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РЕЗЮМЕ 

Въведение: През годините са проучвани различни прогностични скорови системи при 

усложнени интраабдоминални инфекции (уИАИ), но нито една до момента не е показала идеални 

характеристики. Една от най-новите и опростени скорови системи qSOFA не притежава 

задоволителна чувствителност като предиктор на крайния изход при уИАИ. Целта на нашето 

проучване беше да сравним прогностичните стойности на qSOFA и на комбинацията между 

qSOFA и възраст >65 години  (qSOFA-Age) при пациенти с уИАИ. 

Материал и методи: Ретроспективният анализ включи 78 пациенти с уИАИ приети и оперирани 

между януари 2017 и октомври 2018 година в Клиниката по хирургични болести при УМБАЛ 

„Проф. д-р Стоян Киркович” гр. Стара Загора.  От данни при приема за всеки пациент бяха 

установени възраст, пол, клинични параметри, qSOFA и критериите за SIRS. С помощта на 

регресионен ROC анализ сравнихме прогностичните възможности на qSOFA, qSOFA-Age и 

SIRS.    

Резултати: Двадесет (25.6%) пациенти починаха по време на болничния престой. Комбинацията 

qSOFA-Age показа превъзходство пред qSOFA (AUROC = 0.890 срещу 0.746, p = 0.0005) и SIRS 

(AUROC = 0.890 срещу 0.579, p < 0.0001) при прогнозиране на смъртността. Установените 

чувствителност и специфичност за qSOFA-Age ≥ 2 точки бяха съответно 55.0% и 94.8%, за 

qSOFA ≥ 2 точки - 35.0% и 98.3%, и за SIRS критерии ≥ 2 - 40.0% и 72.4.   

Заключение: При пациенти с уИАИ комбинацията qSOFA-Age показва по-добра способност за 

прогнозиране на крайния изход от qSOFA. 

Ключови думи: усложнени интраабдоминални инфекции, възраст, qSOFA, прогноза, смъртност  

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

 Усложнените интраабдоминални инфекции (уИАИ) са една от най-честите 

причини за спешна оперативна интервенция в коремната хирургия. Свързват се с нива 

на смъртност достигащи 25% (1) и представляват втората по честота причина за 

инфекциозна болестност и смъртност след пневмонията (2). 

 Според разпространението си интраабдоминалните инфекции (ИАИ) биват 

неусложнени и усложнени. уИАИ се разпространяват извън засегнатия орган към 

перитонеалната кухина и предизвикват локален или дифузен перитонит (3). Обикновено 

са придружени от сепсис, който може да еволюира в септичен шок с последваща 

полиорганна недостатъчност и смърт.  

 Сепсисът е животозастрашаваща органна дисфункция, вследствие на 

дисрегулиран отговор на организма към инфекцията - The Third International Consensus 

Definitions for Sepsis and Septic Shock [Sepsis-3] (4). Органната дисфункция се определя 
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чрез покачване с 2 или повече точки на скоровата система SOFA. SOFA представлява 

сложна скорова система, за изчисление на която са нужни множество лабораторни 

параметри, включително и изследването на артериална кръв (за определяне на PaO2), 

което не навсякъде е възможно (5). Поради тази причина при пациенти със съмнение за 

инфекция и вероятност за продължителен престой в интензивно отделение (ИО) или за 

смърт в болничното заведение е въведена скоровата система quick-SOFA (qSOFA).  

 Различни автори намират превъзходство в прогностичната способност на qSOFA 

пред SIRS критериите – при пациенти в спешно отделение (6, 7) или такива извън ИО 

(8).  

 Но някои проучвания съобщават за липса на чувствителност на qSOFA при 

прогнозиране на крайния изход. Ниска чувствителност е наблюдавана при септични 

пациенти в спешно отделение (9) или при пациенти с остри инфекциозни заболявания 

(10). Ниска прогностична способност на qSOFA е отчетена при пациенти с инфекция 

приети в спешно отделение (11). 

 Базирайки се на липсата на чувствителност на qSOFA при прогнозиране на 

смъртността, ние решихме да прибавим към нея четвърти критерии с цел да подобрим 

прогностичната й способност. Избрахме този критерии да бъде „възраст > 65 години” и 

нарекохме тази комбинация quick-SOFA-Age (qSOFA-Аge). Стареенето е съпроводено с 

намалена толерантност към физиологичния стрес, което допринася за повишена 

уязвимост към критични заболявания в напреднала възраст (12, 13, 14). Пациентите над 

65-годишна възраст съставляват много голяма част от общата популация в интензивни 

отделения, като при тях сепсисът се оказва значително по-опасен (15). В сравнение с по-

младите пациенти, при тези над 65-годишна възраст се увеличава както честотата, така 

и  смъртността от сепсис (14, 16). 

 Целта на това проучване беше да сравни прогностичните възможности на qSOFA 

и на новия скор qSOFA-А при пациенти с уИАИ. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

Дизайн и участници 

Извършихме ретроспективно проучване в Клиниката по хирургични болести 

(КХБ) към УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович” Стара Загора. Прегледахме 

медицинската документация на 78 пълнолетни пациенти, приети в КХБ и оперирани по 

спешност поради уИАИ между януари 2017 г. и октомври 2018 г. За този период в 

клиниката бяха приети 88 пациенти с диагноза уИАИ. Открихме липсващи данни за 

някои клинични параметри при седем пациенти, двама пациенти починаха преди 

операцията, а един беше на възраст 17 години. В крайна сметка 78 пациенти бяха 

включени в проучването.  

 

Събиране на данни 

Демографските данни, клиничната информация и крайния изход бяха определени 

от медицинската документация на пациентите. 

 

Скорови системи 

Критериите за SIRS бяха дефинирани както следва: сърдечна честота (СЧ) > 

90/минута, дихателна честота (ДЧ) > 20/минута, температура <36°C или >38°C и брой 

левкоцити <4000/mm3 или >12 000/ mm3. За позитивен резултат беше определен ≥2 от 4 

възможни точки (17). 

Quick-SOFA скорът беше определен при приема в клиниката чрез следните 

критерии, всеки от тях равен на 1 точка: систолно артериално налягане (САН) ≤ 100 mm 
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Hg, дихателна честота ≥ 22/минута и Глазгоу кома скала (GCS) <15. За положителен беше 

определен резултат ≥2 от възможните 3 точки (4).  

Прибавихме към quick-SOFA (0 до 3 точки) една точка за Възраст > 65 години. 

Спряхме се на възраст > 65 г., тъй като е доказан предиктор на смъртнността според 

редица автори (12, 14, 16). Нарекохме тази комбинация quick-SOFA-Age (qSOFA-Age) с 

диапазон от 0 до 4 точки. За положителен беше определен резултат ≥2 от възможните 4 

точки 

 

Статистически анализ 

Използвахме статистически софтуер SPSS версия 19 (IBM, Chicago, Illinois, USA) 

и MedCalc версия 14.8.1 (MedCalc Software, Ostend, Belgium). Чувствителността, 

специфичността и площите под кривите (AUROC) за прогнозиране на вътреболничната 

смъртност бяха изчислени за всяка скорова система. Качествените променливи бяха 

представени като честота (%) и бяха анализирани чрез Pearson χ2 тест или Fisher exact 

тест. Количествените променливи бяха представени като средна стойност (SD) и 

сравнени с Mann-Whitney U-тест или Student t-тест. P-стойности <0.05 бяха отчетени като 

статистически значими.  

 

РЕЗУЛТАТИ 

Характеристика на пациентите 

 От включените 78 пациенти двадесет (25.6%) починаха по време на болничния 

престой. Средната им възраст беше по-висока от групата на преживелите (73.25±12.18 

vs. 54.21±18.29, p < 0.0001). От общо 20 починали пациенти 19 бяха на възраст > 65 

години, докато в групата на преживелите над 65 години бяха само 1/3 от пациентите (р 

< 0.0001). Не открихме значими разлики между починали и преживели според пола (p = 

0.593), разпространението на перитонита (p = 0.065) и вида на ексудата (р = 0.071) 

[Табл.1]. Най-честата причина за уИАИ беше острия апендицит, следван от 

перфорацията на язва и острия холецистит [Фиг.1]. 

 

 

Фигура 1. Произход на ИАИ 
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Таблица 1. Основни характеристики 

Променлива Общо (n=78)  Преживели(n=58) Починали(n=20) p value 

Възраст, г. 59.09±18.82 54.21±18.29 73.25±12.18 < 0.0001  

Възраст > 65 г., 

n(%) 

36 (46.2) 17 (29.3) 19 (95.0) < 0.0001 

Пол, n(%) 

мъже/жени 

 

43(55.1)/35(44.9) 

 

33(76.7)/25(71.4) 

 

10(23.3)/10(28.6) 

 

0.593  

Перитонит, n(%) 

Локален 

Дифузен 

 

29 (37.2) 

49 (62.8) 

 

25 (43.1) 

33 (56.9) 

 

4 (20.0) 

16 (80.0) 

0.065  

Ексудат, n(%) 

Серозен 

Гноен 

Фекулентен 

 

12 (15.4) 

62 (79.5) 

4 (5.1) 

 

10 (17.2) 

47 (81.0) 

1 (1.7) 

 

2 (10.0) 

15 (75.0) 

3 (15.0) 

0.071  

 

Клинични параметри и скорови системи 

 При 8 пациенти (10.3%) наблюдавахме GCS <15 точки, нито един от тях не оцеля 

(p < 0.0001). Десет пациенти (12.8%) имаха ДЧ ≥ 22/мин и само трима от тях оцеляха (p 

= 0.002). САН ≤ 100 mmHg беше регистрирано при 15 пациенти (19.2%), 8 от тях 

починаха (p = 0.017). Не установихме асоциация между крайния изход и SIRS (p = 0.30), 

както и между крайния изход и броя на левкоцитите (p = 0.886). qSOFA и qSOFA-Age се 

различаваха значително при преживели и починали пациенти (р < 0.0001) [Табл.2]. 
 
Таблица 2. Клинични параметри и скорови системи 

Променлива Общо (n=78) Преживели(n=58) Починали(n=20) p value 

САН≤100mmHg,n(%) 15 (19.2) 7 (12.1) 8 (40.0) 0.017  

СЧ >90/min, n(%) 24 (30.8) 15 (25.9) 9 (45.0) 0.11 

ДЧ ≥22/min, n(%) 10 (12.8) 3 (5.2) 7 (35.0) 0.002  

GCS <15, n(%) 8 (10.3) 0 (0) 8 (40.0) < 0.0001  

Левкоцити, 109/mm3 13.29±7.39 12.76±5.40 14.85±11.42 0.886  

SIRS, n(%) 24 (30.8) 16 (27.6) 8 (40.0) 0.30  

qSOFA ≥2, n(%) 8 (10.3) 1 (1.7) 7 (35.0) <0.0001  

qSOFA-Аge ≥2, n(%) 14 (17.9) 3 (5.2) 11 (55.0) <0.0001  

 

Чувствителност, специфичност и AUROCs 

 qSOFA (AUROC = 0.746, 95% CI = 0.603-0.889) показа превъзходство в 

предикцията на смъртността от SIRS (AUROC = 0.579, 95% CI = 0.421 – 0.736), като най-

добрата прогностична стойност беше наблюдавана за новия скор qSOFA-Age (AUROC = 

0.818, 95% CI = 0.704-0.932). Установените чувствителност и специфичност за qSOFA-

Age ≥2 бяха съответно 55% и 94.8%, за qSOFA ≥2 – 35% и 98.3%, и за SIRS ≥2 – 40% и 

72.4% [Фиг.2], [Табл.3]. 
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Фигура 2. ROC-криви 

 
Таблица 3. Чувствителност, специфичност и AUROCs  

Променлива Чувствителност,% Специфичност,% AUROC 

SIRS ≥ 2 40.0 72.4 0.579(0.421-0.736) 

qSOFA ≥ 2 35.0 98.3 0.746(0.603-0.889) 

qSOFA-Age ≥ 2 55.0 94.8 0.890(0.817-.0.963) 

 

Сравнителният анализ на ROC-кривите показа значителни разлики в 

прогностичните възможности на изследваните скорови системи. qSOFA-Age показа 

превъзходство както пред qSOFA (разлика между площите = 0.144, р = 0.005), така и пред 

SIRS (разлика между площите = 0.311, р < 0.0001) [Табл. 4]. 
 
Таблица 4. Сравнение на ROC-кривите  

 qSOFA-Age ~ qSOFA qSOFA-Age ~ SIRS 

Разлика между площите 0.144 0.311 

Стандартна грешкаc 0.0416 0.0659 

95% Доверителен интервал 0.0624-0.226 0.182-0.440 

Ниво на значимост p = 0.0005 p < 0.0001 

 

ОБСЪЖДАНЕ 

 Усложнените интраабдоминални инфекции засягат голямо разнообразие от 

пациентски популации, което затруднява създаването на общ режим на лечение и 

показва нуждата от индивидуален подход при всеки пациент. Сепсисът остава водеща 

причина за смъртност при уИАИ. Ранното и адекватно лечение може значително да 

подобри крайния изход (18), което налага необходимост от точни методи, които да 

помогнат за ранна прогностична оценка и за определяне на терапевтичната стратегия. 

През годините са препоръчвани различни прогностични скорови системи, от които 

скоровата с-ма SOFA се е доказала като най-подходяща и дори е включена в новите 

дефиниции за сепсис – Sepsis 3 Definitions (4). Тя притежава по-добра прогностична 

способност от qSOFA и SIRS при пациенти в ИО със съмнение за инфекция (19), но е 

една комплексна и нелесна за пресмятане скорова с-ма, особено извън ИО. За 

изчислението й са нужни голям брой лабораторни параметри, сред които и PaO2, което 

невинаги е възможно. В такиви случаи може да се използва qSOFA, създадена за бързото 

и лесно разпознаване на сепсис при пациенти, приети в СО.  
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Някои автори обаче съобщават за липса на чувствителност на qSOFA като 

предиктор на смъртността – при септични пациенти в СО (9) или при пациенти с остри 

инфекциозни заболявания (10). Мета-анализ (20) от 2018 година съобщава също за ниска 

чувствителност при пациенти, приети в СО със съмнение за инфекция. 

Само две проучвания (доколкото ни е известно) изследват прогностичната 

способност на qSOFA при хирургични пациенти. В първото Jung и кол. (21) оценят 

qSOFA при 457 хирургични пациенти с уИАИ. Авторите наблюдават чувствителност 

46% за qSOFA ≥2 като предиктор на смъртността. В другото проучване Raimondo и кол. 

(22) намират още по-ниска чувствителност -14.3%. В нашето проучване наблюдаваната 

чувствителност е също ниска – 35%. 

 Има проучвания с пациенти от СО, които показват висока чувствителност на 

qSOFA като прогностичен скор. Eli J. и кол. (8) наблюдават най-високата стойност при 

пациенти извън ИО – 90%, Freund и кол. (7) съобщават за чувствителност от 70% при 

пациенти в СО, а Ostatnik и кол. (6) също при пациенти в СО регистрират чувствителност 

63.6%. 

 Основното предимство на qSOFA е перфектната способност за диференциране на 

пациентите с благоприятен изход, което ясно личи от нашето проучване - за qSOFA ≥2 

наблюдавахме специфичност 98.3%. В другите 2 проучвания за уИАИ авторите 

съобщават също за висока специфичност - Jung и кол. (21) - 86% и Raimondo и кол. (22) 

– 98.3%.    

 Мета-анализ (20) с нехургични пациенти потвърждава високата специфичност 

(88%) на скоровата с-ма qSOFA като предиктор на смъртността.  

 Някои автори са направили опит да подобрят прогностичната способност на 

qSOFA чрез прибавянето на повишените нива на лактат към нея. Shetty и кол. (23) 

отчитат по-висока чувствителност на техния нов скор в сравнение с qSOFA при пациенти 

в СО - Lactate-qSOFA vs. qSOFA – 65.5 % vs. 47.6%. При хирургични пациенти с уИАИ, 

Jung и кол. (21) намират също по-висока чувствителност на qSOFA-Lactate в сравнение 

с qSOFA – 72% срещу 46%. 

 Поради наблюдаваната ниска чувствителност на qSOFA в нашето проучване ние 

прибавихме като четвърти критерии възрастта над 65 години. Спряхме се именно на 

възрастта, тъй като тя може да бъде установена веднага и не затруднява по никакъв начин 

изчисляването на новата скорова система. Възрастта > 65 г. е доказан прогностичен 

фактор според редица автори (12, 14, 16). В нашето проучване 95% от починалите 

пациенти бяха на възраст > 65 години. Новият скор qSOFA-Age показа значително по-

висока чувствителност от qSOFA (55% срещу 35%). В изследваната група пациенти с 

уИАИ установихме, че qSOFA-Age притежава по-добра прогностична способност от 

qSOFA (AUROC = 0.890 срещу 0.746). Това е първото проучване (доколкото ни е 

известно), което оценя комбинацията между qSOFA и възраст >65 г. като предиктор на 

смъртността. 

 С четвърти критерии и значително подобрена чувствителност, новата скорова 

система qSOFA-Age би могла да диференцира пациентите с висок риск от фатален изход, 

които преди това неправилно са били определени като не-тежки и лекувани като такива. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Комбинацията между qSOFA и възраст > 65 години притежава по-добра 

прогностична способност от qSOFA при пациенти с усложнени интраабдоминални 

инфекции. Новата скорова система би могла да се оцени в по-големи мултицентрични 

проучвания с хирургични пациенти. 
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