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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 
 
СП  спонтанен пневмоторакс 
ВСП  вторичен спонтанен пневмоторакс 
ПСП  първичен спонтанен пневмоторакс 
ХОББ хроничната обструктивна белодробна болест 
СПИН синдром на придобитата имунна недостатъчност 
ВАТС видео-асистираната торакоскопия 
КТ  компютър-аксиална томография 
ХБ  хроничен бронхит  
БЕ  белодробен емфизем 
ТБ  туберкулоза 
КФ  кистична фиброза 
КП  катамениален пневмоторакс 
ЛАМ  лимфангиолейомиоматоза 
МОС  минутен сърдечен обем 
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I. УВОД 

 

Спонтанният пневмоторакс (СП) е актуален проблем в ежедневната 
практика на хирурга. Той е спешно състояние, налагащо хоспитализация, 
динамично проследяване и хирургично лечение в голям процент от случаите.  

Вторичният спонтанен пневмоторакс (ВСП), заема значителна част от 
болните с пневмоторакс. Тези пациенти са с намален белодробен 
капацитет, поради подлежащите едно или няколко белодробни 
заболявания, което прави своевременната им диагностика, адекватното 
лечение и проследяването им изключително важни. Най-честото 
заболяване водещо до ВСП е хроничната обструктивна белодробна болест 
(ХОББ). Социалната значимост на последната продължава да бъде голяма, 
предвид запазващия се висок процент на пушачи в световен мащаб. Трябва 
да се отчете и замърсяването на въздуха, особено в големите индустриални 
градове, какъвто е Пловдив в България. Други причини са 
интерстициалните заболявания на белите дробове, неоплазмите, СПИН и 
белодробната туберкулоза. 

В условията на възникналата през 2020 година SARS-Cov-2 пандемия 
бе установена нова причина за ВСП, а именно COVID-19 пневмонията. 
Асоциацията на ВСП с тази недостатъчно проучена патология също ще 
бъде разгледана в настоящия дисертационен труд.  

Вторичният спонтанен пневмоторакс е актуален проблем, касаещ 
лекарите от различни специалности - хирурзи, пулмолози, анестезиолози. 
Той има динамичен курс на развитие, често рецидивира, често се превръща 
в напрегнат, като води до непосредствена опасност за живота на пациента. 
Това налага своевременно хирургично лечение, което е съпроводено с не 
малък процент усложнения. 

Представяйки една от честите патологии в нашата ежедневна 
практика, ние взехме решение да проучим различните аспекти на 
вторичния спонтанен пневмоторакс, касаещи неговата демографска 
характеристика и възможности за диагностика и терапевтично повлияване. 
Мотивацията за реализирането на нашето задълбочено ретроспективно 
проучване бе продиктувано от липсата на друго подобно, извършено до 
момента в България. Все още в нашата страна няма изследване, даващо 
отговор върху честотата, методите на диагностика и хирургично лечение 
на този глобален медицински проблем. 

Всичко това затвърди в нас, проучващия екип, нуждата от 
реализиране, като дисертационен труд на обемно, макар и моноцентрично, 
проучване върху този проблем. 
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II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

 
ЦЕЛ:  
Съвременно проучване върху клинико-диагностичните и 

терапевтични аспекти на вторичния спонтанен пневмоторакс. 
 
ЗАДАЧИ: 

1. Да се извърши моноцентрично проучване върху eпидемиологичните 
характеристики на пациентите с вторичен спонтанен пневмоторакс. 

2. Да се осъществи проучване върху причините за възникване на 
вторичния спонтанен пневмоторакс. 

3. Да се осъществи клиничен и образно-диагностичен aнализ на 
вторичния спонтанен пневмоторакс, включващ локализация и размер.  

4. Да се извърши анализ на методите на лечение при вторичен спонтанен 
пневмоторакс. 

5. Да се извърши анализ на пациентите с COVID-19 и вторичен 
спонтанен пневмоторакс в условията на SARS-CoV-2 – пандемия. 
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III. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 
 

1. МАТЕРИАЛИ  

 
I. Обект на наблюдение. 

Клиничната част на дисертационния труд се изгради, като 
ретроспективно проучване с проспективна компонента върху група от 179 
пациента. В ретроспективната група бяха включени 160 пациента, а в 
проспективната 19, всички от тях с вторичен спонтанен пневмоторакс. 

1. За обособяване обекта на наблюдение се използваха следните 
включващи и изключващи критерии: 

1.1. Включващи критерии: 
1.1.1. пациенти с анамнестични, клинични, лабораторни и образни данни за 
спонтанен пневмоторакс и подлежаща белодробна патология 

1.2. Изключващи критерии: 
1.2.1. пациенти с първичен спонтанен пневмоторакс 
1.2.2. пациенти с травматичен пневмоторакс 
1.2.3. пациенти с ятрогенен и артифициален пневмоторакс 

 
2. Възрасто-полов критерий: 
2.1. Възраст: спрямо възрастовия критерий, пациентите са разделяни 

на четири групи: група пациенти на възраст до 35 години: 36 - 55 години; 
56-75 години и съответно пациенти над 75 години. 

2.2. Полово разпределение на групата пациенти: пациентите са 
разпределяни на две групи – мъже и жени. 

 
II. Единици на наблюдение: 

1. Техническа единица: 
Катедра „Специална Хирургия“ Медицински Университет – Пловдив 
2. Логически единици:  

- пациенти с вторичен спонтанен пневмоторакс, хоспитализирани 
в техническата единица на наблюдение за периода от Януари 
2014 год. До Декември 2020 год. за ретроспективната група. 

- пациенти с вторичен спонтанен пневмоторакс, хоспитализирани 
в техническата единица на наблюдение за периода от Януари 
2019 год. До Май 2020 год. за проспективната група. 
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III. Признаци на наблюдение: 
1. Факториални признаци: 

- пол 
- възраст 
- подлежащо белодробно заболяване 
- локализация на пневмоторакса: левостранен, десностранен, 
двустранен 

- поредност на пневмоторакса 
- сезонност 

2. Резултативни признаци: 
- извършена хирургична интервенция 
- размер на пневмоторакса 
- постоперативни усложнения 
- болничен престой 

   
 

2. МЕТОДИ 

2.1. Клинични методи: 
I. Анамнеза и Физикално изследване 

1. Anamnesis morbi: 
- информация за подлежащо белодробно заболяване 

2. Физикално изследване. 
 

II. Методи за образна диагностика: 
1. Конвенционална торакална рентгенография 
1.1. Определяне на белодробните изменения и размера на 

пневмоторакса преди интервенционалната торакална процедура 
/осъществена при всички пациенти, преди извършване на оперативната 
интервенция/. 

1.2. Определяне на ефекта от интервенционалната торакална 
процедура с цел повлияване на пневмоторакса /осъществена при всички 
пациенти, непосредствено и/или в ранния период след извършване на 
оперативната интервенция/. 

1.3. Определяне на ефекта от интервенционалната торакална 
процедура с цел повлияване на пневмоторакса при проследяване на 
проспективна група от пациенти за период от 180 дни. 
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2. Торакална компютърна томография. 
2.1. Определяне на белодробните изменения и размера на 

пневмоторакса преди интервенционалната торакална процедура. 
2.2. Определяне на ефекта от интервенционалната торакална 

процедура с цел повлияване на пневмоторакса. 
 

III. Интервенционални методи за диагностика: 
1. Фиброоптична бронхоскопия. 
2. Видеоасистирана торакоскопия 
3. Система за активна аспирация (Medela - Thopaz™) 

 
IV. Методи на лечебно поведение при пациенти с вторичен спонтанен 

пневмоторакс 
1. Интраплеврален дренаж (тръбна торакостомия) 
2.  Видеоасистирана торакоскопия 
2.1. химическа плевродеза 
2.2. механична абразия на париеталната плевра 
2.3. парциална плевректомия 
2.4. ВАТС – резекция 
3. Торакотомия 
3.1. химическа плевродеза 
3.2. механична абразия на париеталната плевра 
3.3. парциална плевректомия 
3.4. резекция 

 
2.2. Статистически методи: 
Статистическите анализи бяха извършени с помощта на софтуер SPSS 

ver. 19. Изхождайки от основната цел и задачи на проучването, както и от 
обема и вида на данните при провеждане на проучването бяха използвани 
следните статистически методи: 

 Дескриптивен анализ: 

- Алтернативен анализ – за оценка на честотни разпределения 
при качествени и групирани данни. 

- Вариационен анализ – при описание на количествени 
признаци.   

 Параметричен анализ – при нормално разпределени количествени 
величини: 
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- t-критерий на Student при тестване на хипотези за наличие на 
значимо различие между две зависими извадки; F критерий на 
Фишер; 

- Дисперсионен анализ (Оne-way Anova) при тестване на 
хипотези за наличие на значимо различие между повече от две 
независими извадки; 

- Корелационен анализ – за разкриване на причинно следствени 
връзки и взаимодействия между променливи (показатели) – 
коефициент на обикновена линейна корелация на Пирсън (r) и 
коефициент на рангова корелация на Спирмън (rs); 

- Еднофакторна и многофакторна логистична регресия с 
изчисляване на класификационна таблица; 

- Метод на Kaplan-Meier и регресионни модели на Cox. 

 Непараметричен анализ – за проверка на хипотези при 
ненормално разпределени количествени и качествени величини: 

- 2-критерий на Пирсън при многократни таблици и точният 
тест на Фишер (Fisher’s exact test) при четирикратни таблици; 

- Тест на Колмогоров-Смирнов за проверка на нормалността на 
разпределението; 

- Тест на Mann-Whitney – при съпоставка на количествени 
величини при независими извадки с разпределение, различно 
от нормалното. 

- Тест на Kruskal-Wallis – при съпоставяне на повече от 2 
независими извадки с различно от нормалното разпределение 
на данните. 

 Графичен анализ – за нагледно представяне на резултатите. 
За ниво на значимост на нулевата хипотеза бе прието p<0.05 при 95% 

интервал на доверителност. 
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IV. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ  
 

1. Епидемиологични аспекти при пациенти с вторичен спонтанен 

пневмоторакс 

 
А. Социално-демографски характеристики на пациентите с 

вторичен спонтанен пневмоторакс 
В настоящия дисертационен труд бяха включени общо 179 пациенти с 

вторичен спонтанен пневмоторакс на възраст от 18 до 92 год. (средна 
възраст 55.71±1.38), от които 122 мъже на възраст от 18 до 92 год. (средна 
възраст 55.20±1.71) и 57 жени възраст от 25 до 88 год. (средна възраст 
56.75±2.37), (Таблица 1.) 

 
Таблица 1. Характеристики на пациентите с вторичен спонтанен 
пневмоторакс. 

Характеристика брой % Sp 

Възраст  

Range от 20 до 92 год. 

mean±SEM 55.71±1.38 

Пол 

Мъже       

 

122 

 

68.16 

 

4.25 

Range 

mean±SEM 

от 18 г. до 92 г. 

55.20±1.71 

 

Жени 57 31.84 4.26 

Range 

mean±SEM 

от 25 г. до 88 г. 

56.75±2.37 

 

 

 
Проведената съпоставка с критерия за нормално разпределение 

отхвърля нулевата хипотеза, че Вторичният спонтанен пневмоторакс не е 
полово-обусловено заболяване, т.е. засяга повече мъжете, отколкото 
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жените. Данните от алтернативния анализ се потвърдиха и от критерия на 

съгласие p=0,0001 (2=23,603). (Фигура 1.) 
 

 

Фигура 1. Разпределение на изследвания контингент по пол. 
 
За целите на проучването при статистическата обработка на данните 

пациентите бяха разпределени в 4 възрастови групи: до 35 год. - 33 
(18.44±2.90%), от 36 до 55 год. – 51 (28.49±3.37%), от 56 до 75 год. – 66 
(36.87±3.61%) и над 75 год. – 29 (16.20±2.75%) (Фигура 2.) Най-голям е 
относителния дял на пациентите във възрастовата група от 56 г. до 75 год. 
Проведената съпоставка с критерия за нормално разпределение отхвърля 
нулевата хипотеза, т.е. съществува различие в броя на единиците за 
наблюдение P<0,0001 (u=0,22).  

 

 
Фигура 2. Разпределение на изследвания контингент по възрастови групи. 

18,44%

28,49%36,87%

16,20%

до 35 г. 36-55 г. 56-75 г. над 75 г.
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Б. Възрастово-полова структура на изследвания контингент 
При Възрастово-половото разпределение на спонтанния пневмоторакс 

не се установиха статистически значими различия. (1,79 P) 

 

 
Фигура 3. Възрастово-полово разпределение на изследвания контингент. 

  

В. Поредност 
Вторичният спонтанен пневмоторакс се изяви, като първи епизод при 

160 (89,39%) от пациентите – 112 от тях бяха мъже, а 48 жени. Като 
рецидивен той бе регистриран при 19 (10,61%). От тях 10 бяха мъже, а 9 – 
жени. Първи епизод на ВСП бе регистриран най-често във възрастовата 
група 56-75 г. – 59 болни. Втора по засягане бе групата 36-55 г. с 44 случая, 
следвана от тези до 35 г. с 29 и над 75 г. с 28 болни. Разпределението на 
пациентите с рецидив по възрастови групи бе следното: 36-55 г. и 56-75 г. 
с по 7 случая, следвани от до 35 г. с 4 и над 75 г. с 1. При анализа за 
нормално разпределение на данните се регистрира алтернативната 
хипотеза, определена от значимо по-големия процент на пациентите с 
първи епизод (р<0.0001). (Фигура 4.)  
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Фигура 4. Поредност 

 
При съпоставката на поредността с пол и възрастови групи не се 

констатираха статистически значими различия (р>0.05). (Фигури 5 и 6.)  
 

 
Фигура 5. Разпределение по пол и поредност. 
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Фигура 6. Разпределение по възрастови групи и поредност 

 
Г. Сезонност 
При анализа на пациентите с вторичен спонтанен пневмоторакс по 

сезонност се установиха следните резултати: за периода есен-зима бяха 
регистрирани 88 случая (49.2 %), а за пролет-лято – 91 (50.8%). Не се 
установи статистически значима разлика в разпределението на 
пневмоторакса по сезонност (р>0,0001). (Фигура 7.) 

Осъществи се анализ на сезонността на пневмоторакса спрямо 
подлежащото белодробно заболяване, като разликата бе статистически 

значима (P < 0.05, = 30.59). (Фигура 8.). 
 

 
Фигура 7. Разпределение на пациентите с вторичен спонтанен 

пневмоторакс по сезонност 
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до 35 г. 36-55 г. 56-75 г. над 75 г.
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Фигура 8. Разпределение на пациентите с вторичен спонтанен 
пневмоторакс по сезонност/подлежащо белодробно заболяване 

 
Настоящият дисертационен труд потвърждава резултатите установени 

от другите автори, че вторичният спонтанен пневмоторакс е полово 
обусловена патология. Мъжкият пол бе двойно по-засегнат от женския – 
122 мъже срещу 57 жени. Последното може да се обясни с по-високата 
заболеваемост от ХОББ при мъжете, което е свързано и с по-високия 
процент мъже-пушачи в световен мащаб.  

Най-засегната е възрастта от 56 до 75 г. (36.9 %), следвана от 36 до 55 
г. (28.5 %). В този възрастов диапазон се увеличава честотата на 
заболеваемостта от различни респираторни заболявания, водещи от които 
е ХОББ. И в двете възрастови групи се запазва почти еднаква разликата в 
разпределението по пол (мъже:жени 2:1).  

В нашето изследване ние установихме, че по-голяма част от 
пациентите бяха с първи епизод на пневмоторакс, а значително по-малко 
бяха хоспитализирани с рецидив на заболяването.  

В нашето проучване не се установи сезонно различие в 
разпределението на случаите с вторичен спонтанен пневмоторакс. 
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Единствено при COVID-19 групата се наблюдава сезонност, но това се 
обяснява с факта, че всички случаи бяха регистрирани по време на втората 
вълна на епидемията през октомври-декември 2020 г. 

 
Анализът на собствените резултати по задача 1 позволява да се 

направят следните обобщаващи изводи: 
1. Вторичният спонтанен пневмоторакс е полово обусловено 

заболяване, като мъжкият пол е статистически значимо по-
засегнат. 

2. Вторичният спонтанен пневмоторакс засяга по-често възрастта 
след 55 години.  

3. Сезонността не участва, като фактор при възникването на 
вторичния спонтанен пневмоторакс. 
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2. Етиология на вторичния спонтанен пневмоторакс 

 
А. Причини за възникване на вторичния спонтанен пневмоторакс 
Причина за възникването на вторичния спонтанен пневмоторакс могат 

да бъдат различни белодробни заболявания и други такива, които 
предизвикват различна по степен белодробна увреда. Най-често срещана е 
Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) с нейния 
патоморфологичен компонент – булозния емфизем – 99 (69,7±3.86%). В 
условията на пандемията, която възникна през 2020 г. бе установено още 
едно заболяване водещо до възникването на ВСП – COVID-19 – 18 
(10,06±2,25%). То е втора по честота причина за възникването на ВСП сред 
проучените от нас пациенти. След това се нареждат Интерстициалната 
пневмония – 15 (10,6±2.51%), Белодробната туберкулоза – 14 (9,9±2.58%) и 
неоплазмите – 11 (7,7±2.24%). Най-малък е дяла на пациентите с HIV – 2 
(1,4±0.99%) и тези с кистична фиброза – 1 (0,7±0.69%), (Фигура. 9). Това се 
потвърждава и от проведения анализ на данните (р<0.0001 u=0.34).  

Пациентите с COVID-19 и ВСП ще бъдат разгледани и анализирани 
подробно в Задача 5 на настоящия дисертационен труд. 

 

 
Фигура 9. Наличие на предхождащо заболяване. 

 
При съпоставката на предхождащите заболявания по пол не се 

установи статистически значима разлика P>0,05. (Таблица 2.)  
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Таблица 2. Разпределение по пол и подлежащо заболяване. 

2=13,83;  P>0,05 
Пол 

Общо 
Мъже Жени 

Предхождащо 
заболяване 

ХОББ/емфизем Брой 80 32 112 

% в групата  71,43% 28.57% 100.0% 

% по пол  65,57% 56,14% 62,57% 
Белодробна ТБК Брой 14 2 16 

% в групата  87,50% 12,50% 100.0% 

% по пол 11,48% 3,51% 8,94% 

Интерстициална 
пневмония 

Брой 9 8 17 

% в групата  52,94% 47,06% 100.0% 

% по пол 7,38% 14,04% 9,50% 
Онкологично 
заболяване 

Брой 5 8 11 

% в групата  45.45% 54.55% 100.0% 

% по пол 4,10% 10,53% 6,15% 
HIV Брой 2 - 2 

% в групата  100% - 100.0% 

% по пол  1,64% - 1,12% 
Еhlers-Danlos Брой 1 - 2 

% в групата  100% - 100.0% 

% по пол  0,82% - 0,56% 
Кистична фиброза Брой - 1 1 

% в групата  - 100% 100% 

% по пол  - 1,75% 0,56% 
Неврофиброматоза Брой - 1 1 

% в групата  - 100% 100% 

% по пол  - 1,75% 0,56% 
COVID-19 Брой 11 7 18 

% в групата  61,11% 38,89% 100% 

% по пол  9,02% 12,28% 10,06% 
Общо  Брой 122 57 179 

%  69.72% 30.28% 100,00%

 
Установи се статистически значима разлика в разпределението по 

възрастови групи и предхождащо заболяване ( р). (Фигура 10.) 
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Фигура 10. Разпределение по възрастови групи и предхождащо 

заболяване, ( р). 
 
В настоящия дисертационен труд ХОББ бе най-честата причина за 

възникването на вторичен спонтанен пневмоторакс. Последната бе 
регистрирана при 99 пациенти (69.7%) с пневмоторакс. Преобладаващ бе 
мъжкият пол и възрастта след 55 години. Нашите резултати могат да се 
обяснят с по-големият брой пушачи мъже в световен мащаб и по-честото 
развитие на ХОББ сред тях. Във възрастта след 50 години при тях се 
наблюдават авансиране на заболяването със зачестяване на усложненията 
му, едно от които е възникването на пневмоторакс. Дисертационният труд 
установи, като втора водеща причина за ВСП ново и все още недостатъчно 
проучено заболяване, а именно COVID-19. То ще бъде разгледано 
детайлно в задача № 5. Интерстициалната пневмония се нареди на трето 
място, като причина за ВСП. Тя бе регистрирана при 15 пациенти (9.5%). 
По полово разпределение тя засяга почти поравно мъже и жени, но бе 
наблюдавана предимно в по-млада възраст (35 – 55 години). Последното 
може да се обясни с по-честото разпределение на пневмониите придобити 
в обществото сред младата, трудово активна възраст. На четвърто място, 
като причина ние установихме Белодробната туберкулоза – 14 пациенти 
(8.9%). Сред болните преобладаващ бе мъжкият пол и по-младата възраст 
(35-55 години).  

В нашето проучване бяха установени 11 болни (6.2%) с ВСП и 
неоплазия. Тук по-засегнат бе женският пол (55 % от случаите). Известно 
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е, че ракът на белите дробове е по-често срещан и е водеща причина за 
смърт при мъжкия пол. От друга страна, ракът на млечната жлеза е 
онкологичното заболяване с най-висока честота. Последният е доминантен 
за женския пол и метастазира често в белите дробове. С това може да се 
свърже по-честата асоциация на ВСП с неоплазмите сред жените в 
проучваната от нас група. Най-засегнати бяха пациентите над 75 години, 
което може да се обясни с по-високата заболеваемост от онкологични 
заболявания в тази възрастова група. 

 
Анализът на собствените резултати по задача 2 позволява да се 

направят следните обобщаващи изводи: 
1. В настоящия дисертационен труд се потвърди, че ХОББ е водеща 

причина за възникването на вторичен спонтанен пневмоторакс. 
2. В условията на настъпилата SARS-CoV-2 пандемия, COVID-19 бе 

проучена, като нова причина за възникване на вторичен 
спонтанен пневмоторакс, което наложи при реализирането на 
дисертационния труд да се обособи нова задача.  

3. Интерстициалната пневмония се установи, като водеща причини 
за възникване на вторичен спонтанен пневмоторакс във възрастта 
под 55 години. 

 

 

  

 

 

 

 



IV. Резултати и обсъждане 

 
22 

 

3. Локализация и размер на вторичния спонтанен пневмоторакс 

 
А. Локализация на пневмоторакса 
Вторичният спонтанен пневмоторакс се изяви, като десностранен при 

121 пациенти (67.6%), като левостранен при 53 (29.6%) и като двустранен 
при 5 (2.8%). Проведената съпоставка с критерия за нормално 
разпределение отхвърля нулевата хипотеза, т.е. съществува статистически 
значима разлика в разпределението на пневмоторакса по локализация 
(р<0,0001). Вторичният спонтанен пневмоторакс се регистрира най-често, 
като десностранен. (Фигура 11.)  

 

 
Фигура 11. Разпределение на пациентите с вторичен спонтанен 

пневмоторакс по локализация 
 

В настоящото проучване бе направена анализ на локализацията на 
пневмоторакса, спрямо половата структура на пациентите. Не се установи 
статистически значима разлика в структурата на локализацията на 

пневмоторакса по пол (P > 0,05, = 0,44). Резултатите са представени в 
Таблица 3. 
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Таблица 3. Разпределение локализация/пол 

 
Пол 

Total мъж жена 

Локализация десностранен Count 83 38 121

% within 

Локализация 

68,6% 31,4% 100,0%

% within Пол 68,0% 66,7% 67,6%

% of Total 46,4% 21,2% 67,6%

левостранен Count 35 18 53

% within 

Локализация 

66,0% 34,0% 100,0%

% within Пол 28,7% 31,6% 29,6%

% of Total 19,6% 10,1% 29,6%

двустранен Count 4 1 5

% within 

Локализация 

80,0% 20,0% 100,0%

% within Пол 3,3% 1,8% 2,8%

% of Total 2,2% ,6% 2,8%

Total Count 122 57 179

% within 

Локализация 

68,2% 31,8% 100,0%

% within Пол 100,0% 100,0% 100,0%

% of Total 68,2% 31,8% 100,0%

 
Осъществи се анализ на локализацията на пневмоторакса спрямо 

подлежащата белодробна патология. Установи се статистически значима 

разлика в групата (P < 0,05, = 28,18). При всички заболявания 
преобладаващ бе десностранният пневмоторакс. (Фигура 12.) 
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Фигура 12. Разпределение на пациентите с вторичен спонтанен 
пневмоторакс по локализация/подлежащо белодробно заболяване 
 
Б. Размер на пневмоторакса 
Разпределението на пациентите по размер на пневмоторакса бе 

следното: голям (> 2 см) – 77 пациенти (43%), тотален – 62 (34.6%); 
напрегнат – 31 (17.3%); малък (< 2 см) – 9 (5%).  Проведената съпоставка с 
критерия за нормално разпределение отхвърля нулевата хипотеза, т.е. 
съществува статистически значима разлика в разпределението на 
пневмоторакса по размер (р<0,0001). Вторичният спонтанен пневмоторакс 
бе регистриран най-често, като голям ( > 2 см). (Фигура 13.) 

10 
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Фигура 13. Разпределение на пациентите с вторичен спонтанен 

пневмоторакс по размер 

Осъществи се анализ на размера на пневмоторакса спрямо различните 
възрастови групи. Установи се статистически значима разлика в групата  

(P < 0.05, = 28.70). (Фигура 14.) 
 

 
Фигура 14. Разпределение на пациентите с вторичен спонтанен 

пневмоторакс по размер/възраст 
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В настоящото проучване бе направена анализ на размера на 
пневмоторакса, спрямо подлежащото белодробно заболяване, като 

разликата беше статистически значима (P < 0,05, = 33,30). (Фигура 15.) 
 

 
Фигура 15. Разпределение на пациентите с вторичен спонтанен 
пневмоторакс по размер/подлежащо белодробно заболяване 

 
В настоящия дисертационен труд бе установено, че вторичният 

спонтанен пневмоторакс е по-често десностранен – в 67 % от случаите. По-
честото възникване на вторичния спонтанен пневмоторакс, като 
десностранен се обяснява с руптуриране на була в т.нар. азигоезофагеален 
рецесус, най-вече при пациентите с ХОББ. Друго обяснение е по-честото 
засягане на десният бял дроб от различните остри респираторни 
заболявания. Туберкулозата доминантно ангажира горния и по-добре 
аериран лоб на десния бял дроб. Поради анатомичните особености на 
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бронхиалното дърво и десцендентния им характер пневмониите по-често 
засягат десния бял дроб.  

В нашето проучване преобладаващ по размер бе големият 
пневмоторакс (>2 см) – 43 % от случаите. На второ място се наредиха 
пациентите с тотален колапс на белия дроб – 34.6 %. Най-рядко 
регистрирахме болни с малък пневмоторакс (<2см). Като образен метод на 
избор в диагностиката и измерването на вторичния спонтанен 
пневмоторакс ние използвахме конвенционалната рентгенография. Един от 
нейните недостатъци, с който се сблъскахме бе затруднението в 
отдиференцирането на големите белодробни були от пневмоторакс. В тези 
случаи използвахме компютър-томографията на гръден кош. (Фигура 16) 

 

 
Фигура 16. КТ образ голяма белодробна була  

с десностранен пневмоторакс 
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Напрегнат пневмоторакс бе регистриран при 17.3 % от нашите 
пациенти. Диагностично ние дефинирахме напрегнатия пневмоторакс, 
както следва: 1.Тахидиспнея, хемодинамична нестабилност, тахикардия, 
изпотяване; 2. Рентгенографски – изместване на медиастинума и трахеята 
контралатерално; 3. Излизане на въздух под налягане при извършване на 
торакоцентеза. (Фигура 17)  

 

 
Фигура 17. Напрегнат левостранен пневмоторакс 

 
Анализът на собствените резултати по задача 3 позволява да се 

направят следните обобщаващи изводи: 
1. Проучването ни потвърди значимо по-честата десностранна 

локализация на вторичният спонтанен пневмоторакс.  
2. Вторичният спонтанен пневмоторакс е най-често по типа „голям“ 

(над 2 см). 
3. Вторичният спонтанен пневмоторакс се изявява по типа 

„напрегнат“ най-често във възраст над 55 години. 
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4. Методи на лечение и постоперативни усложнения при 

вторичен спонтанен пневмоторакс 

 
А. Методи на терапевтично повлияване на вторичния спонтанен 

пневмоторакс 
Една от задачите на настоящия дисертационен труд е анализ на 

използваните методи за повлияване на вторичния спонтанен пневмоторакс. 
Най-често приложената интервенция бе тръбната торакостомия – 68 
пациенти (38%), следвана от ВАТС – химическата плевродеза – 58 
пациенти (32.4%). След това се нареждат торакотомията с резекция – 39 
(21.8%), ВАТС-резекция – 7 (3.9%), торакотомия с плевректомия – 5 
(2.8%). С по 1 случай (0.6%) бяха представени ВАТС-плевректомията и 
торакотомията с плеврална абразия. (Фигура 18.) 

Средният болничен престой бе 10.5 дни. 
 

 
Фигура 18. Разпределение на пациентите с вторичен спонтанен 

пневмоторакс по метод на терапевтично поведение 
 
Осъществихме съпоставка на пациентите по показателя вид метод на 

терапевтично поведение по пол. (Фигура 19.) 
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Фигура 19. Разпределение на пациентите с вторичен спонтанен 

пневмоторакс по метод на терапевтично поведение и пол 
 
Няма разлика при показателя метод на терапевтично поведение по пол 

(P > 0,05, = 3,98). 
Осъществи се съпоставка на методите на терапевтично поведение по 

възраст. (Фигура 20.) 
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Фигура 20. Разпределение на пациентите с вторичен спонтанен 
пневмоторакс по метод на терапевтично поведение и възраст 

 
Няма разлика в методите на терапевтично повлияване по възраст 

(P>0,05, = 28,29). Възрастта не е фактор, оказващ влияние върху вида на 
оперативната техника. 

Осъществи се съпоставка по метода на терапевтично поведение и 
подлежащо белодробно заболяване. (Фигура 21.) 
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Фигура 21. Разпределение на пациентите с вторичен спонтанен 
пневмоторакс по метод на терапевтично поведение и подлежащо 

белодробно заболяване 
 
Установи се статистически значима разлика в методите на 

терапевтично поведение по подлежащо белодробно заболяване (P< 0,05, 

= 90,57). Подлежащото заболяване е фактор, оказващ влияние върху вида 
на оперативната техника.  

 
Б. Постоперативни усложнения 
Разпределението на пациентите с вторичен спонтанен пневмоторакс 

спрямо вида на постоперативните усложнения бе следното: без 
усложнения – 112 (62.6%), продължителна въздухозагуба – 42 (23.5%) и 
смърт – 26 (14%). (Фигура 22.) 
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Фигура 22. Разпределение на пациентите с вторичен спонтанен 

пневмоторакс по постоперативни усложнения 
 

Осъществи се съпоставка на пациентите по показателя 
постоперативни усложнения по възраст. Резултатите са представени на 
таблица 4.  

 

Таблица 4. Разпределение усложнения/ възраст 

 
Възрастова група 

Total
до 35 
г.

36-55 
г.

56-75 
г.

над 75 
г. 

Усложнения без 
усложнения 

Count 26 38 35 13 112

% within 
Усложнения

23,2% 33,9% 31,3% 11,6% 100,0%

% within 
Възр_група

78,8% 74,5% 53,0% 44,8% 62,6%

% of Total 14,5% 21,2% 19,6% 7,3% 62,6%

въздухозагуба Count 4 13 17 8 42

% within 
Усложнения

9,5% 31,0% 40,5% 19,0% 100,0%

% within 
Възр_група

12,1% 25,5% 25,8% 27,6% 23,5%

% of Total 2,2% 7,3% 9,5% 4,5% 23,5%
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смърт Count 3 0 14 8 25

% within 
Усложнения

12,0% ,0% 56,0% 32,0% 100,0%

% within 
Възр_група

9,1% ,0% 21,2% 27,6% 14,0%

% of Total 1,7% ,0% 7,8% 4,5% 14,0%

Total Count 33 51 66 29 179

% within 
Усложнения 

18,4% 28,5% 36,9% 16,2% 100,0%

% within 
Възр_група

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

% of Total 18,4% 28,5% 36,9% 16,2% 100,0%

 
Установи се статистически значима разлика в постоперативните 

усложнения, спрямо възрастовата група (P< 0,05, = 21,24). Възрастта е 
фактор, оказващ влияние върху оперативните усложнения. 

Осъществи се съпоставка по постоперативни усложнения и 
подлежащо белодробно заболяване. (Фигура 23.)  

 

 
Фигура 23. Разпределение на пациентите с вторичен спонтанен пневмоторакс 

по постоперативни усложнения и подлежащо белодробно заболяване 
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Установи се статистически значима разлика в получените резултати, 
като белодробната патология е фактор, оказващ влияние върху 

оперативните усложнения при пациентите с ВСП. (P<0,05, = 76,18). 
Осъществи се съпоставка по постоперативни усложнения и размер на 

пневмоторакса. Резултатите са представени в таблица 5.  
 

Таблица 5. Разпределение постоперативни усложнения/размер 

 

Размер 

Total 
малък 
<2cm 

голям 
>2cm тоталеннапрегнат 

Усложнениябез 
усложнения

Count 5 51 42 14 112

% within 
Усложнения 

4,5% 45,5% 37,5% 12,5% 100,0%

% within 
Размер 

55,6% 66,2% 67,7% 45,2% 62,6%

% of Total 2,8% 28,5% 23,5% 7,8% 62,6%

въздухо-
загуба 

Count 2 12 18 10 42

% within 
Усложнения 

4,8% 28,6% 42,9% 23,8% 100,0%

% within 
Размер 

22,2% 15,6% 29,0% 32,3% 23,5%

% of Total 1,1% 6,7% 10,1% 5,6% 23,5%

смърт Count 2 14 2 7 25

% within 
Усложнения 

8,0% 56,0% 8,0% 28,0% 100,0%

% within 
Размер 

22,2% 18,2% 3,2% 22,6% 14,0%

% of Total 1,1% 7,8% 1,1% 3,9% 14,0%

Total Count 9 77 62 31 179

% within 
Усложнения 

5,0% 43,0% 34,6% 17,3% 100,0%

% within 
Размер 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

% of Total 5,0% 43,0% 34,6% 17,3% 100,0%
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Установи се статистически значима разлика в получените резултати, 
като размерът на пневмоторакса е фактор, оказващ влияние върху 

оперативните усложнения при пациентите с ВСП. (P<0,05, = 14,04). 
В настоящото проучване се направи съпоставка между 

постоперативните усложнения и вида на оперативната интервенция при 
пациентите с вторичен спонтанен пневмоторакс. (Фигура 24.) 

 

 
Фигура 24. Разпределение на пациентите с вторичен спонтанен 

пневмоторакс по постоперативни усложнения и терапевтичен метод 
 
Посочените резултати показват, че има статистически значима 

разлика в резултатите, като видът на оперативната интервенция е фактор, 

оказващ влияние върху постоперативните усложнения. (P<0,05, = 57,39). 
 
В. Социално-демографска характеристика на пациентите с 

вторичен спонтанен пневмоторакс – проспективна група. 
В настоящия дисертационен труд се осъществи проспективно 

проучване на група от пациенти с вторичен спонтанен пневмоторакс, като 
се анализираха резултатите след проведеното хирургично лечение, 
използвайки методите на образната диагностика. Периодът на 
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проследяване на групата бе 6 месеца. Контролни торакални 
рентгенографии бяха извършени на 30-ия и 180-ия ден след извършването 
прилагането на терапевтичен метод. 

Общият брой на изследваните пациенти в проспективната група е 19 
на възраст от 18 до 78 год. (средна възраст 52.89±4.57).  

 
Таблица 6. Характеристика на пациентите с вторичен спонтанен 
пневмоторакс – проспективна група. 

Характеристика брой % Sp 

Възраст  
Range от 18 до 78 год. 
mean±SEM 52.89±4.57 
Пол 
Мъже       

 
12 

 
63.16 

 
11.06 

Range 
mean±SEM 

от 18 г. до 78 г. 
53.33±6.90 

 

Жени 7 36.84 11.06 
Range 
mean±SEM 

от 38 г. до 68 г. 
52.14±4.52 

 
 

 
Разпределението на пациентите по възрастови групи е както следва: 

до 35 г. – 4, от 36 до 55 год. – 5, от 56 до 75 год. – 9 и над 75 год. – 1 
пациент. (Фигура 25.)  
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Фигура 25. Разпределение на пациентите по пол и възраст 

 
Проведения анализ с критерия на Пирсън относно възрастово-

половата структура на наблюдавания контингент, показва, че различията 

са статистически незначими (P>0,05; 2=6,98).  
В групата преобладават мъжете 12 на средна възраст 53.33±6.90, 

спрямо жените 7 на средна възраст 52.14±4.52. Тестът на Шапиро-Уилк за 
нормално разпределение на данните по пол установи статистически 
значима разлика (р<0,0001) за всички възрастови групи. (Фигура 26.)   

 

 
Фигура 26. Разпределение на пациентите по пол – проспективна група. 

 

63,16%

36,84%

мъже

жени
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Резултатите при проследяването на пациентите в проспективната 
група са показани на таблица 7 и таблица 8. Двама пациенти отпаднаха от 
проучването поради настъпил смъртен изход. 

Средният болничен престой на пациентите в проспективната група бе 
14.1 дни. 

 
Таблица 7. Ден 30 

Месец 1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid нормален бял дроб 7 36,8 41,2 41,2

плеврофиброза 9 47,4 52,9 94,1

плеврален излив 1 5,3 5,9 100,0

Total 17 89,5 100,0  

Missing System 2 10,5   

Total 19 100,0   

 

Таблица 8. Ден 180 
Месец 6 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid нормален бял дроб 7 36,8 41,2 41,2

плеврофиброза 10 52,6 58,8 100,0

Total 17 89,5 100,0  

Missing System 2 10,5   

Total 19 100,0   

 

 

В настоящото проучване се направи съпоставка на показателя 
подлежащо белодробно заболяване по находка на контролната 
рентгенография на 30-ия и 180-ия ден, като не бяха установени 

статистически значими разлики. (P>0,05; 2=13,57), (P>0,05; 2=6,49). 
(Фигура 27 и фигура 28.) 
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Фигура 27. Разпределение на пациентите по подлежащо белодробно 

заболяване и рентгенова находка на 30-ти ден 
 

 
Фигура 28. Разпределение на пациентите по подлежащо белодробно 

заболяване и рентгенова находка на 180-ти ден 
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Извърши се анализ на находките на контролните рентгенографии на 
30-ия ден, спрямо приложения преди това терапевтичен метод. (Фигура 29.) 

 

 
Фигура 29. Разпределение на пациентите по терапевтичен метод и 

рентгенова находка на 30-ти ден 
 
Установи се статистически значима разлика в резултатите (P<0,05; 

2=15,98). Всички пациенти с извършена преди това торакотомия с 
резекция са имали данни за плеврофиброза на контролната рентгенография 
на 30-ия ден , а един от пациентите с ВАТС-плевродеза е имал рентгенови 
данни за плеврален излив. Извърши се анализ на находките на контролните 
рентгенографии на 180-ия ден, спрямо приложения преди това 
терапевтичен метод. (Фигура 30.) 
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Фигура 30. Разпределение на пациентите по терапевтичен метод и 

рентгенова находка на 180-ти ден 
  
Установи се статистически значима разлика в резултатите (P<0,05; 

2=12,05). Плеврофиброзата бе най-често наблюдаваната рентгенова 
находка на 180-ия ден след лечението на пациентите с вторичен спонтанен 
пневмоторакс. 

Методите на терапевтично повлияване при пациентите с вторичен 
спонтанен пневмоторакс имат за цел отстраняване на въздуха от 
плевралното пространство и пълното разгъване на белия дроб, контрол и 
спиране въздухозагубата, ако е налична такава и предпазване от рецидив.  

Тръбната торакостомия бе приложена при 68 от нашите пациенти, 
като най-честото постоперативно усложнение бе продължителната 
въздухозагуба, регистрирана при 30 от тях. Най-често използвахме гръдни 
дренове с размер на лумена 22 или 24 Ch, поради по-трудното им 
запушване. При всички наши пациенти с незадоволителни следоперативни 
резултати от тръбната торакостомия се извърши ВАТС с избор на вида на 
последващата интервенция, според интраоперативната находка. 

 Вторият най-често използван терапевтичен метод от нас бе ВАТС-
плевродезата. Тя бе приложена при 58 от нашите пациенти. При всички от 
тях използвахме йод-повидон, като активно вещество. Отчетохме добри 
постоперативни резултати – без усложнения бяха 77% от случаите. 
(Фигура 31) 

 



IV. Резултати и обсъждане 

 
43 

 

 
Фигура 31. ВАТС. Голяма руптурирала була, разстелена върху 

париеталната плевра 
 
Торакотомията с резекция бе третият най-използван от нас 

терапевтичен метод. Той се приложи при всички пациенти с 
постоперативни усложнения след извършени преди това тръбна 
торакостомия и/или ВАТС-интервенции. При този метод отчетохме 
отлични постоперативни резултати, като случаите с продължителна 
въздухозагуба бяха сведени до 0. При торакотомията бе по-лесно за нас да 
визуализираме и  локализираме причината за въздухозагубата. В 
болшинството от случаите извършихме резекция на булата с обшиване на 
фистулата. (Фигура 32) При някои от пациентите се извършиха апикална 
резекция или лобектомия. Недостатъците които отчетохме при този метод 
бяха по-голямата травма за пациента и по-дългия болничен престой.  
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Фигура 32. Торакотомия – резекция на белодробна була 

 
По отношение на постоперативните усложнения, значителна част от 

нашите пациенти бяха без такива – 112. Продължителната въздухозагуба 
бе най-честото следоперативно усложнение регистрирано сред нашите 
болни – при 42. За измерването й използвахме дигиталната помпа Thopaz 
(Medela®, Baar, Switzerland),(Фигура 33) при всеки един от случаите, като 
за такава се дефинира въздухозагуба по-голяма от 50 ml/min в 7 
последователни дни. Това усложнение очаквано бе наблюдавано най-често 
сред пациентите с ХОББ, свързано с руптурата на голяма по размер була и 
наличието на подлежаща бронхо-плеврална фистула. По отношение на 
размера на пневмоторакса, продължителна въздухозагуба бе наблюдавана 
най-често при пациентите с напрегнат пневмоторакс – в 32 %, следвани от 
тези с тотален – 29 %. В тези случаи се интраоперативно се установи 
руптурирала голяма була и/или голяма бронхо-плеврална фистула. (Фигура 
34 а, б) Въздухозагубата се регистрира, като най-често усложнение при 
извършването на тръбна торакостомия – в 30 от случаите. По-рядко тя бе 
установена при ВАТС-интервенциите – в 12 от случаите. При 
торакотомия-интервенциите това усложнение не бе наблюдавано. 
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Фигура 33. Аспирационна система Thopaz - Medela® 

 
Смъртен изход бе наблюдаван в 14 % от случаите. Този висок процент 

бе свързан със случаите на ВСП в следствие на новорегистрираната 
патология COVID-19, при която той бе отчетен, като фактор влошаващ 
крайния изход на заболяването. (виж Задача № 5). Фатален изход бе 
регистриран най-често при по-възрастните пациенти – тези над 70 години. 
ХОББ и онкологичните заболявания бяха другите две заболявания 
свързани с лош изход. По отношение на размера на пневмоторакса се 
установи, че най-често смъртен изход е бил наблюдаван при пациентите с 
напрегнат пневмоторакс – в 22 % от случаите. Това може да се обясни с 
патофизиологичните механизми на състоянието и затвърждава факта, че то 
е животозастрашаващо и съпроводено с редица усложнения, едно от които 
е смъртния изход, въпреки приложеното своевременно и адекватно 
лечение. По отношение на приложените терапевтични методи, най-често 
фатален изход от заболяването бе наблюдаван при пациентите с тръбна 
торакостомия, тъй като такава бе използвана при всички пациенти с 
COVID-19, където и смъртността бе най-висока. По-висока смъртност бе 
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регистрирана и при пациентите понесли торакотомия-интервенция спрямо 
тези след ВАТС-интервенция (12,8 % срещу 5,2 %). Последното може да се 
обясни с факта, че тези пациенти бяха с авансирало подлежащо 
белодробно заболяване, напреднала възраст и претърпени преди това 
неуспешни други терапевтични интервенции (тръбна торакостомия и/или 
ВАТС), наложили извършването на торакотомия. 

 

 
Фигура 34 а. Руптурирала була с бронхоплеврална фистула 
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Фигура 34 б. Руптурирала була с бронхоплеврална фистула 

 
В настоящия дисертационен труд проследихме 19 пациенти с ВСП за 

период от 6 месеца, като оценихме постоперативните резултати, 
извършвайки контролни рентгенографии на 30-ия и 180-ия ден.  

Плеврофиброзата бе най-често регистрираното изменение на 
контролната рентгенография на 30-ия и 180-ия. (Фигура 35) Тя бе 
наблюдавана най-често при пациентите с ХОББ и при всички пациенти с 
торакотомия-резекция. Плеврофиброза бе регистрирана само при един от 
случаите с ВАТС-плевродеза и при нито един от тези след тръбна 
торакостомия и ВАТС-резекция. Тези резултати говорят в полза на по-
малко инвазивните методи при повлияването на пневмоторакса. По-
малката оперативна травма при тях би могла да се свърже с по-умерена 
възпалителна реакция на организма, водеща до по-малко адхезии. 



IV. Резултати и обсъждане 

 
48 

 

 
Фигура 35. Плеврофиброза 30 дни след торакотомия с резекция вляво 

 
Въз основа на резултатите получени в хода на нашето проучване, 

което установи ХОББ, като най-честа причина за възникването на 
вторичен спонтанен пневмоторакс предлагаме следното диагностично-
терапевтично поведение при този вид пациенти. (Схема 1.) 

 
Пациент с клинични и рентгенографски данни за ВСП 
А. При наличие на дихателна недостатъчност (нестабилен пациент) 
- поставяне на гръден дрен 
- след стабилизиране на състоянието извършване на КАТ на торакс 
- при установяване на булозни изменения на белия дроб на 

компютър-томографията извършване на ВАТС – интервенция 
(йод-повидон плевродеза; резекция; плевректомия;)  

- при данни за продължителна въздухозагуба извършване на 
торакотомия – интервенция (резекция) 
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Б. При липса на дихателна недостатъчност (стабилен пациент) 
- своевременно извършване на КАТ на торакс 
- извършване на ВАТС-интервенция (йод-повидон плевродеза; 

резекция; плевректомия;) не по-късно от 24 часа от 
хоспитализацията! 

- при данни за продължителна въздухозагуба (персистираща 
алвеоларна пропускливост) извършване на торакотомия – 
интервенция (резекция) 

 
Анализът на собствените резултати по задача 4 позволява да се 

направят следните обобщаващи изводи: 
1. В настоящия дисертационен труд се потвърди, че 

продължителната въздухозагуба е най-честото постоперативно 
усложнение при вторичен спонтанен пневмоторакс. 

2. Проучването потвърди ролята на тръбната торакостомия, като 
метод на първи избор за повлияване на вторичния спонтанен 
пневмоторакс, независимо от неговата етиология.  

3. Плевродезна процедура, извършена под видео-торакоскопски 
контрол е водещ метод на повлияване на персистиращата 
алвеоларна пропускливост/продължителната въздухозагуба. 

4. Торакотомията с резекция показа най-добри постоперативни 
резултати при лечението на вторичния спонтанен пневмоторакс.  

5. Плеврофиброзата е най-честата рентгенова находка при 
проследяване на оперираните пациенти от вторичен спонтанен 
пневмоторакс.  
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Схема 1. Примерен диагностично-терапевтичен алгоритъм  

при ВСП и ХОББ 

  

ПАЦИЕНТ С ВСП 

С ДИХАТЕЛНА 
НЕДОСТАТЪЧНОСТ 

БЕЗ ДИХАТЕЛНА 
НЕДОСТАТЪЧНОСТ 

ТРЪБНА 
ТОРАКОСТОМИЯ 

БУЛОЗНА 
БОЛЕСТ

ВАТС - 
интервенция

ТОРАКОТОМИЯ - 
интервенция 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНА 
ВЪЗДУХОЗАГУБА 

ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ 

РЕНТГЕНОГРАФИЯ 
НА ТОРАКС 

КАТ 

КАТ 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНА 
ВЪЗДУХОЗАГУБА 
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5. COVID-19 и вторичен спонтанен пневмоторакс 

 

A. Социално-демографска характеристика на пациентите с 
COVID 19 и вторичен спонтанен пневмоторакс. 

В проучването бяха включени и 18 пациенти с COVID 19 на възраст 
от 33 до 88 год. (средната възраст 67,83±3,50 год.). В изследваният 
контингент половото разпределение бе следното: 11 (61.11%) мъже на 
възраст от 33 до 88 год. (средна възраст 63,64±5,32) и 7 (38.99%) жени на 
възраст от 66 до 81 год. (средна възраст 74,43±1,78), (Фигура 36.) 

 

 
Фигура 36. Разпределение на пациентите прекарали COVID 19 по пол. 

 
Проведената съпоставка с критерия за нормално разпределение 

отхвърля нулевата хипотеза, т.е. съществува различие в броя на единиците 
за наблюдение между двата пола р<0,0001. Мъжкият пол бе по-засегнат от 
женския. 

Разпределението на контингента по възрастови групи и пол е 
представено в таблица 9. 

 

61,11%

38,89%

мъже жени
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Таблица 9. Разпределение по възраст и пол 

 
Пол 

Общо Р 
Мъжки Женски 

Възрастова 

група 

До 35 год. Брой 1   1 

>0,05% в групата 100%  - 100% 

% по пол 9.09%  5.56% 

От 36-55 год. Брой 2  
 

>0,05% в групата 20% - 100% 

% по пол 18.18%  11.11% 

От 56-75 год. Брой 5 5 10 

0,009% в групата 50% 50% 100% 

% по пол 45.45% 71.43% 55.56% 

Над 75 год. Брой 3 2 5 

>0,05% в групата 60% 40% 40% 

% по пол 27.27% 28.57% 27.78% 

Общо Брой 11 7 18 

>0,05% в групата 61.11% 38.89% 100% 

% по пол 61.11% 38.89% 100% 

 
Във възрастовите групи до 35 год., от 36-55 год. и над 75 години не са 

констатирани различия в половата структура (P>0,05). Единствено във 
възрастовата група от 56-75 години е регистрирана алтернативната 
хипотеза, (P=0,009).  

Глобалната преценка на възрастово-половата структура на 
наблюдавания контингент, проведена с критерия на Пирсън, показва, че 

различията са статистически незначими – P>0,05 (2=2,43). 
 

Б. Локализация и размер на пневмоторакса при пациентите с 
COVID-19 

Пневмотораксът бе десностранен 10 (55,6%) от пациентите, 
левостранен при 6 (33,3%) и билатерален при 2 (11,1%) от случаите. Тестът 
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на Pearson показа, че няма статистически значима разлика (P> 0,05, = 5,33) 
в структурата на групата по локализация. 

Според размера на пневмоторакса ние разделихме пациентите на 
четири групи, измервайки разстоянието между висцералната плевра на 
колабиралия бял дроб и гръдната стена на нивото на белодробния хилус 
(BTS guidelines). За тази цел използвахме конвенционалната рентгенография 
на гръден кош. Малък пневмоторакс (<2 cm) бе регистриран при 3 (16,7%) 
от пациентите, голям пневмоторакс (> 2 cm) – при 10 (55,6%). Тотален 
колапс на белия дроб се наблюдава при 2 (11,1%) от пациентите, а 3 (16,7%) 
от тях имаха напрегнат пневмоторакс с изместен медиастинум. 
Регистрирана е статистически значима разлика в структурата на групата по 

размер на пневмоторкаса (P <0,05, = 9,11). Повечето от пациентите бяха 
представени с голям пневмоторакс. (Таблица 10.) 

 
В. Придружаващи заболявания и дихателен режим на 

пациентите с COVID-19 и вторичен спонтанен пневмоторакс 
Сред изследваните от нас пациенти с COVID-19 и пневмоторакс, като 

придружаващи заболявания 12 (66,7%) имаха артериална хипертония, 2 
(11,1%) – захарен диабет, 1 (5,6%) – предсърдно мъждене. Трима от тях 
(16,7%) нямаха други съпътстващи заболявания. Тестът на Pearson показа, 

че има статистически значима разлика (P <0,05, = 17,11) в структурата 
на групата по придружаващи заболявания. Артериалната хипертония бе 
преобладаваща в групата.  

Разгледани по възрастови групи, най-засегнати бяха пациентите на 
възраст между 56-75 години, следвани от тези над 75 години - всички те 
имаха придружаващи заболявания.  

Извършен бе анализ в групата по показател дихателен режим. Бе 
установено, че 9 (50%) от пациентите бяха със спонтанно дишане - 8 от тях 
мъже и 1 жена. 9 (50%) бяха на апаратна вентилация - 6 жени и 3 мъже. В 
нашата серия от случаи се установи, че повечето пациенти от женски пол с 
COVID-19 и пневмоторакс са били на механична вентилация.  

Г. Терапевтичен подход, усложнения и изход от заболяването при 
пациентите с COVID-19 и вторичен спонтанен пневмоторакс 

В настоящото проучване бе извършен анализ въз основа на 
терапевтичния метод и изхода от заболяването. Бе установено, че тръбна 
торакостомия е извършена при 17 пациенти (94,4%), а ВАТС-плевродеза 
само при 1 (5,6%). Летален изход бе регистриран при 13 пациенти (72,2%) – 
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6 мъже и 7 жени. Персистиране на пневмоторакса, като усложнение след 
гръдния дренаж бе наблюдавано при 5 пациента (27,8%), всички от които 
бяха на апаратна вентилация. Петима от пациентите, всички от тях мъже, 
бяха дехоспитализирани. Най-висока смъртност бе регистрирана във 
възрастовите групи 56-75 години – 7 случая и над 75 години – 5 случая. 
Тестът на Pearson показа, че няма статистически значима разлика в 

разпределението на пациента по изход от заболяването (P> 0,05,  = 3,56).  
Средната продължителност на гръдния дренаж в групата бе 7,3 дни. 

Регистрираният среден болничен престой бе 11,1 дни. 
 

Таблица 10. 
 Общо (n)
Пол: 
Мъже 
Жени 

11
7

Възрастова група: 
0 - 35 години 
36 - 55 години 
56 - 75 години 
> 75 години 

Мъже:
1
2
5
3

Жени: 
- 
- 
5 
2 

Общо:
1
2

10
5

Локализация: 
Десностранен 
Левостранен 
Билатерален 

10
6
2

Размер: 
Малък <2cm 
Голям >2cm 
Тотален колапс 
Напрегнат пневмоторакс 

3
10
2
3

Придружаващи заболявания: 
Без придружаващи заболявания 
Артериална хипертония 
Предсърдно мъждене 
Захарен диабет 

3
12
1
2

Дихателен режим: 
На апаратна вентилация 
Със спонтанно дишане 

9
9
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Терапевтичен метод: 
Тръбна торакостомия 
ВАТС- плевродеза 

17
1

Усложнения: 
Персистиране на пневмоторакса 
Без усложнения 

5
13

Изход от заболяването: 
Дехоспитализация 
Смърт 

5
13

 
В нашето изследване представяме серия от случаи на спонтанен 

пневмоторакс, свързани с COVID-19. Те бяха регистрирани в периода 
октомври-декември 2020 г., когато бе годишния пик на заразата в 
България. В нашата група мъжете бяха по-засегнати от жените, което е в 
съответствие с демографските характеристики на пневмоторакса, както и 
от по-тежкия ход на COVID-19 при мъжкия пол. Пневмоторакс бе 
регистриран по-често във възрастовата група 56-75 години. Тези пациенти 
е по-вероятно да имат и друго съпътстващо белодробно заболяване. 
Дясната страна беше по-засегната от лявата. Използвахме 
рентгенографията на гръдния кош, като образен метод на избор. 
Измерихме размера на пневмоторакса. Установихме, че в нашата група 
повечето случаи са били представени с голям (> 2 cm) пневмоторакс. 
(Фигура 37) Най-използваният терапевтичен метод при повече от 90% от 
нашите пациенти бе тръбната торакостомия. Технически тя се извършва 
лесно дори при леглото на пациента, когато това е необходимо. Това е от 
особена важност при пациенти поставени на механична вентилация. 
Персистирането на пневмоторакса, като усложнение след поставянето на 
гръдния дренаж, наблюдавано при 5 от интубираните пациенти, ние 
обясняваме с повишения алвеоларен пермеабилитет, следствие на 
дифузното активно белодробно възпаление. Летален изход бе наблюдаван 
при всички интубирани пациенти. Това може да се обясни с тежкия ход на 
основното белодробно заболяване. Вероятният механизъм на 
пневмоторакс при тях бе баротравмата от положителното дихателно 
налягане, както и дифузното алвеоларно увреждане от вируса, водещо до 
образуването на интерстициален емфизем и пневматоцеле. 
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Фигура 37. Голям десностранен пневмоторакс (>2 cm)  

при пациент с COVID-19 
 
Анализът на собствените резултати по задача 5 позволява да се 

направят следните обобщаващи изводи: 
1. Няма статистически значимо различие в честотата на вторичният 
спонтанен пневмоторакс, асоцииран с COVID-19 при пациенти 
подложени на апаратна вентилация, спрямо тези със спонтанно 
дишане. 

2. Смъртността при пациентите с COVID-19 и ВСП, подложени на 
апаратна вентилация е значимо по-висока от тези със спонтанно 
дишане.  

3. При пациентите с COVID-19 и ВСП тръбната торакостомия остава 
метод на първи избор за терапевтично повлияване. При тях се 
регистрира висок процент на персистиране на пневмоторакса след 
началната тръбна торакостомия. 
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V. ИЗВОДИ 
 
1. Вторичния спонтанен пневмоторакс е полово и възрастово 

обусловено заболяване, като мъжкият пол е статистически 
значимо по-засегнат. Най-често засегнатата възраст е тази след 55 
години. 

2. Сезонността не участва, като фактор при възникването на 
вторичния спонтанен пневмоторакс. 

3. Хроничната обструктивна белодробна болест се потвърди, като 
водеща причина за възникването на вторичен спонтанен 
пневмоторакс. Интерстициалната пневмония се установи, като 
водеща причина в по-млада възраст (под 55 години). 

4. В условията на настъпилата SARS-CoV-2 пандемия, COVID-19 бе 
проучена, като нов етиологичен фактор за възникване на вторичен 
спонтанен пневмоторакс. Вторичният спонтанен пневмоторакс при 
пациентите с COVID-19 бе асоцииран с висок процент на 
персистиране на пневмоторакса след начална тръбна торакостомия и 
с по-висока смъртност, особено при тези на апаратна вентилация.  

5. Проучването ни потвърди значимо по-честата десностранна 
локализация на вторичният спонтанен пневмоторакс, като той бе 
най-често по типа „голям“ (над 2 см). 

6. Вторичният спонтанен пневмоторакс се изявява по типа 
„напрегнат“ най-често във възраст над 55 години. 

7. В настоящия дисертационен труд се потвърди, че 
продължителната въздухозагуба е най-честото постоперативно 
усложнение при вторичен спонтанен пневмоторакс. 

8. Проучването потвърди ролята на тръбната торакостомия, като 
метод на първи избор за повлияване на вторичния спонтанен 
пневмоторакс, независимо от неговата етиология.  

9. Торакотомията с резекция показа най-добри постоперативни 
резултати при лечението на вторичния спонтанен пневмоторакс. 
Плевродезна процедура, извършена под видео-торакоскопски 
контрол е водещ метод на повлияване на персистиращата 
алвеоларна пропускливост/продължителната въздухозагуба.  

10. Плеврофиброзата е най-честата рентгенова находка при 
проследяване на оперираните пациенти от вторичен спонтанен 
пневмоторакс. 
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VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРИНОСИ 

 
В настоящия дисертационен труд представихме една от водещите 

патологии в ежедневната клинична практика на гръдния хирург, а именно 
вторичния спонтанен пневмоторакс. Проучихме различните негови аспекти: 
честота, разпределение по пол и възраст, причини за възникването му, 
различните методи на терапевтично повлияване и свързаните с тях 
усложнения. Проследихме следоперативно група от пациенти, отчитайки 
резултатите от извършеното при тях лечение. В условията на SARS – CoV-2 
пандемия проучихме болни с вторичен спонтанен пневмоторакс, асоцииран с 
непозната до този момент патология, а именно COVID-19 пневмонията. 
Последната бе предизвикателство, както за нас, като лекари и изследователи, 
така и за останалите здравни работници в България и по света.  

Нашата мотивация за извършването на това задълбочено проучване, 
върху проблема вторичен спонтанен пневмоторакс беше продиктувана от 
липсата на подобно, реализирано до момента в България. Именно това 
беше в основата на решението ни да сформираме екип от изследователи, 
успял успешно да реализира настоящия дисертационен труд. 

Подходът на клинично изучаване на вторичния спонтанен 
пневмоторакс беше възприет и реализиран в този научен труд. 

Получените резултати и тяхното обсъждане ни позволиха да 
формулираме следните негови приноси: 

 
1. За първи път в България под формата на дисертационен труд се 
извършва обстойно клинично проучване върху проблема „вторичен 
спонтанен пневмоторакс“. 

2. За първи път в България, в условията на пандемия, беше проучена 
обстойно голяма група от пациенти с вторичен спонтанен 
пневмоторакс, асоцииран с нова патология -  COVID-19 пневмония. 

3. Дисертационният труд, на основата на получените резултати, 
позволи да се систематизира за нуждите на гръдно-хирургичната и 
пулмонологична практика терапевтичното поведение при 
пациентите с вторичен спонтанен пневмоторакс. 

4. Дисертационният труд, на основата на получените резултати и 
обсъждането върху тях, утвърждава диагностично-терапевтичен 
алгоритъм при пациенти с вторичен спонтанен пневмоторакс и 
ХОББ. 
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Представените изводи и приноси на дисертационния труд ни дават 
основание да посочим, че успешно беше постигната неговата цел. 
Реализирано беше обстойно клинично проучване върху различни аспекти 
на проблема „вторичен спонтанен пневмоторакс“. В този смисъл 
дисертационния труд може да бъде използван за нуждите на гръдно-
хирургичната практика. 
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