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РЕЗЮМЕ
Усложнените интраабдоминални инфекции (уИаИ) все още се свързват с неприемливо
високи нива на смъртност, представлявайки основен проблем в спешната хирургия. Ранната
оценка на тези инфекции е важна за определяне на тежестта им и крайния изход. В последните
години ясно личи нуждата от подобряване на диагностиката и лечението им, тъй като всяко
едно забавяне може да доведе до циркулаторен колапс, полиорганна недостатъчност и в крайна
сметка до смърт. Биомаркерите представляват едно надеждно средство за справяне с този
проблем. С-реактивният протеин и прокалцитонинът вече са придобили широко приложение в
клиничната практика. Други маркери като CD64 и HLA-DR са обект на различни клинични
проучвания и до момента показват добър диагностичен и прогностичен потенциал. В нашия
обзор ние стигаме до заключението, че биомаркерите имат значима роля за оптимизиране на
диагностиката и прогнозата на уИаИ като използването на комбинации между утвърдени и
потенциални маркери заслужава да бъде обект на по-задълбочени проучвания.
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ВЪВЕДЕНИЕ
До началото на миналия век усложнените интраабдоминални инфекции (уИаИ) са
се свързвали с нива на смъртност достигащи 90 % (1). През последните сто години
благодарение на по-агресивните хирургични методи, на интензивното лечение, както и
на наличието на широка гама от антибиотични медикаменти, смъртността е намалена
до < 25% (2).
Интраабдоминалните инфекции представляват широк диапазон от патологични
състояния с възможно засягане на всеки един вътрекоремен орган и наличие на
перитонит. Те също така включват интраперитонеални, ретроперитонеални и
интрапаренхимни абсцеси (3).
Разделят се на неусложнени и усложнени в зависимост от разпространението на
инфекцията. Неусложнените включват интрамурално възпаление на даден коремен
орган без нарушаване на анатомичната му цялост. Усложнените интраабдоминални
инфекции се разпространяват от засегнатия орган към перитонеума и водят до
перитонеално възпаление с проява на локален или дифузен перитонит (4). Самият
термин „усложнени интраабдоминални инфекции” описва широка хетерогенност от
пациентски популации, което затруднява създаването на общ режим на лечение и
показва нуждата от индивидуален подход.
Сепсисът представлява водеща причина за смъртност при пациенти с уИаИ (5)
като забавянето в диагнозата и лечението може да доведе до септичен шок и
полиорганна недостатъчност. Ранната диагноза и навременно приложената терапия
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могат да подобрят крайния изход. Ето защо има сериозна необходимост от екзактни
методи, които да успеят да диагностицират сепсиса в ранен стадиий, да дадат
прогностична оценка и да определят агресивността в консервативната терапия и
хирургичното поведение. Големи надежди за справяне с този проблем към момента се
отдават на групата на биомаркерите.
БИОМАРКЕРИ
През 2010 година Pierrakos и Vincent (6) установяват, че в литературата са
описани близо 180 различни биомаркери за сепсис. В момента това число вероятно е
по-голямо. В зависимост от клиничната употреба маркерите се разделят на групи –
диагностични, прогностични, проследващи, сурогатни, стратификационни. Някои
биомаркери са вече налични за клинична употреба при сепсис, но ефикасността им е
лимитирана от липсата на задоволителна чувствителност и специфичност.
БИОМАРКЕРИ НАВЛЕЗЛИ В КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА
Прокалцитонинът (PCT) и С-реактивният протеин (CRP) са най-широко
използваните биомаркери в световен план, но за съжаление имат ограничени
способности в диференциацията между сепсис и други възпалителни заболявания,
както и в прогнозирането на крайния изход.
С-реактивен протеин
Открит е за пръв път от Tillet & Francis (7) през 1930 при пациент с лобарна
пневмония. CRP е неспецифичен маркер за възпаление, който се повишава след
операции, изгаряния, миокарден инфаркт и ревматологични заболявания (8).
Понастоящем се използва като клиничен маркер за определяне наличието на инфекция
като може да различи вирусна от бактериална инфекция (9). Чувствителността и
специфичността на CRP като маркер за бактериална инфекция са съответно 70-92 % и
40-70 % (10).
Povoa et al. и Orati et al. (11,12) съобщават за високите му чувствителност и
специфичност при диагностиката на сепсис. Граничните му стойности за диагноза
„сепсис” варират между 80 - 100 мг/л при чувствителност 71-93 % и специфичност 4080 %.
Много проучвания изследват CRP като маркер за интраабдоминална инфекция
или постоперативни усложнения. Mustard и кол. (13) съобщават със 75 % точност
наличие на инфекциозно усложнение при стойности на CRP > 15 мг/л след 4-ти
следоперативен ден. Ohzato и кол. (14) показват CRP като полезен маркер за оценка на
терапевтичния отговор. Аlmeida и кол. (15) установяват, че нива след 5-и
следоперативен ден > 100 мг/л предполагат септично усложнение (инсуфициенция на
анастомозата). Silvestre и кол. (16) показват, че CRP е полезен за ранната детекция на
следоперативните инфекциозни усложнения. Scepanovic и кол. (17) установяват, че
при пациенти с CRP > 135 мг/л след 3-и постоперативен ден трябва да се търси
усложнение и по-конкретно инсуфициенция на анастомозата.
Прокалцитонин
Прокалцитонинът е прохормон на калцитонина, които се секретира от
паренхимни клетки - чернодробни, бъбречни, мускулни клетки и адипоцити в отговор
на бактериални токсини, което води до повишаване на серумните му нива в рамките на
2-4 часа. В контраст на това концентрацията му при вирусни инфекции се понижава
(18). Биологичният му полуживот е 22-26 часа, даващ му предимство пред CRP и
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другите острофазови белтъци (19). Повишени нива на PCT се наблюдават и при
неинфекциозни състояния, например след травма. Плазмените му нива при здрави
индивиди са доста ниски (0,1 нг/мл). За изключване на сепсис и системно възпаление
концентрацията му трябва да ≤ 0,2 нг/мл. Гранична стойност ≥ 0,5 нг/мл предполага
наличие на сепсис (20).
В момента проклацитонинът се използва като маркер за насочване на
емпиричната терапия при пациенти с остри екзацербации на хроничен бронхит,
придобити в обществото пневмонии и сепсис. Най-полезното му приложение до
момента е използването му като маркер, определящ кога антибактериалната терапия
може да бъде прекратена (21).
Голям брой проучвания изследват РСТ като прогностичен маркер при
интраабдоминални инфекции. Reith и кол. (22) през 2000 г. публикуват данни от 246
пациента с вторичен перитонит, при които се вижда, че прокалцитонинът е много
добър маркер за предикция на септичните усложнения и е прогностично значим,
поради факта, че разграничава починалите от преживелите с чувствителност и
специфичност, съответно 84% и 91%. Rau и кол. (23) през 2007 година установяват, че
мониторирането на серумните нива на РСТ е бърз и надежден метод за оценка на
септичните усложнения и за прогнозата на крайния изход при пациенти с вторичен
перитонит. Elias Dominguez и кол. (24) показват проклацитонина като надежден
прогностичен биомаркер при интраабдоминални инфекции.
Мета-анализ (25) от 2013, включващ 3244 критично болни пациенти показва, че
прокалцитонинът може да бъде полезен биомаркер в ранното диагностициране на
сепсис с чувствителност 77% и специфичност 79% , но стойностите му трябва да бъдат
интерпретирани в контекста на клиничните и микробиологичните резултати.
ПОТЕНЦИАЛНИ БИОМАРКЕРИ
В настоящия момент има ясна необходимост от подобряване на диагностиката и
прогнозирането при пациенти, влизащи в групата „високорискови”. Последните години
два биомаркерa, които биха могли да помогнат в такива случаи, а именно CD64 и HLADR показват обещаващи резултати в различни проучвания.
CD64
Левкоцитният повърностен антиген CD64 представлява Fc рецептор ((FcγRI)),
който свързва IgG. Участва във вродения и придобития имунен отговор, стимулирайки
както фагоцитозата, така и антитяло-медиираната цитотоксичност (26). При липса на
инфекция експресията му е ниска, но веднъж активирана от проинфламаторните
цитокини, бързо достига до 10-кратно по-високи нива (27). Повишението на CD64
върху неутрофилната повърхност се счита за ранен етап на вродения имунен отговор,
поради което може да отрази най-ранните фази на инфекцията и да помогне за ранна
диагноза и прогноза (28). CD64 индексът е предложен като предиктивен за позитивни
бактериални култури, както и като полезен тест за поведението при сепсис и други
значими бактериални инфекции (29).
Редица проучвания показват CD64 като надежден биомаркер за детекция на
инфекции (29,30,31,32). От мета-анализ (33) през 2013 година, включващ 26
проучвания с общо 3944 пациенти, става ясно че експресията на CD64 е обещаващ и
значим маркер за диагностициране на бактериална инфекция с чувствителност 76 % и
специфичност 85%. Поради различаващите се гранични стойности на CD64 са нужни
по-големи проспективни изследвания в бъдеще. Мета-анализ (34) от 2015 година,
включващ 8 проучвания и 1986 пациенти показва, че експресията на CD64 е полезен
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маркер за ранната диагноза на сепсис при критично болни с чувствителност и
специфичност, съответно 76 % и 85 %. Авторите не могат да дадат идеална гранична
стойност, поради различните методи на изследване и липсата на пълни данни.
Някои автори съобщават, че CD64 има не само добра диагностична стойност, но
може да оцени и тежестта на сепсиса (35,36). При пациенти със септичен шок се
наблюдават повишени нива на CD64 експресия.
Наличната литература за прогностичната стойност на този биомаркер предоставя
противоречива информация. Според някои публикации смъртността може да се
предвиди от ниски нива на CD64 експресия (37,38), докато според други високите нива
са маркер за благоприятна прогноза (39,40). Това може да се обясни с малкия брой
включени пациенти, както и самият дизайн на проучванията.
HLA-DR
HLA-DR е гликозилиран повърхностен мембранен протеин, който се експресира
върху антиген представящи клетки, най-вече върху моноцити. Главната му роля при
инфекция е антигенното представяне на Т-хелперните клетки, което води до
освобождаване на проинфламаторни цитокини, но при пациенти със сепсис този път
може да бъде нарушен и да настъпи имунодепресия (41).
Моноцитната експресия на HLA-DR от години е изучавана като прогностичен
биомаркер при сепсис. В различни проучвания Docke, Cheadle и Volk (41,42,43)
показват, че намалената експресия на HLA-DR ≤ 30% се свързва с висока смъртност.
През 1995 г. Асадула и колеги (44) изследват неврохирургични пациенти и установяват,
че HLA-DR експресията при 14 пациенти, които са развили инфекция е по-ниска в
сравнение с пациентите, които са имали неусложнен следоперативен период (P <.0001).
От 10 пациенти, които са имали < 30% HLA-DR позитивни моноцити, девет са развили
инфекция. Авторите дават заключение, че много ниската експресия на HLA-DR води до
висок риск от инфекция. През 1996 г. Volk и кол. (45) проучват моноцитната експресия
на HLA-DR при 247 възрастни хирургични пациенти със сепсис. В тази група нива на
HLA-DR експресия по-ниски от 30% за пет или повече дни са били свързани с
преживяемост от 12%. Това е в контраст с процента на преживяемост от 88% при
пациенти, при които намаляването на моноцитната HLA-DR експресия е преходно или
не толкова силно. Подобно, пациентите, чиято моноцитна HLA-DR експресия е <30%,
са показали повишен риск от развитие на нозокомиален сепсис, свързан със
следоперативен перитонит. През 2006 година Monneret и кол. (46) също така
демонстрират при пациенти със септичен шок значителни разлики в експресията на
HLA-DR при оцелели и починали; Процентът на моноцити, експресиращи HLA-DR, е
бил намален при всички пациенти през първите 48 часа на септичния шок, но на 3-4 ден
процентът се е увеличил при оцелелите, за разлика при починалите (43 срещу 18%, р
<0.001). В проспективно обсервационно проучване от 2010 г., включващо 209 пациенти
със септичен шок Landelle и кол. (47) показват, че персистиращите ниски нива на
mHLA-DR експресия са независим маркер, свързан с развитието на вторични
нозокомиални инфекции. През 2011 г. Jian-Feng Wu и кол. (48) изследват пациенти с
тежък сепсис в хирургично интензивно отделение като определят нивата на mHLA-DR
на 0, 3 и 7 ден от приема. Те стигат до заключението, че промяната на mHLA-DR във
времето е значим прогностичен маркер за смъртност при пациенти с тежък сепсис.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Въпреки значителният прогрес в диагностиката, хирургичното и антимикробното
лечение, нивата на смъртност при пациенти с усложнени интраабдоминални инфекции
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остават значителни. Биомаркерите имат съществено значение в подобряване на
диагностицирането и прогнозата при такива пациенти. Проучването на различни
комбинации от традиционни и потенциални биомаркери заслужава по-нататъшни
усилия.
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