

са налице множество фрактури посредством техниката на Robicsek би могло да 

предотврати дехисценция и постстернотомна инфекция (препоръка IIa; Ниво = 

В). В голямо ретроспективно проучване, което обхваща пациенти с обезитет 

(BMI>30kg/m2), техниката показва превъзходство спрямо конвенционалната 

методика на затваряне, като се отчита намаляване на инфекциозните 

усложнения от 6.15% до 0%. В друго рандомизирано проучване, включващо 

815 пациенти, подложени на срединна стернотомия, техниката на Robicsek 

резултира в редукция на честота на дехисценция на гръдната кост от 3,7% до 

2,5%, въпреки че това се оказва статистически несигнификантно. В нашата 

институция при случаи с множество фрактури на стернума, при пациенти с 

BMI>30kg/m2 и при жени с макромастия се прилага техниката на Robicsek.  

Следоперативните мерки за превенция на повърхностните и дълбоките 

раневи инфекции са от голямо значение. Има няколко важни фактора, които 

биха могли да допринесат за повишаване честотата на тези усложнения. 

Задържан коагулум в перикарда представлява идеална среда за развитие на 

микроорганизми, следователно всеки хирург следва да извършва адекватна и 

щателна хемостаза, за да се избегне реексплорацията на медиастинума, което е 

независим рисков фактор за развитие на ДИС. Това се доказва и при анализа на 

рисковите фактори в настоящия дисертационен труд. Ранната екстубация може 

също да намали честота на усложнения на хирургичното място, както и ранното 

отстраняване на уретрални и централни венозни катетри. В нашата институция 

последните се премахват на 2-ри следоперативен ден при извеждането на 

пациента от реанимационното отделение, ако състоянието му го позволява. 

Модифицирана е и програмата за рехабилитация при пациентите от Група I от 

проучването за превантивните мерки, като след приключване периода на 

наблюдение на научния труд, програмата се приема като рутинен протокол в 

клиниката. Следоперативната рехабилитация включва индивидуализирана 

схема за ранно раздвижване на пациентите, което зависи от сърдечния статус и 

състоянието на опорно-двигателния апарат. Натоварванията и упражненията се 

повишават постепенно. Пациентите се обучават как правилно да извършват 

ежедневни действия – ставане от леглото, лягане, носене на тежести и други 

дейности според предложения от Adams и кол. подход.  

Идентифицирането на биомаркери, които предоставят конкретни 

доказателства в подкрепа на клиничния резултат, е повлияло значително 

развитието на медицината, като е помогнало на клиницистите в много 

специалности да прогнозират хода на дадено заболяване. Множество 

проучвания откриват биомаркери, които могат да се използват като предиктори 

за състоянието на пациентите след кардиоторакална хирургия и приложенията 

са многобройни. В настоящия дисертационен труд са анализирани 
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предоперативните стойности на тропонин, КК, КК-МБ, Pro-BNP и hs-CRP. 24 

часа след интервенцията са измерени стойностите на тропонин, КК, КК-МБ, 

АЛАТ, АСАТ, лактат, CRP и PCT. Целта е да се определи кои от тях 

представляват потенциални биомаркери за развитие на повърхностни и дълбоки 

раневи инфекции.  Кардиохирургичните интервенции предизвикват 

възпалителен отговор, влючващ клинични и биологични промени в организма. 

SIRS е резултат от множество стимули –контакт на кръвта на пациента с 

нефизиологични повърхности, хирургична травма, миокардна 

исхемия/реперфузия и отделяне на ендотоксини. Заради този отговор 

конвенционалните клинични и биологични признаци може да се окажат 

заблуждаващи за диагнозата на следоперативните усложнения, особено 

инфекциозни такива.  

Креатин-киназата е ензим, експресиран от различни тъкани и клетъчни 

типове. Представлява маркер за миокардна увреда, използван за 

диагностициране на остър миокарден инфаркт. В последните години тестът е 

изместен от тропониновия тест. 

Основен сърдечен биомаркер е серумният кардиоспецифичен тропонин Т. 

Доказано е, че нивата на TnT корелират с продължителността на 

кардиоплегията. Наскоро е въведен в клиничната практика нов силно 

чувствителен и специфичен имуноанализ за откриване на сърдечен тропонин Т 

в серума. Обещаващо и потенциално приложение за този маркер е по-точно 

предсказване на изхода от лечението на пациента и по-ясно разбиране на 

степента на миокардната увреда. Както беше посочено по-горе, въвеждането на 

кардиоплегичен разтвор крие потенциални рискове, като някои пациенти са в 

състояние да понесат по-дълги периоди на кардиоплегия от други преди поява 

на негативни последици. След отворена сърдечна операция тропониновият тест 

е индикатор за миокардна увреда по време на интервенцията (периоперативен 

миокарден инфаркт). Тропонинът се увеличава при около 40% от пациентите с 

критични заболявания като сепсис. При тези пациенти съществува повишен 

риск от смъртност и продължителен престой в интензивното отделение. 

Pro-BNP е сърдечен хормон, който се отделя от кардиомиоцитите в 

отговор на камерна дисфункция. След като е открит и описан първоначално, 

Pro-BNP намира приложение главно в областта на кардиологията. 

Прогностичната му стойност при кардиохирургични интервенции е оценена 

само при много малък брой проучвания. Основната цел на нашето изследване е 

да се направи оценка на факторите, които влияят върху нивото на Pro-BNP и 

неговата прогностична стойност. В едно проучване от 2013 година на Liu и 

кол., което обхваща 225 пациента след отворена сърдечна операция, авторите 

демонстрират силна корелация между предоперативната серумна концентрация 

на Pro-BNP и следоперативната смъртност, като е определена граница от 2773.5 

pg/ml (чувствителност 63,6% и специфичност 80,8%). 

Лактатът е анион, резултат от дисоциацията на млечна киселина, продукт 

на метаболизма на глюкозата, по-специално той е крайният продукт на 

анаеробната гликолиза. Хиперлактатемия, придружена с метаболитна ацидоза 
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при пациенти със системна хипоперфузия и тъканна хипоксия, е често срещано. 

Хиперлактатемията е добре познат маркер на циркулационната недостатъчност 

и е свързана със смъртността след сърдечна операция. Повишаването на 

серумните нива на лактата както по време на операцията, така и в интензивното 

отделение, е свързано с лоша прогноза. Ниският сърдечен дебит преди и по-

време на операцията е считан за най-важната причина за недостатъчна 

оксигенация и по този начин повишава нивото на серумния лактат. 

Концентрацията му над 3 mmol/L се счита за индикатор за повишен риск от 

развитие на кардиоваскуларни, инфекциозни усложнения (медиастинит) и 

смъртност. 

С-реактивният протеин (CRP) е пръстеновиден пентамерен протеин, 

намиращ се в кръвната плазма, чиито циркулиращи концентрации се повишават 

в отговор на възпаление. При наличие на стимул, концентрацията на CRP може 

да се увеличи до 500 mg/L за 6 часа и пик на 48 час. Плазменият полуживот на 

CRP е 19 часа и е постоянен при всички медицински състояния. Следователно, 

единственият фактор, който влияе на концентрацията на CRP в кръвта е 

неговата скорост на синтез, която се увеличава при възпаление, инфекция, 

травма, некроза, злокачествено заболяване и алергични реакции. При пациенти, 

претърпели отворена сърдечна операция с КПБ, се наблюдава увеличение на 

стойностите на CRP, което е следствие на имуномодулиращия ефект на ЕКК. 

Според множество доклади CRP e предиктивен маркер за развитие на 

медиастинит след кардиохирургична  интервенция. В много малко проучвания 

са анализирани ефектите на предоперативното измерване на CRP върху 

следоперативния изход. Те показват, че тези пациенти са с по-висока честота на 

следоперативни инфекции, включително повърхностни и дълбоки раневи 

инфекции. И все пак, ролята на предоперативно измерените стойности на CRP 

и тези, измерени в ранния постоперативен период резултат при пациенти, 

претърпели сърдечна операция, остава неизвестна. В проучване на Cappabianca 

и кол. от 2006 година при 597 неселектирани кардиохирургични пациенти 

доказват, че предоперативно ниво на CRP от 0,5 mg/dL или повече е независим 

рисков фактор за вътреболнична смърт. Fransen и кол. доказват, че CRP 

надвишаващо 0,8 mg/dL предоперативно, захарен диабет и време на ЕКК над 

112 минути, са независими рискови фактори за развитие на постстернотомни 

инфекции. 

След десетилетия на множество проучвания и различни опити да се 

анализират  възпалителните маркери след сърдечна хирургия, вероятно е време 

да се стандартизира оценката на възпалителното състояние преди и след 

кардиохирургични интервенции. Прокалцитонинът може би играе такава роля. 

PCT представлява 116-аминокиселинен пептид, секретиран от 

парафоликуларните клетки на щитовидната жлеза като предшественик на 

калцитонина. По отношение на възпалителния отговор, РСТ се синтезира в 

почти всички органи като черен дроб, бял дроб, бъбреци, черва и почти всички 

други тъкани в организма. Производството на РСТ може да бъде предизвикано 

от ендотоксини на грам-отрицателни бактерии или чрез възпалителни цитокини 
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(например IL-1 и IL-6 или TNF-α). Високо ниво серумен РСТ силно корелира 

със степента и тежестта на бактериалните инфекции и в случаи на SIRS. 

Използването на ЕКК в сърдечната хирургия води до различна степен на SIRS, 

което се асоциира с повишаване на нивата на РСТ в рамките на първите 24 часа 

следоперативно, въпреки че един доклад на Boeken дава основания да се смята, 

че ЕКК не оказва влияние върху нивата на PCT. Установено е, PCT се повишава 

при инфекциозни усложнения след отворена сърдечна хирургия, включително 

раневи инфекции и играе важна роля при тяхната диагностика и вземането на 

решения за по-нататъшни терапевтични концепции. Тези проучвания обаче не 

са фокусирани върху пациенти с първоначално безпроблемен следоперативен 

курс. Предиктивната стойност на повишените нива на РСТ на първия 

следоперативен при пациенти с първоначално безпроблемен следоперативен 

ход все още е неизвестна. В нашето проспективно проучване е анализирана 

предиктивната стойност при единично измерване на серумния PCT за 

идентифициране риска от инфекциозни усложнения, в частност раневи 

инфекции, при пациенти след отворена сърдечна операция с първоначално 

безпроблемен следоперативен период. Въпреки становището, че измерването 

на единична стойност на PCT няма особено прогностично значение, 

настоящият дисертационен труд успява да докаже обратното. Най-

впечатляващият извод от това проучване е, че едно-единствено следоперативно 

измерване на нивото на РСТ прогнозира късни усложнения при болни след 

кардиохирургична намеса. Анализът на данните показва, че 24 часа след 

интервенцията нивата на РСТ са значително увеличени при пациенти, които 

след това развиват инфекциозни усложнения. По отношение на 

следоперативните нива на CRP и броя на левкоцитите, те се оказаха 

недостатъчно точни показатели за разграничаване на тези пациенти, които биха 

развили късни усложнения от останалите. ROC анализът разкрива факта, че 

постоперативните серумни нива на РСТ имат най-силна прогностична стойност 

за развитие на инфекциозни усложнения. Може да се направи заключението, че 

PCT се явява основен предиктивен маркер за развитие на SIRS, сепсис, 

повърхностни и дълбоки раневи инфекции. Той е по-специфичен и по-

чувствителен в сравнение с CRP. Стойности на PCT над 2 ng/ml се асоциират с 

изключително висок риск от развитие на раневи инфекции.  

Останалите биомаркери, предложени като панел за потенциални 

предиктивни биомаркери,  се оказват статистически незначими по отношение 

на раневите инфекции, но при анализирането им могат да се направят 

интересни заключения: 

• Повишените нива на KK-MB и Pro-BNP следоперативно се асоциират с 

развитие на сърдечна недостатъчност, миокардна увреда, повишена 

нужда от катехоламини и имплантиране на IABP. Тези усложнения пък 

се явяват рискови фактори за развитие на раневи инфекции; 

• Предоперативното серумно ниво на Pro-BNP е добър прогностичен 

индикатор за изхода след сърдечна операция; 
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• Pro-BNP показва вариабилност при пациенти, подложени на сърдечна 

хирургия. Класификация по NYHA, ФИ, пулмонално налягане, 

енддиастолния обем на лява камера, предсърдно мъждене, 

предоперативни плазмени нива на креатинин и cTnT корелират с 

предоперативните нива на Pro-BNP; 

• Серумното ниво на Pro-BNP е добър предиктор за усложнения след 

сърдечна хирургия и е съпоставим с euroSCORE и е по-добър маркер от 

ФИ; 

• Серумното ниво на hs-CRP корелира с изявата на периоперативен 

миокарден инфаркт при пациенти с АКБ; 

• Повишените нива на лактата са свързани пряко с вътреболничната 

преживяемост на пациентите. Концентрацията му над 3 mmol/L се счита 

за индикатор за повишен риск от развитие на кардиоваскуларни и 

инфекциозни усложнения (включително медиастинит) и смъртност; 

• CRP се повишава значително след EKK, като повишени стойности над 

100 mg/L са предикторни за развитие на инфекциозни усложнения.  

Превенцията на постстернотомните инфекции е многофакторна. На базата 

на наблюденията и опита, придобит в настоящото проучване, както и 

препоръките на други автори относно този сериозен хирургичен проблем, 

обобщаваме препоръките за минимизиране на инфекциите на оперативната 

рана в Таблица 21. Това, всъщност, е част от цялостния алгоритъм, който се 

прилага в нашата институция от началото на 2018 година.  

 

Таблица 21: Превантивни мерки за предотвратяване на постстернотомни 

инфекции 

1. Датата на операцията на плановите пациенти да се определи по начин, 

който да гарантира минимален предоперативен болничен престой 

2. Да се санират всички фокуси на екстраторакална инфекция, ако 

сърдечният статус на пациента позволява отлагането на операцията 

3.  Да се прилага локално лечение с мупироцин при липса на 

документиран отрицателен скрининг за инфекция със Staphylococcus 

aureus 

4.  Да се коригира предоперативната хипоалбуминемия, ако е възможно 

5. Прекратяване на тютюнопушенето и агресивна дихателна 

рехабилитация при пациенти с ХОББ 

6. Да се оптимизират серумните концентрации на глюкоза до по-малко от 

10 mmol/L при пациенти с лош гликемичен контрол 

7. Предоперативно космите на пациента се тримират, а не се бръснат; тялото 

се третира с хлорхексидинов разтвор непосредствено преди операцията 

8.  Да се прилага цефалоспоринов АБ интравенозно в рамките на 30-60 

минути преди разреза, втора доза - при процедури повече от 4 часа и за 

не повече от 48 часа. Дозата трябва да се определя според теглото на 

пациента 
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9.  Ванкомицин да се прилага само при пациенти с анамнеза за алергични 

реакции тип I към b-лактамни агенти или при пациенти, при които има 

изолиран или се подозира MRSA  

10. Да не се прилага ванкомицин като единствен профилактичен 

антибиотик при сърдечни операции 

11.  Ванкомицин трябва да се прилага интравенозно 90 до 120 минути 

преди кожния разрез и най-много само 1 допълнителна доза, когато се 

използва с цефалоспорин 

12. Да се добави аминогликозид 1 предоперативна и най-много 1 

допълнителна доза за покритие на грам-отрицателни бактерии, когато 

ванкомицин е основният профилактичен АБ 

13.  Да се прилага техника за харвестинг на скелетонизирана вътрешна 

гръдна артерия при пациенти с диабет и BITA 

14. Да се прилагат локални АБ (ванкомицинова паста + гентамицинов 

разтвор) при затварянето на оперативната рана 

15.  Да не се прилага хемостатичен восък за хемостаза на стерналните 

ръбове 

16.  Да се прилага техниката на Robicsek при множествени фрактури на 

стернума и при пациенти с BMI > 30 kg/m2 
17. Да се изследва PCT 24 часа следоперативно и при стойност над 2 ng/ml 

да се обсъди АБ терапия 

 

Стерно-кутанните фистули представляват рядко, но сериозно усложнение след 

отворена сърдечна операция. Поради тяхната хетерогенност, последните се 

разглеждат отделно от повърхностните и дълбоките раневи инфекции. Честотата на 

СКФ в Клиниката по кардиохирургия към УМБАЛ „Св. Георги” – Пловдив за 

периода от октомври 2002 до юни 2019 година е 0,34%. Въпреки че има малко 

публикувани проучвания относно честотата на СКФ, представените резултати са 

съпоставими с тези на Steingrimsson и на тези в доклад на Stoney. Липсата на данни 

за тези усложнения се корени във факта, че те остават слабо проучени, въпреки че 

причиняват тежко влошаване качеството на живот. Друг проблем е хетерогенната 

терминология, използвана за описание на проблема и неговия произход. Термини 

като дрениращ синус, хроничен синус, хроничен остеомиелит на гръдната кост, 

забавен септичен костохондрит и рецидивиращи стернални инфекции са 

използвани за описание на СКФ (Johnson и кол., 1985; Pairolero и кол., 1991; 

Petrikkos и кол., 2001; Siegman-Igra и кол., 1990; Stoney и кол., 1978; Yuen и кол., 

1995). В нашето проучване най-силните независими рискови фактори за СКФ са 

захарен диабет, обезитет и тютюнопушене, като при 19 (54,3%) от пациентите е 

наличен 1 рисков фактор, а при 8 (22,9%) рисковите фактори са повече от 1. Според 

някои автори пушенето представлява основен рисков фактор за развитие на късни 

инфекции. Peivandi и кол. докладват, че напредналата възраст (над 75 години) се 

асоциира с развитието на фистули, което не се подкрепи от нашите наблюдения. 

Голямо значение за развитие на СКФ е прекарана предишна стернална инфекция. 

За изследвания период са разгледани ретроспективно общо 35 пациенти. От тях 8 са 
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след лечение по повод на ДИС. Подобни резултати публикуват и Jones и кол. Все 

още се дебатира дали предишни ДИС наистина представляват рисков фактор, пряко 

свързан с развитието на СКФ. Изследването на Steingrimsson е в подкрепа на 

твърдението, че няма статистически значима връзка между двете заболявания. 

Може би СКФ възникват de novo като реакция тип „чуждо тяло” при пациенти, 

склонни към инфекции, по аналогия с други инфекции тип „чуждо тяло” като 

протезен ендокардит и инфекциите след ставно протезиране. Предишни доклади 

предполагат, че СКФ произтичат от неадекватен дебридман на оперативната рана 

при постстернотомни инфекции, но би могло и да се предполага, че тези 

заболявания нямат клинична връзка, а по-скоро имат сходен профил на рисковите 

фактори. В нашата група пациенти най-често изолираните микроорганизми са 

CoNS и St. aureus. Този факт би могъл да засили хипотезата, че СКФ са инфекция 

тип „чуждо тяло” спрямо стоманените телове за остеосинтезата на стернума. 

Няколко публикации установяват, че CoNS се прикрепя към чужди материали и 

образува биофилм, водещ до ниско вирулентна инфекция с протрахиран ход. 

Имунните механизми на пациента-гостоприемник обикновено са в състояние да 

елиминират такива инфекции, но при някои пациенти, особено тези, които са 

имунокомпрометирани, тези реакции могат да бъдат неефективни, което води до 

персистиране на инфекциозния процес. Освен това, хемостатичният восък може да 

се разглежда като чуждо тяло, представляващо възможен източник на патогени с 

ниска вирулентност, което може да обясни констатацията, че използването на 

костен восък по време на сърдечна хирургия е свързано с раневи усложнения. 

Sudmann и кол. показват, че от 18 аутопсионни случая на болни, които са 

претърпели отворена сърдечна операция, 17 са имали доказателства за хронично 

възпаление - дори до 10 години след първичната операция. В модел на плъх, 

наличието на костен восък в стернотомична рана увеличава риска от инфекция със 

S. aureus, а при зайци е доказано, че костният восък възпрепятства обединението на 

стерналните половини в сравнение с полимер. Лечението на СКФ е комплексно и 

включва АБ лечение според изолирания микробиологичен причинител и различни 

хирургични подходи. В настоящия дисертационен труд ретроспективно сме 

анализирали резултатите от терапевтичните режими. Започва се емпирична АБ 

терапия с цефуроксим, ванкомицин или далацин C. След установяване на 

микробиологичния причинител, АБ терапия се ръководи според данните от 

антибиограмата. При 14 от пациентите СКФ се третират едноетапно. Фистулата се 

ексцизира до здрави околни тъкани и в дълбочина до стернума. Всички видими в 

областта на ексцизията чужди обекти (остеосинтезни телове, електроди за временна 

електрокардиостимулация, конци) се премахват. Раната се зашива. При останалите 

пациенти, при които компютърната томография е суспектна за остеомиелитно 

огнище в стернума, което се потвърждава и интраоперативно, фистулата се 

ексцизира, премахват се костните секвестри (при наличието на такива) и при 

необходимост, стернумът се кюретира. След това се поставя ВАТ система. Много 

от болните се нуждаят от няколко хирургични ревизии и всички претърпяват 

продължително АБ лечение. Описани са редица хирургични режими за 

комплексното лечение на СКФ (Falagas & Rosmarakis, 2006 година; Pairolero et al., 
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1991година; Siegman-Igra и кол. 1990 година; Johnson и кол., 1985 година; Herrera и 

кол., 1983 година). Въпреки това, няма консенсус относно оптималното лечение на 

късните раневи усложнения. Резултатите, постигнати в нашата институция, са 

съпоставими с данните, представени в литературата. Средният престой на 

пациентите в клиниката е 22 дни. Няма регистрирани случаи на вътреболнична 

смъртност. Рецидив на заболяването възниква при 12 пациенти (34,3%), като 7 от 

тях са от групата, третирани с едномоментен подход, и 5 са от групата, лекувани 

посредством ВАТ. Те биват рехоспитализирани и отново лекувани. При 4 от 

пациентите се налагат дори повече рехоспитализации.  

Съществуват множество текущи възможности за лечение на повърхностните и 

дълбоки постстернотомни инфекции. Те включват, но не се ограничават до, 

рефиксация с иригация на антисептичен разтвор – конвенционална хирургична 

методика, ВАТ, пластика с мекотъканни ламба. Целта на съвременното хирургично 

лечение е да се извърши радикален дебридман на засегнатата зона. Това включва 

пълно изрязване на всички невитални, инфектирани и некротични тъканни 

компоненти. Чуждите материали, като кабелите за временна 

електрокардиостимулация например, трябва да бъдат отстранени. Продължаващата 

инфекция поддържа процеса на некроза, която след това води до отпадане на 

тъкани. Последващите процедури за реконструкция са обречени на провал. 

Реконструкцията на предната стена на гръдния кош може да се постигне и чрез 

локални педикулизирани или свободни ламба.  

Успехът от лечението на всяка ранева инфекция се определя главно от ранното 

извършване на дебридман. В ретроспективно проучване, пациенти, при които 

раната е реексплорирана в деня на поставяне на диагнозата имат по-кратък 

болничен престой в сравнение с тези, при които хирургичното лечение е забавено 

повече от 7 дни след диагностицирането. Фиксирането на гръдната кост с помощта 

на титаниеви плаки също набира популярност като част от много терапевтични 

режими.  

Лечението на повърхностните инфекции включва отваряне на раната и 

дренаж, за да се позволи безпрепятствено оттичане на гнойното съдържимо, 

дебридман и редовни стерилни превръзки. В допълнение, ВАТ също се прилага при 

тези състояния. В настоящия дисертационен труд методите на лечение на 

повърхностните раневи инфекции, както и постигнатите резултати, корелират с 

представените в литературата доклади. Терапевтичната стратегия включва АБ 

лечение, дебридман на раната и ежедневни стерилни превръзки. Започва се 

емпирична терапия с цефуроксим, ванкомицин или далацин C. След установяване 

на микробиологичен причинител, АБ лечение е съобразено с данните от 

антибиограмата. При 27,8% (177 пациента) е приложена ВАТ. При 419 (65,8%) от 

болните е извършен вторичен шев на оперативната рана без предварително 

прилагане на ВАТ, а при останалите раната зараства вторично. Средният болничен 

престой на пациентите е 13 дни. Няма регистрирани случаи на вътреболнична 

смъртност. 1 умира 4 седмици след изписването от интрацеребрална хеморагия. 

При двама от тях, лекувани без ВАТ, се развива дълбока ранева инфекция на 
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стернума, която налага рехоспитализация и лечение на ДИС. Ръбцова некроза се 

наблюдава при 60 от болните (9,42%).  

Дълбоките раневи инфекции са значително по-трудни за лечение, а и 

асоциираната с тях смъртност е много по-висока в сравнение с повърхностните 

раневи инфекции. Понастоящем няма общ консенсус по отношение на 

подходящата постоперативна хирургична терапия за медиастинит/остеомиелит на 

стернума. Търсенето на стандартизирано лечение за този сложен и важен 

кардиохирургичен проблем все още продължава. Терапията на ДИС трябва да бъде 

индивидуализирана, както бе отбелязано по-рано, но принципите са стандартни. Те 

включват премахване на всички девитализирани и некротични тъкани, дренаж на 

всички инфектирани зони, АБ терапия, ликвидиране на „мъртвите пространства” и 

техники за стабилизация на гръдната стена. След стерналния дебридман раната 

може да се затвори веднага или това да се случи на втори етап. Незабавна 

рефиксация може да се извърши, ако дълбоките медиастинални тъкани са свободни 

от инфекция, има достатъчно тъкани за осигуряване на стабилна остеосинтеза и 

пациентът е клинично стабилен. В тези случаи, при които затварянето на гръдната 

кост е възможно, но все още има медиастинална инфекция, метод на избор се явява 

рефиксацията с иригация на медиастинума. Освен откритата и иригационната 

техника, биха могли да се приложат комбинирани процедури, които се преценяват 

индивидуално при всеки случай. Иригационната конвенционална хирургична 

методика замества ежедневната смяна на превръзките при откритата техника, 

когато е разработена за пръв път през 1963 година. Тази идея за затваряне на 

гръдната кост е революционна, тъй като премахва нестабилността на гръдния кош, 

свързана с вторичното зарастване на раната и изключва необходимостта от 

продължителна интубация и обездвижване. Bryant и кол. се застъпват за добавянето 

на АБ към иригационния разтвор. Grossi и кол. проследяват 77 пациенти с ДИС, 

лекувани чрез иригация с АБ разтвор. Когато се направи в рамките на 3 седмици 

след първичната интервенция, успехът на лечението е бил 90% с обща смъртност 

22%. Понастоящем в повечето хирургични центрове, както и в нашия случай, 

иригацията се извършва с разтвор на повидон-йод. Ясно е обаче, че независимо от 

вида на иригационния разтвор, ползите са очевидни през първите 2 седмици от 

клиничните признаци на медиастинит. По-забавеното представяне или 

дълготрайната инфекция няма да се повлияят положително, прилагайки тази 

методика. Опити с животни, обаче, доказват, че системната абсорбция на йод при 

тази методика е изключително висока. Това се асоциира с усложнения като 

бъбречна недостатъчност, електролитни промени, нарушения в йодния 

метаболизъм, дисфункция на щитовидната жлеза, сърдечни аритмии, промени в 

психичния статус и припадъци. Това е и причината, поради която много хирурзи 

предпочитат алтернативни методи за лечение на ДИС, въпреки че в нашата група I 

– 61 пациенти, третирани чрез рефиксация с иригация, подобни усложнения не са 

регистрирани поради краткия период на (<72 часа) на йодната иригация. В тази 

група неуспех на терапията има при 5 пациента, което налага повторна интервенция 

– ВАТ и ререфиксация.  
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Острите, подострите и хроничните рани се характеризират с повече или по-

малко оток на меките тъкани, които могат да затруднят лимфния дренаж и 

микроциркулацията. Вакуумната система премахва ексудатите, което води до 

намаляване на налягането в мастната тъкан. Това води до дилатация на капилярите 

и подобряване на кръвния ток, последвани от пролиферация на гранулационна 

тъкан и неоангиогенеза. Броят на бактериите намалява поради непрекъснатото 

отстраняване на секрецията и дебриса. Sjögren препоръчва тази процедура като 

самостоятелно лечение с директно затваряне на гръдната кост и пластовете на 

меките тъкани, а повечето хирурзи го използват като преходна процедура, колкото 

е възможно по-кратка, до окончателното възстановяване чрез мускулни ламба. 

Превръзката на раната трябва да се сменя на всеки два до четири дни, като се 

вземат проби за микробиологични изследвания и при необходимост се извършва 

некректомия. Честотата на смяната на превръзката се диктува от нивата на CRP, 

като смяната се извършва в условия на пълна анестезия или седация и се спазват 

стриктно правилата за асептика и антисептика. Раната се счита за „чиста“, ако са 

налице следните изисквания: 

• има спад в инфламаторните маркери (CRP в граници от 30 до 70 mg/l, 

левкоцити, фебрилитет, PCT) и няма данни за инфекция в друга част на 

тялото (например пневмония); 

• има поне две негативни микробиологични проби. 

Освен това визуалната инспекция трябва да демонстрира: 

• добре васкуларизирано дъно на раната, покрито с гранулационна тъкан; 

• липсваща или минимална ранева секреция; 

• липсващи или минимални участъци от раната с некротична тъкан.  

При наличие на тези условия може да се извърши реостеосинтеза на стернума 

и раната да се затвори. Множество доклади до момента отчитат отлични резултати 

с използването на ВАТ при постстернотомни инфекции. Tang и кол. описват 

детайлно пълното заздравяване на остеомиелит на гръдната кост, прилагайки този 

метод. Всъщност, Cacyi и кол. доказват връзката между използването на ВАТ и 

подобрената преживяемост при пациенти с медиастинит. Тази констатация е 

подкрепена допълнително от Baillot, който съобщава за 15-годишно проследяване 

на близо 25 000 стернотомии, и отбелязва значителна разлика в ранната и 

дългосрочната преживяемост. Gdalevitch и кол. установяват, че при пациенти с 

отрицателни хемокултури, дълбочина на раната по-малка от 4 cm и ниска степен на 

нестабилност на гръдната кост, вакуумната терапията има 100% успеваемост. В 

нашето проучване ВАТ е приложена при 68 пациенти (Група II). Повторна 

интервенция се налага при 7 от тях. При 3 – ВАТ и ререфиксация, при 4 – 

оментопластика (при 2 и имплантиране на титаниева плака). Усложненията, 

свързани с ВАТ, най-често са незначителни. Основно оплакванията на пациентите 

включват болка по ръбовете на раната, която обикновено се успокоява малко след 

инициирането на отрицателното налягане. Вътрешният растеж на млада 

гранулационна тъкан в пяната или марлените ленти също може да предизвика леко 

кървене при тяхното отстраняване при смяната на превръзката. Предотвратими 

усложнения на ВАТ включват декубитални наранявания, причинени от натиска на 
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дренажните тръби спрямо кожата и некроза на ръбовете на раната, ако 

полиуретановата пяна или марлените ленти се поставят извън пределите на 

раневата повърхност върху здрава кожа. Най-сериозното и единственото 

потенциално фатално усложнение при използване на система за вакуумна терапия е 

масивното кървене, което възниква при руптура на дясната сърдечна камера или 

байпас графт (при пациенти след АКБ). Това драматично усложнение е причина за 

летален изход при двама от пациентите от Група II. Проучвания доказват, че 

руптура на дясната камера е по-вероятно да се случи при пациенти с раневи 

инфекции, лекувани с ВАТ, в сравнение с конвенционалните методи. Това се 

обяснява с изместването на сърцето към стерналните ръбове, резултат от 

създаденото негативно налягане. Kiessling дори описва случай на руптура на 

възходящата аорта от скъсан остеосинтезен тел. 

ВАТ показва обещаващи резултати както в краткосрочен, така и в дългосрочен 

план в сравнение с конвенционалните техники. Две независими проучвания, едното 

от които е ретроспективно на Sjögren и кол., което разглежда 101 пациенти с ДИС, а 

другото е ретроспективно проучване на Deniz и кол., което включва 90 болни с 

ДИС, са показали значително по-ниска 90-дневна смъртност и неуспех на 

лечението при пациенти, третирани с ВАТ, в сравнение с тези, лекувани 

посредством конвенционални методи на лечение. Причината за всички смъртни 

случаи е била полиорганна недостатъчност, резултат от тежък сепсис. И двете 

проучвания показват повишена обща преживяемост във ВАТ-групата. De Feo и кол. 

разглеждат 157 пациенти в ретроспективно проучване и установяват намалена 

смъртност след ВАТ в сравнение с конвенционалното лечение. Те докладват също 

и по-ниски нива на реинфекция, използвайки ВАТ. От друга страна, 

ретроспективно проучване на Risnes и кол., което разглежда 130 болни с 

постстернотомни инфекции, не открива сигнификантна разлика в дългосрочната 

преживяемост между болните с ВАТ и тези, лекувани със затворен дренаж с 

иригация. Рискът от реинфекция на стерналната рана, обаче, е бил по-висок при 

групата със затворен дренаж с иригация. Мета-анализ на Damiani и кол. от 321 

пациенти не показва значителни разлики в смъртността между ВАТ и 

конвенционалната терапия. Друго ретроспективно проучване на Sjögren и кол. 

показва, че пациентите с ДИС, лекувани с ВАТ, имат сходна дългосрочна 

преживяемост при пациенти без медиастинит след АКБ. Публикувани са и 

противоречиви резултати относно продължителността на болничния престой и 

продължителността на лечението. Dos и кол. описват ретроспективно проучване, 

демонстриращо по-кратка продължителност на болничния престой и лечение след 

ВАТ в сравнение с конвенционалното лечение. Тези резултати са подкрепени от 

ретроспективно проучване на Simek и кол., мета-анализ на Damiani и 

ретроспективно проучване от De Feo. От друга страна, не са наблюдавани 

сигнификантни разлики в продължителността на болничния престой или 

продължителността на лечението между ВАТ и затворения дренаж с иригация в 

двете проучвания, проведени от Sjögren и Deniz, споменати по-горе, както се 

доказва и от нашите наблюдения.  
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Таблица 22: Сравнение между ВАТ и рефиксация с иригация, според различни 

автори 

Автор Проследяване Брой пациенти 

+ метод на 

лечение 

Резултати 

Berg Ретроспективно 31 – ВАТ 

29 – иригация  

ВАТ – по-нисък риск от неуспех 

на терапията и (52 vs. 16%, p<0.05) 

и по-кратък болничен престой (6,9 

vs. 6,6%, NS)  

Doss Ретроспективно 22 – ВАТ 

22 – иригация 

ВАТ – по-кратък болничен 

престой (27.9±6.6 vs. 33.0±11.0 

дни, p=0.03), без значима разлика 

в смъртността 

Song Ретроспективно 18 – ВАТ 

17 – иригация 

ВАТ – по-кратък болничен 

престой ( 6.2 vs. 8.5 дни, p<0,05), 

без значима разлика в 

смъртността (11 vs. 6%, NS) 

Luckraz Ретроспективно 27 – ВАТ 

13 – иригация 

ВАТ – по-нисък риск от неуспех 

на терапията (15 vs. 30.7%, 

p<0.05), по-ниска смъртност 

(7.5% vs. 18.5%, p<0.05)  

Fuchs Ретроспективно 35 – ВАТ 

33 – иригация 

ВАТ – води до по-бърза 

деконтаминация на раната (16 vs. 

26 дни, p<0.01), по-кратък 

болничен престой (25 vs. 34 дни, 

p<0.01)  

Sjoegren Ретроспективно 61 – ВАТ 

40 – иригация 

ВАТ – по-нисък риск от неуспех 

на терапията (0 vs.15%,p<0.01), 

по-ниска смъртност (0 vs. 

15%,p<0,01) 

Immer Ретроспективно 38 – ВАТ 

17 – иригация 

ВАТ – по-кратък болничен 

престой (51.5±20.8 vs. 70.7±28.8 

дни, p<0.05), без значима разлика 

в смъртността (5.3 vs 11.8, NS) 

Segers Ретроспективно 29 – ВАТ 

34 – иригация 

ВАТ – по-нисък риск от неуспех 

на терапията (27.6 vs. 58.9%, 

p<0.05), без значима разлика в 

смъртността (3,5 vs. 2,9%, NS) 

Petzina Ретроспективно 69 – ВАТ 

49 – иригация 

ВАТ – по-нисък риск от неуспех 

на терапията (2.9% vs.18.3% 

p<0.05), по-ниска смъртност 

(5.8% vs. 24.5% p<0.05), без 

значима разлика в болничния 

престой (38 vs. 41 дни,NS)  
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Assman Ретроспективно 69 – ВАТ 

49 – иригация 

ВАТ – по-кратък болничен 

престой (45.6 ± 18.5 vs. 55.2 ± 

23.6 дни, p<0.05), по-ниска 

смъртност (14.6 vs. 32.4 %, 

p<0.05) 

Deniz Ретроспективно 47 – ВАТ 

43 – иригация 

Без значима разлика по 

отношение риск от неуспех на 

терапията (2.1% vs. 4.7%, NS) без 

значима разлика в болничния 

престой (18±9 vs. 24±10 дни, NS), 

Raja Мета-анализ 13 статии, 

фокусирани 

върху 

сравнение на 

ВАТ с иригация 

Без значима разлика по 

отношение риск от неуспех на 

терапията и без значима разлика 

в болничния престой 

Schimmer Мета-анализ 15 статии, 

фокусирани 

върху 

сравнение на 

ВАТ с иригация 

ВАТ - по-нисък риск от неуспех 

на терапията  и вътреболнична 

смъртност. Рутинно 

прилаган метод на първи избор  

при 35% от 

сърдечните центрове в Германия 

Damiani 

 

Мета-анализ 6 статии, 

фокусирани 

върху 

сравнение на 

ВАТ с иригация 

ВАТ – по-кратък болничен 

престой и по-ниска смъртност 

Стоев и 

кол. 

Ретроспективно 61 – ВАТ 

68 – иригация 

Без значима разлика по 

отношение риск от неуспех на 

терапията (8,2% vs. 10,3%, NS, 

без значима разлика в болничния 

престой (15,43 vs. 16,53 дни, NS) 

 

Независимо дали е приложена ВАТ или рефиксация с иригация най-

честият метод за стернална рефиксация при пациенти с медиастинит и 

дехисценция на гръдната кост е реостеосинтезиране посредством стоманени 

остеосинтезни телове при достатъчна резидуална костна тъкан, които се 

поставят по подобен на първоначалната операция начин или се използват 

модифицирани техники (техника на Robicsek). От изключително значение е 

коректното поставяне на остеосинтезните телове, за да се постигне стабилна 

рефиксация. Ако теловете са поставени неправилно, последните могат да 

прорежат и да се образуват костни секвестри. Това е основна причина за поява 

на ранни реинфекции или късни СКФ.  

След остеомиелит, качеството на остатъчната гръдна кост и липсата на 

костни участъци правят повторното налагане на остеосинтезни телове 
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изключително трудна и рискована задача за кардиохирурга. Развитието и 

появата на обширни и плътни сраствания между долната повърхност на 

стернума и сърцето при пациенти с медиастинит увеличават риска от засягане 

на дясната сърдечна камера и байпасните графтове при реостеосинтезирането 

на гръдната кост, когато се прилагат пери-, транс- и парастернални техники за 

реостеосинтеза. В последните години се използват все повече различни типове 

метални (титаниеви) плаки за постигане на стабилна остеосинтеза. Voss и кол. 

докладват институционален опит с титаниеви плаки от системата Titanium 

Sternal Fixation™ при 15 пациенти с дехисценция на стернума. Четирима от тях 

са имали повече от два предишни опита за стабилизиране на гръдния кош, като 

са прилагани различни техники за метална остеосинтеза със стоманени телове. 

Четирима от пациентите са били лекувани за медиастинит, като е използвана 

ВАТ. Всички пациенти са стабилизирани успешно и са изписани от болницата в 

добро здравословно състояние, с изключение на един, който е починал от 

усложнение, несвързано с металната остеосинтеза и поставянето на титаниевата 

плака. Един от болните от групата с медиастинит развива късен рецидив на 

инфекцията. По-голям опит със същата система Titanium Sternal Fixation™ е 

докладван от Baillot и кол., които разглеждат група от 92 пациенти след ДИС. 

Те са постигнали стабилизация при всички случаи, но 9 от пациентите (9.8%) са 

имали късен рецидив на инфекцията. При някои от тях се е наложило 

премахване на титаниевата пластина. Стабилизирането на гръдния кош при 

ДИС подобрява дихателната функция, подобрява и ускорява процеса на 

зарастване на раните, съкращава болничния престой и подобрява качеството на 

живот на пациента. Имплантирането на титаниеви пластини изглежда 

ефективен и надежден метод за стабилизация на гръдния кош, но лечението 

може да претърпи неуспех, ако е налице масивна загуба на костна тъкан. В тези 

случаи резидуалната гръдна кост не позволява достатъчно надеждно закрепване 

за плаките или има голяма кухина между костните сегменти. Механичният 

стрес, който се създава в областта на „неостернума“ може да разхлаби 

винтовете или те да прорежат в мястото на захващането им, което създава 

заплаха за стабилността на гръдната стена. В този случай пациентите често се 

оплакват от постоянна болка и дихателен дискомфорт. Конвенционалният 

хирургичен подход за стернална рефиксация не дава добри резултати, когато 

има голям дефект на резидуалната кост. Това води до нестабилна стернална 

остеосинтеза и дори да се приложи оментално или мускулно ламбо за 

ликвидиране на „мъртвите пространства“, подходът не дава задоволителни 

резултати. Някои автори докладват за късни инфекциозни усложнения дори и 

раната да изглежда зарастнала добре. В нашата клиника успешно сме 

интегрирали изграждането на „неостернум” с помощта на титаниеви пластини. 

Реконструктивна хирургия с мекотъканни ламба следва да се има предвид 

при пациенти със значителен дефект на стернума и меките тъкани (клас II, ниво 

B). Това обикновено се извършва няколко седмици след първоначалната 

операция. Фактори като локализация, обхват на засягане на стернума, както и 

съпътстващите заболявания на пациентите, играят важна роля при определяне 
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на типа ламбо за реконструкция. Значението на ранната пластика с 

мекотъканно ламбо е подчертано от Lo и кол., които установяват, че всеки ден 

закъснение от поставяне на диагнозата до покриването на дефекта повишава 

риска от хронификация на инфекцията с 1,2 пъти на ден. Освен това, Cabbabe и 

кол. докладват, че пациентите с ДИС, при които е приложена агресивна 

едноетапна процедура по дебридман на раната и прилагане на мускулно ламбо, 

се асоциира със значително по-ниска смъртност и поява на усложнения, както и 

по-кратък болничен престой в сравнение с пациенти, при които са приложени 

многоетапни методики. До същите изводи стига и Минчев в България, който 

прилага едноетапна оментопластика с отлични резултати. Педикулираните 

мускулни ламба насърчават ранното затваряне на раната и намаляват 

смъртността. При проследяване на 211 болни с ДИС, лекувани с пекторална 

пластика, успешно излекуване е постигнато при 95% от пациентите със 

смъртност 5,7%. Davison и кол. в ретроспективно проучване, базирано на 130 

пациенти, като при 41 е приложена пекторална пластика и при 56 – ректусна 

пластика, стигат до заключението, че m. rectus abdominis показва превъзходство 

спрямо m. pectoralis major по отношение на дефекти, локализирани в дисталната 

трета на постстернотомната рана. Оментопластиката представлява 

изключително полезен реконструктивен вариант, тъй като е в състояние да 

достигне дълбоко в медиастинума и притежава имунологични свойства. Много 

доклади доказват превъзходство на метода в сравнение с останалите,  за 

предотвратяване на септични състояния. Omentum majus е използван клинично 

за подпомагане на заздравяването на рани и за стимулиране на 

реваскуларизацията на исхемичните тъкани. Механизмът, който е биологично 

отговорен за тези ефекти, все още не е определен. Редица полипептидни 

растежни фактори, които притежават мощни ангиогенни свойства, наскоро са 

били идентифицирани. Възможно е един от тях да се определи като фактор на 

растежа и може да бъде отговорен за ангиогенните свойства на обвивката на 

червата. Нивата на съдовия ендотелен растежен фактор (ЕРФ) в редица тъкани 

и органи на плъх са анализирани чрез ензимен и имуноанализ. Доказано е, че 

оментумът има най-големи концентрации на ЕРФ. Изследвания на 

фракциониран оментум, освен това, показват, че оменталните адипоцити, 

повече от стромалните съдови клетки, са основен източник на ЕРФ. Последният 

е основен ангиогенен фактор и вероятно е в основата на механизма на оментум-

индуцирана ангиогенеза. Увеличената експресия на ЕРФ от оменталните клетки 

при хипоксични условия може да отразява механизма, отговорен за повишаване 

на ангиогенната активност на оментума при исхемия. Точно тези качества на 

оментума, описани от Zang и кол., неговата пластичност, имунна активност и 

резорбтивност са в основата на лечението на остеомиелита и тежките раневи 

инфекции. Omentum majus е добре васкуларизирана тъкан с изобилен лимфен 

дренаж. Размерите му достигат до 36х46см и е надежден за покриване на 

големи дефекти. Трудно е, обаче, да се предскаже размера на ламбото 

предоперативно, тъй като размерът на оментума не корелира пряко с хабитуса 

на пациента. Оментумът може да бъде транспозиран по различни начин. Ако 
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гръдният дефект е в дисталната част на постстернотомната рана, в педикула на 

ламбото се запазват и двете гастроепиплоични артерии (aa. gastroepiploicae), а 

при голям дефект ламбото се мобилизира заедно с едната от 

гастроепиплоичните артерии, за да се покрие дефекта по цялото му 

протежение. Прекарването на оменталното ламбо от горно-срединната 

лапаротомия през подкожния тунел към гръдната кост се асоциира с риск от 

развитие на късни постоперативни хернии – 21%. Ето защо някои автори 

препоръчват транспозицията да се осъществява през трансдиафрагмален тунел, 

вдясно от ligamentum falciforme. Рискът от инфекция на коремната кухина е 

минимален, но тракцията на гастроепиплоичната артерия може да причини 

смущения в мотилитета на стомаха и дуоденума. Лапароскопската техника за 

харвестинг на оменталното ламбо се асоциира с намален болков синдром и 

усложнения на оперативното място. Опитът на нашата институция с 

мекотъканни ламба е ограничен. В последните години все повече навлиза в 

практиката, но най-често се прилага при неуспех на другите методики за 

лечение. Като първична терапия при ДИС при 16 от пациентите от Група III е 

използвано ламбо от omentum majus за реконструкция на гръдната стена. При 1 

пациент от тази група се налага пластика на предна коремна стена посредстом 

полипропиленово платно (Ethicon) 4 месеца след операцията поради 

епигастрална постоперативна херния. Ламбо от m. rectus abdominis сме 

използвали само при 1 пациент – жена на 75 години след аортно клапно 

протезиране и АКБ. При нея имаше голям мекотъканен и костен дефект. 

Остеомиелитът засягаше и IV ребрен хрущял, което наложи неговото 

резециране. Пациентката е претърпяла дясна мастектомия с последваща химио- 

и лъчетерапия, както и операция на Wertheim. От раневи секрет бе изолиран P. 

mirabilis. Стартира се АБ лечение и ежедневни стерилни превръзки за 9 дни. 

След като при 2 последователни микробиологични изследвания не се изолираха 

микроорганизми, пристъпихме към реконструкция на гръдната стена с ректусно 

ламбо в колаборация със специалист по реконструктивна хирургия. Техниката 

се състои в следното: разрезът на кожата се продължава дистално до достигане 

на желаната дължина на ламбото. Кожата се подкопава над фасцията, за да се 

представи мускула. След това се отваря предният лист на фасцията и мускулът 

се мобилизира и прерязва. Дистално епигастралните съдове се лигират и 

прерязват. След това мускулът се обръща към дефекта и се покрива с кожа. 

 В Tаблица 23 е направена съпоставка на резултатите, докладвани от 

различни автори и собствените такива по отношение на брой оперирани 

пациенти, периоперативна смъртност, болничен престой и усложнения.
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Таблица 23: Съпоставка на резултатите(към усложнения са включени ОБН, 

налагаща CVVHDF, септичен шок (MODS) и реинфекция, налагаща 

оментопластика) 

Автор 
Брой 

пациенти 

Смъртнос

т % 
Метод 

Болничен 

престой 
Усложнения 

Schroeyers 64 24 Пластика с 

мускулни ламба 

24 12 

Wouters 52 30.4 Рефиксация с 

иригация 

48 5 

Sherry 24 0 Рефиксация с 

иригация; 

Пластика с 

мускулни ламба 

66 10 

Yasuura 44 16 Оментопластика 18 22 

Ascherman 20 5 Пластика с 

мускулни 

ламба; 

Оментопластика 

28 2 

Pairolero 100 2 Пластика с 

мускулни 

ламба; 

Оментопластика 

30 30 

Elawadi 34 0 ВАТ; Пластика 

с мускулни 

ламба 

16 0 

Sjogren 176 1.1 ВАТ; Пластика 

с мускулни 

ламба 

28 2.3 

Минчев 100 4 Оментопластика 12 17 

Стоев и 

кол. 

146 13,7 ВАТ; 

Рефиксация с 

иригация; 

Оментопластика 

16 23,3 

 

Същата таблица е представена в графика за по-ясно представяне на 

данните. 
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Диаграма 23: Графично представяне на съпоставката на резултатите 

 

Особено впечатление в тази таблица прави работата на Jeffrey Ascherman, 

който е оперирал 20 болни с ДИС и сърдечна трансплантация с много добри 

резултати, ползвайки оментопластика и миопластика. Общата честота на ДИС в 

Клиниката по кардиохирургия към УМБАЛ „Св. Георги”  в това проучване е 

1.42%,  което е в по-ниския край на диапазона от стойности, често цитирани в 

литературата, но по брой оперативни интервенции се доближаваме до 

максималните такива. По показател периоперативна смъртност след 

приложените методи на лечение, нашите резултати са съпоставими с други 

автори. Това е и една от основните задачи при лечението на тези болни и на 

това проучване. Автори с по-ниска периоперативна смъртност са с по- малък 

брой пациенти.  

В категорията болничен престой сме достигнали добър резултат, 

съотнесено с данните в литературата. Това е постигнато с много правилна, 

точна и целенасочена работа на екипа, който се грижи за пациентите. В 

категорията усложнения, процентът който е постигнат в настоящото проучване, 

е съотносим с клиничната тежест на оперираните пациенти с ДИС. 

На базата на нашите наблюдения, придобития опит в тази област на 

сърдечната хирургия, както и препоръките на други автори, предлагаме 

алгоритъм (протокол) за лечение на пациенти с повърхностни и дълбоки раневи 

инфекции (Фигура 4). 
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Фигура 4: Алгоритъм за поведение при постстернотомни инфекции 
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6. Заключение  

 

Въпреки огромния напредък на медицината, повърхностните и дълбоки 

раневи инфекции и стерно-кутанните фистули остават потенциално фатално 

усложнение след отворена сърдечна хирургия, значително увеличават 

болничния престой и водят до значими финансови разходи за здравната 

система. Строг периоперативен гликемичен контрол, правилна хирургична 

техника, приложение на локални АБ, скелетиране на вътрешната гръдна 

артерия, осигуряване на стабилна стернална остеосинтеза при пациенти с висок 

риск, включително диабетици, такива с обезитет, ХОББ, имуносупресирани, 

изглежда намаляват риска от развитие на раневи инфекции. Постоянният 

мониторинг за тези усложнения в сърдечните центрове, какъвто е и нашият, е 

наложителен. По този начин се гарантира както безопасността на пациентите, 

така и също се оценява качеството на грижите, предоставяни в съответната 

болница. Това включва регистрация на основните добре документирани 

рискови фактори при пациентите с раневи инфекции, контрол на спазването на 

протоколите за лечение, последвано от педантично проследяване.  Ранното 

разпознаване чрез изследване на PCT следоперативно, води до преосмисляне на 

АБ стратегия и би могло да предотврати появата им. С навлизането на вакуум-

асистираната терапия преживяемостта в краткосрочен и дългосрочен план се 

увеличава, в сравнение с отворената техника. Титаниевите плаки, с или без 

миопластика или оментопластика, осигуряват стабилност на гръдната стена 

дори и при значителна загуба на костна тъкан. Бъдещи проучвания трябва да се 

фокусират не само върху усложненията и смъртността при постстернотомни 

инфекции, но също и върху качеството на живот на пациентите. Важно е да се 

обърне внимание на методите за подобряване резултата от лечението на ДИС, 

но най-важното е тяхното предотвратяване. Въпреки че популацията на 

кардиохирургичните пациенти става все по-рискова – пациентите са с по-висок 

EuroSCORE, полиморбидни и изискващи по-комплексно хирургично лечение 

през последното десетилетие, честотата на медиастинита не се променя. И 

въпреки факта, че повечето пациенти в настоящия дисертационен труд са с 

няколко рискови фактора, наблюденията показват, че ранната терапия се 

асоциира с отлична преживяемост и ниска степен на неуспех. Прогнозата на 

ДИС може да бъде повлияна от адекватността и бързината на лечението.  
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7. Изводи 

 

1. Микроорганизмите, причиняващи раневи инфекции в нашата 

институция, са подобни на тези, описани в други доклади. Основно от 

раневи секрет се изолират CoNS и S. aureus от Грам (+) и A. baumanii, 

E. coli, и Kl. Pneumonia от Грам (-) бактерии.  

2. Основният антибиотик за профилактика на хирургични инфекции се 

препоръчва да бъде цефалоспорин от първо или второ поколение или 

друг бета-лактамен АБ - цефазолин или цефуроксим. При рискови и 

спешни пациенти, както и при такива с клапна интервенция, 

ванкомицин се препоръчва като адювантен АБ. Мупироцин се 

препоръчва като рутинна профилактична мярка при назално 

носителство на S. aureus.  

3. Честотата на раневите инфекции в клиниката е сходна с тази в други 

кардиоторакални центрове, като за 17-годишен период в проучването е 

регистрирана заболеваемост 1.42% за дълбоки раневи инфекции, 6.18% 

за повърхностни раневи инфекции и 0.34% за стернокутанни фистули.  

4. Стернокутанните фистули са сериозно усложнение след отворена 

сърдечна операция. Пациентите със СКФ се нуждаят от множествени 

хоспитализации и многократни хирургични процедури. Клиничното 

представяне и рисковите фактори за SCF показват, че става дума за 

инфекция тип „чуждо тяло”, която възниква de novo, подобно на 

протезния ендокардит при податливи пациенти. Резултатите от 

лечението предполагат, че ВАТ може да бъде ценно допълнение към 

конвенционалната хирургична тактика. 

5. Наблюдава се статистически значим възходящ тренд за изследвания 

седемнадесет годишен период на относителната честота в % на 

дълбоките раневи инфекции по отношение на броя на отворените 

сърдечни операции до 2017 година, като основните установени рискови 

фактори за развитие на постстернотомни инфекции са захарен диабет, 

обезитет, тютюнопушене и ХОББ. 

6. Резултатите при прилагането различни методи на лечение на 

медиастинит - ВАТ с последваща рефиксация, рефиксация с иригация 

на антисептичен разтвор, оментопластика сочи, че няма статистически 

значима разлика по отношение на болничен престой, усложнения и 

постоперативна смъртност. 

7. Прокалцитонинът се явява основен предиктивен маркер за развитие на 

SIRS, сепсис, повърхностни и дълбоки раневи инфекции. Той е по-

специфичен и по-чувствителен в сравнение с CRP. Стойности на PCT 

над 2 ng/ml се асоциират с изключително висок риск от развитие на 

раневи инфекции. 
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8. Pro-BNP показва вариабилност при пациенти, подложени на лечение 

сърдечна хирургия. Класификация по NYHA, ФИ, пулмонално 

налягане, енддиастолен обем на лява камера, предсърдно мъждене, 

предоперативни плазмени нива на креатинин и cTnT корелират с 

предоперативните нива на Pro-BNP. 

9. Повишените нива на лактата са свързани пряко с вътреболничната 

преживяемост на пациентите. Концентрацията му над 3 mmol/L се 

счита за индикатор за повишен риск от развитие на кардиоваскуларни 

и инфекциозни усложнения (пневмония, сепсис, медиастинит) и 

смъртност; 

10. CRP се повишава значително след EKK, като повишени стойности над 

100 mg/L са предикторни за развитие на инфекциозни усложнения.  

11. Локалното приложение на ванкомицинова паста по ръбовете на 

стернума преди остеосинтезирането в комбинация с иригация на 

меките тъкани с гентамицинов разтвор се асоциира с намаляване риска 

от развитие на постстернотомни инфекции.  

12. Настоящият дисертационен представя благоприятни непосредствени 

резултати (смъртност, болничен престой, усложнения), които са 

съпоставими с повечето големи кардио-хирургични центрове. 
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8. Приноси според автора 

 

С научно-теоретичен характер: 

1. В настоящия дисертационен труд е представена най-голямата 

докладвана популация от пациенти с повърхностни и дълбоки раневи 

инфекции и СКФ след отворена сърдечна операция, като са 

анализирани микробиологичните причинители, рисковите фактори и 

резултатите от различни методи на лечение. 

2. Проучването сравнява резултатите от лечението на постстернотомен 

медиастинит при различни хирургични тактики – вакуум-асистирана 

терапия с последваща рефиксация, дебридман на раната с последваща 

рефиксация с иригация на антисептичен разтвор и пластика с 

мекотъканни ламба. 

3. За първи път у нас е приложена бъбречно-заместителна терапия с 

oXiris филтър при пациенти със септичен шок и медиастинит. 

 

С научно-приложен характер: 

1. Представени са нагледно хирургичните техники за лечение на 

повърхностните и дълбоките постстернотомни инфекции. 

2. За първи път у нас е описана детайлно техника за приложение на два 

локални антибиотика за профилактика на постстернотомни инфекции. 

3. За първи път у нас е описана техника за смесване на ванкомицинова 

паста с  хемостатичен фибриларен сърджицел с цел хемостаза на 

стернума. 

4. За първи път у нас е описан случай на имплантиране на титаниева 

плака, в съчетание с оментопластика като първично лечение на 

медиастинит. 

5. Потвърди се предиктивната роля на прокалцитонин за развитие на 

септични състояния, като за първи път се оценява предиктивната му 

стойност спрямо раневи инфекции. 

6. Предложен е цялостен алгоритъм за профилактика и комплексно 

лечение при постстернотомни раневи инфекции. 
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