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Дисертационният труд се състои от 198 стандартни машинописни стра-
ници и е онагледен с 34 таблици, 29 фигури и 2 приложения. Библиография-
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на хирургическите болести при Медицински университет – Пловдив и Първа 
клиника по хирургия при УМБАЛ „Свети Георги“ – ЕАД. Дисертационният 
труд е обсъден и насрочен за защита на Катедрен съвет на КПХБ при МУ-
Пловдив. 
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(или в Аудиторния комплекс на МУ-Пловдив във Втора аудитория на бул. 
Васил Априлов 15 А). 

 
Материалите по защитата са на разположение в Библиотечно-

информационния център към Медицински университет – Пловдив. 
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1. ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 
На кирилица 
АРА – аноректален абсцес 
ПАРА – повърхностен аноректален абсцес 
ДАРА – дълбок аноректален абсцес 
ИРА – исшиоректален абсцес 
СЛА – супралеваторен абсцес 
РАРА – рецидивен аноректален абсцес 
АРФ – аноректална фистула 
ДРТ – дигитално ректално туширане 
БДП – бидигитална палпация 
ПРП – периректална палпация 
АС – аноскопия 
РС – ректоскопия 
ПКК – пълна кръвна картина 
КАТ – компютърна аксиална томография 
ЯМР – ядрено-магнитен резонанс 
ПЕ – перинеална ехография 
ТРЕ – трансректална ехография 
ТЕМ – трансанална ендоскопска микрохирургия 
АМР – антимикробна резистентност 

На латиница 
WBC – общ брой левкоцити 
CRP – С-реактивен протеин 
ESCP – European Society of Coloproctology 
S3-Leitlinie Analabszess – German S3 guideline: anal abscess 
SICCR – Italian Society of Colorectal Surgery 
ASCRS – American Society of Colon & Rectal Surgeons 
EUCAST – European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing 
CLSI – Clinical and Laboratory Standards Institute 
MRSA – метицилин-резистентен Staphylococcus aureus 
CoNS – коагулазо-негативни стафилококи 

Антибиотици 
АМС – амоксицилин/клавуланова киселина 
AMK – амикацин 
АMP – ампицилин 



6 

CAZ – цефтазидим 
CHL – хлорамфеникол 
CIP – ципрофлоксацин 
CLI – клиндамицин 
CRO – цефтриаксон 
CST – колистин 
CTX – цефотаксим 
ERY – еритромицин 
FEP – цефепим 
FOX – цефокситин 
GEN – гентамицин 
IPM – имипенем 
LZD – линезолид 
LVX – левофлоксацин 
MEM – меропенем 
NOR – норфлоксацин 
OXA – оксацилин 
PEN – пеницилин 
PIP – пиперацилин 
SCF – цефоперазон/сулбактам 
SXT – триметоприм/сулфаметоксазол 
TEC – тейкопланин 
TET – тетрациклин 
TGC – тигециклин 
TOB – торбамицин 
TZP – пиперацилин/тазобактам 
VAN – ванкомицин 

Съкращения за определяне на антимикробната чувствителност 
S – чувствителен изолат към антимикробен препарат 
I – изолат с интермедиерна чувствителност към антимикробен препарат 
R – резистентен изолат към антимикробен препарат 
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2. ВЪВЕДЕНИЕ  
Аноректалните абсцеси (АРА) са най-честото гнойно-възпалително заболя-

ване в спешната проктология, като представляват актуален проблем поради го-
лямото си разпространение. Заболелите с АРА пациенти са на първо място по 
брой сред неотложните проктологични състояния в аноректалната област. Те се 
срещат до 0,5% от населението и от общия брой на хирургичните пациенти. 
Тяхната честота спрямо всички колопроктологични заболявания е 25 – 30%, 
като при тях нерядко възникват възпалителни усложнения, рецидивиране на 
болестта и поява на аноректални фистули. Честотата на АРА е около 3 – 4 пъти 
по висока от тази на АРФ и достига до 320 клинични случаи за 1 милион попу-
лация при едногодишно проследяване в Европа. Най-често болестта засяга въз-
растта от 40 – 50 години, като мъжете боледуват 3 – 4 пъти по-често от жените. 
Заболяването има важно медико-социално значение, тъй като ¾ от пациентите 
са в трудоспособна възраст. Голямата разпространеност на АРА води до кли-
нично многообразие по вид, степен и изразеност на възпалителните промени в 
аноректалната област, което способства за диагностични затруднения и нерядко 
за неадекватно хирургично поведение. Трябва да се отбележи, че поради редица 
фактори от субективен и обективен характер се възпрепятства радикалното 
оперативно лечение при перианалните абсцеси. По принцип извършването на 
първата спешна оперативна намеса при АРА има важно значение за оздрави-
телния процес, но доста често това се прави от млади хирурзи и с недостатъчен 
проктологичен опит. Дори сега близо 70 – 80% от тези пациенти се оперират в 
общохирургически стационари само посредством инцизия и дренаж. В тези 
случаи извършените инцизия и дрениране, нерядко могат да доведат до рециди-
виране на оплакванията, особено при случаите с минимален по размер операти-
вен разрез и при непълна дигигална ревизия на абсцесната кухина. Поради това 
обикновената инцизия води до 25 – 30% от клиничните случай до рецидив на 
заболяването, а при същият брой пациенти се формира хронична АРФ. Непри-
лагането на радикално хирургично лечение при АРА води до неудовлетвори-
телни резултати като ново нагнояване, повторни хоспитализации, дълго стаци-
онарно лечение, продължителна загуба на трудоспособност и влошено качество 
на живот. В други случаи пък диагностиката и лечението при АРА може да бъ-
де затруднено, като в случаите с ДАРА, подковообразен абсцес, рецидивен абс-
цес и други се стига до запуснати случай, изискващи специализирана помощ от 
профилирани в колопроктологията хирургични звена. Поради тези причини не 
винаги се извършват адекватни и радикални оперативни намеси, изискващи 
широко и рационално инцизиране с премахване на страничните гнойни ходове 
и кухини, цялостна антисептична санация на абсцесната кухина и при възмож-
ност едномоментно ликвидиране на вътрешния отвор на гнойника към просвета 
на правото черво. Така в редица случаи резултатите от хирургичното лечение 
при АРА е незадоволително както за пациентите, така и за самите оператори. 
Всичко това изисква усъвършенстване на общоприетата схема от оперативни 
методи при различните видове АРА с цел оптимизиране на хирургичната так-
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тика чрез подобряване на тяхната ефикасност и радикалност. Независимо от 
големите успехи на съвременната проктология и гнойно-септичната хирургия, 
понастоящем се установяват недостатъчно на брой системни анализи и проуч-
вания за микробиологичния пейзаж при аноректалните абсцеси, с конкретни 
проучвания на резултатите от техните антибиограми. Това показва, че все още 
съществуват недоизяснени проблеми при редица аспекти на АРА като своевре-
менна диагностика, оптимално хирургично лечение и ограничаване рецидиви-
рането на болестта. Големият брой публикации в медицинската литература 
свързани с многообразието на различни хирургични техники показват наличие-
то на нерешени и дискусионни въпроси, а така също посочва наличието на ре-
дица проблеми относно тяхното радикално приложение. Поради това независи-
мо от постигнатите успехи през последните години в колопроктологията, реди-
ца аспекти от проблематиката при възникването, диагностиката и оперативното 
лечение при АРА продължават да са актуални, нерешени и да се нуждаят от до-
пълнително изясняване. 
  



9 

3. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

3.1. Цел 
Да се извърши проучване на различни хирургични аспекти, свързани с ети-

ологичните фактори и да се подобри ефективността от оперативното лечение на 
аноректалните абсцеси при деца и възрастни. 

3.2. Задачи  
За изпълнение на поставената цел са формулирани следните задачи: 
1. Да се направи ретроспективна и проспективна оценка на оперираните с 

АРА деца и възрастни. 
2. Да се определи аеробния микробиологичен пейзаж на причинителите на 

АРА при деца и възрастни. 
3. Да се анализира антимикробната чувствителност на изолати от АРА при 

деца и възрастни. 
4. Да се извърши клиничен анализ при оперираните деца и възрастни паци-

енти с АРА. 
5. Да се извърши клиничен анализ при оперираните възрастни пациенти с 

повърхностни и дълбоки АРА. 
6. Да се предложи алгоритъм за избор на хирургичен метод при възрастни 

пациенти с АРА. 
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4. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ  

4.1. Дизайн на изследването 
Проведеното проучване е проспективно през 2017 – 2019 год. и ретроспек-

тивно за периода от 2010 – 2016 год. Научната разработка включва достатъчно 
на брой клинични наблюдения на деца и възрастни. 

4.1.1. Място на проучването – Медицински университет – Медицински фа-
култет – Катедра по пропедевтика на хирургическите болести – Секция по обща 
хирургия и Секция по детска хирургия при УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Плов-
див. 

4.1.2. Единици на наблюдението – са болни диагностицирани и оперирани 
за АРА, от тях 102 деца и 254 възрастни, като събирането на наличната инфор-
мация е извършена от докторанта под ръководството на научните ръководите-
ли. 

4.1.3. Време на проучването – деца оперирани с АРА – за десетгодишен 
период от 01.01.2010 г. до 31.12.2019 г. вкл. в Клиника по детска хирургия и 
възрастни пациенти оперирани с АРА – за петгодишен период от 01.01.2015 
г. до 31.12.2019 г. вкл. в Първа клиника по хирургия. 

Съгласно дизайна на проучването изследвания са проведени при всички 
спешно хоспитализирани деца и възрастни, подлежащи на операция за АРА. 
Цялостното обследване е съобразено с общохирургическите медицински стан-
дарти по Обща и Детска хирургия, като това е извършено при всички постъпи-
ли болни през съответния времеви период. Бактериологичната диагностика е 
извършена от персонала на Лабораторията по микробиология при УМБАЛ 
„Свети Георги“ ЕАД, като тя включва култивиране и определяне на антимик-
робната чувствителност на изолатите при деца и възрастни пациенти. 

Изхождайки от поставената цел на изследването в методиката и дизайна на 
проучването са включени два времеви етапа. Относно първия етап при деца 
(2010 – 2016 г.) и при възрастни (2015 – 2016 г.) е извършен сравнителен рет-
роспективен анализ на резултатите от микробиологичните изследвания и опе-
ративното лечение при общо 174 пациенти с АРА, от тях 65 деца и 109 възраст-
ни болни. През втория етап (2017 – 2019 г.) е проведен сравнителен проспек-
тивен анализ от микробиологичните изследвания и хирургичните намеси при 
общо 182 болни с АРА, от който 37 деца и 145 възрастни пациенти. 

4.2. Клиничен контингент 
Проучваният клиничен контингент включва общо 356 болни, от които 102 

деца и 254 възрастни, които са диагностицирани и оперирани в Първа клиника 
по хирургия и Клиниката по детска хирургия. 

Оперираните пациенти са проучени съобразно техния брой, пол, възраст, 
вида на АРА, аеробен микробиологичен пейзаж, данни от антибиограмата, срок 
на хоспитализацията, вид оперативно лечение, ранни постоперативни усложне-
ния, пролежани леглодни и изход от лечението. 
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4.3. Параметри на проучване 
Критерии за включване: 
1. Всички деца с АРА от 0 до 18 години. 
2. Всички мъже и жени с АРА над 18 години. 
В проучването са включени деца и възрастни пациенти с АРА, от криптог-

ландуларен произход, диагностицирани и оперирани по спешност през проуч-
вания период от време. 

Критерии за изключване: 
1. Пациенти с аноректална фистула (АРФ). 
2. Пациенти с аноректална форма на болестта на Crohn. 
3. Случаи с Proctitis ulcerohaemorrhagica chronica. 
4. Случай с онкологични заболявания водещи до поява на АРА. 
5. Случай с хронични специфични заболявания (ТБК, актиномикоза и др.), 

водещи до поява на АРА. 
6. Случай със супурирала Кysta pilaris regio sacralis. 
7. Пациентки с Bartolinitis acuta. 
8. Случай с Pyodermia fistulosa. 
9. Пациенти с Gangraena Fournier. 
10. Случай с параректални гнойни възпаления от некриптогландуларен про-

изход (перианален фурункул, супурирал перианален атером, гноен хидросаде-
нит, перфорирал Дъгласов абсцес, супурирал тератом и др.). 

4.3.1. Пол 
Разпределението на АРА според пола при децата е: 91 (89,2%) момчета и 11 

(10,8%) момичета. При възрастните пациенти мъжете са 194 (76,4%), а жените – 
60 (23,6%). Общо данните показват, че мъжкият пол преобладава спрямо женс-
кия с 4:1 при целия обследван клиничен контингент. Безспорно при оператив-
ното лечение на АРА се установява тенденция за по-често засягане на мъжкия 
пол, като вероятни причини за това са извършване на дейности с тежък физи-
чески труд, неспазване на телесна хигиена, вредни навици със злоупотреба на 
алкохол, пикантни храни и др. 

Разпределението на оперираните деца и възрастни пациенти с АРА по пол 
са представени на фиг. 1: 

 

Фиг. 1. Разпределение по пол на оперираните деца и възрастни с АРА  

Мъже
/80,1%)

Жени
/19,9%)

Мъжки пол Женски пол
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Анализирайки тези данни се установява, че при болните с АРА статисти-
чески достоверно преобладава мъжкия пол (n = 285, 80,1%), спрямо тези от 
женски пол (n = 71, 19,9%). Относителният дял на всички оперирани пациенти 
от мъжки пол е 80,1% и е статистически значимо по-висок от женския пол – 
19,9% (t = 56,558, p = 0,000). 

4.3.2. Възраст 
Разпределение на оперираните деца с АРА според възрастта и пола е предс-

тавено на фиг. 2: 

 
Фиг. 2. Разпределение според възрастта и пола при оперираните деца с АРА  

Най-често засегнатата възрастова група са новородените и кърмачетата с 
общо 65 заболели (63,7%). Не се установява статистическо значимо различие 
(χ2 = 5,320, p = 0,378). Според възрастта и пола, оперираните възрастни пациен-
ти се представят, както следва (фиг. 3): 

 

Фиг. 3. Разпределение според възрастови групи и пола при оперирани за АРА въз-
растни пациенти 
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Установи се статистически значима разлика във възрастовото разпределе-
ние между двата пола (χ2 = 14,481а, p = 0,04). 

Най-засегнати при мъжкия пол са възрастовите групи от 51 – 60 год. и 61 – 
70 години. Жените боледуват най-често в групата 31 – 40 год., следвана от 61 – 
70 год. Прави впечатление малкия брой оперирани във възрастовите групи над 
80 год. и под 20 години. 

От оперираните в детска възраст, най-младият пациент e на 1 месец, а най-
големият на 17 години. При оперираните възрастни пациенти, най-младият е на 
19 години, а най-възрастният на 82 години. 

Данните за средната възраст на оперираните деца и възрастни с АРА са 
представени на табл. 1: 

Табл. 1. Средна възраст на оперираните деца и възрастни с АРА  

Възраст Брой Средна 
възраст 

Стандартно 
отклонение 

Средна 
разлика 

Mann-
Whitney U р 

Деца 102 1,6 3,15 47,970 29,793 0,0001 
Възрастни 254 49,57 16,12 

Намерената междуполова разлика от 47,97 год. в полза на възрастните е статистически значима – 
Mann-Whitney U = 29,793, р = 0,0001. 

Сборната таблица със средните възрасти според пола при деца и възрастни с 
АРА е както следва (табл. 2): 

Табл. 2. Сборна таблица от средните възрасти според пола при деца и възрастни с АРА 

Пол Брой Средна 
възраст 

Стандартно 
отклонение 

Средна 
разлика 

Mann-
Whitney U р 

Момчета 91 1,45 2,93 
1,340 1,350 0,180 

Момичета 11 2,79 4,43 
Мъже 194 50,47 15,50 

3,800 1,597 0,111 
Жени 60 46,67 17,96 

Намерената междуполова разлика от 1,3 год. е в полза на момичетата и не е 
статистически значима – Mann-Whitney U = 1,350, р = 0,180 (p > 0,05). 

Намерената междуполова разлика от 3,8 год. е в полза на мъжете и не е ста-
тистически значима – Mann-Whitney U = 1,597, р = 0,111 (p > 0,05). 

Общо всички оперирани пациенти са на възраст от 1 месец до 82 години, 
като средната възраст при децата е 1,6 ± 3,15 год., а при възрастните е 49,57 ± 
16,12 год. 

Средната възраст на мъжкия пол при децата е 1,45 ± 2,93 год., а на женския 
е 2,79 ± 4,43 год. 

Средната възраст на възрастните пациентите е 49,57 ± 16,12 год. в диапазон 
от 19 до 82 год. С най-голям относителен дял са болните от възрастовата група 
от 51 – 60 год., следвани от 61 – 70 год. и 41 – 50 год., а с най-малък – над 
80 год. и под 20 год. 
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Така трябва да се отбележи, че при мъжете и при жените АРА се среща пре-
имуществено в най-трудоспособната възраст от 30 до 50 години, като средната 
възраст при мъжете е 50,47 ± 15,50 год., а при жените е 46,67 ± 17,96 год. Ак-
тивната трудоспособна възраст от 18 до 65 год. е най-често засегната, което има 
важно социално-икономическо значение. Постепенно с нарастването на въз-
растта броя на заболелите намалява и при двата пола. 

4.3.3. Професия 
При възрастните оперирани пациенти с АРА е извършено обследване съоб-

разно тяхната професия. Разпределението на тези пациенти според пола и про-
фесията е представено на табл. 3: 

Табл. 3. Разпределение на оперираните възрастни пациенти с АРА по пол и професия 

Бр. 
% 

Пол 

Професия 
Общо χ2 p 

Пенсионери Работници Служащи Безработни Учащи 

Мъже бр. 
%  

49 
25,3% 

80 
41,2% 

23 
11,9% 

38 
19,6% 

4 
2,1% 

194 
100,0% 

17,590 0,001 Жени бр. 
%  

25 
41,7% 

8 
13,3% 

7 
11,7% 

17 
28,3% 

3 
5,0% 

60 
100,0% 

Общо бр. 
%  

74 
29,1% 

88 
34,6% 

30 
11,8% 

55 
21,7% 

7 
2,8% 

254 
100,0% 

При оперираните от мъжки пол най-много са занимаващите се с физически 
труд – 41,2%, а при жените е групата на пенсионерите – 41,7%. Пациентите по-
сочили като професия „служещ“ са сходен процент при половете. Отчита се 
статистически значимо различие между професионалните групи при двата пола 
(χ2 = 17,590, р = 0,001). 

4.3.4. Видове АРА 
Според данните от клиничния материал възрастните болни с АРА се разде-

лят както следва: 
- Според локализацията на АРА 
Разпределението според локализацията на АРА и пола при възрастни паци-

енти е представено на табл. 4: 

Табл. 4. Разпределение на оперираните пациенти според пола и локализацията на 
АРА 

Бр. 
% 

Пол 

Локализация 
Общо χ2 p 

Повърхностни Дълбоки 

Мъже бр. 
% 

81 
41,8% 

113 
58,2% 

194 
100,0% 

0,047 0,828 Жени бр. 
% 

26 
43,3% 

34 
56,7% 

60 
100,0% 

Общо бр. 
% 

107 
42,1% 

147 
57,9% 

254 
100,0% 
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Според локализацията различаваме АРА в зависимост от това дали са по-
върхностно или дълбоко разположени. Установява се, че дълбоките типове абс-
цеси са по-често срещани и при двата пола: 58,2% при мъжете и 56,7% при же-
ните. Намерените разлики не са статистически значими – χ2 = 0,047, р = 0,828. 

- Според вида на АРА  
В зависимост от вида на заболяването и според пола възрастните пациенти 

се разпределят както следва (табл. 5): 

Табл. 5. Разпределение на оперираните възрастни пациенти според пола и вида АРА 

Бр. 
% 

Вид АРА 

Пол 
Общо χ2 p 

Мъже Жени 

Подкожни бр. 
% 

46 
73,0% 

17 
27,0% 

63 
100,0% 

1,543 0,672 

Интерсфинктерни бр. 
% 

47 
75,8% 

15 
24,2% 

62 
100,0% 

Ишиоректални бр. 
% 

71 
80,7% 

17 
19,3% 

88 
100,0% 

Супралеваторни бр. 
% 

30 
73,2% 

11 
26,8% 

41 
100,0% 

Общо бр. 
% 

194 
76,4% 

60 
23,6% 

254 
100,0% 

Ишиоректални абсцеси се установяват с най-висока честота (n = 71, 80,7%) 
при пациентите от мъжки пол. При жените наравно най-често също се откриват 
ишиоректални (n = 17) и подкожни абсцеси (n = 17). В сравняваните групи не се 
намира статически изразима разлика (χ2 = 1,543a, p = 0,672). 

4.4. Методи на проучването  
В изследването са използвани обективни методи за диагностика, съвремен-

ни клинични и оперативни методи, както разнообразни статистически методи за 
обработка на информацията.  

За изпълнение на поставените цел и задачите и при изработване на проуч-
ването са използвани диагностични, клинични, оперативни и статистически ме-
тоди. При всички оперирани пациенти с АРА са извършени общоприети изс-
ледвания с клинични, лабораторни и инструментални методи за изследване – 
анамнеза, обективно физикално изследване, ПКК, общ анализ на урината, био-
химичен анализ на кръвта, коагулограма, ЕКГ, консултация с терапевт и др. 

4.4.1. Диагностични методи  
Тези методи спомагат още в предоперативния период при детайлната диаг-

ностика на АРА с точно определяне на тяхната локализация, големина и вид.  
Лабораторни и инструментални методи: 
 Лабораторни изследвания – общ анализ на кръвта – ПКК, СУЕ, общ 

анализ на урината, биохимичен анализ на кръвта, коагулограма и др. Специално 
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внимание се обръща на промените в т.н. лабораторни маркери на възпаление-
то – данни за левкоцитоза, повишение на СУЕ, промени в левкоцитарната 
формула с предвижване на формените елементи в ляво, увеличаване на CRP. 
 Микробиологични изследвания – чрез бактериологично изследване на 

гнойния ексудат по време на оперативната намеса се изяснява спектъра на ае-
робните микроорганизми при АРА – идентификация на етиологичния микробен 
агент, култивиране на патогенния микроб с последващо изследване на неговата 
антимикробна чувствителност към антибиотици.  

Използвани са рутинни бактериологични методи за идентификация, които 
са извършени в Лабораторията по микробиология при УМБАЛ „Свети Георги“ 
ЕАД. Непосредствено след отваряне на гнойната кухина се взема проба, за да се 
определи вида на гноеродния микроорганизъм. При всички оперирани с АРА 
по време на хирургичната намеса е извършено бактериологично изследване, 
поради изискване на НЗОК за микробиологична посявка при гнойно-
възпалителни заболявания. Материалът от гнойта се посява в хранителни среди, 
като от получения растеж чрез последваща идентификация с тест-системи се 
определя микробния причинител. Култивирането се извършва на среди, които 
позволяват да се изолира максимално възможен спектър от аеробни микроорга-
низми, като са използвани кръвен агар, Левин агар и тиогликолатен бульон. Та-
ка посявките от гнойното съдържимо са култивирани на хранителни среди, за 
да се установи патогенния причинител, с последващо тестово изследване на не-
говата чувствителност към антибактериални средства. Отчитани са получените 
резултати от задръжката на растежа около диска под въздействието на антибио-
тици след инкубация в термостат при 37°С за период от 18 – 24 часа. Според 
диаметъра на зоната със задръжка на растежа са отчитани следните 3 степени 
на чувствителност на микробния щам: 

• Чувствителни  
• Слабо чувствителни 
• Резистентни  
За отчитане на резултатите от тестването на антимикробната чувствител-

ност е използван стандартът EUCAST. Не сме извършвали други последващи 
няколкократни микробиологични изследвания на раневия секрет, защото не сме 
имали за цел да проследим в динамика настъпващите промени в аеробната бак-
териална флора. Също така сме имали за задача да проучим аеробния микроби-
ологичен пейзаж при оперираните с АРА, поради което не са правени посявки 
за установяване на анаеробни бактерии. Материалът за анализ е вземан при 
първоначалната инцизия, като само при усложнени и септични клинични слу-
чай сме вземали повторна микробиологична посявка в постоперативния период. 
Хранителните среди с посявката се поставени в термостат при 37°С за 24 часа. 
Отделянето и култивирането на бактериите е провеждано по стандартните ме-
тодики на селективни и хранителни среди. В микробиологична лаборатория ус-
тановения бактериален причинител се идентифицира като монокултура или 
микробна асоциация. В случаите на поява на растеж с данни за наличие на мик-



17 

робни асоциации се извършва селективна идентификация на съответните бак-
териални причинители. След това посявката на гнойния материал се проучва за 
чувствителност към антибиотици по конвенционални методи – дисково-
дифузионният метод на Kirby-Bauer за бързорастящи бактерии с определяне на 
големината на зоната на задръжка към различни антибактериални средства. За 
целта на посявката с тест-културата са поставени книжни дискове, напоени с 
различни антибиотични средства. Съобразно големината на задръжката на зо-
ната на растежа се установява степента на резистентност или чувствителност 
към съответния антибиотик. Използван е и методът на минималната потискаща 
концентрация, при която се наблюдава задържане на видимия растеж на микро-
организмите. Получените резултати от антибиограмите са от съществено зна-
чение за адекватната антибактериална терапия. 
 Инструментални изследвания – аноскопия, сондиране с топчеста сонда, 

ректоскопия, ФКС, перинеална и трансректална ехография – за уточняване на 
вида, големината и локализацията на абсцеса, КТ и ЯМР на малък таз при 
ДАРА за преценка на топографо-анатомичната локализация. /Последните чети-
ри инструментални методи са прилагани само по показания при пациенти с ди-
агностични затруднения/. ЯМР се счита от SICCR за много чувствителен метод, 
особено при диагностицирането на супралеваторните АРА. Съвременен метод, 
които може да се използва особено в трудни диагностични случаи е ТЕМ – 
трансанална ендоскопска микрохирургия, с която се установява локализацията 
и обема при ДАРА, с възможност за миниинвазивни оперативни намеси. 

4.4.2. Клинични методи 
АРА обикновено лесно се диагностицира въз основа на характерната анам-

неза, типичната клинична симптоматика и физикалното обследване. Диагнозата 
АРА се установява при деца и възрастни пациенти въз основа на клиничния 
преглед, дигиталното изследване на правото черво и перианалната област, дан-
ните от лабораторните и инструментални изследвания. Така в предоперативния 
период при всички пациенти са извършени общоприетите методи за изследва-
не – анамнеза, оглед, палпация, ДРТ и БДП, аноскопия и др. Клиниката при 
АРА зависи от вида, големината и локализацията на възпалителния процес, на-
личието на придружаващи заболявания при болния и вирулентността на мик-
робния причинител. Диагностицирането при неусложнения ПАРА обикновено 
не представлява трудност, като коректната анамнеза и щателният оглед позво-
лява да се постави правилната диагноза. 

Основни клинични методи при обследване на пациентите с АРА са както 
следва: 

1. Анамнестични данни – начало и продължителност на оплакванията, лока-
лизация, интензивност, характер и динамика при болката, температура, кли-
нична динамика, нарушения при дефекация и микция, данни за хронични прид-
ружаващи заболявания (тези данни при децата са взети от майката). 

2. Общ физикален статус – оценка на общото състояние, пулс, кръвно наля-
гане, t0 и др.  
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3. Локален статус – в колянно-лакетно или в гинекологично положение. 
- Оглед на аноректалната област – отчитане местните признаци на възпале-

ние, данни за локална оточност с асиметрия на тъканите, наличие на инфилтрат 
с перифокален оток, зачервяване и хиперемия, наличие на стари ръбци при ре-
цидив, данни за патологични секреции (гной, кръв, слуз). 

- Дигитално ректално туширане (ДРТ) – установява разположението и обе-
ма на гнойника, палпиране на увеличената и възпалена крипта, наличие на бо-
лезненост. Бидигитална /вътрешна и външна/ палпация (БДП), Периректална 
/външна/ палпация (ПРП) – за оценка на болезненост, локализазиция, размери, 
форма, консистенция на инфилтрата, установяване на зони с различна плът-
ност, данни за флуктуация, вид на фистулния ход и др. 

- При наличие за съпътстващи заболявания – консултативни прегледи с кар-
диолог, анестезиолог-реаниматор, уролог и др. 

4.4.3. Оперативни методи  
Лечението на АРА е само хирургично, поради което трябва да се извърши в 

първите часове след поставяне на диагнозата. Единствено при деца, особено в 
кърмаческа възраст, в началните стадий на АРА може да се започне с консерва-
тивно лечение. Приложените оперативни методи зависят от вида, локализация-
та и големината на наличния абсцес. 

4.4.3.1. Предоперативна подготовка  
Хирургичното лечение винаги се извършва след предоперативна подготов-

ка, като нейната продължителност зависи от общото състояние, наличието на 
септични прояви и придружаващи заболявания със засягане на жизнено важни 
органи на пациента. Извършва се предоперативен анализ на вида, разпростра-
нението и локализацията на АРА, като сроковете за извършване на оперативна-
та намеса се съобразяват с клиничното състояние при болния. При ДАРА с на-
личие на септични симптоми и интоксикация се провежда комплексна терапия, 
с инфузии, широкоспектърни антибиотици, дезинтоксикиращи средства, анал-
гетици, корекция на промените във водно-електролитния баланс, на хипотония-
та и на настъпилите компликации при съпътстващите заболявания. При паци-
енти с АРА не се налага предоперативно да се извършва почистване на дебело-
то черво, тъй като клизмата е доста болезнена процедура. 

4.4.3.2. Показания за оперативно лечение на АРА  
Индикациите за хирургично лечение при АРА се поставят след комплексен 

анализ и оценка на данните от основните клинични, лабораторни и инструмен-
тални изследвания. Точното определяне на показанията за хирургично лечение 
и избирането на правилен оперативен метод са гаранция за радикално лечение с 
благоприятен изход за пациента. Винаги трябва предоперативно точно да се 
оценят клиничните и диагностични данни, като това спомага за коректния под-
бор на оперативна методика. Изборът на метод за хирургично лечение се из-
вършва въз основа на оценка възрастта на пациента, вида, локализацията и го-
лемината на АРА, наличието на придружаващи заболявания, прояви на септич-
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но състояние и давността на заболяването. Важни са също уменията на хирурга, 
който адекватно да определи най-подходящата оперативна техника. При неясни 
диагностични случаи правилният избор на оперативен способ може да е сложна 
и трудна задача, като при дълбоките АРА не рядко липсва ясна зависимост 
между големината на абсцеса, степента на възпалителния процес и наличната 
клинична симптоматика. Честите повторни нагноявания и рецидивиране на бо-
лестта показват недостатъчната ефективност на голяма част от прилаганите хи-
рургични методи. 

Положението на болния на операционната маса е в гинекологична позиция. 
Мнозинството пациенти с АРА са оперирани с обща венозна или интубационна 
анестезия, като по показания в единични случаи е прилагана епидурална анес-
тезия. При всички болни с ДАРА, наличие на септично състояние с фебрилитет, 
придружаващи заболявания като захарен диабет, имунодефицитни състояния, 
обезитас, усложнени хронични заболявания е провеждана комплексна антибак-
териална и реанимационна терапия. В следоперативния период болният е на 
свободен болничен и хранителен режим без диета, а преди ежедневните прев-
ръзки се правят седящи бани с леко топъл разтвор на калиев перманганат. В 
първите постоперативни дни при ДАРА поради наличната гнойна секреция са 
необходими ежедневно по 1 – 2 превръзки, с извършване на промивки с локал-
ни антисептични средства – 3% кислородна вода, йодповидон, разтвор на фура-
цилин и йодасепт. 

4.4.3.3. Видове оперативни методи при АРА 
Показанията за операция се базират на данните от наличната клинична на-

ходка и резултатите от цялостно диагностично изследване. Трябва да се от бе-
лежи, че самопроизволно отваряне на АРА е установено при 23 възрастни па-
циенти (9,1%), като независимо от това те също са оперирани. Всички опера-
тивни намеси са приложени при спазване на общохирургичните медицински 
стандартни и правилата за добра клинична практика, като използваната мето-
дика е съобразно вида и локализацията на АРА. По принцип винаги сме се 
стремели към широка инцизия, щателна ревизия с максимална първична ради-
кална некректомия и дрениране. Много е важно интраоперативното палпаторно 
обследване на дъното и стените на раната, с оглед установяване на странични 
гнойни огнища. Дреновете са фиксирани след поставянето им на декливно мяс-
то и стигащи дъното на абсцесната кухина.  

Всеки хирургичен метод за лечението на АРА включва извършването на 
следните приоми: 

• Широка радиерна и полулунна инцизия или овална ексцизия на 3 – 4 см 
от аналния ръб, като винаги се стремим по възможност разрезът да е максимал-
но близо до ануса. 

• Ревизия на абсцесната кухина, с евакуация на гнойта и премахване на 
некротичните материи, с извършване при необходимост на хемостаза. 

• Сондиране с топчеста сонда през абсцесната кухина в посока към засег-
натата крипта за установяване и ликвидиране на вътрешния отвор, чрез пър-
вична оперативна или лигатурна фистулотомия с извършване на криптектомия. 
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• Санация на гнойната кухина с кислородна вода и течни антисептици. 
• Дрениране – 1 дрен при ПАРА и обикновено 2 дрена при ДАРА.  
Според обема на оперативната техника прилагаме следните видове методики: 
1. Инцизия, ревизия, санация и дренаж 
Това е най-често прилаганият хирургичен метод предимно при повърхност-

ните подкожни, субмукозни и ниски интерсфинстерни АРА, като стандартната 
методика включва инцизия, ревизия, санация и дрениране. Важно е, че това са 
основните оперативни принципи, които са включени като етап от лечението 
при всички видове хирургични намеси при АРА. Методиката представлява по-
лулунен разрез или овална ексцизия на поне 3 – 4 см от ануса върху мястото на 
флуктуацията, пълно евакуиране на гнойта, отстраняване на некротичните 
участъци, дигитално разграждане на наличните прегради. Последва щтателна 
санация и промивка на абсцесната кухина с 3% кислородна вода, 10% йодпови-
дон и локални антисептици. Следва поставяне на дрен на абсцесната кухина на 
декливно място, като той се фиксира с конец в края на оперативната рана. По 
принцип извършването на тази хирургична манипулация не представлява тех-
нически проблем. Много е важно обаче да се извърши в едно действие пълна 
ексцизия на некротичните и нежизнеспособни тъкани, с оглед по-бързото озд-
равяване. Методиката е приложена при 137 възрастни пациенти (53,9%), с раз-
лични видове АРА. Трябва да се избягва прилагането на микроинцизия и нее-
фикасно дрениране, които могат да доведат до повторно нагнояване, рецидиви-
ране на болестта и поява на АРФ. За да се избегне слепване на ръбовете и да се 
осигури зеене на раната, най-добре е инцизията да е под форма на овална екс-
цизия.  

Трябва да се отбележи, че има също публикации отчитащи в близо 30% от 
клиничните случаи настъпване на излекуване дори само след инцизия и дрени-
ране. Мнозинството автори отчитат над 60% повторна поява на АРА или сфор-
миране на АРФ след извършване само на инцизия с дренаж. Те считат, че ос-
новна причина за това е наличието на комуникация посредством вътрешния от-
вор с просвета на ректума, от където последват повторните инфектирания и ре-
цидивиране на заболяването.  

При ДАРА, подковообразен и гнилостен АРА, поради продължаване на 
гнойно-възпалителните изменения, може да се наложи извършването на допъл-
нителни 2 до 3 инцизии, до окончателно саниране на наличната инфекция. 

2. Инцизия, ревизия, първична фистулотомия с криптектомия и дре-
наж 

Тази оперативна методика се счита от редица колопроктолози за радикален 
и дефинитивен прийом при хирургичното лечение на АРА, като в тези клинич-
ни случай гнойната кухина е в близост до linea anorectalis. След идентификация 
на абсцеса се извършва широка полулунна инцизия, евакуация на гнойно-
некротичните тъкани, след което с топчеста сонда се установява и излиза през 
вътрешния отвор на гнойника. Това сондиране трябва да се извършва внима-
телно, като се прониква от абсцесната кухина по наличния фистулен ход в по-
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сока към засегнатата крипта. В тези случаи почти винаги фистулния тракт има 
ниско разположение, с къс и линеен ход. Следва извършването на едномомент-
на оперативна фистулотомия, като за целта по сондата се изсича част от пери-
неалната кожа и от ректалната лигавица заедно със засегнатата крипта под 
формата на триъгълник (с основа към гнойника и връх към денталната линия в 
ректума) т.н. операция на Gabriel. По този начин едноетапно при оперативната 
намеса се премахват наличния АРА, отваря се чрез фистулотомия наличния 
гноен фистулен ход в просвета на ректума и се изсича засегнатата крипта. Тя се 
прилага при ниски, подкожно-субмукозни абсцеси, при които стена им се раз-
сича в просвета на правото черво през вътрешния отвор на гнойника.  

Предимствата на този метод са, че едномоментно оперативно се извършва 
инцизия с ревизия при АРА, като заедно с това се ликвидира вътрешен отвор на 
гнойника чрез ексцизия на засегнатата крипта. Тази оперативна методика е 
приложена при 48 пациенти (18,9%) с АРА, при които са установени интрас-
финктерен или нисък транссфинктерен фистулен ход. В тези случаи извърше-
ната фистулотомия има минимално травматично въздействие само на повърх-
ностната част от сфинктера и не влияе на континенцията. Методиката се прила-
га само при повърхностни АРА, когато фистулния ход също не е дълбоко раз-
положен (при пресичане не повече от 30% на мускулните влакна на външния 
анален сфинктер). Уместно е в някои случаи също да се извършва кюретиране 
на отворения фистулен ход, като тези процедура не представлява трудност и 
има добър резултат. За прилагането на едномоментна първична фистулотомия 
при пациенти с АРА е необходимо: точно интраоперативно верифициране на 
фистулния ход към вътрешния отвор на абсцеса, този фистулния ход е най-
често повърхностен – интрасфинктерен или транссфинктерен и наличие на ко-
лопроктологичен опит на хирургичния екип. Основното за оздравяването след 
фистулотомията е регенераторният процес да започне от дълбочината на опера-
тивната рана към нейната повърхност. 

3. Инцизия, ревизия, с лигатурна фистулотомия и дренаж 
Първоначално се извършва широка радиерна или полулунна инцизия с пос-

ледващо евакуиране на гнойта, отстраняване на некротичните участъци и диги-
тално разграждане на сепариращите прегради. Следва сондиране с топчеста 
сонда през абсцесната кухина в посока към засегнатата и възпалена крипта, ка-
то се установява вътрешния фистулен отвор в ректума. Методиката се прилага 
основно при високо отваряне на фистулния ход спрямо сфинктера, като това са 
по-дълбоко разположени интерсфинктерни, исшиоректални и супралеваторни 
АРА. Върху сондата се извършва надрязване на перианалната кожата и ректал-
ната мукоза заедно с уплътнената крипта (криптектомия), като се внимава за 
влакната на m. sphincter ani externus, след което посредством сондата се поставя 
и лигира еластична гумена лигатура от кант на ръкавица за постепенно преряз-
ване на аналния сфинктер. Така с помощта на топчестата сонда се определя по-
соката и дълбочината на фистулния ход към вътрешния отвор на гнойника, кое-
то често може да се подпомогне посредством аноскопия. Използването на лига-
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турния метод при тези клинични случай е за да се избегне появата на сфинк-
терна недостатъчност, ако едномоментно се прережат по-голяма част от мус-
кулните му влакна.  

Поставянето на еластична лигатура с цел да се извърши постепенна проряз-
ваща фистулотомия, се прави само ако над 30% от мускулните влакна на външ-
ния сфинктер лежат над фистулния ход към вътрешния отвор на абсцеса. Мно-
го е важно при лигатурния метод еластичната лигатура да премине по възмож-
ност през задната срединна част в правото черво, където в някоя Морганиева 
крипта е вътрешния отвор на гнойника. Точно в тази област към задната коми-
сура на аналния сфинктер към 18 часа по аналния циферблат, външният анален 
сфинктер е с по-дебели мускулни влакна, като при постепенното пристягане на 
лигатурата има най-малка опасност от травмиране на сфинктерния апарат. Ако 
едномоментно в тези случай се пререже външния сфинктер, има не малка опас-
ност от последваща негова инсуфиценция с незадържане на газове и течни 
фекалии. При необходимост се извършва атравматичен кюретаж на фистулния 
ход под сфинктерните мускулни влакна с островърха малка кюрета, с цел по-
добро премахване на наличните гнойно-некротичните тъкани. Така поставената 
еластична лигатура се лигира с конец за тонично постепенно прерязване на 
аналния сфинктер. Този оперативен метод се извърши едномоментно при 69 
пациенти (27,2%) при наличен висок транссфинктерен и екстрасфинктерен ход 
към вътрешния отвор на гнойника.  

Основният момент при оперативната манипулация след санацията на гной-
ната кухина, е точното установяване вътрешният отвор на абсцеса и последва-
щото поставяне на еластична гумена лигатура. Трябва да се има в предвид, че в 
условия на неотложна спешност нерядко точната идентификация на вътрешния 
фистулен отвор на гнойника е доста трудна задача. Причина за това са възпали-
телните промени на околните тъкани, изразения оток, наличните инфилтрати, 
който водят до деформации и промяна в анатомията на правото черво. Така при 
около 30 – 40% от пациентите е затруднено установяването на вътрешния от-
вор, особенно при по-дълбоките транссфинктерни и екстрасфинктерни фистул-
ни ходове. При несигурност в точното установяване на вътрешния отвор на 
фистулния ход е желателно да се преустанови неговото търсене. Ако това про-
дължи, може да се направи fosse route (лъжлив път), което може да доведе до 
неприятен ятрогенен рецидив на заболяването. В постоперативния период елас-
тичната лигатура се пристяга 2 – 3 пъти през интервал от 3 – 4 дни до посте-
пенното прорязване на сфинктерния апарат. Повечето автори отчитат значител-
но по-добри постоперативни резултати след първичната оперативна или лига-
турна фистулотомия в сравнение само с обикновените инцизия с дренаж. Мето-
дите с ликвидиране на вътрешния отвор на АРА посредством първична или ли-
гатурна фистулотомия са оптимални и радикални оперативни намеси при АРА, 
осигуряващи трайно излекуване на пациентите. 

Разпределението на възрастни пациенти с АРА съобразно вида оперативни 
намеси е представено на фиг. 4: 
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Фиг. 4. Видове оперативни методи при възрастни пациенти с АРА 

При хирургичното лечение на различните видове АРА винаги трябва да се 
прилагат принципите за максимален радикализъм при премахването на гнойно-
некротичните тъкани в абсцесните кухини и оптимален консерватизъм при 
сфинктеросъхраняващи манипулацци в близост до външния анален сфинктер. 

4.4.4. Статистически методи 
Получените резултати са изследвани със съвременни статистически методи, 

което осигурява коректността на извършеното проучване. Наличните данни от 
болничната документация и цялата първична информация е кодирана и въведе-
на в компютърна база данни, обработена е с Excel Microsoft Office 365 и статис-
тически пакет SPSS Statistics v. 26, като за достоверни се приеха стойности при 
ниво на значимост на нулевата хипотеза р < 0,05. 

Изхождайки от обема и вида на данните при клиничното проучване бяха 
използвани следните статистико-математически методи: 

- Дескриптивен анализ – за описание на структурата на изследваните про-
менливи. 

- Вариационен анализ на количествени променливи – количествено описание 
на основните свойства и характеристики на множеството от данни, обобщаване 
и оценка на основните статистически параметри. 

- Графичен метод – за нагледно представяне и илюстриране на получените 
резултати. 

- χ2 анализ (Chi-squared test) – за установяване на зависимости между качес-
твени променливи. 

- Likelihood ratio test или Fisher exact test, при липса на условия за приложе-
ние на Chi-squared test. 

- t-критерий на Student – за сравнение между две извадки с количествени 
променливи. 

- При абнормално разпределение на количествените променливи се използ-
ва непараметричният аналог на t-теста, а именно – Mann-Whitney U-test – за 
сравняване на еквивалентни по местоположение/позиция величини (медиани 
или средни рангове) при две независими извадки.  
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5. СОБСТВЕНИ РЕЗУЛТАТИ 

5.1. Общи характеристики на оперираните с АРА  

5.1.1. Видове придружаващи заболявания 
Средната възраст на оперираните възрастни пациенти е 49,57 ± 16,12 год., 

като най-младия е на 19 год., а най-възрастния е на 82 год. Безспорно с нараст-
ване на възрастта тя се явява рисков фактор, поради увеличаване честотата на 
придружаващите заболявания. 

Общо при 122 възрастни пациенти (48%) са диагностицирани съпътстващи 
хронични заболявания като АХ, ИБС, хроничен бронхит, обезитас, ЗД, невро-
логични заболявания, заболявания на стомашно-чревния тракт и др. Захарният 
диабет има съществена роля при появата на АРА, поради настъпващите при не-
го съдови разстройства и отслабването на имунитета. 

От тези болни с две и повече съпътстващи заболявания са 66 болни (54,1%). 
Общото състояние на мнозинството възрастни болни в началото при хоспи-

тализацията е добро до задоволително. 
В детска възраст са установени 7 деца (6,9%) с придружаващи заболявания, 

повечето от които с вродена генеза. 

5.1.2. Среден болничен престой 
Извърши се анализ на продължителността на стационарното лечение при 

деца и възрастни пациенти, като се установи, че величината на средния болни-
чен престой при децата е статистически значимо по-малка от тази при възраст-
ните пациенти (p = 0.000). Обективните причини за това са наличните анатомо-
физиологични различия, редките в детската възраст дълбоки и големи по обем 
АРА, сравнително лесното диагностициране, несложното оперативно лечение и 
протичащ най-често без усложнения постоперативен период. 

Данните за средния болничен престой при оперираните деца с АРА са както 
следва (табл. 6): 

Табл. 6. Среден болничен престой на оперираните деца с АРА  

Пол Брой Среден  
леглоден 

Стандартно 
отклонение 

Средна 
разлика 

Маnn-Whitney 
U р 

Момчета 91 3 1,69 
1,100 2,142 0,034 

Момичета 11 1,90 0,54 

Средният престой в стационара при момчетата е 3 ± 1,69 дни, а на момиче-
тата по-къс – 1,90 ± 0,54 дни. Намерената междуполова разлика в пролежаните 
леглодни при децата от 1,1 дни е статистически значима – Маnn-Whitney-U = 
2,142, p = 0,034. Средният болничен престой на оперираните деца с перианални 
абсцеси е 2,88 ± 1,64 дни. 

Данните за средния болничен престой при оперираните възрастни пациенти 
с АРА е представен на табл. 7: 
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Табл. 7. Среден болничен престой на оперираните възрастни пациенти с АРА 

Пол Брой Среден лег-
лоден 

Стандартно 
отклонение 

Средна 
разлика 

Маnn-Whitney 
U р 

Мъже 194 5,12 3,06 0,360 0,793 0,428 Жени 60 5,48 3,10 

Средният престой в стационара при мъжете е 5,12 ± 3,06 дни, а за жените – 
5,48 ± 3,10 дни (Маnn-Whitney-U = 0,793, p = 0,428).  

Средният болничен престой на оперираните възрастни пациенти с периа-
нални абсцеси е 5,21 ± 3,07 леглодни. 

5.2. Резултати от аеробния микробиологичен пейзаж при деца оперира-
ни с АРА 

Общо са проучени резултатите от микробиологичните изследвания на 102 
оперирани деца за АРА на възраст от 1 месец до 17 години за десетгодишен пе-
риод от време през 2010 – 2019 г. Според получените резултати от бактериоло-
гичните посявки същите се разделят на три основни групи – микроорганизми 
като монокултури, микробни асоциации като смесена инфекция и стерилни по-
сявки (табл. 8): 

Табл. 8. Резултати от микробиологичните посявки при деца с АРА 

Изследвани култури при деца Честота Процент 
Монокултура 64 62,7% 
Микробни асоциации 12 11,8% 
Стерилни посявки 26 25,5% 
Общо 102 100% 

Най-голям интерес представляват резултатите от груповия видов състав 
на микробиологичните причинители на АРА в детската възраст. Общо са 
проучени резултатите от 114 посявки на микроорганизми (64 монокултури + 
24 (12x2) микробни асоциации + 26 стерилни), които са представени на 
следващата фиг. 5: 

 

Фиг. 5. Резултати от микробиологичните посявки при деца с АРА  
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Структурата на микробиологичните изолати при деца с АРА е както следва 
(табл. 9): 

Табл. 9. Структура на микробиологичните резултати при деца 

Структура на изолатите при деца Честота Процент 
Escherichia coli 45 39,5% 
Klebsiella pneumoniae complex 11 9,6% 
Proteus mirabilis 8 7,0% 
Staphylococcus aureus 8 7,0% 
Enterobacter cloacae complex 3 2,6% 
Enterococcus faecalis 3 2,6% 
Klebsiella oxytoca 3 2,6% 
Klebsiella aerogenes 2 1,8% 
Pseudomonas aeruginosa 2 1,8% 
Streptococcus beta-haem. Group A 1 0,9% 
Serratia marcescens 1 0,9% 
Citrobacter freundii 1 0,9% 
Стерилни посявки 26 22,8% 
Общо 114 100% 

Преобладаващ микроорганизъм и с водеща роля като причинител на АРА в 
детската възраст е Е. coli, с относителен дял от около 40%. Други основни 
представители на аеробния микробиологичен пейзаж от патогенната микроф-
лора при децата са както следва: Klebsiella spp.(K. pneumoniae complex+K. 
oxytoca+K.aerogenes) – 14%, Proteus mirabilis – 7,0%, Staphylococcus aureus – 
също 7,0%, Enterobacter cloacae complex и Enterococcus faecalis с по 2,6%, 
Pseudomonas aeruginosa – 1,8% и стерилни с липса на растеж – 22,8%. 

Получените микробиологични резултати показват, че не рядко причинители 
на АРА в детската възраст са стафилококи, които са установени само като мо-
нокултура и нито веднъж в микробиологична асоциация.  

Като монокултура при АРА са намерени следните микроорганизми (табл. 10): 

Табл. 10. Структура на установените причинители като монокултура при деца с 
АРА 

Структура на установените причинители като монокултура Честота Процент 
Escherichia coli 36 56,3% 
Klebsiella (pneumoniae complex, oxytoca, aerogenes) 13 20,2% 
Staphylococcus aureus 8 12,5% 
Enterococcus faecalis 2 3,1% 
Enterobacter cloacae complex 1 1,6% 
Proteus mirabilis 1 1,6% 
Citrobacter freundii 1 1,6% 
Serratia marcescens 1 1,6% 
Streptococcus beta-haem. Group A 1 1,6% 
Общо 64 100% 

Структурата на състава от смесена инфекция с микробни асоциации при 
АРА в детската възраст е представена на следващата табл. 11: 



27 

Табл. 11. Резултати от установените микробни асоциации при деца с АРА 

Видове микробни асоциации при детска възраст Честота Процент 
Escherichia coli + Proteus mirabilis 4 33,3% 
Escherichia coli + Klebsiella pneumoniae complex 2 16,7% 
Escherichia coli + Enterococcus faecalis 1 8,3% 
Escherichia coli + Escherichia coli ESBLs (+) 1 8,3% 
Proteus spp. + Klebsiella aerogenes 1 8,3% 
Proteus mirabilis + Enterobacter cloacae complex 1 8,3% 
Pseudomonas aeruginosa + Proteus mirabilis 1 8,3% 
Enterobacter cloacae complex + Pseudomonas aeruginosa 1 8,3% 
Общо 12 100% 

Микробни асоциации или смесена инфекция се състоят от следните видове 
микробни двойки както следва: Е. сoli + P. mirabilis при 4 случаи, Е. сoli заедно 
с K. pneumoniae complex при 2 случая, Е. сoli с представители на E. faecalis в 1 
случай, Е. сoli + Е. сoli ESBL (+) в 1 случай и други 4 случая с единични комби-
нации между Грам-негативни микробиологични представители.  

Съществено е да се проучи общото участието на всеки вид микроорганизъм 
като монокултура и микробна асоциация в генезата на АРА в детската възраст. 
Общото групиране на микробните изолати при оперираните деца за АРА е 
представено както следва (табл. 12): 

Табл. 12. Общо участие на различните микробни изолати в генезата на АРА при деца 

ДЕЦА Моно- 
култура 

Микробни 
асоциации Общо χ2 p 

Escherichia coli  Бр. 
%  

36 
80,0% 

9 
20,0% 

45 
100,0% 

29,795a 

 
LL=31,221 

0,002 
 

p=0.001 

Klebsiella pneumoniae 
complex  

Бр. 
%  

9 
81,8% 

2 
18,2% 

11 
100,0% 

Proteus mirabilis Бр. 
%  

1 
12,5% 

7 
87,5% 

8 
100,0% 

Staphylococcus aureus Бр. 
%  

8 
100,0% 

0 
0,0% 

8 
100,0% 

Klebsiella oxytoca Бр. 
%  

3 
100,0% 

0 
0,0% 

3 
100,0% 

Enterococcus faecalis Бр. 
%  

2 
66,7% 

1 
33,3% 

3 
100,0% 

Enterobacter cloacae 
complex 

Бр. 
%  

1 
33,3% 

2 
66,7% 

3 
100,0% 

Klebsiella aerogenes Бр. 
%  

1 
50,0% 

1 
50,0% 

2 
100,0% 

Pseudomonas aeruginosa Бр. 
%  

0 
0,0% 

2 
100,0% 

2 
100,0% 

Serratia marcescens Бр. 
%  

1 
100,0% 

0 
0,0% 

1 
100,0% 

Citrobacter freundii Бр. 
%  

1 
100,0% 

0 
0,0% 

1 
100,0% 

Streptococcus beta-haem. 
Group A 

Бр. 
%  

1 
100,0% 

0 
0,0% 

1 
100,0% 

Общо Бр. 
%  

64 
72,7% 

24 
27,3% 

88 
100,0% 
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Общо Е. сoli се среща в детската възраст при 45 изолата (36 монокултури + 
9 микробни асоциации) от общо 88 изолата – т.е. има участие с 51,1%. 

Втора по честота е Klebsiella pneumoniae complex с участие в 11 изолата 
(9 монокултури + 2 микробни асоциации) – с участие от 12,5%. 

Установеното междугрупово различие при анализираните показатели е ста-
тистически значимо (χ2 = 29,795a, p = 0,002). 

За да проучим наличието на евентуални промени в аеробния микробиологи-
чен пейзаж при причинителите на АРА в детската възраст, решихме да разде-
лим 10-годишния период на изследвания, на два равни периода по пет години.  

През първите пет години (2010 – 2014 г.) при микробиологичния монито-
ринг на причинителите на АРА при децата се установи (табл. 13). 

Табл. 13. Структура на микробните причинители при деца през периода 2010 – 2014 г.  

Структура на причинителите при деца в периода 2010 – 2014 г. Честота Процент 
Escherichia coli 17 34,0% 
Staphylococcus aureus 7 14,0% 
Klebsiella pneumoniae complex 4 8,0% 
Klebsiella oxytoca 2 4,0% 
Citrobacter freundii 1 2,0% 
Proteus mirabilis 1 2,0% 
Streptococcus beta-haem. Group A 1 2,0% 
Стерилни посявки 17 34,0% 
Общо 50 100,0% 

През изследвания период 2010 – 2014 год. са отчетени общо 7 микробиоло-
гични причинители. Типично за АРА най-често се отчитат изолати с Е. сoli, на-
равно по брой със стерилните посявки от по 34%, следвани от S. aureus. Прави 
впечатление, че изолирането на S. aureus бележи необичайно висок брой от 
14%, като един от изолатите е и MRSA.  

Също така са значително повишените данни за наличие на стерилни по-
сявки от 34% за първите 5 години, спрямо само 14,1% през втория 5-годишен 
период. 

Съотношението през този първи период между Грам-негативни и Грам-
позитивни микроорганизми е представено на табл. 14: 

Табл. 14. Честота на Грам-негативни и Грам-позитивни микроорганизми през 
периода 2010 – 2014 г.  

2010 – 2014 г. Честота Процент 
Грам-негативни 25 50,0% 
Грам-позитивни 8 16,0% 
Стерилни 17 34,0% 
Общо 50 100,0% 
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През последните пет години (2015 – 2019 г.) на микробиологичния монито-
ринг на причинителите на АРА при децата се установиха данни за увеличаване 
на броя на микробните причинители на общо десет (табл. 15): 

Табл. 15. Структура на микробните причинители при деца през периода 2015 – 2019 г.  

Структура през 2015 – 2019 г. Честота Процент 
Escherichia coli 28 43,7% 
Klebsiella pneumoniae complex 7 10,9% 
Proteus mirabilis 7 10,9% 
Enterobacter cloacae complex 3 4,7% 
Enterococcus faecalis 3 4,7% 
Klebsiella aerogenes 2 3,1% 
Pseudomonas aeruginosa 2 3,1% 
Staphylococcus aureus 1 1,6% 
Klebsiella oxytoca 1 1,6% 
Serratia marcescens 1 1,6% 
Стерилни посявки 9 14,1% 
Общо 64 100,0% 

Резултатите показват типична доминация на микробиологичните предста-
вители на разред Enterobacterales – E. сoli с 43,7%, следвана поравно от K. 
pneumoniae complex и P. mirabilis с 10,9%. 

Прави впечатление през изследвания период значимото редуциране и нали-
чието на само един установен случай на S. aureus с 1,6%. 

Честотата през втория период между Грам-отрицателни и Грам-
положителни микроорганизми е представено на табл. 16:  

Табл. 16. Честота на Грам-негативни и Грам-позитивни микроорганизми през пери-
ода 2015 – 2019 г.  

2015 – 2019 г. Честота Процент 
Грам-негативни  51 79,7% 
Грам-позитивни 4 6,2% 
Стерилни посявки 9 14,1% 
Общо 64 100,0% 

През втория разглеждан период 2015 – 2019 г. се установява близо 80% 
присъствие на Грам-отрицателни микроорганизми в посявките. Интересно е, че 
спрямо предходния изследван период е налице два пъти повечето Грам (-) изо-
лати и съответно два пъти по-малкото Грам (+) изолати. 

През последните 5 години са открити при бактериологичните изследвания 
11 микробни асоциации от общо 12 за целия десетгодишен период от време. 
Тези резултати показват безспорно наличие на увеличено разнообразие на отк-
ритите микроорганизми. 
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При съпоставката на получените данни от двата пет годишни периода се ус-
тановява чувствително нарастване на представителите разред Enterobacterales 
през втория период на изследване. Така клиничното значение на тези бактериите, 
като основен етиологичен фактор за появата на АРА в детската възраст бележи 
ежегодно нарастване.  

Много характерна е също силна редукция през втория период на броя на 
S. aureus. При анализа на микробния причинител S. aureus като монокултура 
при децата се установи, че тяхната средната възраст е 3 години. 

5.3. Резултати от аеробния микробиологичен пейзаж при възрастни па-
циенти оперирани с АРА 

При всички оперирани възрастни болни е извършен подробен анализ на 
микробиологичните изследвания да изясняване на видовия бактериален аеробен 
спектър за появата на АРА. За целта се проведе ретроспективно и проспективно 
проучване на причинителите на 254 възрастни болни с общо 274 изолата (188 
монокултури + 20 двойки /20х2/ микробни асоциации + 46 стерилни) от микро-
биологичния анализ. Общо при 228 изолати се установи наличие на растеж, от 
които при 188 се отдели монокултура, а при 20 (20x2 = 40) – микробни двойни 
асоциации. Общо са идентифицирани 17 вида микробни култури. 

След инцизията на абсцесната кухина интраоперативно от гнойния ексудат 
със стерилен тампон се взема посявка, която се поставя в транспортна среда 
AMIES. Следва транспортиране до микробиологичната лаборатория, пробата се 
посява в хранителна среда и се поставя в термостат. Следва култивиране на се-
лективни и неселективни среди за установяване вида на бактериологичния при-
чинител, като същия се тества за определяне антибиотичната чувствителност. 

Според получените данни от посявките различаваме следните три основни 
групи резултати – микроорганизми като монокултури, микробни асоциации ка-
то смесена инфекция и стерилни без ръст на микрофлора (табл. 17): 

Табл. 17. Резултати от микробиологичните посявки при оперираните възрастни па-
циенти с АРА  

Изследвани посявки при възрастни пациенти Честота Процент 
Монокултура 188 74,0% 
Микробни асоциации 20 7,9% 
Стерилни посявки 46 18,1% 
Общо 254 100% 

При бактериологичните изследвания на АРА при 254 пациенти се установи, 
че микроорганизми като монокултура са налице при 188 пациенти (74,0%), сме-
сена инфекция с микробни асоциации при 20 пациенти (7,9%) и стерилни по-
сявки без растеж при 46 пациенти (18,1%). Установи се преобладаване на ае-
робните бактерии предимно като монокултури в микробния спектър, докато 
през миналите години е преобладавало становището за по-голяма честота на 
полимикробните асоциации при АРА. При статистическата обработка се уста-
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нови, че от получените резултати монокултурните посявки се срещат най-често 
в сравнение с тези на микробните асоциации (р < 0,05). 

Eтиологичната структура и спектъра на аеробните микроорганизми при 
възрастни пациенти с АРА са представени с голямо разнообразие както следва 
(фиг. 6): 

 

Фиг. 6. Аеробен микробиологичен спектър на причинителите при възрастни паци-
енти с АРА  

При извършения анализ на микробния пейзаж при оперираните възрастни 
болни с АРА се установи, че най-честият бактериален причинител е Е. coli. То-
зи основен изолат представлява чревен непатогенен коменсал, имащ най-голям 
дял при повече от половината пациенти (n = 160, 58,4%). При микроорганизми-
те в групата с монокултура основно са изолирани 142 бр. Е. coli. 

Вторият по честота е Proteus spp. с 15 изолата (5,5%), следвани от Klebsiella 
spp. (K. pneumoniaе + K. oxytoca + K. aerogenes) с 11 изолата (4%). След тях 
следват Staphylococcus spp. общо при 12 изолата (4,4%) – S.aureus при 9 + коа-
гулазо-негативни стафилококи (CoNS) при 3, Enterococcus faecalis при 8 изолата 
(2,9%) и Enterobacter cloacae complex при 6 изолата (2,2%). 

Staphylococcus spp. по наши данни се среща при 12 изолата (4,4%), като 
според различни данни не се открива често (2 – 9%), но в някои случай протича 
значително по-тежко. 

Данните за видовия състав на причинителите с микробни асоциации на АРА 
при възрастни пациенти са представени на следващата табл. 18: 

Микробиологични причинители при възрастни болни 
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Табл. 18. Резултати от установените микробиологични асоциации при възрастни 
пациенти оперирани за АРА 

Видове микробни асоциации при възрастни Честота Процент 
Escherichia coli + Enterococcus faecalis 4 20% 
Escherichia coli + Proteus mirabilis 3 15% 
Escherichia coli + Klebsiella pneumoniae complex 3 15% 
Escherichia coli + Klebsiella oxytoca 2 10% 
Escherichia coli + Staphylococcus aureus 2 10% 
Escherichia coli + Enterobacter cloacae complex 1 5% 
Escherichia coli + Acinetobacter baumannii 1 5% 
Escherichia coli + Proteus vulgaris 1 5% 
Escherichia coli + Streptococcus beta-haem. Group B 1 5% 
Enterococcus faecalis + Klebsiella pneumoniae complex 1 5% 
Proteus mirabilis + Enterobacter cloacae complex 1 5% 
Общо 20 100% 

Почти винаги в двойките от микробни асоциации със смесена инфекция е 
участвал Е. coli, като другите видове бактерии са както следва: Enterococcus 
faecalis при 4 случая, Protеus mirabilis при 3 случая, Klebsiella pneumoniae 
complex също в 3 случая, K. oxytoca в 2 случая, Staphylococcus aureus в 2 случая. 

Табл. 19. Сборен аеробен микробиологичен спектър при възрастни пациенти с АРА 

Структура на изолатите при възрастни пациенти Честота Процент 
Escherichia coli 160 58,4% 
Proteus mirabilis 13 4,7% 
Staphylococcus aureus 9 3,3% 
Enterococcus faecalis 8 2,9% 
Klebsiella pneumoniae complex 6 2,2% 
Enterobacter cloacae complex 6 2,2% 
Pseudomonas aeruginosa 5 1,8% 
Acinetobacter baumannii 3 1,1% 
Klebsiella oxytoca 3 1,1% 
Staphylococcus coagulase negative 3 1,1% 
Streptococcus beta-haem. Group B 3 1,1% 
Klebsiella aerogenes 2 0,7% 
Proteus vulgaris 2 0,7% 
Streptococcus beta-haem. Group A 2 0,7% 
Serratia marcescens 2 0,8% 
Candida albicans 1 0,4% 
Стерилни посявки 46 16,8% 
Общо 274 100,0% 
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Съвсем закономерно се установи, че най-често срещан микроорганизъм в е 
Е. coli в 160 (58,4%), от които като монокултура при 142 изолата (88,75%) и ка-
то микробни асоциации в 18 изолата (11,25%). Това е основният и водещ пато-
ген при оперираните пациенти с АРА. По-честото диагностициране и превали-
ране на Е. coli спрямо другите микроорганизми е статистически значимо (р < 
0,05). Трябва да се отбележи, че през проучвания период от време Е. coli има 
нарастваща тенденция в своето разпространение. 

Вторият по честота микроорганизъм в аеробната етиологична структура в 
микробния пейзаж е също от ентеробактерии – Proteus mirabilis (n = 13, 4,7%), 
като при него също се отчита тенденция за увеличение на неговото разпростра-
нение. 

Други следващи причинители са Staphylococcus aureus в 3,3%, а под 3% се 
установяват Enterococcus faecalis (2,9%), Enterobacter cloacae complex (2,2%) и 
бактериите от род Klebsiella spp. – K. pneumoniae complex (2,2%), K. oxytoca 
(1,1%) и K. аerogenes (0,7%).  

Останалите бактериални причинители се срещат в порядъка от 1,8% до 
0,4% като след тях са: Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, 
Staphylococcus coagulase negative, Streptococcus beta-haem. Group B (S. agalactiae) и 
A (S. pyogenes), Proteus vulgaris и др. 

Относно единичният изолат на Candida albicans (n = 1; 0,4%) е при жена и е 
малко вероятно да е в следствие на екзогенна инфекция, като може да е от вла-
галищен произход, данни за имуносупресия или предшестваща неправилна ан-
тимикробна терапия. 

АРА са често проктологично заболяване, поради което посявки от изолира-
ните микроорганизми се диагностицират във всички възрасти при оперираните 
пациенти. Установените бактериални изолати съобразно възрастовите групи се 
разпределят както следва (фиг. 7):  

 
Фиг. 7. Честота на бактериалните изолати според възрастовите групи при пациенти 
с АРА 

Бактериалните посявки установени като монокултура са пиково разпреде-
лени във възрастовите групи от 31 – 40 год. и от 51 – 70 год. Най-голям брой 
изолати с микробни асоциации са установени при 51 – 70 год. Стерилните по-
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сявки показват равномерно разпределение при болните в трудоспособна въз-
раст, като след 61 години започват плавно да намаляват.  

Разпределението на микробните изолати при възрастни пациенти с АРА е 
както следва (табл. 20): 

Табл. 20. Разпределението на микробните изолати при възрастни пациенти с АРА 

2015 – 2019 г. Възрастни болни Честота Процент 
Грам-негативни 201 73,3% 
Грам-позитивни 26 9,5% 
Гъбички 1 0,4% 
Стерилни посявки 46 16,8% 
Общо 274 100,0% 

При съпоставяне на резултатите на Грам-негативните спрямо Грам- пози-
тивните микроорганизми при АРА се установи, че Грам (-) се срещат много по-
често, като съотношението при тях е 7,7:1.  

Сред микробиологичните изолати преобладават Грам (-), които са 201 
(73,3%) щама, като сред тях най-много са от разред Enterobacterales. Грам (+) 
съставляват 26 (9,5%) изолати, от който най-често се изолират Enterococcus spp. 

Въз основа на извършеното голямо микробиологично изследване с 274 изо-
лата от 254 възрастни пациента оперирани за АРА се установи, че всички бак-
терии от нормалната чревна флора могат да са причинители на гнойно възпале-
ние в периректалните тъкани. По принцип в просвета на правото черво същест-
вува разнообразна условно-патогенна флора, но която особено при имунокомп-
рометирани пациенти бързо може да стане високо вирулентна. Промени в бак-
териалния спектър през анализирания период трудно могат да се установят, ос-
новно поради липса на предхождащи изследвания, които да послужат като база 
за сравнение.  

Извършените наблюдения позволиха да се установи моментното състояние 
на видовия състав на аеробния микробиологичен пейзаж на причинителите при 
АРА, което е съществен принос на проведеното проучване. 

5.4. Резултати от антимикробната чувствителност на изолатите при де-
ца оперирани с АРА 

При бактериологичните изследвания се извършва установяване на конкрет-
ния причинител на АРА в детската възраст, като след това се изследва чувстви-
телността на изолираните микроби към различните антибиотици. Извършено е 
дългогодишно проучване на чувствителността към антибактериални лекарстве-
ни средства на аеробната микробна флора, водеща до гнойно-възпалително за-
боляване в аноректалната област. Проведеното изследване е ретроспективно и 
проспективно въз основа данните от антибиограмите на причинителите на АРА, 
с цел прилагане на адекватна емпирична терапия и установяване на резистент-
ните щамове.  

Безспорен факт в медицинската литература са малкият брой изследвания на 
микробиологичните причинители при АРА, но още по-оскъдни са данните от-
носно проучванията върху чувствителността на тези микроби към антибактери-
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алните средства. Така резултатите от антибиограмите при причинителите на 
АРА са много малко, като те рядко са обработвани и систематизирани целена-
сочено. Разбира се, данните за чувствителността на микробната флора при АРА 
към различните антибиотици е важна и съществена за своевременното излеку-
ване на пациентите в детска възраст. 

За по-добра прегледност на получените резултати, всеки антибактериален 
препарат е представен в неговата принадлежаща група, като е отбелязана и не-
говата антимикробна чувствителност (фиг. 8):  

 

Фиг. 8. Чувствителност на антибактериални лекарства към микроорганизмите 

Общо са проучени проби с 912 антибиотици от различни групи при 102 
оперирани деца с АРА. 

Етиологичното изследване на микрофлората при деца с АРА и последващо-
то определяне на нейната чувствителност към антибактериални лекарствени 
средства са основни микробиологични изследвания. Получените резултати мо-
гат целенасочено да се използват за емпирична антибиотична терапия, а така 
също за избягване приложението на слабо ефективни лекарствени средства или 
такива, към които изолатите са резистентни.  

Резултатите от антибиограмите са много важни дали приложението на оп-
ределен вид антибактериални средства са етиологично оправдани, дали това е 
най-подходящата терапия и няма ли наличие на резистентност към тях. Изясня-
ването на конкретния микробен причинител е от съществено значение за своев-
ременната и ефективна терапия при АРА, особено при тежки клинични случаи, 
протичащи със септично състояние и интоксикация. 

Познаване на данните от антибиограмите в детската възраст при АРА поз-
волява рационално и насочено използване на антибактериалните средства с цел 
профилактика и лечение при това заболяване. 

Сред най-честите микроорганизми като причинители на АРА при децата са 
ентеробактериите представени от Escherichia coli и Klebsiella pneumoniae 
complex. Трябва да се подчертае, че има вътреродова и вътревидова чувстви-

0

50

100

150

200

250

300 281

155 149
115

90

41 36
14 9 8 7 6 1

Брой установена антибиотична чувствителност (S) по АБ групи
при  децата



36 

телност към антимикробните препарати, като вътревидовата е много по-
детайлна. Антибиограмите имат важно значение за определяне на вида макси-
мално ефективни антимикробни средства, особено при увредени деца със сери-
озни придружаващи заболявания, захарен диабет, компрометиран имунитет и 
при наличие на други фактори на риска. Освен обоснованата емпирична тера-
пия, в редица случай само правилната корекция на антибактериалното лечение 
съобразно получените данни от антибиограмите, може да спомогне за своевре-
менното преодоляване на септичното състояние. 

Обобщената резистентност на микробните изолати при оперирани деца с 
АРА към различните антибиотични групи е представена на фиг. 9: 

 

Фиг. 9. Обща резистентност на микроорганизмите при деца с АРА към различните 
групи антибактериални лекарства 

Общо са проучени проби с данни за резистентност при 231 антибиотика от 
различни групи при 102 оперирани деца с АРА. 

При анализа на получените резултати се установява най-изявена резистент-
ност към групата на пеницилини, цефалоспорини, сулфонамиди и флуорохино-
лони. При цефалоспорините има особеност, че тази група винаги е представена 
с голямо многообразие на антибиотици от II и III генерация, като е важно да се 
отдиференцират тези с данни за резистентност. Най-вероятно тази резистент-
ност е следствие на прекомерно приложение на някои антибиотични средства и 
механизмите на трансфер между бактериите на гени, медииращи антимикроб-
ната резистентност, позволяващи бързата дисеминация. 

Данни за полирезистентна микробна флора не са наблюдавани. 
През последното десетилетие започна да се установява нарастване честотата 

на устойчиви микробни щамове като MRSA, Klebsiella spp. ESBLs, E. coli ESBLs 
и други. Нарастването на същите в абсолютен брой, както появата на нови ви-
дове резистентни бактерии поставя важни и отговорни проблеми при използва-
нето на антибактериалната терапия. Безразборното тяхно прилагане и използ-
ването на субтерапевтични дози са едни от основните причини за повсеместно 
нарастване на тяхната резистентност. 
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Основният изолат при оперираните деца с АРА е Е. coli, като той е най-
често срещан и с най-голям относителен дял от 51,1%. Неговата антимикробна 
чувствителност е представена както следва (фиг. 10): 

 

Фиг. 10. Антимикробна чувствителност при E. coli, изолирана от деца 
AMP – ампицилин; PIP – пиперацилин; TZP – пиперацилин/тазобактам; AMC – амоксицилин/ кла-
вуланова киселина; CSF – цефоперазон/сулбактам; FOX – цефокситин; CTX – цефотаксим; 
CRO – цефтриаксон; FEP – цефепим; IPM – имипенем; MEM – меропенем; AMK – амикацин; 
CIP – ципрофлоксацин; LVX – левофлоксацин; SXT – триметоприм/сулфаметоксазол; TCG – ти-
гециклин 

Най-високи нива на резистетност при E. coli изолатите се откриват за AMP 
ампицилин, AMC амоксицилин/клавуланова киселина и PIP пиперацилин. Нивата 
на резистентността към третогенерационни цефалоспорини достигат 28%. Ре-
зистентността към SXT e 27% от изолатите. Налична е 100% чувствителност 
към карбапенеми.  

Вторият по честота изолиран микробен причинител е Klebsiella pneumoniaе. 
Изследваната при него антимикробна чувствителност е представена на фиг. 11: 

 

Фиг. 11. Антимикробна чувствителност при K. pneumoniae, изолирана от деца  
PIP – пиперацилин; TZP – пиперацилин/тазобактам; AMC – амоксицилин/клавуланова киселина; 
CSF – цефоперазон/сулбактам; FOX – цефокситин; CTX – цефотаксим; CRO – цефтриаксон; 
FEP – цефепим; IPM – имипенем; MEM – меропенем; AMK – амикацин; CIP – ципрофлоксацин; 
LVX – левофлоксацин; SXT – триметоприм/сулфаметоксазол 
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Резистентността към AMC амоксицилин/клавуланова киселина се откри в 
36%, а към PIP пиперацилин – 27%. Изолати с интермедиерна чувствителност 
към AMC се установиха в 18% от изолатите. Резистентност към третогенераци-
онни цефалоспорини достига 22%. Запазена е чувствителността към карбапе-
неми, TZP, CSF, AMK и SXT.  

K. oxytoca и K. aerogenes изолатите са със съхранена чувствителност към 
всички клинично значими антибиотици. Поради това същите имат максимално 
установена антимикробна чувствителност (фиг. 12 и фиг. 13):  

 

Фиг. 12. Антимикробна чувствителност при K. oxytoca, изолирана от деца 
PIP – пиперацилин; TZP – пиперацилин/тазобактам; AMC – амоксицилин/клавуланова киселина; 
CSF – цефоперазон/сулбактам; FOX – цефокситин; CTX – цефотаксим; CRO – цефтриаксон; 
FEP – цефепим; IPM – имипенем; MEM – меропенем; AMK – амикацин; CIP – ципрофлоксацин; 
SXT – триметоприм/сулфаметоксазол 

 

Фиг. 13. Антимикробна чувствителност при K. aerogenes, изолирана от деца 
PIP – пиперацилин; TZP – пиперацилин/тазобактам; CSF – цефоперазон/сулбактам; CTX – цефо-
таксим; CRO – цефтриаксон; FEP – цефепим; IPM – имипенем; MEM – меропенем; AMK – ами-
кацин; CIP – ципрофлоксацин; LVX – левофлоксацин; SXT – триметоприм/сулфаметоксазол  
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Следващият по честота изолат при децата е P. mirabilis, като неговата чувс-
твителност е представена на следващата фиг. 14: 

 

Фиг. 14. Антимикробна чувствителност при P. mirabilis, изолиран от деца 
AMP – ампицилин; PIP – пиперацилин; TZP – пиперацилин/тазобактам; AMC – амоксицилин/ кла-
вуланова киселина; CSF – цефоперазон/сулбактам; FOX – цефокситин; CTX – цефотаксим; 
CRO – цефтриаксон; FEP – цефепим; IPM – имипенем; MEM – меропенем; AMK – амикацин; 
CIP – ципрофлоксацин; LVX – левофлоксацин; SXT – триметоприм/сулфаметоксазол 

Резистентността към ампицилин и амоксицилин/клавуланова киселина се до-
каза в 29%, а към PIP пиперацилин и цефоперазон/сулбактам – 27%. ESBLs 
продуценти се откриват в 22%. Запазена е чувствителността към карбапенеми, 
TZP, SCF. Съхранена е чувствителността към карбапенеми, като 12% са с ин-
термедиерна чувствителност на IPM. Всички тествани изолати са чувствителни 
на флуорохинолоните LVX и CIP, както и на AMK и SXT. 

Друг сравнително често изолиран микробиологичен причинител в детска 
възраст е S. aureus, като неговата антимикробна чувствителност е както следва 
(фиг. 15): 

 

Фиг. 15. Антимикробна чувствителност при S. aureus, изолиран от деца 
PEN – пеницилин; FOX – цефокситин; AMC – амоксицилин/клавуланова киселина; ERY – еритро-
мицин; CLI – клиндамицин; AMK – амикацин; SXT – триметоприм/сулфаметоксазол; VAN – ван-
комицин; TEC – тейкопланин; LZD – линезолид; TGC – тигециклин 
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Нивата на пеницилинова резистентност при S. aureus достигат 88%. MRSA 
изолати се установиха в 29%. Тестваните микроорганизми показаха чувстви-
телност към триметоприм/сулфаметоксазол, клиндамицин, гликопептиди, ли-
незолид и тигециклин. 

Антимикробна чувствителност при бактериалния причинител E. cloacae 
complex е както следва (фиг. 16): 

 

Фиг. 16. Антимикробна чувствителност при E. cloacae complex, изолиран от деца 
PIP – пиперацилин; TZP – пиперацилин/тазобактам; CTX – цефотаксим; CRO – цефтриаксон; 
FEP – цефепим; IPM – имипенем; MEM – меропенем; AMK – амикацин; CIP – ципрофлоксацин; 
SXT – триметоприм/сулфаметоксазол 

Резистентността при E. cloacae complex достига 67% за PIP. ESBLs проду-
центи са 33% от тестваните изолати. Съхранена е чувствителността към флу-
орохинолони, карбапенеми, TZP, AMK и SXT.  

Антимикробната чувствителност при бактериалния причинител E. faecalis е 
както следва (фиг. 17 ): 

 

Фиг. 17. Антимикробна чувствителност при E. faecalis, изолиран от деца 
AMP – ампицилин; GEN30 – гентамицин 30 μg; NOR – норфлоксацин; CIP – ципрофлоксацин; 
VAN – ванкомицин; LZD – линезолид; TGC – тигециклин; IPM – имипенем 
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Тестваните изолати E. faecalis са с високо-степенна аминогликозидна резис-
тентност (HLAR) в 33%, но със запазeна чувствителност към всички други флу-
орохинолони, гликопепдиди, AMP, LZD, TGC и IPM. 

Така въз основа на получените микробиологични резултати от антибиогра-
мите за антибактериалната чувствителност и резистентност се провежда анти-
биотичната терапия при децата с АРА. 

Обобщено при приложението на антибактериални средства в детската въз-
раст се регистрира голяма активност на групата цефалоспорини от II и особено 
от III поколение, добра активност на аминогликозидите, карбапенеми и флу-
орохинолоните. 

5.5. Резултати от антимикробната чувствителност на изолатите при 
възрастни пациенти оперирани с АРА 

При всички оперирани възрастни пациенти за АРА са извършени бактерио-
логични изследвания за установяване на микробната анаеробна флора с оценка 
на нейната чувствителност към антибиотици.  

Цялостни проучвания върху микробния пейзаж при аеробни бактериални 
причинители при АРА за възрастни в достъпната литература са не повече от 
няколко десетки. Медицинските база данни относно резултатите от антибиог-
рамите при оперирани възрастни пациенти с АРА са оскъдни, като предимно са 
относно основните микробиологични причинители. За рядко срещаните микро-
би дори липсват подобни изследвания. След изолиране и установяване на бак-
териалния причинител следва определяне на неговата чувствителност към ан-
тимикробни средства. За по-добра прегледност на получените данни, всеки ан-
тибактериален препарат е представен в неговата принадлежаща група (фиг. 18): 

 

Фиг. 18. Антибиотична чувствителност при различните групи при възрастни паци-
енти с АРА 
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Общо са проучени проби с 2318 антибиотици от различни групи при 254 
оперирани възрастни пациенти с АРА. Отчитането чувствителността на мик-
робната флора към различните антибактериални средства се извършва по дис-
ково-дифузионния метод на Kirby-Bauer, като първоначалните резултати могат 
да са готови до 24 час. 

Чувствителността на изолираните микроорганизми към антибактериални 
средства е изследвана чрез използване на агар на Müller-Hinton, според мето-
дичните указания за определяне чувствителността на бактериите към антимик-
робните препарати. Данните за чувствителността са интерпретирани според 
критериите на ЕUCAST. 

Антибактериалната терапия винаги се назначава целево и емпирично, като 
след верифициране на микробния причинител, тя може при необходимост да се 
коригира. Едва след установяване чувствителността на бактериалния агент пос-
редством антибиограмата, може да се приложи напълно ефективно и адекватно 
антимикробно лечение.  

Много е важна информацията за наличие на резистентност при антибиотич-
ните средства при възрастни пациенти с АРА, което е представено на фиг. 19: 

 

Фиг. 19. Резистентност при различните групи антибактериални средства при въз-
растни пациенти с АРА 

Общо са проучени проби с данни за резистентност при 473 антибиотика от 
различни групи при 254 оперирани възрастни болни с АРА. 

При анализа на получените резултати се намери най-силно проявена резис-
тентност към групите на пеницилините, цефалоспорините, сулфонамидите и 
флуорохинолоните.  

Основният изолат при оперираните възрастни пациенти с АРА е Е. сoli, като 
той е с най-голям относителен дял от 58,4%. Неговата антимикробна чувстви-
телност е представена както следва (фиг. 20): 
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Фиг. 20. Антимикробна чувствителност при E. coli, изолирана от възрастни 
AMP – ампицилин; PIP – пиперацилин; TZP – пиперацилин/тазобактам; AMC – амоксицилин/ кла-
вуланова киселина; CSF – цефоперазон/сулбактам; FOX – цефокситин; CTX – цефотаксим; 
CRO – цефтриаксон; FEP – цефепим; IPM – имипенем; MEM – меропенем; AMK – амикацин; 
CIP – ципрофлоксацин; LVX – левофлоксацин; SXT – триметоприм/сулфаметоксазол; TGC – ти-
гециклин 

Тестваните изолати E. coli показват най-високи нива на резистетност към 
AMP, следвани от PIP, SXT и AMC. ESBLs продуцентите се откриват в малък 
процент – 9%. Ниски нива на резистентост се откриват за TZP, AMK и TCG. 
Чувствителността към флуорохинолони е вариабилна. Тестваните микроорга-
низми са със съхранена чувствителност кум карбапенеми и SCF. 

По принцип E. сoli има висока чувствителност към карбапенеми и цефалос-
порини от III и IV генерация, но с нарастване на честотата на ESBLs продуцен-
тите, нараства и резистентността към трета генерация цефалоспорини.  

Вторият по-честота бактериален агент Proteus mirabilis е с участие от 5,5 %. 
Неговата микробна чувствителност е представена на фиг. 21: 

 

Фиг. 21. Антимикробна чувствителност при P. mirabilis, изолиран от възрастни  
AMP – ампицилин; PIP – пиперацилин; TZP – пиперацилин/тазобактам; AMC – амоксицилин/ кла-
вуланова киселина; CSF – цефоперазон/сулбактам; FOX – цефокситин; CTX – цефотаксим; 
CRO – цефтриаксон; FEP – цефепим; IPM – имипенем; MEM – меропенем; AMK – амикацин; 
CIP – ципрофлоксацин; LVX – левофлоксацин; SXT – триметоприм/сулфаметоксазол 
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P. mirabilis показват най-високи нива на резистентност към AMC, следвани 
от AMP, PIP и TZP. ESBLs продуценти се откриват в по-висок процент спрямо 
Е. coli изолатите – 15%. Вариабилна е чувствителността към IPM. Съхранена е 
чувствителността към флуорохинолони и SCF.  

P. vulgaris изолатите се чувствителни към всички тествани антибиотици.  
Микробните причинители от Staphylococcus spp. са с участие от 4,4%, които 

са представни с 9 изолата S. aureus и 3 изолата CoNS. Антимикробната им чув-
ствителност е представена на фиг. 22: 

 

Фиг. 22. Антимикробна чувствителност при S. aureus spp., изолиран от възрастни 
PEN – пеницилин; FOX – цефокситин; AMC – амоксицилин/клавуланова киселина; ERY – еритро-
мицин; CLI – клиндамицин; AMK – амикацин; SXT – триметоприм/сулфаметоксазол; TEC – тей-
копланин; LZD – линезолид; TGC – тигециклин 

Пеницилиновата резистентност достика 67%. В 33% се откриват MRSA изо-
лати. Над 50% от изолатите за резистентни към ERY, CLI и AMC. Съхранена е 
чувствителността към TEC, LZD и TGC.  

Антимикробна чувствителност при Enterococcus faecalis, е представена на 
фиг. 23: 

 

Фиг. 23. Антимикробна чувствителност при E. faecalis, изолиран от възрастни 
AMP – ампицилин; GEN30 – гентамицин 30 μg; NOR – норфлоксацин; CIP – ципрофлоксацин; 
VAN – ванкомицин; LZD – линезолид; TGC – тигециклин; IPM – имипенем 
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Резистентността към APM достига 38% от тестваните изолата. В 25% се до-
казаха изолати с високостепенна резистентност към аминогликозиди (HLAR). 
Резистентност към флуорохинолони се откри в 29%. Запазена е чувствител-
ността към гликопептиди, IPM и TCG. Един изолат крайно нетипично се уста-
нови резистентен на LZD.  

Антимикробна чувствителност при E. cloacae complex, е представена на 
фиг. 24: 

 

Фиг. 24. Антимикробна чувствителност при E. cloacae complex, изолиран от възрастни 
PIP – пиперацилин; TZP – пиперацилин/тазобактам; CTX – цефотаксим; CRO – цефтриаксон; 
FEP – цефепим; IPM – имипенем; MEM – меропенем; AMK – амикацин; CIP – ципрофлоксацин; 
LVX – левофлоксацин; SXT – триметоприм/сулфаметоксазол 

Резистентността към PIP достига 83%, а тази към TZP 60%, като се наблю-
дават 20% изолати с интермедиерна чувствителност. Високи нива на ESBLs 
продуценти – 50%, най-високи спрямо другите изолати при възрастни от разред 
Enterobacterales (E. coli, Klebsiella spp. и Proteus spp.). Вариабилна е чувстви-
телността към флуорохинолони. Запазена е чувствителността към карбапенеми. 

При статистическата обработка се установи изразена и достоверна чувстви-
телност при изолатите от E. сoli спрямо антибактериалната групата на цефалос-
порините, в сравнение с другите групи антибиотици (p < 0,05). Подобно на тях 
също бактериалните щамовете от рода на Proteus mirabilis са стистически силно 
чувствителни към цефалоспорините и много по-слабо към групите на карбапе-
немите и флуорохинолоните (p < 0,05). При Enterobacter cloacae сomplex след 
статистическия анализ се установи също много добра чувствителност към ан-
тибактериалната групата на цефалоспорините и по-слабо проявена спрямо гру-
пата на аминоглюкозидите (p < 0,05). При статистическия анализ се установява, 
че има изразена чувствителност на всички изолирани бактерии към цефалоспо-
рините, в сравнение с останалите други групи антибактериални средства (p < 
0,05). При случаи с ДАРА като високи интерсфинктерни, исшиоректални и 
супралеваторни абсцеси емпирична антибактериална терапия се назначава вед-
нага при постъпването на болния, дори преди оперативното лечение. При липса 
на повлияване от предписаната антибактериална терапия, при клинични случаи 
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на ДАРА със септично състояние с фебрилитет и интоксикация, е наложителна 
същата да се промени, като се съобразяват и отчитат данните от антибиограми-
те. При тежки клинични случаи с фебрилитет и септични прояви при ДАРА, 
при минимален терапевтичен ефект от антибактериалната терапия, веднага след 
установяване на микробния причинител се налага незабавна промяна и корек-
ция на прилаганите антибиотици, паралелно с преценката за нуждата от пов-
торно оперативно лечение.  

5.6. Резултати от оперативното лечение при деца с АРА 
АРА при децата са значимо по-редки по честота в сравнение с възрастната 

част от населението. Поради тази причина нашето проучване обхваща десетго-
дишен период от 2010 – 2019 год. вкл., като същото е извършено ретроспектив-
но и проспективно в Секция по детска хирургия към Катедрата по пропедевтика 
на хирургическите болести при Медицински университет – УМБАЛ „Свети Ге-
орги“ ЕАД. Общо през този период са диагностицирани и оперативно лекувани 
102 пациенти в детска възраст от 1 месец до 17 години, от които момчетата са 
91 (89,2%), а момичетата – 11 (10,8%). 

Диагнозата се поставя въз основа на анамнестичните данни и обективното 
изследване (оглед, палпация). Анамнестично се установява остро начало, безс-
покойствие, загуба на апетит, повишена температура, обща слабост и отпадна-
лост. При малките деца е характерно, че превалират неспецифичните симпто-
ми – отказ от хранене, прояви на раздразнителност и дискомфорт. Оперативно-
то лечение се извършва под обща анестезия, като се извършва инцизия, санация 
и дрениране на абсцесната кухина. Характерно е, че в детската възраст по-често 
се прилага като по-малко травматичен радиерният разрез в перианалната об-
ласт. При инцизията изтича необилно около 2 – 10 мл. водниста гной с бял цвят 
и без мирис. Поради ограничения обем на гнойната кухина и най-често поради 
липсата на некротични тъкани, не се препоръчва нейната дигиталната ревизия. 

 

Фиг. 25. Извършване на инцизия, санация и дренаж 

Така при общо 102 оперирани за десетгодишен период, основно преоблада-
ват повърхностните подкожни абсцеси, а останалите са интерсфинктерни абс-
цеси. Разпределението на вида АРА при децата е както следва (табл. 21):  
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Табл. 21. Разпределение според пола и вида АРА при децата 

Видове АРА при деца Момчета Момичета Общо χ2 p 
Подкожни Бр. 

%  
82 

88,2% 
11 

11,8% 
93 

100,0% 

1,193a 0,275 Интерсфинктерни Бр. 
%  

9 
100,0% 

0 
0,0% 

9 
100,0% 

Общо Бр. 
%  

91 
89,2% 

11 
11,8% 

102 
100,0% 

Момичетата са оперирани само от подкожни АРА, без интерсфинктерни 
АРА. Въпреки наблюдаваните числени междугрупови разлики с отчетени меж-
дуполови различия, същите не са статистически значими (χ2 = 1,193a, р = 0,275). 

С данни за перианални АРА (подкожни и подлигавични) са 93 болни 
(91,2%) и 9 болни са с интерсфинктерни АРА (8,8%). Пациенти с исшиоректал-
ни и сублеваторни ДАРА не са оперирани. 

Общо 94 болни (92,2%) са с първични АРА, а с рецидивни АРА са 8 болни 
(7,8%). 

При късно диагностицирани и хоспитализирани 5 деца (4,9%) е регистрира-
но спонтанно отваряне на АРА. 

Извършените оперативни намеси при деца с АРА са както следва (табл. 22): 

Табл. 22. Видове оперативни методи при деца с АРА  

Видове операции при деца Момчета Момичета Общо χ2 p 
Инцизия, санация, дренаж Бр. 

% 
88 

88,9% 
11 

11,1% 
99 

100,0% 
0,37

4 
0,54

1 
Ексцизия с лигатура при 
рецидив с фистулозен АРА 

Бр. 
% 

3 
100,0% 

0 
0,0% 

3 
100,0% 

Общо Бр. 
% 

91 
89,2% 

11 
10,8% 

102 
100,0% 

 

Фиг. 26. Извършване на ексцизия с лигатура при рецидив с фистулозен АРА 

При оперираните деца са приложени общо в 99 (97,1%) клинични случая – 
инцизия, санация и дренаж, а при 3 момчета (2,9%) поради наличие на рециди-
вен абсцес е извършена ексцизия на фистулния тракт с поставяне на еластична 
лигатура. Фистулозните абсцеси са типични прояви при рецидивните АРА, ко-
ито постепенно преминават в хроничния стадий на заболяването с оформянето 
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на АРФ. В тези случаи разликата е в честото и по-обилно отделяне на гнойна 
секреция, което притеснява родителите и те търсят по-рано лекарска помощ. 

В следоперативния период раната се промива с кислородна вода и течни ан-
тисептици, с последваща апликация на марля с антисептична маз от Jodaseрt. 
Така заздравяването става вторично от дъното на раната към повърхността, с 
избягване развитието на АРФ. При фебрилни деца в увредено общо състояние и 
при съпътстващи заболявания се назначава антибактериално лечение (цефалос-
порини, аминогликозиди). В първите 1 – 2 дни при необходимост се провежда 
симптоматично аналгетично лечение. Над 90% от болните деца се дехоспитали-
зират рано, с последващо амбулаторно лечение. 

5.7. Резултати от оперативното лечение при възрастни пациенти с АРА 
Хирургичното лечение при възрастни пациенти с АРА зависи от техния вид, 

локализация и размери на гнойно-възпалителния процес. Основните принципи 
за своевременно и радикално лечение са широко отваряне на абсцесната кухи-
на, последваща санация, ликвидиране по възможност на вътрешния отвор и 
дрениране на гнойните кухини в параректалното пространство.  

Разпределението по години на оперираните пациенти според вида АРА е 
представено както следва (табл. 23): 

Табл. 23. Разпределение по години на оперираните възрастни пациенти съобразно 
вида АРА 

Вид АРА 
Година 

Общо χ2 p 
2015 2016 2017 2018 2019 

Подкожни бр. 
% 

17 
27,0% 

11 
17,5% 

6 
9,5% 

8 
12,7% 

21 
33,3% 

63 
100,0% 

24,193а 0,019 

Интерсфинктерни бр. 
% 

13 
21,0% 

20 
32,3% 

11 
17,7% 

8 
12,9% 

10 
16,1% 

62 
100,0% 

Исшиоректални бр. 
% 

14 
15,9% 

17 
19,3% 

28 
31,8% 

11 
12,5% 

18 
20,5% 

88 
100,0% 

Супралеваторни бр. 
% 

11 
26,8% 

6 
14,6% 

8 
19,5% 

9 
22,0% 

7 
17,1% 

41 
100,0% 

Общо бр. 
% 

55 
21,7% 

54 
21,3% 

53 
20,9% 

36 
14,2% 

56 
22,0% 

254 
100,0% 

За 5-годишния период от 2015 – 2019 г. са оперирани 254 възрастни пациен-
ти с АРА. С най-голяма честота са болните с ИРА, а най-малко по брой са СЛА. 
С близък общ брой са подкожните (n = 63) и интерсфинктерни (n = 62) АРА. 
Най-малко оперирани болни с АРА са през 2018 год., а през останалия обслед-
ван период се запазва сходната честота. Налице е статистически изразено меж-
дугрупово различие при тези променливи – (χ2 = 24,193а, р = 0,019). При пос-
тъпването със спонтанна перфорация на АРА са 23 възрастни пациенти (9,1%).  

Съобразно давността на оплакванията според изминалото време оперирани-
те възрастни пациенти с АРА се разпределят както следва (табл. 24): 
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Табл. 24. Разпределение по възрастови групи съобразно давността на оплакванията 
при пациенти с АРА 

Давност на 
оплаква- 

нията 

Възрастови групи 
до 20 

г. 
21-30 

г. 
31-40 

г. 
41-50 

г. 
51-60 

г. 
61-70 

г. 
71-80 

г. 
над 80 

г. 
Общо χ2 p 

До 2 
дни 

Бр. 
% 

3 
6,7% 

3 
6,7% 

9 
20,0% 

9 
20,0% 

11 
24,4% 

5 
11,1% 

5 
11,1% 

0 
0,0% 

45 
100,0% 

31,639a 
 

LL: 

25,482 

0,064 
 

p=0,227 

От 3 до 
5 дни 

Бр. 
%  

4 
2,3% 

22 
12,4% 

32 
18,1% 

26 
14,7% 

38 
21,5% 

36 
20,3% 

19 
10,7% 

0 
0,0% 

177 
100,0% 

От 6 до 
10 дни 

Бр. 
%  

0 
0,0% 

5 
17,2% 

6 
20,7% 

3 
10,3% 

5 
17,2% 

6 
20,7% 

2 
6,9% 

2 
6,9% 

29 
100,0% 

Над  
10 дни 

Бр. 
% 

0 
0,0% 

0 
0,0% 

0 
0,0% 

0 
0,0% 

0 
0,0% 

2 
66,7% 

1 
33,3% 

0 
0,0% 

3 
100,0% 

Общо Бр. 
%  

7 
2,8% 

30 
11,8% 

47 
18,5% 

38 
15,0% 

54 
21,3% 

49 
19,3% 

27 
10,6% 

2 
0,8% 

254 
100,0% 

Установява се, че най-често засегнатите болни са във възрастовите групи – 
51 – 60 г. и 61 – 70 г. с давност на оплакванията от 2 до 5 дни. Следваща по-
честота е групата на 31 – 40 г., отново със същата давност на оплакванията. Ня-
ма статистически значимо междугрупово различие за разглежданите променли-
ви (χ2 = 31,639a, р = 0,064). 

Установи се права пропорционалност на по-голямата продължителност на 
дохоспиталния период при пациенти с ДАРА, като те протичат с по-тежка кли-
нична картина. По принцип при по-възрастните пациенти има по-дълъг дохос-
питален период, по-продължителен болничен престой, по-тежко клинично про-
тичане и с по-чести ранни постоперативни усложнения. 

Според видовата си характеристика АРА се делят както следва: подкожни 
(субмукозни) при 63 болни (24,8%), интерсфинктерни при 62 болни (24,4%), 
исшиоректални при 88 болни (34,7%) и супралеваторни при 41 болни (16,1%). 

Повърхностните ПАРА се срещат при 107 болни (42,1%), като се състоят от 
подкожни (субмукозни) при 63 болни (24,8%) и ниски интерсфинктерни при 44 
болни (17,3%). 

Разпределението при оперираните възрастни пациенти според видовете 
АРА е както следва (фиг. 27): 

 

Фиг. 27. Разпределение при оперираните възрастни пациенти според вида АРА 

Подкожни
63 /24,8%/

Интерсфинктерни
62 /24,4%/

Ишиоректални
88 /34,7%/

Супралеваторни
41 /16,1%/
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Дълбоките ДАРА са диагностицирани при 147 болни (57,9%), като се състо-
ят от високи интерсфинктерни при 18 болни (7,1%), исшиоректални при 88 
болни (34,7%) и супралеваторни при 41 болни (16,1%). 

Разпределението на видовете АРА по вид и локализация при възрастните 
пациенти е представено на табл. 25: 

Табл. 25. Разпределение на видовете АРА по произход и локализация при възраст-
ните пациенти 

Видове АРА по локали-
зация при възрастни 

Видове АРА по произход 
χ2 p 

Първични Рецидивни Общо 
Подкожни Бр. 

%  
56 

88,9% 
7 

11,1% 
63 

100,0% 

2,599a 0,458 

Интерсфинктерни Бр. 
%  

53 
85,5% 

9 
14,5% 

62 
100,0% 

Ишиоректални Бр. 
%  

70 
79,5% 

18 
20,5% 

88 
100,0% 

Супралеваторни Бр. 
%  

35 
85,4% 

6 
14,6% 

41 
100,0% 

Общо Бр. 
%  

214 
84,3% 

40 
15,7% 

254 
100,0% 

С най-голям брой като първичен и рецидивен вид са установени при ишио-
ректалните типове АРА (n = 88). Следващи по-честота с близки стойности по-
между си са подкожните АРА, следвани от интерсфинктерните видове. Най-
малко като първични и рецидивни са установени при супралеваторните АРА. 

Регистрираните междугрупови разлики не се отчитат за статистически зна-
чими – (χ2 = 2,599a, р = 0,458). 

Основните оперативни методи при възрастни пациенти с АРА са както 
следва: 

- Инцизия, ревизия, санация и дренаж 
Този хирургичен метод се прилага по показания основно при обикновени 

подкожни или подлигавични АРА, но в действителност се извършва в първона-
чалния етап при всеки вид оперативна намеса при периректалните абсцеси. Из-
ползват се радиален, дъговиден или елипсовиден разрез с частична ексцизия, за 
да се избегне постоперативно слепване на раневите ръбове и да се осигури по-
добро дрениране. 

Важни са изискванията на водещи колопроктолози от ESCP и ASCPS, по 
възможност хирургичният разрез да се извършва винаги максимално близо до 
аналния ръб, защото така се минимизира дължината при поява на евентуална 
рецидивна фистула. Това е много съществен оперативен принцип, които винаги 
трябва максимално точно да се спазва. Този оперативен метод е използван при 
137 болни (53,9%). Изхождайки от принципите на криптогландуларната теория 
за произхода на АРА и поради не обработване на вътрешния отвор на гнойника, 
след подобна едномоментна операция само с инцизиране и дрениране, може да 
настъпи рецидив на заболяването с поява на повторно нагнояване или хронична 
АРФ. 
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Причините за това са комплексни, но водещ е субективният фактор, тъй ка-
то този вид намеси се извършват по спешност, нерядко в почивни дни, късно 
вечерта и винаги накрая (след „чистите“ спешни операции), обикновено от 
младшия член на хирургичния екип. Същият може да е с недостатъчен колоп-
роктологичен опит, да не познава добре локалната анатомо-топография и раз-
личните оперативни методики. Винаги трябва да се извършва предоперативно 
ДРТ, акуратна дигитална ревизия на абсцесната кухина, която цели напълно се 
разградят наличните съединителнотъканни прегради. След евакуацията на 
гнойно-некротичните тъкани, гнойната кухина се промива обилно с кислородна 
вода, йодповидон и други течни антисептици. Накрая се поставя дрен на дек-
ливно място и се фиксира. 

Редица привърженици на тази проста и традиционна процедура изтъкват 
факта, че при близо 2/3 от оперираните по тази методика настъпва пълно изле-
куване. Окуражени от този безспорен факт, мнозинството от тях дори отхвър-
лят всякакво радикално лечение, което може да доведе до последващи повторни 
нагноявания и рецидивиране на заболяването. 

- Инцизия, ревизия, първична фистулотомия с криптектомия и дренаж 
Основно изискване за приложение на този метод е точно да бъде установен 

вътрешния отвор на гнойника в просвета на правото черво, които се намира в 
засегнатата и възпалена Морганиева крипта. Това е първично радикална опера-
тивна намеса чрез намиране и премахване на вътрешния отвор, които ако оста-
не може да доведе до рецидивиране на болестта. Така всички оперативни наме-
си с ликвидиране на вътрешния отвор на АРА посредством фистулотомия имат 
безспорна ефективност. Точното установяване на фистулния гноен ход и вът-
решния отвор на абсцеса се осъществява с мека топчеста сонда, което при зат-
руднения може да се подпомогне посредством аноскопия. Оперативният метод 
е приложен при 48 пациенти (18,9%) с АРА. 

Този вид хирургична намеса е най-лесно изпълним при интрасфинктерен 
фистулен ход, които лесно се сондира и разсича в просвета на правото черво. 
Методиката е приложима също при нисък транссфинктерен ход на АРА, като в 
тези случаи гнойния ход минава само през повърхностната подкожна част от 
външния сфинктер (до 1/3 от дебелината на мускулните влакна). След първич-
ната фистулотомия оформената рана се оставя отворена, като заздравява вто-
рично и се третира с течни локални анестетици. 

В случаите, когато не може да се идентифицира вътрешният отвор на гной-
ника, основните причини за това са: 

1. Изразени възпалителни промени в тази област. 
2. Невъзможност за установяване на засегнатата крипта заради фиброзни 

цикатрикси след рецидив. 
3. Недостатъчен колопроктологичен опит на оператора. 
При всички случаи, когато не може да се установи вътрешния отвор на абс-

цеса е погрешно извършването на насилствено и травматично сондиране, като 
то трябва да се преустанови. 
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- Инцизия, ревизия, първична лигатурна фистулотомия и дренаж 
Извършването на този хирургичен метод е технически по-сложно, поради 

по-високия и сложен фистулен ход на АРА. Тази оперативна намеса най-често 
се прилага при дълбоко разположен транссфинктерен или екстрасфинктерен 
фистулен ход на абсцеса, които след инцизията се сондира през абсцесната 
кухина към засегната крипта в просвета на правото черво. 

 

 

Фиг. 28. Инцизия, ревизия, първична лигатурна фистулотомия и дренаж  

Поради преминаване на фистулния ход под външния анален сфинктер се 
налага да се постави еластична гумена лигатура за постепенното прерязване на 
m. sphincter ani externus. Този хирургичен метод се приложи едномоментно при 
69 пациенти (27,2%). В тези случаи фистулният ход минава по-високо и през 
по-широката дълбока част на външния сфинктер (преминава през 1/2 до 2/3 от 
дебелината на мускулните влакна) и не може едномоментно да се пререже, по-
ради опасност от сфинктерна инсуфиценция. Поставената еластична гумена ли-
гатура се пристяга 2 – 3 пъти през 4 дни до прерязването на аналния сфинктер.  

5.8. Резултати от оперативното лечение при възрастни пациенти с по-
върхностни и дълбоки АРА  

Клиничната симптоматика при АРА зависи от вирулентността на микроор-
ганизма и реактивността на макроорганизма, но основно се обуславя от вида и 
локализацията на гнойно-възпалителното огнище. Установяват се локални сим-
птоми, които са по-специфични и стандартни общи симптоми, типични за чове-
ка при всяко гнойно-възпалително заболяване. При ПАРА началото на заболя-
ването след първите 2 – 3 дни в мнозинството случаи е характерно – поява на 
интензивно зачервена, оточна и болезнена подутина, разположена в перианал-
ното пространство, което се придружава с повишение на локалната и обща тем-
пература. Поради повърхностното разположение при този вид АРА са налице 
остро възникнали и характерни оплаквания за наличие на гнойно възпалително 
заболяване. Така заради не дълбоката локализация и манифестните локални 
прояви диагнозата при ПАРА не представлява никаква трудност и се поставя 
своевременно. 
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Разпределението според вида оперативен метод и пола при възрастни паци-
енти с ПАРА е както следва (табл. 26): 

Табл. 26. Разпределение според вида оперативни методи и пола при ПАРА 

Видове оперативни методи при ПАРА 
Пол 

Общо χ2 p 
Mъже Жени 

Инцизия, ревизия, дренаж Бр. 
%  

45 
76,3% 

14 
23,7% 

59 
100,0% 

1,257a 0,533 

Инцизия, първична фистулотомия, 
криптектомия, дренаж 

Бр. 
%  

24 
70,6% 

10 
29,4% 

34 
100,0% 

Инцизия, лигатурна фистулотомия, 
дренаж 

Бр. 
%  

12 
85,7% 

2 
14,3% 

14 
100,0% 

Общо Бр. 
%  

81 
75,7% 

26 
24,3% 

107 
100,0% 

И при двата пола най-често извършената оперативна интервенция за повър-
хностни АРА е инцизията с дренаж. Втора по-честота в двете групи са случаите 
с първична фистулотомия с криптектомия, следвани от болните с извършена 
лигатурна фистулотомия. Намереното междугрупово различие при разглежда-
ните показатели не показва сигнификантност (χ2 = 1,257a, р = 0,533). 

С ПАРА общо са оперирани 107 възрастни пациенти, от които мъжете са 81 
(75,7%), а жените 26 (24,3%). Впечатление прави, че близо половината от всич-
ки възрастни от женски пол – 11 болни (42,3%) са оперирани за повърхностни 
абсцеси. Средната възраст на оперираните болни с ПАРА е 46,14 ± 15,56 год. 

По принцип своевременната диагноза и хирургичната намеса при повърх-
ностните абсцеси са безпроблемни, което се дължи на лесното изпълнение на 
общоприетите оперативни процедури. При ПАРА (подкожни, субмукозни и ня-
кои ниски видове междусфинктерни абсцеси) при наличие на интра- или тран-
сфинктерен фистулен ход преминаващ през по-малко от 1/3 от повърхностните 
мускулни влакна на външния анален сфинктер се извършва листовидна екс-
цизия, ревизия, изсичане на целия гноен фистулен отвор с криптата, като се из-
вършва първична фистулотомия с криптектомия. Тази ексцизия е пълна, но 
икономична с изсичане до здраво на гнойния ход в просвета на ректума, започ-
ващ от абсцеса и включващ криптата с наличния в нея вътрешен отвор. Полу-
чената рана след фистулотомията се оставя отворена за вторично изгранулира-
не. При по-дълбок транс- или екстрасфинктерен фистулен ход при ПАРА се 
поставя лигатурна фистулотомия. Изсичането на наличния фистулен ход се 
осъществява с помощта на топчеста сонда преминаваща от абсцесната кухина и 
през вътрешния отвор в правото черво. След санацията на абсцесната кухина 
остатъкът от фистулния ход под сфинктера внимателно се почиства с кюрета, с 
последващо поставяне на гумената лигатура. Посредством 2 – 3 пристягания 
през 4 дни тя постепенно прерязва сфинктера и отпада. 

Съществено е също да се отбележи, че при ПАРА в мнозинството случаи, 
първичният гноен ход с вътрешния отвор на гнойника е разположен интрас-
финктерно, докато при ДАРА техния ход има предимно по-висок транссфинк-
терен или екстрасфинктерен ход. 
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Разпределението на пациентите с ПАРА и ДАРА съобразно произхода на 
гнойно-възпалителния процес е представен на табл. 27: 

Табл. 27. Разпределение на ПАРА и ДАРА съобразно вида първичен или рецидивен 
абсцес 

Видове АРА Първични Рецидивни Общо χ2 p 

Повърхностни Бр. 
% 

96 
89,7% 

11 
10,3% 

107 
100,0% 

4,166a 0,041 Дълбоки Бр. 
% 

118 
80,3% 

29 
19,7% 

147 
100,0% 

Общо Бр. 
% 

214 
84,3% 

40 
15,7% 

254 
100,0% 

Честотата на ПАРА при първичните спрямо рецидивните е близо 9:1. Пър-
вично възникналите ДАРА са наблюдавани при 80% от случаите, а в 20% са 
установени рецидивни АРА. Установи се статистическо значимо различие в 
изследваните показатели (p = 0,041).  

Основните особености при клиничното протичане на ДАРА са свързани с 
тяхното дълбоко разположение в параректалните тъкани, което препятства ди-
ректния визуален оглед и палпаторното им установяване. Тези анатомо-
топографски особености водят до чести затруднения при тяхната диагноза и 
последващото оперативно лечение. Разпределението на различните видове 
ДАРА според пола е представено на табл. 28: 

Табл. 28. Разпределение на видовете ДАРА според пола 

Видове дълбоки АРА Мъже Жени Общо χ 2 p 

Високи транссфинктерни Бр. 
% 

12 
66,7% 

6 
33,3% 

18 
100,0% 

2,089a 0,352 

Исшиоректални Бр. 
% 

71 
80,7% 

17 
19,3% 

88 
100,0% 

Супралеваторни Бр. 
% 

30 
73,2% 

11 
26,8% 

41 
100,0% 

Общо Бр. 
% 

113 
76,9% 

34 
23,1% 

147 
100,0% 

Близо 77% от всички ДАРА са засегнали пациентите от мъжки пол. С най-
голяма честота са ишиоректалните АРА, следвани от супралеваторните и при 
двата пола. Най-рядко са установени високите интерсфинктерни АРА с полово 
отношение 2:1 за мъжете. В изследваните междугрупови стойности не се нами-
ра статистическо значимо различие p > 0,05.  
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Разпределението на оперираните възрастни пациенти съобразно вида опера-
тивна намеса при дълбоки АРА е представено на табл. 29:  

Табл. 29. Разпределение според вида оперативни методи и пола при ДАРА 

Видове оперативни методи  
при възрастни 

Пол 
Общо χ2 p 

Мъже Жени 

Инцизия, ревизия, санация,  
дренаж 

Бр. 
%  

56 
71,8% 

22 
28,2% 

78 
100,0% 

2,569 0,277 

Инцизия, първична фистулотомия, 
криптектомия, санация, дренаж 

Бр. 
%  

11 
78,6% 

3 
21,4% 

14 
100,0% 

Инцизия, лигатурна фистулото-
мия, санация, дренаж 

Бр. 
%  

46 
83,6% 

9 
16,4% 

55 
100,0% 

Общо Бр. 
%  

113 
76,9% 

34 
23,1% 

147 
100,0% 

Най-често извършената оперативна интервенция при двата пола за болни с 
ДАРА е инцизията с дренаж. Следващ по-честота е методът на инцизия с лига-
турна фистулотомия отново при двете групи. Най-рядко е прилагана техниката 
на първична фистулотомия с криптектомия. Не се установи статистически зна-
чима асоциация между видовете оперативни методи и пола на пациентите (χ2 = 
2,569, р = 0,277). 

При оперативното лечение на ДАРА има редица важни изисквания. Така 
например много е важно при извършването на инцизията тя да е достатъчно 
широка, като за осигуряване на добро зеене на раната е по-добре да се извърш-
ва овална ексцизия, с последващо фиксиране на дрена на декливна позиция. 
При неясни ситуации дигиталната ревизията в дълбочината на абсцесната ку-
хина, може да се подпомогне чрез ректално туширане с показалеца на другата 
ръка. Съществено е при ДАРА да се инцизира, ревизира и дренира основната 
абсцесна кухина, а не налични други около абсцесни възпалителни участъци, 
погрешно възприети за гнойно огнище. Винаги при точна и прецизна инцизия 
при ДАРА изтича обилно гъста, белезникава, с миризма гной, докато при ин-
цизия на околни перифокални огнища изтича предимно необилно и замътена 
кръвениста секреция. Никога при ДАРА в дълбочина на оперативната рана не 
бива да останат необработени странични гнойни кухини и джобове, тъй като те 
могат да доведат до септично състояние и необходимост от повторна оператив-
на намеса.  
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6. ОБСЪЖДАНЕ 

6.1. Анализ на данните от аеробния микробиологичен пейзаж при деца 
оперирани с АРА 

При бактериологичното изследване на оперирани деца с АРА основно се 
установяват микробни причинители, които се срещат в просвета на правото 
черво. В редица клинични случаи при микробиологичния анализ не рядко може 
да се установи също смесена инфекция, състояща се от микробни асоциации. 
Винаги при извършване на клиничен анализ на аеробния микробиологичен пей-
заж при деца с АРА, трябва да се отчитат особеностите в детската възраст и по-
специално анатомичните различия специфични за тази възраст. 

Трябва да се подчертае, че електронните бази данни за медицински публи-
кации относно аеробния микробен спектър при оперирани деца с АРА са много 
оскъдни. Липсват налични изследвания за настъпващите промени в микробния 
статус в динамика след определен времеви период. Само малко изследователи 
са обследвали и публикували резултати относно бактериалния състав на причи-
нителите на АРА в детската възраст. 

Според нашите данни най-често срещан микроорганизъм с безспорна воде-
ща роля като причинител на АРА в детската възраст е Е. coli, с относителен дял 
от около 40%. Други чести представители на аеробния микробиологичен пей-
заж са Klebsiella spp. – 14%, Proteus mirabilis – 7,0%, Staphylococcus aureus – 
също 7,0% и стерилни с липса на растеж – 22,8%. 

Тези микробиологични резултати показват, че не рядко причинители на 
АРА в детската възраст са стафилококите, като интересен факт при тях е, че се 
срещат само като монокултура и нито веднъж в микробиологична асоциация. 

За по-детайлни данни на АРА в детската възраст, решихме да разделим 
10-годишния период на изследвания, на два равни периода по пет години, за да 
проучим в динамика наличието на евентуални промени в аеробния микробио-
логичен пейзаж при причинителите. Получиха се интересни резултати, като 
подобно 10 годишно сравняване на микробиологични данни при АРА в детската 
възраст, не се установи да е извършвано до сега в достъпната медицинска ли-
тература. 

През първия 5-годишен период (2010 – 2014 г.) най-често се отчитат изола-
ти с Е. сoli, наравно по брой със стерилните посявки от по 34%, следвани от 
S. aureus. Прави впечатление, че изолирането на S. aureus бележи необичайно 
висок брой от 14%, като един от изолатите е и MRSA. 

През втория 5-годишен период (2015 – 2019 г.) Е. сoli затвърждават своята 
лидерска позиция, като техния дял нараства до 43,7%. Характерно за втория 
период от време, че изолатите на Staphylococcus aureus са с много силна редук-
ция на техния брой до 1,6%. През последните 5 години са диагностицирани при 
бактериологичните изследвания 11 микробни асоциации от общо 12 за целия 
десетгодишен период от време. Тези резултати показват безспорно наличие на 
увеличено разнообразие на откритите микроорганизми. 
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Безспорно извършените микробиологични проучвания в медицинската ли-
тература, макар и не много на брой, засягат бактериологичните особености на 
причинителите при АРА в детската възраст. По данни на Abercrombie JF et al. 
клиничните и микробиологичните характеристики на детските перианални абс-
цеси са подобни на тези при възрастни. Перианалните абсцеси при деца се ле-
куват най-добре чрез инцизия и дренаж, като винаги трябва да се изключи на-
личието на друго основно заболяване. 

Интересно е проучването на Zhu Y et al. отчитащи, че след инцизиране на 
АРА, степента на усложнение с анална фистула е 6,6% при кърмачета под 3 ме-
сеца и 60,3% в групата за възрастни. Има значителна разлика р < 0,01. Те уста-
новяват, че Klebsiella pneumoniae е най-честият патоген при перианален абсцес 
при кърмачета под 3 месеца и обикновено е резистентен към ампицилин и нит-
рофурантоин. Тъй като перианалния абсцес при кърмачета под 3 месеца е забо-
ляване с тенденция за самоизлекуване, обикновената хирургична интервенция 
със синхронно прилагане на антибиотици се предлагат като оптимално лечение. 

Според Tan Tanny SP. et al. присъствието на чревни микроорганизми в мик-
роскопски и културелни изследвания при педиатричния перианален абсцес не е 
свързан с образуването на фистула, нито с рецидив на абсцес. Техните изслед-
вания също показват доминиране на чревните микроорганизми при тези паци-
енти. Те считат, че при новородени и кърмачета с неуспешен консервативен 
или оперативен метод на лечение на перианалния абсцес, честотата на рециди-
вите след хирургична интервенция е по-ниска, когато фистулата бъде иденти-
фицирана, ексцизирана и оставена отворена при първоначалната операция. 

Други автори споделят други схващания относно микробиологичните изс-
ледвания при АРА в детската възраст. Shaughnessy MP et al. заключават, че ре-
зултатите от микробиологичните култури са с ограничена полза при лечението 
на педиатрични пилонидални, седалищни и перианални абсцеси, тъй като изг-
лежда те не променят лечението, а пропускането на вземане на култура не е 
свързано с неуспех при хирургичното лечение. 

Криптогландуларният произход на АРА обяснява много добре проникване-
то на инфекцията при повече от 90% от възрастните пациенти, но относно съ-
щата теория има редица дискусионни моменти и несъответствия при децата, 
особенно при тези в по-ранна възраст. Съгласно тази теория първоизточника на 
гнойното възпаление е от аналните жлези, но същите при децата са функцио-
нално неактивни и започват да секретират едва след пубертета. 

Не малко автори считат, че инфекцията в детската възраст при АРА може 
често да проникне при ректални травми на стената, локални пиодермии, кожни 
наранявания, при криптит, проктит, рагади, вродени аноректални малформации, 
аномалии на протоците на аналните жлези, преходни чревни разстройства и др. 
Лесната ранимост на епидермиса особено в ранната детска възраст, с наличие 
на все още недоразвити базални мембрани, позволяват получените лезии дори 
от микротравми да са възможност за входна врата на инфекцията. 

За съжаление при децата често става смесване на истинския АРА (с инфек-

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Abercrombie+JF&cauthor_id=1471832
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Zhu+Y&cauthor_id=31559720
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Shaughnessy+MP&cauthor_id=30851520
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ция от чревния просвет) с други подобни гнойни възпаления на промеждутъч-
ността като фурункули, абсцеси, гноен саденит и др. (с инфекция от кожата и 
нейните придатъци). 

Така например A. Niyogi et al. считат, че лечението на перианалните абсцеси 
в детска възраст все още е спорно и дискусионно. Те извършвали инцизия и 
дренаж, като търсене и сондиране на фистулен ход се прилага единствено при 
рецидивните АРА. Фистулотомия е прилагана само при ниски и повърхностни 
фистули. Много важен е факта, че авторите установяват присъствие на чревни 
микроорганизми в голяма част от рецидивните АРА. 

Проведеният за първи път от нас 10-годишен микробен мониторинг при 
оперирани деца с АРА позволи да се проследи динамиката на видовия състав 
при бактериалните причинители на заболяването. 

Основно могат да се направят следните заключения: 
- Установи се тенденция за постоянно присъствие и периодично нараства-

не честотата на ентеробактериите 
- През първия проследяван 5-годишен период се диагностицираха данни за 

увеличена честота на стафиликоките и по-специално на Staphylococcus aureus, с 
последващо тяхно голямо намаление през последния времеви период 

- През втория 5-годишен период се наблюдава нарастване броя на микроб-
ните асоциации, което показва нарастване и увеличаване разнообразието от от-
крити микроорганизми 

- Интересни са различните данни относно наличието на стерилните по-
сявки, като те през първия период са 34%, а през последния период са 14,1%. 

Много важно е да се има в предвид, че при децата не рядко става смесване 
на истинския АРА (с инфекция от чревния просвет) с други подобни гнойни 
възпаления в съседство като фурункули, абсцеси, гноен саденит и др. (с инфек-
ция от кожата и нейните придатъци). Особено тези последните некриптог-
ландуларни гнойно-възпалителни процеси не рядко се приемат за АРА, като 
същите в значителна степен се предизвикват от микроорганизми от род 
Staphylococcus или с основно участие на Staphylococcus aureus. Това предполага 
възможност от неточност в детската възраст, при наличие на инфектирани фу-
рункули, кожни абсцеси, гноен саденит, локални пиодермии и др. (с основен 
причинител Staphylococcus aureus), същите да бъдат погрешно приети за АРА. 

6.2. Анализ на данните от аеробния микробиологичен пейзаж при въз-
растни пациенти оперирани с АРА 

В медицинската литература има неголям брой съобщения върху аеробния 
микробиологичен пейзаж при оперирани с АРА, като в нашата страна подобни 
изследвания при по-големи групи от пациенти не са правени. Досега у нас по 
тази проблематика има единични съобщения, като системни проучвания не са 
провеждани. Това обуславя актуалността и важната значимост на извършеното 
от нас изследване върху аеробния микробиологичен пейзаж при оперираните за 
АРА. 
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В последните 1 – 2 десетилетия проучванията и обсъжданията свързани с 
проблематиката за етиологичните микробни агенти при АРА не са значими, 
както по количество, така и качество на извършените изследвания. За съжале-
ние се счита, че относно въпроса за бактериалния аеробен спектър при АРА ня-
ма съществена промяна, същият в значима степен не е дискутабилен и почти 
отсъстват обсъждани микробни щамове. Появата на периректалния абсцес се 
приема от множеството колопроктолози за банален, тъй като е предизвикан от 
условно-патогенна чревна флора. Безспорно обаче вирулентността на бактери-
алните аеробни причинители на АРА влияе на клиничната картина и протича-
нето на болестта, особено при имунокомпрометирани болни, наличие на заха-
рен диабет и при наличие на сериозни съпътстващи заболявания. 

Важно е да се отбележи, че в някои по-ранни сериозни проучвания като на 
S. R. Stееlе et al. през 2011 год. авторите дори обсъждат въпроса дали са необ-
ходими и показани раневите посявки при АРА, като специално отбелязват, че 
същите се правят рядко. Тези автори препоръчват микробиологичните посявки 
само при наличие на рецидив, дълго незаздравяващи рани и при възможност от 
наличие на атипични микроби. 

В друго проучване R. W. Xu et al. считат, че извършеният бактериологичен 
анализ при 164 болни с перианален абсцес не е от полза за прогнозиране разви-
тието на анална фистула или за рецидив на абсцеса. Авторите считат, че няма 
нужда да се извършва подобно рутинно изследване. Сходно мнение споделят 
също G. Nicholls et al. при обследване на 46 пациента. 

Подобни схващания имат C. J. Payne et al. смятащи, че микробиологичните 
тампони често се вземат по време на инцизиране и дрениране на неперианални 
кожни абсцеси и следователно имат малко влияние върху последващото лече-
ние. Те все пак отчитат тяхната роля при пациенти с налична имунна недоста-
тъчност. 

Дори в едно от новите проучвания на L. Lalou et al. през 2020 год. също 
обосновават случаите, когато нуждата от подобни бактериологични изследва-
ния не е наложителна. Авторите се въздържат от рутинно извършване на мик-
робиологични посявки при всяко дрениране на перианални абсцеси, освен ако 
не са налице клинични оплаквания от повтарящ се перианален сепсис, имуно-
компрометиран статус или възникване на обширна некроза на меките тъкани. 

Тези цитирания показват, че все още тези въпроси са дискусионни, като до-
ри понастоящем привържениците на редовния микробиологичен мониторинг 
при АРА са в малцинство. Независимо от успехите на колопроктологията, оказ-
ва се изненадващо малък броя на научните проучвания относно състава и вида 
на микробната флора при пациенти с АРА. 

През последните години постепенно се промени вариабилносттта и аероб-
ния спектър на бактериалния пейзаж при оперирани болни с перинеални абсце-
си, появиха се други с резистентност, като понастоящем има склонност за по-
често наличие на случаи с микробни асоциации. 
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Извършените наши изследвания на микробния аеробния пейзаж при 
254 възрастни пациенти с общо 274 изолата, показаха при 188 от тях наличие на 
монокултура, а при 20 на микробни двойни асоциации. Общо през периода на 
проучването са идентифицирани 17 вида микробни култури. Най-честият мик-
робен причинител е Е. coli., имащ участие при повече от половината болни 
(n = 160, 58,4%). Следващи по честота бактериални причинители са Proteus spp. 
(5,5%), Klebsiella spp. (4%), Staphylococcus spp. (4,4%) и др. Нашето проучване 
показа, че всички бактерии от нормалната чревна флора могат да са причините-
ли на АРА, като тази разнообразна условно-патогенна флора лесно може да 
стане високо вирулентна. Относно случаите със смесена инфекция е трудна 
преценката кой микроорганизъм е инициращ и кой е вторичен асоциант, но ве-
роятно най-безспорен е фактът, че те заедно действат симбиотично и синергич-
но. 

Така през разглеждания 5-годишен период (2015 – 2019 г.) водеща етиоло-
гична роля в микробния пейзаж при причинителите на АРА при възрастни па-
циенти имат Грам-негативните бактерии, докато при Грам-положителните се 
установява спорадична и низходяща тенденция в тяхното разпространение. 
Най-честа е Грам-отрицателната флора, като основен неин представител е 
Е. coli. Извършените микробиологични изследвания установяват, че по-
голямата част от причинителите на АРА са диагностицирани като монокултура 
и по-рядко във вид на микробни асоциации. 

Много интересно е проучването на C. K. Liu et al. при микробиологичен 
анализ на 183 пациенти с АРА оперирани за 8 години. Авторите първи устано-
вяват при болни със захарен диабет, данни за по-често срещан вид микробни 
причинители. Те отчитат, че при мономикробните инфекции най-чести са 
K. pneumoniae и E. coli. Интересен е фактът, че K. pneumoniaе е най-
разпространена сред пациентите със захарен диабет, последван от E. coli и 
B. fragilis. При пациенти без захарен диабет, Е. coli е най-често срещаният пато-
ген, следван от B. fragilis и K. рneumoniaе. Също така важно е, че E. coli е силно 
чувствителен към първо поколение цефалоспорини при пациенти с диабет и по-
малко чувствителен при пациенти без диабет. Изолатите на K. pneumoniae са 
били чувствителни към цефалоспорини от първо поколение повече от 90% от 
случаите, независимо наличието или липсата на съпътстващо заболяване от ди-
абет. Тези резултати са доста оригинални и предизвикват подчертан интерес, за 
извършване на нови изследвания в тази насока. 

В последните 1 – 2 десетилетия се появи много интересна дискусия относно 
ролята и значението на Staphylococcus аureus в генезата на АРА. 

Едно от най-мащабните микробиологични проучвания на Т.Toyonaga et al. 
при 514 пациенти през 2006 год. показа, че Escherichia coli, Bacteroides spp., 
Bacillus spp. и Klebsiella spp. са значително по-разпространени при пациенти с 
наличие на фистула (Р < 0,01), а коагулазо-отрицателните видове стафилококи 
и пептострептококи са значително по-чести при пациенти без фистула (P < 
0,01). По този начин АРА дължащи се на колонизация на чревни микроорга-
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низми, а не на такива срещащи се на кожата, е най-вероятно да бъдат свързани с 
анална фистула. Когато микробиологичния анализ намира чревни бактерии, но 
при първоначалната дренажна операция не е открита фистула, се налагат пов-
торни изследвания, включително аноскопия и щателна ендосонография, за да се 
идентифицира потенциално пропусната анална фистула. Безспорно това проуч-
ване показва, че стафилококите се срещат по-често при клинични случаи, при 
които няма установен вътрешен отвор на гнойника и без да е налице фистулна 
комуникация с просвета на правото черво. Авторите смятат, че микробната ко-
лонизиция при Staphylococcus spp. е по-вероятна да е с произход от кожни гно-
ини източници. За това трябва да се има в предвид, че наличието на директен 
фистулен ход между просвета на правото черво и параректалните тъкани, оси-
гурява постоянно или периодично различно по степен и количество бактериал-
но инфектиране от дебелочревното съдържимо. 

J. Аlabbad et al. в ретроспективен микробиологичен анализ от 2019 г. при 
211 пациенти (от общо 505 оперирани за 7 години) с АРА установяват, че най-
често срещаният микроорганизъм е Escherichia coli (37,6%), следван от 
Bacteroides spp. (13,2%) и Streptococcus spp. (13,2%). Устойчивият на метицилин 
Staphylococcus aureus (MRSA) е диагностициран в 4,9% от кохортата, като 
56,5% от всички култури на S. aureus са MRSA. 

В подобно съвременно изследване M. H. Hsieh et al. при изследване епиде-
миологията на АРА установяват Streptococcus spp., Enterococcus spp. и 
Staphylococcus spp. като често срещани Грам-положителни аеробни бактерии. 
Escherichia coli и Klebsiella spp. са обичайните Грам-отрицателни аеробни бак-
терии, а Bacteroides spp. са най-често срещаните анаеробни бактерии в това из-
следване. 

Друго проучване на M. Ulug et al. при 81 възрастни пациенти с АРА устано-
вяват превалиране на смесена аеробна флора. Те намират наличие на MRSA ко-
лонизация, която достигала до 34% от пациентската популация. Escherichia coli, 
Bacteriodes spp., коагулазо-отрицателни стафилококи и Staphylococcus aureus са 
най-често срещаните изолирани микроорганизми. Това проучване показа, че 
аеробните организми са преобладаващите изолати при тези инфекции. 

Интересно е проучването на J. B. Albright et al. от 2007 г. относно разпрост-
ранението на MRSA пациенти с перианални абсцеси. От общо 104 оперирани, 
микробиологични посявки са извършени при 69 болни. При тях при 24 пациен-
ти (34,8%) са установени MRSA, което отчитат за неочаквано висока честота. 
MRSA-позитивните пациенти не се различавали от останалите болни (по въз-
раст, рискови фактори, клиника). Много е важно установяването при тях на 
липсата на фистули и рядката възможност за наличие на ИРА. Изолатите на 
MRSA са устойчиви спрямо β-лактамните антибиотици и слабо чувствителни 
към хинолоните. Авторите предлагат, че е полезно да се култивират всички пе-
рианални абсцеси с голям инфилтрат, еритема и дори малка гнойна секреция, а 
не само селектирани клинични случаи. 
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От тези данните се установява, че все още понастоящем има редица колоп-
роктолози, които избягват извършването на рутинни микробиологични изслед-
вания при всички случаи с АРА. Тези автори считат данните от аеробния мик-
робен пейзаж при оперирани с АРА за необходими, само при дълбоките, по-
тежки и септично протичащи абсцеси. Считаме подобно становище за неосно-
вателно, тъй като безспорно ранното бактериологично изследване може много 
да помогне за своевременното изясняване на причините за усложненото и сеп-
тично клинично протичане, особено при случаите с по-вирулентни микроорга-
низми. 

Видно е, че само до преди 10 години въобще не се е препоръчвало вземане-
то на материал за бактериологично изследване, което можело да доведе до за-
къснение на микробиологичната диагноза и съответно забавена корекция на 
антибактериалната терапия. Може би това също е една от причините за мини-
малните по брой медицински научни разработки върху бактериалния аеробен 
спектър и етиологична структура на причинителите на АРА при възрастни па-
циенти. 

Също ASCRS (2016 г.) отчитат, че практиката за вземане на микробиоло-
гични проби от гной при АРА са с ниска резултативност, но някои автори от-
читат изолация на метицилин-резистентен Staphylococcus aureus (MRSA) до 33% 
при рутинни АРА, което поставя въпроса дали раневите посявки да са показани 
при инцизия и дренаж. Те считат, че тези посявки са наложителни при повта-
ряща се инфекция, незарастващи рани, при пациенти с HIV заболяване със съ-
пътстващи инфекции, атипични микроби и туберкулоза. 

Не малко автори обаче са на различно мнение, особено при случаите с ана-
лен сепсис, като в тези случаи микробиологичното изследване на гнойта е от 
съществено значение за своевременното и ефикасно лечение. Други автори като 
V. Wiwanitkit et al. считат, че бактериологичното изследване е важно и полезно 
за идентифициране на някои необичайни патогени, които не могат да бъдат 
повлияни от емпиричната антибиотикотерапия. Пример за това е туберкулозата, 
която е често срещана при хора в развиващите се страни. В тези случаи без ла-
бораторна идентификация, не може да се очаква успешно лечение на туберку-
лозен анален абсцес. 

Важно е становището на J. W. Kufahl et al., които при микробиологично об-
следване на 83 пациенти за 3 години с АРА и налична формирана фистула, ус-
тановяват култивиране на бактерии, които имат само чревен произход. Не са 
открити фистули или рецидиви на абсцеси при пациенти, при които са култи-
вирани пък само бактерии произлизащи от кожата. Следователно резултата от 
бактериалната култура при аналните абсцеси има значителна прогностична 
стойност. 

Всичко това ни дава основания да считаме, че рутинният микробиологичен 
скрининг трябва да е неотменна част при диагностиката на АРА и в голяма по-
мощ при неговото лечение. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kufahl+JW&cauthor_id=1631970
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6.3. Анализ на антимикробната чувствителност на изолатите при деца и 
възрастни пациенти оперирани с АРА 

След изясняване на представителите на микробната флора следва тестване-
то на тяхната чувствителност към антибактериални препарати. Проучени са 
данните както от индивидуалните, така и от видовите антимикробни характе-
ристики към различните антибиотични средства, според принадлежността към 
съответна група. При анализа на данните относно резултатите при антибиогра-
мите на деца и възрастни пациенти с АРА се установява редица сходства, но 
също така редица интересни различия. 

Трябва да се отчита, че през последните години гноеродната аеробна флора 
при АРА прояви данни за промяна на собствената си адаптация, като заедно с 
това се регистрираха някои резистентни щамове към антибактериалните средс-
тва. Безспорно има настъпили изменения в качествения състав на микробния 
пейзаж при възникването на АРА, но за съжаление в достъпната медицинска 
литература няма достатъчно информация по тази проблематика. Все пак уста-
новиха се промени в чувствителността на бактериалните причинители към ан-
тибиотични средства, основно във връзка появата на резистентност или пони-
жена възприемчивост към тях. 

Много е съществено при отчитане на данните от антимикробната чувстви-
телност на изолатите при оперираните с АРА в детската възраст да се устано-
ви кои антибактериални средства повлияват най-добре гноеродните бактерии. В 
нашето изследване при 102 оперирани деца с АРА са проучени проби с общо 
912 антибиотици от различни групи. Най-честите микроорганизми причинители 
на АРА при децата са ентеробактериите с основни представители Escherichia 
coli и Klebsiella pneumoniae complex. От особена важност е установяване на 
проявите на антибиотична резистентност, с оглед избягване използването на 
тези групи лекарствени средства. При анализа на получените резултати на мик-
робните причинители при децата оперирани за АРА, се установи изразена ре-
зистентност към групите на пеницилините, цефалоспорините, сулфонамидите и 
флуорохинолоните. През последното десетилетие започна да се установява на-
растване честотата на устойчиви микробни щамове като MRSA, Klebsiella spp. 
ESBLs, E. coli ESBLs и други. Най-високи нива на резистетност при E. coli изо-
латите сме установили към AMP ампицилин, AMC амоксицилин/клавуланова 
киселина и PIP пиперацилин. Спрямо втория по честота Klebsiella pneumoniae 
complex е установена най-голяма резистентност към AMC амоксицилин/
клавуланова киселина в 36%, а към PIP пиперацилин в 27% от случаите. Относно 
приложението на антибактериални средства в детската възраст най-голяма ак-
тивност се установява при групата цефалоспорини от II и особено от III поко-
ление, както добро повлияване при аминогликозидите, карбапенеми и флуоро-
хинолоните. 

При отчитане на данните от антибиограмите при оперираните с АРА въз-
растните пациенти се проучи кои антибиотици имат подчертана резистент-
ност и съответно най-добра чувствителност към тях. В нашето изследване при 
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254 оперирани възрастни пациенти с АРА се анализира антимикробната чувст-
вителност при общо 2318 проби на антибиотици от различни групи. Водещият 
изолат при оперираните възрастни пациенти е Е. сoli, които е и с най-голям от-
носителен дял от 58,4%. Изследваните проби E. coli показват най-високи нива 
на резистентност към AMP ампицилин, следвани от PIP пиперацилин, SXT три-
метоприм/сулфаметоксазол и AMC амоксицилин/клавуланова киселина. Втори-
ят по-честота микробен агент Proteus mirabilis има участие от 5,5 %. Той показ-
ва най-високи нива на резистентност към AMC амоксицилин/клавуланова кисе-
лина, а след това към AMP ампицилин, PIP пиперацилин и TZP пипераци-
лин/тазобактам. По отношение на антимикробната чувствителност на изола-
тите при оперирани възрастни пациенти с АРА, същата е най-добре проявена 
към групата на цефалоспорини от III и IV генерация, карбапенеми, флуорохи-
нолони и аминогликозиди. 

Един от големите проблеми в днешно време е антибиотикорезистентността 
при фармакотерапията с антибактериални средства при гнойно-възпалителни 
заболявания. Винаги трябва да се отчита факта, че резултатите от точния мик-
робиологичен състав на етиологичния агент става известен едва след няколко 
дни. Ето защо наличието на конкретни данни от антимикробната чувствител-
ност на изолати при оперирани деца и възрастни пациенти с АРА могат да спо-
могнат за своевременния и точен избор за стартова емпирична антибактериална 
терапия и съответно да се избегне прилагането на лекарствени средства, към 
които микроорганизмите са резистентни. Поради тези причини анализирането 
спектъра на антибактериалната чувствителност на изолатите към антибиотич-
ните средства установява най-подходящите и удачни сред тях при лечението на 
оперираните с периректални абсцеси. 

Резултатите от антибиограмите са от изключителна важност за пълноценна-
та микробна ерадикация при тежки клинични случай с данни за сепсис и септи-
чен шок, като те имат основна роля в непосредствената борба за живота на па-
циента. Безспорно има голямо значение дали антибиотичните средства имат 
бактерициден или бактериостатичен ефект върху микробния причинител при 
септични прояви и при наличието на дифузно гнойно-некротично възпаление в 
аноректалната област. 

Трябва да отбележим, че всички авторитетни хирургични становища на ко-
лопроктологичните общности, понастоящем имат резервирано и предпазливо 
отношение относно прилагането на антибактериалната терапия при АРА, като 
тя се препоръчва само при септично и комплицирано клинично протичане. 

Съгласно медицинския стандарт на ASCRS на американските колопрокто-
лози антибактериално лечение при АРА се налага селективно само при услож-
нения с дифузен параректален целулит, наличие на системна септична реакция 
и при данни за имуносупресия при заболелите. Според тях употребата на анти-
биотици за неусложнени АРА при здрави пациенти няма приложение, не по-
добрява оздравителния процес и не намалява появата на нови рецидиви. 



65 

Подобни са становищата на SICCR и на German S3 guideline, като по прин-
цип при баналните АРА антибиотиците имат ограничена роля, не трябва да се 
използват при неусложнени АРА и ги считат за нецелесъобразни. 

Изясняване на микробната чувствителност е важно с оглед прилагането при 
необходимост на подходяща емпирична терапия, а така също след установяване 
резултата от антибиограмата своевременно да се започне оптимално антимик-
робно лечение. По принцип антибактериална терапия провеждаме в случай с 
ДАРА, при които е налице дифузно флегмонозно възпаление, фебрилитет, сеп-
тично състояние и хронични придружаващи заболявания. 

Така например в проучване от 2019 год. V. Mocanu et al. отчитат, че антиби-
отичната терапия след инцизиране и дрениране на АРА е свързана с 36% 
по-ниски шансове за образуване на фистула. Авторите считат, че емпиричен  
5–10-дневен курс на антибиотици след оперативен дренаж може да избегне 
последващо образуване на фистула при здрави пациенти, въпреки че качеството 
на доказателствата е ниско. Необходими са допълнителни рандомизирани про-
учвания, за да се изясни напълно ролята, продължителността и вида на антиби-
отиците, най-подходящи за постоперативна профилактика на АРФ след дрени-
ране при периректални абсцеси. 

Подобно е мнението на M. S. Brar et al. считайки, че в следоперативния пе-
риод антибактериалната терапия има значение за предотвратяване появата на 
фистула и я препоръчват за 7–10-дневен курс. Все пак като се има предвид 
краткосрочното проследяване на проучване, не е ясно как рутинното приложе-
ние на антибиотици ще намали образуването на АРФ в дългосрочен план. 
Сходно е проучването на J. W. Nunoo-Mensah et al. приемащи, че прием на ан-
тибиотици и възраст > 45 години могат да окажат протективна роля срещу об-
разуването на фистула. Те считат, че наличието на коморбидност може да уве-
личи риска от образуване на фистула. 

Все пак трябва да отбележим, че привържениците на подобни дискусионни 
твърдения са значително по-малко от подкрепящите противоположното стоно-
вище. Така например според U. Sozener et al. и много други лечението с анти-
биотици след дренирането на аноректален абсцес няма защитен ефект по отно-
шение на риска от образуване на фистула. 

За по-добро онагледяване на антимикробната общата резистентност и чувс-
твителност на изолатите при деца и възрастни пациенти оперирани с АРА, ре-
шихме тези данни да се представят в табличен вид както следва (табл. 30 и 
табл. 31): 

Общата резистентност и чувствителност на изолатите при деца оперирани с 
АРА е представена на табл. 30: 
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Табл. 30. Обща резистентност и чувствителност на изолатите към антибактериални-
те средства при деца с АРА 

Антибактериален 
препарат 

Резистентност 
(R) 

Чувствителност         
(S) 

Междинна 
чувствителност 

(I) 
Брой 

посявки % Брой 
посявки % Брой 

посявки % 

Amikacin 4 1,7 73 7,8 4 26,7 
Аmoxicillin/ clavulanic acid 42 17,9 33 3,5 3 20 
Ampicillin 45 19,1 26 2,8 3 20 
TMP/SMX Biseptol 5 2,1 25 2,7 - - 
Cefepime 13 5,5 63 6,8 - - 
Cefotaxime 16 6,8 57 6,1 1 6,7 
Cefoperazone/Sulbactam 1 0,4 27   2,9 - - 
Cefoxitin 14 6 59 6,3 - - 
Ceftriaxone 14 6 46 4,9 - - 
Ceftrazidime 1 0,4 12 1,3 - - 
Cephalothin 11 4,7 12 1,3 1 6,7 
Chloramphenicol - - 13 1,4 - - 
Ciprofloxacin 6 2,6 76 8,2 1 6,7 
Clindamycin - - 8 0,9 - - 
Colistin - - 6 0,6 - - 
Erythromycin 1 0,4 6 0,6 - - 
Gentamicin 2 0,9 4 0,4 - - 
Imipenem - - 77 8,3 1 6,7 
Levofloxacin 2 0,9 32 3,4 - - 
Linezolid - - 9 1 - - 
Meropenem - - 71 7,6 - - 
Norfloxacin - - 4 0,4 - - 
Oxacillin 2 0,9 5 0,5 - - 
Penicillin 7 3 2 0,2 - - 
Piperacillin 31 13,2 44 4,7 1 6,7 
Piperacillin/ tazobactam 5 2,1 38 4,1 - - 
Teicoplanin - - 8 0,9 - - 
Tetracycline 1 0,4 2 0,2 - - 
Tigecycline 3 1,3 36 3,9 - - 
Tobramycin - - 9 1 - - 
Trimethoprim/sulfamethoxazole 9 3,8 41 4,4 - - 
Vancomycin - - 6 0,6 - - 
Общо 235 100% 930 100% 15 100% 

Общата резистентност и чувствителност на изолатите при възрастни паци-
енти с АРА е представена на табл. 31: 
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Табл. 31. Обща резистентност и чувствителност  изолати  към антибактериалните 
средства при възрастни пациенти с АРА 

Антибактериален 
препарат 

Резистентност 
(R) 

Чувствителност 
(S) 

Междинна 
чувствителност 

 (I) 
Брой  

изолати % Брой 
изолати % Брой 

изолати % 

Amikacin 11 1,8  200 8,2 2 9,1 
Аmoxicillin/ clavulanic acid 76 12,7 114 4,7 3 13,6 
Ampicillin 132 22 70 2,9 - - 
Cefepime 25 4,2 175 7,2 - - 
Cefotaxime 24 4 172 7 - - 
Cefoperazone/Sulbactam - - 37 1,5 - - 
Cefoxitin 18 3 173 7,1 2 9,1 
Ceftriaxone 25 4,2 170 6,9 - - 
Cephalothin 14 2, 3 18 0,7 4 18,2 
Chloramphenicol 1 0,2 6 0,2 - - 
Ciprofloxacin 25 4,2 175 7,2 2 9,1 
Clindamycin 6 1 12 0,5 - - 
Colistin 1 0,2 22 0,9 - - 
Erythromycin 9 1,5 8 0,3 - - 
Gentamicin 6 1 7 0,3 - - 
Imipenem 5 0,8 195 8 2 9,1 
Levofloxacin 13 2,2 87 3,6 1 4,5 
Linezolid 1 0,2 17 0,7 - - 
Meropenem 3 0,5 196 8 - - 
Norfloxacin 5 0,8 13 0,5 - - 
Oxacillin 5 0,8 7 0,3 - - 
Penicillin 6 1 8 0,3 - - 
Piperacillin 95 15,8 102 4,2 3 13,6 
Piperacillin/ tazobactam 9 1,5 141 5,8 2 9,1 
Teicoplanin - - 15 0,6 - - 
Tetracycline 5 0,8 - - - - 
Tigecycline 3 0,5 159 6,5 1 4,5 
Tobramycin 6 1 5 0,2 - - 
Trimethoprim/sulfamethoxazole 71 11,8 134 5,5 - - 
Vancomycin - - 9 0,4 - - 
Общо 600 100% 2447 100% 22 100% 

Във връзка с проявите на резистентност при микробните изолати в детс-
ката възраст се установиха най-високи резултати при AMP ампицилин в 19,1% 
от случаите, AMC амоксицилин/клавуланова киселина в 17,9%, PIP пиперацилин 
в 13,2% и CTX цефотаксим в 6,8%. Данните за постоянство или нарастване на 
нивата на резистентност през обхванатия петгодишен период изискват оптими-
зиране или преоценка на провежданото антибактериално лечение в момента, с 
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цел изграждане на по-нова и съвременна антибиотикотерапевтична концепция 
при оперираните болни с АРА. Необходими са също препоръки за подобряване 
на ефикасността на антимикробната терапия и нов подход с оглед проследяване 
и ограничаване на проявите на резистентност. 

При проучване на чувствителността при микробните изолати в детската 
възраст с най-добри резултати се оказаха IPM имипенем в 8,3% от случаите, 
CIP ципрофлоксацин в 8,2%, AMK амикацин в 7,8%, MEM меропенем в 7,6% и 
FEP цефепим в 6,8%. Тези данни имат съществено значение за определяне на 
ефикасните антибактериални средства, както за стартова емпирична терапия, 
така също за адекватна антибиотикотерапия при децата с АРА. 

Относно проявите на резистентност при микробните изолати при въз-
растни пациенти се установиха най-високи резултати при AMP ампицилин в 
22% от случаите, PIP пиперацилин в 15,8%, AMC амоксицилин/клавуланова ки-
селина в 12,7% и SXT триметоприм/сулфаметоксазол в 11,8%. По принцип 
при изследване чувствителността на микробните причинители се установява 
по-изразена резистентност към антибиотичните средства, използвани най-често 
като стартова терапия. Трябва да подчертаем наличието на минимален брой 
публикации в медицинска литература относно резултатите при антибиограмите 
на оперираните болни с АРА, но се установява тенденция към нарастване на 
резистентността спрямо антимикробните средства. 

При изследване на чувствителността при микробните изолати при въз-
растни пациенти с най-високи резултати се оказаха AMK амикацин в 8,2% от 
случаите, следван с еднакъв резултат от IPM имипенем в 8,0% и MEM меропе-
нем в 8,0%, CIP ципрофлоксацин в 7,2%, и FEP цефепим също в 7,2%. 

Трябва да се отбележи, че установяване на налични нови промени в спектъ-
ра на чувствителността при антибактериалните препарати през последните 1 – 2 
десетки години трудно могат да се установят точно, поради малкото и недоста-
тъчни изследвания в миналото по този проблем. Получените данни от антибио-
тикограмите при различните причинители спрямо антимикробните средства 
при лечението на АРА служат също като рационална схема за емпирична анти-
биотична терапия. Безспорно резултатите от чувствителността на изолирания 
микроорганизъм към антибиотиците от различни групи са много важни и съ-
ществени, особено при усложнено и затегнато постоперативно протичане при 
ДАРА, както при пациенти с имунокомпрометиращи придружаващи заболява-
ния. Това се отнася също за случаи с микроорганизми, които са резистентни 
или слабочувствителни към прилаганите антибиотици. Така при тези пациенти 
резултатите от антибиограмите имат много съществено терапевтично значение, 
а при животозастрашаващи случай са от основно значение за спасяването на 
човешкия живот. 

Липсата на общоприета стратегия за медицински и фармацевтичен контрол 
на национално и международно ниво е също един от немаловажните фактори за 
глобалния ръст на антибактериалната резистентност. Единствено чрез повсе-
местно прилагане на стратегията за микробиологичен мониторинг може да се 
подобри изхода при лечението на болните с гнойно-възпалителни заболявания. 
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6.4. Оценка на оперативните данни при деца с АРА 
Дълго време общоприето становище за радикално излекуване на АРА при 

децата, независимо от тяхната възраст, е било задължителното оперативно ле-
чение. Същото трябва да бъде лесно за изпълнение, с малък риск за усложне-
ния, кратък срок на болнично лечение, да осигурява бързо възстановяване и да 
избягва повтарянето на болестта. В последните десетина години в педиатрич-
ните хирургични среди обаче все повече се обсъждат възможностите и показа-
нията за консервативно лечение при АРА, особено в кърмаческата възраст. Така 
например едни от първите E.R. Christison-Lagay et al. през 2007 год. дори отде-
лят перианалните абсцеси при кърмачета на възраст под 12 месеца като отделен 
вид абсцес в сравнение с по-големите възрастови групи деца. В това най-голямо 
проучване до момента с пациенти в две университетски педиатрични болници с 
подобен абсцес при кърмачета, приложените локалната хигиена със системни 
антибиотици и без оперативен дренаж, в голям брой от случаите избягва или 
минимизира образуването на анална фистула. Считаме, че само в началните 
стадии на АРА с инфилтрация и целулит може да се приложи консервативно 
лечение, състоящо се в топли седящи бани и антибиотикотерапия. Това често се 
прилага в детската възраст при АРА, поради повърхностното и ограничено за-
сягане от възпалителния процес. 

W. Ding et al. при кърмачета и малки деца отчитат разнообразни методи ва-
риращи от консервативно лечение до операция, като избора им зависи основно 
от личния опит на хирурга. Те приемат, че кърмачетата и малките деца имат 
тенденция към самоизлекуване и първо винаги трябва да се приложи консерва-
тивно лечение. Когато болестта прогресира се извършва инцизия и дренаж, а 
аналния фистулен тракт трябва напълно да се отвори. Степента на засягане на 
сфинктера внимателно се оценява по време на операцията, за да се избегне не-
говото увреждане. 

T. S. Basaranoglu et al. изискват изследването броя на левкоцитите и серум-
ните нива на реагентите в острата възпалителна фаза, което може да бъде по-
лезно при първоначалната оценка при деца с АРА. Авторите отчитат високи 
нива на рецидиви при хирургично лекувани деца, като предлагат използването 
на консервативен подход при пациенти на възраст под 2 години. На подобно 
становище са I. Samuk et al., които препоръчват при перианални абсцеси при 
кърмачета консервативно лечение по индикации в определени случаи. Те пре-
поръчват избягването на хирургическа интервенция, поради особено високата 
честота на рецидиви. Същото считат Z. Gong et al., че консервативното лечение 
е сигурна и ефективна техника при повечето първични детски перианални абс-
цеси, като имат по-малко рецидиви и минимална възможност за формиране на 
анална фистула. Други автори смятат, че инцизията трябва да бъде извършена, 
когато има вероятност АРА да се разпространи или няма спонтанна перфора-
ция. 

Според К. Bałaż et al. минимално инвазивният подход (седящи бани, анти-
биотична терапия, пункция или разрез с дрениране на абсцеса) изглежда изку-
шаващ, поради своята простота и възможност за неприлагане на обща анесте-
зия, но пък е свързан с по-висока честота на рецидиви. Фистулотомията и фис-

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Christison-Lagay+ER&cauthor_id=17682038
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ba%C5%82a%C5%BC+K&cauthor_id=32312918
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тулектомията, които са малко по-инвазивни процедури, значително намаляват 
честотата на рецидиви на перианалните абсцеси и фистули. Така H. K. Chang et 
al. отчитат, че консервативното лечение на перианалния абсцес и фистула имат 
отличен резултат и могат да бъдат първи избор на лечение на тези заболявания. 

Други като F. Serour et al. прилагат ефективно локално лечение на периа-
налния абсцес при кърмачета в ранния стадий с дрениране чрез аспирация с иг-
ла при прогресиране на оплакванията. Те смятат, че аналната фистула може да 
се повлияе консервативно за срок от един до три месеца, но при налична АРФ 
предпочитано лечение е оперативна фистулектомия с криптотомия (при нали-
чие на възпалени анални крипти). Също C. E. Afsarlan еt al. са на мнение, че ле-
чението на перианалния абсцес все още е спорно, но простото дрениране с до-
пълнителна антибиотична терапия намалява развитието на aнална фистулa. 
Аналната фистула при децата също има шанс за спонтанно излекуване, поради 
което незабавната хирургична намеса трябва да изчака. 

Редица други автори са привърженици на неотложното оперативно лечение 
при АРА в детската възраст. Така например А. Charalampopoulos et al. при АРА 
на деца над 2 години препоръчват хирургично лечение. В случаи на перианален 
абсцес инцизията и дренажа са лесна, бърза и безопасна терапия с ниска честота 
на рецидиви. Идентично мнение споделят  А. Niyogi et al., препоръчващи опе-
рация на перианален абсцес и анална фистула при деца на възраст под 2 години, 
което води до ниска честота на рецидиви и се разглежда като основно лечение. 
C. Festen et al. смятат, че обикновения дренаж при перианален абсцес често е 
последван от фистула. Фистулотомията или фистулектомията на aнална фисту-
ла при бебета имат неголям шанс за рецидив в краткосрочен план. Дългосроч-
ните рецидиви са изключение, като за по-продължителен период от време няма 
сериозни усложнения. Относно възникването на АРФ S. S. Ezer еt al. смятат, че 
лечението на АРА чрез инцизиране и дрениране с антибиотици или само с ан-
тибиотици, води до висока честота (85%) на образуване на фистула. АРФ може 
да се лекува с фистулотомия или фистулектомия, като двете са свързани с въз-
можност за рецидив. 

Според Е. Buddicom et al. рецидивирането на перианалната инфекция зависи 
от това дали фистулата е идентифицирана и отворена при първоначалната опе-
рация. Честотата на рецидивите е по-висока, когато абсцесът се лекува само с 
разрез и дренаж. Предвид лекотата, с която повечето фистули могат да бъдат 
намерени и отворени, оптималното лечение включва дрениране на абсцеса и 
отваряне на фистулозния тракт. 

P. Nix et al. отчитат, че АРА са най-често срещани при момчета на възраст 
под 2 години. Абсцесът се лекува най-добре чрез разрез и дренаж, а фистулото-
мията е успешна само при малка част от случаите с АРФ. 

D. J. Piazza et al. установяват, че перианалните абсцеси и фистули се срещат 
почти само при бебета от мъжки пол, като 85% имат фистулен ход свързан с 
абсцеса. След 2 годишна възраст двата пола са почти еднакво засегнати, а фис-
тулните ходове се идентифицират в 54% от случаите. При кърмачета фистулоз-
ните ходове винаги са прости, но те могат да бъдат сложни при по-големите 
деца. Операцията е под анестезия при внимателно идентифициране на първич-

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Charalampopoulos+A&cauthor_id=23164005
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Niyogi+A&cauthor_id=19899037
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ния фистулозния тракт при АРА посредством фистулотомия с криптотомия, 
което води до много нисък рецидив. 

В нашето проучване са включени общо 102 деца оперирани за десетгоди-
шен период, от които момчетата са 91 (89,2%), а момичетата 11 (10,8%). Сред-
ната възраст на оперираните деца с АРА е 1,6 ± 3,1 год. При по-голямата част 
от заболелите има за първи път наличие на абсцедиране (n = 94, 92,2%), като 
само 8 деца (7,8%) са повторно оперативно лекувани. Средният болничен прес-
той на пациентите в детска възраст е 2,88 ± 1,64 дни. 

Винаги трябва да се има в предвид, че при оперативното лечение на деца с 
АРА има характерни особености, основно свързани с тяхната малка възраст. 

Основни особености на АРА в детската възраст: 
1. Съществени анатомо-физиологични различия – това води до промени в 

клиничната симптоматология, поради не укрепналия при децата локален и ху-
морален имунитет. 

2. Неоформени периректални съединителнотъканни пространства с малко 
рехава тъкан – това определя по-ограничените прояви на гнойно-възпалителния 
процес, с много рядка възможност за дифузно прогресиране на инфекцията. 

3. Криптогландуларният произход на АРА се наблюдава значително по-
рядко в детската възраст. Така например аналните жлези в лигавицата на право-
то черво стават физиологично активни едва след пубертета, поради което кла-
сическите клинични симптоми при децата се срещат рядко. Най-често при тях 
се срещат периректални абсцеси след травми, поради лесна кожна ранимост, 
след локални пиодермии, което се благоприятства от неукрепналия имунитет. 
Тук важи афоризма, че колкото е по-малка възрастта при детските АРА, толко-
ва повече са дискусионните въпроси, относно техния произход и принципите на 
хирургична тактика. 

4. Тотално доминиране на повърхностните форми на АРА, като това са пре-
димно по-леко протичащите перинеални, подкожни и подлигавични абсцеси, 
диагностицирани при 93 деца (91,2%), а останалите са интерсфинктерни абсце-
си при 9 деца (8,8%). Дълбоките исшиоректални и супралеваторни абсцеси поч-
ти не се срещат в детската възраст. 

5. Едноетапно радикално лечение с разрез и дренаж. Поради по-леките кли-
нични форми оперативното лечение при деца с АРА не представлява проблем, 
като много често обикновените инцизия и дренаж са достатъчни. 

6. Редки ранни постоперативни усложнения. 
7. Наличие на по-къс предоперативен и болничен период при АРА в детска-

та възраст. Поради преобладаване на по-леките повърхностни перианални фор-
ми, диагнозата обикновено се поставя своевременно, като съответно периода на 
хоспитализация е по-кратък. Болничният престой е намален, поради възмож-
ността от амбулаторно наблюдение и проследяване. 

8. Мнозинството детски хирурзи и колопроктолози отчитат, че до 65 –70% 
от АРА в детската възраст се срещат преимуществено при заболели през първа-
та година от растежа им. В нашето проучване също констатираме подобни дан-
ни, като оперираните до 1 година са 65 деца (63,7%). 



72 

9. Основно правило на детските хирурзи при лечението на АРА е извършва-
нето на ефективна оперативна намеса при минимално травматизиране в анорек-
талната област и особено на сфинктерния апарат. 

10. Понастоящем основният способ за лечение у нас на децата с АРА е из-
вършването на спешна оперативна намеса. Прилагат се различни способи за 
хирургична намеса, които зависят основно от възрастта на пациента, вида и 
разположението на абсцеса. 

11. По наше мнение в редица страни няма консенсусно становище е налице 
единен подход при хирургичното третиране на първичните АРА в детската въз-
раст, този въпрос не е решен еднозначно и има много дискусионни моменти. 

12. Считаме, че при рецидивните АРА трябва по-рядко да се прилагат нера-
дикални оперативни намеси, които често водят до нов рецидив. Поради това е 
желателно рецидивните АРА в детската възраст да се оперират от хирурзи с 
добър колопроктологичен опит. 

6.5. Оценка на оперативните данни при възрастни пациенти с АРА 
АРА са едно от най-често срещаните остри гнойни заболявания в спешната 

колопроктология, като нерядко представляват сериозно предизвикателство за 
хирурзите. Причина за това в редица случаи е затруднената диагностика, пора-
ди нетипичната еволюция на заболяването, оскъдните начални клинични симп-
томи и липсата при тях на общоприета хирургична тактика. 

Налице са несъществени различия при авторите относно възрастовото разп-
ределение на тези пациенти, като мнозинството от тях са предимно в активна 
творческа възраст. Резултатите от изследванията ни са близки до тези в литера-
турата, като най-засегната е възрастта от 31 – 60 години. Нашите резултати са 
подобни с тези на цитираните автори, а средната възраст на пациентите ни е 
49,57 ± 16,12 год. Разбира се, че е много трудно обективно да се сравняват ре-
зултатите от различните проучвания, тъй като те зависят от много и различни 
фактори – подбор на пациенти, вид заболяване, тип на хирургична намеса, вре-
ме на проследяване, скали на оценка и други. 

Диагностицирането на АРА изисква спешно лечение, като основният проб-
лем е свързан с обема на хирургична намеса и вида оперативна методика. По 
принцип лечението при АРА трябва да бъде своевременно според изминалото 
време, радикално по обем, като основни ориентири при всека намеса са локали-
зацията и разпространението на абсцеса. Радикални и оптимални хирургични 
методи за лечение при АРА са инцизия, ревизия с ликвидиране на вътрешния 
отвор посредством първична фистулотомия с криптектомия или лигатурна фис-
тулотомия с последващи периодични пристягания на еластичната лигатура. 
Много е важно при тях, че с едномоментното адекватно саниране на абсцесната 
кухина, патогенетично се ликвидира вътрешния отвор на абсцеса в просвета на 
правото черво, заедно с основния негов гноен ход посредством първична или 
лигатурна фистулотомия. Това становище се приема от мнозинството колоп-
роктолози, което трябва да е стандартна схема за поведение при оперативно-
то лечение при АРА. В действителност обаче тези пациенти основно се хоспи-
тализират и оперират в хирургични стационари, където немного лекари имат 
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проктологичен опит (над 50% от тези болни се оперират по спешност вечер или 
в почивните дни от най-младшите лекари-специализанти в хирургичния екип). 
Поради тази причина, някои дори препоръчват при сложни видове АРА, първо-
начално да се извършва инцизия и дренаж, а радикалните фистулотомии да се 
извършват в последствие на втори етап след стихване на възпалението от по-
опитен специалист. Също така например A.Malik et al. установяват, че след 
операция при АРА от опитни колопроктолози в сравнение с начинаещи хирур-
зи, има 4,2 пъти по-малко случаи на повторно нагнояване и поява на рецидивна 
фистула. По този повод те също препоръчват неопитните лекари да извършват 
само инцизия и дренаж при АРА. Подобни са становищата на С. Vasilevsky, P. 
Gordon et al. установяващи след инцизия и дренаж поява на рецидивни абсцеси 
в 11% от случаите, а в 37% отчитат поява на перианални фистули, т.е. 48% общ 
рецидив от случаите. W. Knoefel et al. отбелязват, че приложението само на ин-
цизия и дренаж при остро гнойно възпаление води до рецидив в 34%, а ако се 
извърши при тях едномоментна фистулотомия рецидивите спадат до 4%. Мно-
зинството колопроктолози считат, че непремахването на вътрешния отвор на 
гнойния процес води до 50% рецидив на заболяването или поява на перианална 
фистула. Според С. Chrabot et al. основни причини за рецидива при аноректал-
ните абсцеси са неидентифицирана асоциирана фистула към гнойника или не-
установена анатомична компонента на абсцеса. За точната и екзактна иденти-
фикация на вътрешния отвор се изисква добра колопроктологична подготовка, 
като въпреки това средно при всеки 5-ти пациент има обективни трудности при 
извършване на тази процедура. 

В последните години обаче има редица публикации не споделящи това мне-
ние, които считат за възможна спонтанна санация само след инцизия и дренаж, 
без ликвидация на вътрешния отвор. За съжаление понастоящем няма как да се 
докаже със сигурност криптогландуларният произход при АРА, а от друга 
страна в някои случаи прицизната и ефективна инцизия, ако достига linea 
anorectalis, може да е почти идентична с първичната фистулотомия, като това 
безспорно в тези случаи води до окончателно излекуване. Нашето становище е, 
че това е напълно възможно, но това основно се среща при болни с други при-
чинни фактори за поява на АРА, като инфекции по лимфогенен и хематогенен 
път, нарушена цялост на мукозата, наличие на ХУХК, възпалени и тромбозира-
ли хемороиди, травми, фекалом, чужди тела и др., когато оздравяването е на-
пълно възможно дори само след инцизия и дренаж. Някои считат, че при ин-
цизия на АРА вътрешният отвор на абсцеса с първичен гноен ход може да се 
установи само в 5 до 83% от случаите, което често възпрепятства извършването 
на радикални операции. Едномоментната първична фистулотомия с ликвидира-
не на вътрешния отвор при АРА и с ексцизия на поражената крипта считаме, че 
трябва да се прилага само при сигурна и точна верификация на местонахожде-
нието на този отвор в просвета на правото черво. В никакъв случаи не трябва и 
е нецелесъобразно при неоткриване на вътрешния отвор травматично да се 
направи лъжлив ход. Всяко друго насилствено или несигурно третиране на вът-
решния отвор може да доведе до формиране на ятрогенни АРФ с последващо 
трудно и проблемно оздравяване. При несигурност за точно топично локализи-
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ране на фистулния ход, трябва да се преустанови извършването на всякаква 
фистулотомия. Други автори за локализиране на засегнатата крипта освен сон-
диране, използват впръскване на контраст през абсцесната кухина за намиране 
на вътрешния отвор в просвета на правото черво. Трябва да отбележим, че ед-
номоментната фистулотомия при АРА макар ефикасна и не сложна процудура, 
поради своята нефизиологичност може да доведе до различни по степен и проя-
ви недостатъчност на аналния сфинктер. Все пак споделяме становището на 
мнозинството автори, че наличието на непремахнат вътрешен отвор на първич-
ния фистулен ход при АРА от криптогландуларен произход, нерядко води до 
последващи гнойно-възпалителни усложнения, повтаряне на оплакванията и 
поява на аноректална фистула. 

Много е важен хирургическият достъп при инцизията, което зависи от вида, 
локализацията и обема на АРА. Съобразно разположението на абсцеса, този 
достъп може да бъде най-често перианален и в по-редки случаи трансректален, 
като целта е щателно дрениране на гнойната колекция при запазване структу-
рите на аналния сфинктер. Трансректалният път за дрениране се прилага при 
подлигавични, някои видове интерсфинктерни и при високи супралеваторни 
абсцеси, разположени в непосредствена близост до правото черво. При по-
голямата част от пациентите с криптогландуларен произход на АРА, причината 
за настъпващото възпаление е в обтурацията с последващ абсцес в аналните 
жлези, като в тези клинични случаи най-сигурно за радикалното излекуване е 
ликвидирането на вътрешния отвор на абсцеса, посредством първична или ли-
гатурна фистулотомия. 

Мнозинството колопроктолози все пак препоръчват едномоментните ради-
кални операции при АРА, като само така може да се избегне повторното нагно-
яване, рецидивиране на заболяването и преминаването от остър процес в хро-
ничен с формиране на АРФ. Групата немски колопроктолози препоръчва при 
спонтанна перфорация на АРА да се извършва също инцизия и дренаж за пълна 
декомпресия на гнойната кухина, тъй като недостатъчното дрениране може да 
предизвика рецидив на абсцеса или образуване на АРФ. Важни предимства на 
едноетапните оперативни намеси са скъсения болничен престой, по-доброто 
качество на живот, по-ранната дехоспитализация, с възможност за амбулаторно 
лечение и избягване на повторни оперативни намеси. 

Един от основните проблеми при АРА е свързан с появата на повторно наг-
нояване и рецидив на заболяването след оперативното лечение при пациентите. 
Най-честата причина за това е прилагането на еднотипен и шаблонен подход, 
състоящ се само в инцизия и дренаж, които се извършват по спешност при това 
от най-младия и с малък колопроктологичен опит член на оперативния екип. 
Други причини за рецидив са също минималната инцизия и непълна дигитална 
ревизия на абсцесните кухини, нерадикално извършената първоначална опера-
ция, недооценка вида и локализацията на патологичния процес, наличието на 
допълнителни гнойни кухини, възпалителни инфилтрати и странични фистулни 
ходове, промени в анатомията на областта поради ръбцови изменения, техни-
чески пропуски при оперативната методика, страх от нарушаване целостта на 
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сфинктерния апарат и неправилно водене на постоперативния период. Амери-
канското дружество на колоректалните хирурзи в своите практични стандарти 
от 2011 г. за лечението на перианалните абсцеси и фистули, препоръчват ЯМР и 
КТ за изясняване на техните вид и локализация при рецидивни случай. Неред-
ките незадоволителни резултати при хирургичното лечение на РАРА се дължат 
на голямата сложност и клиничното разнообразие на заболяването. 

При всички случаи с рецидивни АРА подробно сме се информирали за на-
чалото, продължителността на заболяването, честотата на възпалителните екза-
цербации и вида на предишната оперативна намеса. Основни хирургични прин-
ципи при РАРА са широка и достатъчна инцизия, внимателната визуална и ди-
гитална ревизия на абсцесната кухина, идентификация и ликвидация на вът-
решния отвор, щателно обследване на гнойника за други асоциирани кухини и 
ходове. Извършването на недостатъчна инцизия или т.н. „микроинцизия“ водят 
в голяма степен до повтарящи се аноректални абсцеси или фистули. Антибио-
тикотерапията е задължителна само при дълбоките и по-обширни форми на 
РАРА, при септично състояние, наличие на диабет или непълноценен имунитет. 
По принцип рецидивните абсцеси са последица на неефективно дренирани и 
обработени гнойници в аноректалната област. Радикалното хирургично лечение 
при рецидивните аноректални абсцеси изисква адекватна, широка и достатъчна 
инцизия, щателна дигитална ревизия и дрениране, при задължителна хирургич-
на обработка на вътрешния отвор на гнойника. 

6.6. Оценка на клиничните данни при възрастни пациенти оперирани с 
повърхностни и дълбоки АРА 

Хирургичната диагностика и лечение при болни с повърхностни АРА не 
представлява проблем в неотложната колопроктология, като оплакванията на 
болния са характерни и точно локализирани. При ПАРА в състояние на общо 
благополучие внезапно се появява болезнен зачервен инфилтрат в перианалната 
област, който бързо прогресира. В клиничната картина е характерно острото 
начало, бърза поява на местните признаци за гнойно-възпалително заболяване, 
което значително улеснява своевременната диагноза. 

Традиционните оперативни методи като инцизия, ревизия, санация и дре-
наж са подходящи за хирургична намеса при ПАРА, при които ако има въз-
можност трябва да се обработи вътрешния фистулен отвор на абсцеса в просве-
та на правото черво. Първоначално се извършва листовидна ексцизия, инцизия 
и ревизия на абсцесната кухина, след което посредством топчеста сонда се 
идентифицира и ликвидира вътрешния отвор на гнойника. В тези клинични 
случай трябва да извърши едноетапна първична оперативна фистулотомия (ако 
фистулния ход от вътрешния отвор преминава през повърхностната част на 
външния анален сфинктер) или първична лигатурна фистулотомия (ако фис-
тулния ход от вътрешния отвор преминава през по-голямата дълбока част на 
външния анален сфинктер). Само след тези намеси с премахване на вътрешния 
отвор може да очаква липса на повторни нагноявания и пълно излекуване при 
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пациентите. Немските колопроктолози от German S3 guideline са на мнение, че 
първична фистулотомия трябва да се извършва само при повърхностно разпо-
ложение, като това трябва да са опитни хирурзи. Италианските колопроктолози 
от SICCR считат, че първичната фистулотомия е все още спорна, като тя може 
да се прилага само при отделни пациенти след сондиране на вътрешния отвор. 
Подобно на тях ние смятаме, че относно използването на seton-лигатурната 
фистулотомия при АРА, трябва преди това да се идентифицира точно вътреш-
ният отвор на гнойника в правото черво. 

При ДАРА за разлика от повърхностните има по-продължителен период на 
общи и нехарактерни продромални оплаквания, като обща слабост, отпадна-
лост, безсъние, главоболие, субфебрилитет и др. Характерни за ДАРА са симп-
томи от неясен дискомфорт, при почти липса на локални външни прояви, с изк-
лючение на лек перианален оток. Още от началото на оплакванията до следва-
щите няколко дни външната локална симптоматика по принцип отсъства. Ос-
новното различие при ДАРА в сравнение с ПАРА е наличието на дълбока лока-
лизация на гнойно-възпалителното огнище със засягане на исшиоректалното 
или супралеваторното пространство. Трябва да се отбележи, че в много случай 
точната топична диагноза при ДАРА преди инцизията не е поставена, което 
изисква щателна интраоперативна ревизия, с уточняване на локализацията и 
обема на гнойно-некротичното възпаление. Поради често забавената диагноза и 
последващото закъсняло хирургично лечение може да се стигне до гнилостни 
некротични промени, което сериозно да влоши общото състояние на пациента с 
наличие на септични прояви и данни за интоксикация. Характерно е, че при 
ДАРА по-често се срещат придружаващи заболявания, като захарен диабет, 
имуносупресивни състояния и др. Мнозинството автори отчитат при ДАРА в 
над 50% от случаите несвоевременна и забавена диагноза, като в тези случаи 
заболяването се диагностицира в късните стадии. Основна причина за това са 
затрудненията за обективна оценка на стадий на заболяването и често неясната 
дооперационна диагностика. Безспорен е факта, че клиничното протичане при 
различните АРА може да е усложнено или неусложнено, като комплицираното 
протичане се среща много по-често при ДАРА и много рядко при ПАРА. С 
напредване на възпалителния процес признаците на интоксикационния синдром 
се засилват – обща слабост, отпадналост, неразположение, виене на свят, главо-
болие, безапетитие, треска, тахикардия и фебрилитет над 39°. Колкото е по-
продължително клиничното протичане и по-дълбоко е локализиран ДАРА, тол-
кова тази симптоматика е по-манифестна и изразена. При локализация на въз-
палителния процес в близост до простатната жлеза и уретрата са налице дизу-
рични разстройства с ретенция на урината. 

Диагнозата при ДАРА се поставя основно чрез ректално туширане и данни-
те от клиничните прояви на болестта. Характерно е, че при всичките тези слу-
чаи заболяването започва постепенно, като едва по-късно се явяват признаците 
на тежест и тъпи болки в областта на правото черво. Впоследствие единствено 
се появяват признаци на септично състояние, като местните изменения са нети-
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пични, а зачервяването и флуктуацията могат да липсват. Много характерно е 
влошаването на общото състояние при пълно отсъствие на манифестен болеви 
синдром, като това може да продължи за различен период от време. С форми-
рането на абсцесната кухина се появяват нарастващи болки в правото черво, 
водещи до тенезми и задръжка на дефекацията. Поради наличните диагностич-
ните трудности болните дори са лекувани за грип, колит, простатит, възпалени 
хемороиди, анална фисура и др. В трудни за диагностициране случаи може да 
се използват още пункция, аноскопия, ректоскопия, трансанална ехография, КТ 
или ЯМР на малкия таз. Затруднената диагностика и клиничното многообразие 
от своя страна обуславя възможността за пропуски при хирургичното лечение 
на ДАРА, водещи често пъти до неговото забавяне. Тази тенденция за диагнос-
тични трудности и несвоевременно оперативно лечение е толкова по-изразена, 
колкото по-дълбоко разположен е аноректалния абсцес. 

При ДАРА се установяват следните клинични особености: 
1. Те се наблюдават при по-възрастни пациенти и предимно мъже. 
2. Затруднена диагноза поради олигосимптомно начало и нетипично проти-

чане. 
3. Клиничната симптоматика е по-тежка, не рядко със септични прояви. 
4. ДАРА са по-често с екстрасфинктерен фистулен ход. 
5. При тях освен основната абсцесна кухина често има допълнителни кухи-

ни. 
6. Оперативното лечение е по-сложно, в редица случаи се налага реопера-

ция. 
7. ДАРА са с по-чести ранни постоперативни усложнения. 
8. Имат по-продължителен болничен престой. 
Хирургичната диагностика и лечение при ДАРА в редица случаи представ-

лява сериозен проблем, водещ до значителни затруднения при диагностицира-
нето и избора на рационална хирургична тактика. Вместо традиционната ради-
ерна инцизия при тях за предпочитане е полулуния разрез водещ до добро реви-
зиране и дрениране. Сред хирурзите липсва единно мнение относно обема на 
оперативната интервенция, вариращ от обикновена инцизия с дренаж до цялос-
тен радикализъм за премахване на девитализираните гнойно-некротични струк-
тури. Лечението при ДАРА изисква достатъчен брой инцизии, щателна диги-
тална ревизия с широка некректомия и ефикасно дренирване с оглед огранича-
ване разпространението на възпалителния процес. Безспорно по-големият брой 
инцизии водят до по-голяма ранева площ, но предимствата са отличното отти-
чане на гнойта и ефикасното премахване на некротично променените тъкани. 
Един от съществените фактори, утежняващ клиничното протичане на заболява-
нето е развитието на гнойно-септични усложнения при пациентите през раз-
личните етапи на хирургичното лечение. Късната диагностика и клиничното 
многообразие при ДАРА затруднява в редица случаи еднократното рационално 
лечение, което може да доведе до неколкократни оперативни намеси. Когато 
след първоначалната оперативна намеса наличието на фебрилитет и прояви на 
септично състояние продължават е задължително щателното диагностично изс-



78 

ледване на инцизираната абсцесна кухина, включително чрез бидигитална пал-
пация (единия показалец е в гнойната кухина, а другия е в ректума). Така се ди-
агностицират други неустановени околни гнойни кухини, които изискват неот-
ложно повторно хирургично лечение. От German S3 guideline препоръчват при 
супралеваторни АРА извършване на ендоректална ехография с оглед диагнос-
тично уточняване и избиране на най-добрия път за хирургическия достъп. Мно-
го важен при ДАРА е правилния и рационален оперативен достъп, за да може 
още на първия етап от хирургичната намеса да се извърши адекватна ревизия с 
щателна некректомия на нежизнеспособните тъкани, с премахване на гнойните 
странични участъци, до достигане на зоната на демаркация между променени и 
здрави тъкани. 

От съществено значение е точния времеви избор за повторна оперативна 
намеса в случай при персистиране на общата и локална възпалителна симпто-
матика – фебрилитет, продължаваща интоксикация, данни за прояви на оток, 
зачервяване, болеви синдром и наличие на инфилтрат. Оперативното лечение 
при ДАРА трябва да е неотложно по характер, радикално по обем и оптимално 
по изпълнение, като некректомията трябва да е в пълен обем до цялостна меха-
нична ерадикация, последвана от щателен ежедневен контрол на оперативната 
рана. При сложни клинични форми нерядко се налагат своевременни дву- и 
триетапни реинтервенции за рационално премахване на некротичните участъ-
ци. При клинични и лабораторни признаци за персистиране на възпалителния 
процес е наложителна срочна реоперация, поради данните за наличие на оста-
тъчна гнойно-некротична кухина. В следоперативния период се извършва все-
кидневен контрол на оперативната рана за своевременна ликвидация на пов-
торни гнойно-септични огнища. Задължително се провежда комплексна реани-
мационна терапия, включваща широкоспектърни антибиотици в комбинация с 
метронидазол, адекватно инфузионно лечение и рационална терапия на инток-
сикацията. 

По принцип оперативното лечение при АРА и особено при дълбоките абс-
цеси рядко получават своевременна квалифицирана медицинска помощ, което 
води до повторни нагноявания и поява на АРФ. Хирургичната тактика на ДАРА 
изисква оптимална и радикална оперативна намеса, като за избягване на неза-
доволителните резултати е необходимо лечението да се извършва в специали-
зирани по колопроктологията хирургични звена. 

6.7. Алгоритъм за избор на оперативен метод при възрастни пациенти с 
АРА 

Разработеният алгоритъм за хирургично лечение при възрастни пациенти с 
АРА позволява използването на различни варианти за оперативна намеса, чрез 
които да се минимизира опасността от повторно нагнояване и рецидивиране на 
заболяването. Той спомага чрез спазване на индикациите за оперативно лечение 
да се предложи възможност за целесъобразен избор на хирургична методика 
съобразно големината, разположението и вида на АРА. Винаги трябва да се от-
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чита, че оперативната намеса в тези случай се извършва в условия на спешност, 
поради наличния напреднал гнойно-възпалителен процес. В тези условия пора-
ди липса на време няма възможност за допълнителни диагностични инструмен-
тални изследвания, а само за кратка предоперативна подготовка при септични 
състояния или при налични хронични придружаващи заболявания. Така предс-
тавеният алгоритъм включва различни способи на хирургични вмешателства, 
което спомага за своевременния избор на адекватна оперативна тактика и оси-
гуряване на подходящи намеси за съвременно лечение на АРА. 

Водещ принцип в същността на алгоритъма се основава на точната интра-
оперативна идентификация на вътрешния отвор на абсцеса в засегнатата Мор-
ганиева крипта в областта на linea dentata. Съгласно общовалидната криптог-
ландуларна теория за генезата и формирането на АРА, най-често инфекцията 
прониква през отвора на аналните жлези в криптите от просвета на правото 
черво. Важен е фактът, че поради по-високото налягане в лумена на ректума, от 
него настъпва постоянна бактериална контаминация. Така микроорганизмите от 
чревната флора водят до ретроградно инфектиране на аналните жлези, с обра-
зуване на нагноила ретенционна киста и последващо формиране на първонача-
лен интерсфинктерен абсцес. Гнойният процес започва като микроабсцес при 
обструкция канала на аналните жлези в Морганиевата крипта, като в тази за-
сегната област е т.н. вътрешен отвор на АРА. Същият при ректално туширане 
се опипва като уплътнена папила, а при аноскопия от възпалително променена-
та крипта при натиск към абсцесната кухина може да изтекат 1 до 2 капки гной. 
Наличието на този вътрешен отвор на абсцеса в просвета на ректума по хода на 
аналните жлези обяснява източника за настъпващото инфектиране. При непре-
махване на този отвор по наличния фистулен път настъпва периодично реин-
фектиране, с повтаряне на нагнояванията и последваща поява на хронично сек-
ретираща АРФ. По този начин само хирургичното премахване на този вътрешен 
отвор на АРА може да доведе до излекуване и избягване появата на хроничния 
стадий на заболяването с формиране на аноректална фистула. Така всеки опера-
тивен метод при АРА може да е радикален и напълно ефективен, стига само да 
прекъсва комуникацията на вътрешния отвор на гнойника с просвета на право-
то черво. 

Този хирургичен алгоритъм служи за правилен избор на способ за опера-
тивно лечение при различните видове АРА, като спомага за по-бързото оздра-
вяване, без усложнения и с по-малка загуба на работоспособност. Много е съ-
ществено, че тези формулирани принципи подпомагат възможността за своев-
ременен и правилен подход при оперативното лечение на АРА, съобразно лока-
лизацията и размерите на възпалителния процес. 

Представените хирургични принципи показват, че няма единствена или 
унифицирана оперативна методика, която да се прилага при всички видове 
АРА. По този начин при оперативното лечение на АРА се избягва шаблония и 
еднотипен терапевтичен подход, особено с използване само на инцизия и дре-
наж, което нерядко води до повторни гнойни възпаления и рецидивиране на 
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заболяването. Прилагането на предложените ефективни оперативни методи се 
явяват алтернатива на традиционните методи само с инцизия и ревизия. Винаги 
при определянето на вида хирургична намеса трябва да се отчита общото със-
тояние, типа на периректалния абсцес и способа на анестезия. Представената 
хирургична схема позволява бърз избор на подходящ оперативен метод на ле-
чение, особено при дълбоките и сложни видове АРА. По този начин се постига 
оптимизация на хирургичното лечение при различните клинични форми, с от-
читане на големината на гнойно-възпалителния процес, индивидуалните особе-
ности на организма и степента на настъпилите септични промени. 

Освен това алгоритъмът служи като комплексна методологична база, която 
посредством предложения спектър от оперативни методи и обоснована тактика, 
има за цел намирането на рационален и радикален хирургичен метод при въз-
растните пациенти с АРА и с оглед избягване на неудоволетворителните посто-
перативни резултати. Предложените принципи за избор на хирургичен метод 
осигуряват прецизен и последователен подход при прилагането на оперативни-
те намеси, като те са съобразени със съвременните схващания при лечението на 
АРА. Представената хирургична схема чрез систематизация от ефикасни опера-
тивни методи при различните видове абсцеси, осигурява правилен избор на ви-
да и обема на съответната намеса, с оглед избягването на последващи нови наг-
ноявания и поява на рецидивна АРФ. Този нов модел на поведение осигурява 
целесъобразна възможност за коректен и дефинитивен избор на подходяща 
оперативна намеса при всички видове АРА, като с негова помощ хирургичния 
метод е диференциран и индивидуализиран. 

Алгоритъмът предлага единна концепция за ефективна методика и тактика 
за лечение на различните АРА и представлява интегрална стандартна схема 
позволяваща избора на най-подходяща и патогенетично обоснована оперативна 
методика. При оформяне на хирургичната тактика при АРА винаги се отчита 
техния вид по клинична квалификация, анатомо-топографски особености, раз-
положение и типа фистулен ход. Така при по-леките форми АРА са прилагани 
предимно стандартни и традиционни методи за лечение. Самият алгоритъм по-
казва, че само извършването на стандартни методики като инцизия, ревизия и 
дренаж, не могат да обезпечат сигурно оздравяване при различните видове 
АРА. 

Предложената терапевтична схема предлага възможност от широк спектър 
на хирургични методи за лечение на АРА, като при възможност след идентифи-
кацията на вътрешния отвор на гнойника, основно се акцентира на първично 
радикалните способи. Също така при неблагоприятно протичане на заболяване-
то с поява на повторно нагнояване, рецидивиране на болестта и данни за АРФ е 
показан пътя за бързо ефикасно и радикално излекуване посредством оператив-
на фистулотомия. 

Алгоритъмът за избор на оперативен метод при възрастни пациенти с АРА е 
представен на фиг. 29: 
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Фиг. 29. Алгоритъм за избор на оперативен метод при възрастни пациенти с АРА 

Използвайки посочените принципи може при всеки вид ПАРА и ДАРА да 
изберем целесъобразна хирургична тактика и методика, както и да приложим 
ефективен и безопасен оперативен метод. Предложените хирургични методи 
съобразно стадия и обширността на възпалителния процес, при отчитане на ин-
дивидуалните особености при всеки един пациент са гаранция за предотвратя-
ване на повторното инфектиране и рецидивиране на заболяването. Този дифе-
ренциран алгоритъм предоставя възможност за съответен високоефективен из-
бор на метод и срокове за хирургично лечение при всеки възрастен болен с раз-
лични видове АРА. 
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7. ИЗВОДИ 
1. Извършено е клинично проучване с анализиране на голяма група опе-

рирани деца и възрастни пациенти с АРА, която по брой на изследвани-
те клинични случай превишава мнозинството публикации в достъпната 
медицинска литература. 

2. Проведено е бактериологично изследване на всички пациенти с изясня-
ване на аеробния микробиологичен спектър на причинителите. 

3. Изследвана е антимикробната чувствителност на изолатите към различ-
ни антибиотични средства, с оглед прилагане при необходимост на оп-
тимална терапия и избягване на лекарствена резистентност. 

4. Проучени са 102 оперирани деца според вида, локализация, големина на 
абсцеса и съобразно приложените хирургични методи. 

5. Изследвани са 254 възрастни пациента оперирани за АРА съобразно 
техния вид, разположение и използваните хирургични способи. 

6. Приложена е дефинитивна радикална оперативна техника при възрастни 
пациенти с инцизия, ревизия с едномоментно ликвидиране на вътреш-
ния отвор чрез първична или лигатурна фистулотомия, водещи до сво-
евременно излекуване и без хронифициране на заболяването. 

7. Подробно са проучени особеностите в диагностиката и клиничното про-
тичане при сложните форми на ДАРА, с оглед оптималното им опера-
тивно лечение. 
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8. ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

I. Научно-теоретични приноси 

1. За първи път в страната е извършено комплексно проучване върху раз-
лични хирургични аспекти при деца и възрастни пациенти с АРА. 

2. За първи път у нас се прави системно клинично и микробиологично изс-
ледване на аеробния бактериален пейзаж при оперирани деца и възрастни 
с АРА. 

3. Проведен е микробиологичен мониторинг с анализ на етиологичната 
структура при 356 оперирани деца и възрастни за АРА, което е без аналог 
в достъпната медицинска литература. 

4. За първи път в нашата страна при деца и възрастни пациенти оперирани 
за АРА са представени подробни данни относно изследване антимикроб-
ната чувствителност към антибактериални средства. 

II. Приноси с приложен и потвърдителен характер 

1. Направено е голямо ретроспективно и проспективно клинико-
епидемиологично проучване, обхващащо общо 356 оперирани деца и 
възрастни пациенти с АРА. 

2. Извършен е сравнителен анализ на различните видове АРА и приложени-
те оперативни методи при деца и възрастни пациенти. 

3. В хирургичната практика са използвани съвременни методи за първична 
оперативна и лигатурна фистулотомия при оперираните възрастни паци-
енти с АРА, с цел избягване на повторното заболяване и недопускане на 
рецидивна АРФ. 

4. Предложен е оригинален алгоритъм за избор на оперативен метод при 
възрастни пациенти, с оглед оптимизиране и повишаване ефективността 
при хирургичното лечение на АРА. 
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9. ПУБЛИКАЦИИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ СВЪРЗАНИ  
С ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

9.1. Научни публикации свързани с дисертационния труд 
1. Dimitar Hadzhiev, Dzhevdet Chakarov, Evgenii Moshekov, Boris Sakakushev, 
Chavdar Atanasov, Elena Hadzhieva, Ivan Ivanov, Kostadin Kandilarov, Bozhidar 
Hadzhiev. EXPERIENCE ON THE TREATMENT OF ANORECTAL ABSCESSES 
WITH PRIMARY OR LIGATION FISTULOTOMY. Scripta Scientifica Medica, ISSN 
0582-3250, 2017, vol. 49, No 3, p. 45-48. 
2. Е. Хаджиева, Д. Чакъров, Ев. Мошеков, Б. Сакакушев, Д. Хаджиев, И. Иванов, 
Б. Атанасов. НОВИ ХОРИЗОНТИ ПРЕД ХИРУРГИЯТА. ДЪЛБОКИ 
АНОРЕКТАЛНИ АБСЦЕСИ – ДИАГНОСТИЧНИ ТРУДНОСТИ И РАЦИОНАЛНА 
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гия, Сборник доклади, 2018, стр. 454 – 460. 
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ИСШИОРЕКТАЛНИЯ АБСЦЕС. ISSN 1311-9427, СУБ Пловдив, 2019, том XXII, 
стр. 90-94. 
4. Elena Hadzhieva, Dzhevdet Chakarov, Evgenii Moshekov, Dimitar Hadzhiev, Ivan 
Ivanov, Aleksandar Sarpanov, Boyko Atanasov. SUPRALEVATOR ABSCESS – 
CLINIC, DIAGNOSIS AND TREATMENT. Scripta Scientifica Medica, ISSN 0582-
3250, 2019, vol. 51, suppl. 1, p. 20-24. 
5. Elena Hadzhieva, Dzhevdet Chakarov, Evgenii Moshekov, Dimitar Hadzhiev, 
Yordan Kalchev, Kiril Atliev, Boris Sakakushev. SUPRALEVATOR ABSCESS 
COMPLICATED BY NECROTIC FASCIITIS OF PERITONEUM, GENITALIA, 
ANTERIOR ABDOMINAL WALL AND RETROPERITONEUM: А СASE REPORT. 
Albanian Journal of Trauma and Emergency Surgery (AJTES), ISSN: 2616-4922, 2021, 
vol.5, num.2, р. 896-898 (Impact Factor 1.022). 

9.2. Научни трудове свързани с дисертационния труд 
1. Д. Хаджиев, Д. Чакъров, Б. Сакакушев, Е. Мошеков, Ив. Иванов, Е. Хаджиева, 
Ч. Атанасов. УСЛОЖНЕНИЯ НА КОНВЕНЦИОНАЛНАТА, ЛАПАРОСКОПСКА-
ТА И РОБОТИЗИРАНАТА ХИРУРГИЯ. РЕЦИДИВНИ АНОРЕКТАЛНИ АБСЦЕ-
СИ И ФИСТУЛИ. ISBN 978-954-756-206-6, ЕА АД - Плевен, 2017, стр. 292-298. 
2. Elena Hadzhieva, Dzhevdet Chakarov, Evgenii Moshekov, Dimitar Hadzhiev, Ivan 
Ivanov. PECULIARITIES OF DIAGNOSIS AND SURGICAL TREATMENT OF 
COMPLEX FORMS OF ANORECTAL ABSCESSES. Folia medica, ISSN 1314 - 2143, 
2020, vol. 62, Suppl. 1, p. 54. 
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