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О
т 11.03.2020 г., когато бе 

обявена пандемията, до днес 

(15.10.2022 г.) в световен ма-

щаб са регистрирани и доказани 

629 605 718 случая на COVID-19 в над 

200 държави, довели до 6 570 696 ле-

тални изхода[1]. Въпреки че Светов-

ната здравна организация (СЗО) не 

препоръчва използването на проби 

от слюнка за откриване на вирус-

ния антиген чрез PCR, а само на се-

крет от назофаринкс и орофаринкс, 

Todsen et al. сравнява диагностична-

та чувствителност на PCR теста 

в пробите от слюнка, мезофаринкс и 

назофаринкс и чувството на диском-

форт на пациента при вземането 

на пробите от трите различни ло-

кации[2]. Откриването на SARS-CoV-2 

e с най-висока чувствителност в 

пробите от назофарингеален се-

крет, но и вземането им е свързано 

с най-висока степен на дискомфорт 

за пациента[3]. След преценка на 

съотношението вреда/полза СЗО 

определя вземането на секрет с 

памучен тампон от областта на на-

зофаринкса и последваща RT-PCR за 

„златен стандарт“ за откриване на 

SARS-CoV-2. 

Последните две години вземането 

на секрет от назофаринкса се пре-

върна в най-честата манипулация в 

областта на оториноларингология-

та. Преди вземането на пробата па-

циентът трябва да се инструкти-

ра, че достигането до назофаринкса 

е свързано с известен дискомфорт 

и може да доведе до насълзяване на 

очите, кихане или кашлица. Точно в 

тази връзка, с оглед неразпростра-

нението на вируса, е препоръчител-

но устата на пациента да бъде по-

крита с хирургична маска.

Sussman et al. предлагат евтин и 

бърз вариант за минимизиране на 

чувството на болка и дискомфорт, 

а именно симултанно използване на 

вибриращо анестезиращо устрой-

ство, наложило се вече в стомато-

логичната практика и при различни 

козметични процедури. В основата 

на тази техника е използване на не-

причиняващ болка стимул, едновре-

менно с такъв, причиняващ болка, 

като се цел� т.нар. невронно разсей-

ване – теория, предложена още 1965 

г. от Melzack и Wall[4]. 

Пациентът трябва да е седнал, с 

изправена в медиална позиция глава. 

Ако изследваният е дете, то трябва 

да е седнало на коленете на възрас-

тен (обикновено родител), който да 

е поставил едната си ръка върху че-

лото на детето, а другата – обхва-

щайки двете му ръце. 

Тестовете за микробиологично из-
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вършването на това изследване зависи от квалификацията на персонала и гарантира екзактна диагноза 
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следване на носен и синусен секрет, 

а и наличните такива, откриващи 

грипните вируси, се използват масо-

во в практиката от десетилетия. 

При тези тестове се взема секрет 

от областта на среден носов ход, 

където са изходните отвърстия на 

предната група синуси и посоката 

на въвеждане на тампона в носната 

кухина е нагоре от ноздрата, успо-

редно на гърба на носа (Фиг. 1).

За разлика от предходното, взема-

нето на секрет от назофаринкса, 

е възпрепятствано от обичайните 

структури в носната кухина (Фиг. 

2). Най-широкият и директен дос-

тъп до назофаринкса се намира в 

долната част на общия носов ход 

(между медиалната повърхност на 

долна носна конха и носния септум) 

или в долния носов ход (между долна-

та повърхност на долна носна кон-

ха и пода на носната кухина). Точно 

затова подът на носната кухина и 

септумът са определени като две-

те основни реперни точки, лимити-

ращи движението на тампона до 

достигането му до задната стена 

на назофаринкса. Дистанцията, на 

която се намира тя от ноздрите, е 

средно 8-10 cm при възрастен инди-

вид. Изследващият повдига с едната 

си ръка върха на носа на пациента, 

за да има видимост върху зоната, 

където вкарва тампона, който дър-

жи в другата си ръка като химикал 

и следва пода на носната кухина, 

който е перпендикулярен на оста на 

лицето. Голяма част от тампоните 

имат и видима марка, която показ-

ва за улеснение дълбочината на до-

стигане. Следва завъртане в двете 

посоки – по посока на и в обратна на 

часовниковата стрелка и изваждане 

на тампона от носа отново с вър-

теливи движения. Не е необходимо, 

но за пълнотата на изследването е 

желателно да се вземе материал и 

от другата ноздра, особено ако при 

изкарването му тампонът не е ви-

димо намокрен от секрет. Следва 

поставяне на тампона в контейнер 

със среда.

В България към 1.02.2022 г. са извър-

шени 8 482 275 теста[5]. Водач в меж-

дународната статистика за напра-

вени тестове за COVID-19 са САЩ с 

повече от 880 000 000 теста[6]. Ма-

совото използване на тези тестове 

се налага не само с цел диагностика, 

но и рутинно преди всяка планова 

хоспитализация или хирургична ин-

тервенция. На фона на изключител-

но големия брой тестове, които се 

провеждат, фалшиво отрицател-

ните резултати при определяне на 

вирусна РНК чрез PCR тест могат 

да достигнат до 30%[7]. Причините 

за това са основно категоризирани 

в две групи:

1. Некоректна техника на вземане 

на материала от назофаринкса:

 • Недобре обучен персонал.

 • Недостатъчна екипировка на 

персонала, пораждаща страх от 

заразяване.

 • Нежелание, отказ от съдейст-

вие или активно противопоста-

вяне от страна на изследвания.

2. Различни заболявания на носа, кои-

то препятстват коректното взе-

мане на пробата от назофаринкса:

 • Девииран носен септум, шпор-

ни, кристи, адхезии, синехии в 

носната кухина.

 • Хипертрофичен ринит, алерги-

чен ринит.

 • Остър и обострен хроничен 

синуит.

 • Активно носно кървене.

 • Носни полипи, доброкачестве-

ни и злокачествени тумори на 

носната кухина.

 • Аденоидни вегетации, тумори 

на назофаринкса, болест на 

Торнвалд.

 • Ринофима.

Въпреки че вземането на секрет от 

назофаринкса днес изглежда рутин-

на процедура, толкова безопасна 

и безвредна ли е тя? Възможните 

усложнения съвсем не са рядкост и 

варират в широк диапазон.

Чуждо тяло в носа – отчупване на 

част от тампона и засядането му 

в различни части на носната кухи-

на – среден носов ход, долен носов 

ход, горен носов ход[8], хоана и на-

зофаринкс, налагащо екстракция, до 

попадането на част от тампона в 

последната четвърт на дуоденума, 

изискващо вече гастроскопия[9].

Травма на носната лигавица и 

последващ епистаксис от предните 

ф и г у р а  1  и 
ф и г у р а  2 
       

Легенда: 1) фронтален синус; 2) база на черепа; 3) етмоидален блок; 4) средна носна конха 
5) долна носна конха; 6) проекционно място на външен слухов проход
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отдели на носната кухина, който в 

тежките случаи налага поставяне 

на предна тампонада, през носно 

кървене от задните отдели на нос-

ната кухина, което изисква кауте-

ризация на етмоидална артерия[10], 

до оперативна намеса за спиране-

то му чрез налагане на клипс на a. 

sphenopalatina[11].

Септален абсцес след хематом на 

носната преграда[10]. Колекцията на 

кръв между септалния хрущял и по-

криващата го мукоза с последващо 

суперпонирано бактериално инфек-

тиране и оформяне на абсцесна кухи-

на на септума, изявяваща се клинич-

но с носна обструкция, пулсираща 

болка, фебрилитет и деформитет 

на носа, е усложнение, което изис-

ква своевременен дренаж поради 

възможността за разпространение 

по венозните пътища към черепна-

та кутия и мозъка.

Етмоидален Silent Sinus Syndrome – 

деформитет на средна носна конха 

с девиация и изместване латерално 

– състояние, асоциирано с травма 

след вземане на секрет от назофа-

ринкса, направено 1 месец преди 

изявата на оплакванията на паци-

ента, с оклузия на остеомеаталния 

комплекс[12]. За първи път този синд-

ром е описан от Montgomery 1964 

г.[13] и включва енофталм вследствие 

на мукоцеле на максиларния синус. 

Soparkar et al. през 1994 г. му дава 

името Silent Sinus Syndrome и описва 

спонтанен енофталм и хипоглобус, 

които не са асоциирани с предшест-

ваща травма или хирургия, обикно-

вено след контракция, свиване на 

синуса и ателектаза от негатив-

ното налягане в синуса, резултат 

от обструкция на дренажа му. Това 

води до спадане на орбиталния под, 

енофталм и лицева асиметрия, нала-

гащи хирургична корекция[14].

Травма на базата на черепа с ли-

каж на цереброспинална течност[15] 

и последващ менингит[16]. Появата 

на главоболие, вратна ригидност, 

фотофобия, повръщане и унилате-

рална ринорея, която е позитивна 

на β
2
 трансферин. Ятрогенният ли-

каж на цереброспинална течност 

обикновено е усложнение на интра-

назални хирургични процедури, зася-

гащи lamina cribrosa. Идиопатична-

та интракраниална хипертензия е 

рисков фактор за формирането на 

менингоцеле, което често остава 

дълго време асимптомно преди да 

бъде диагностицирано. Смята се, че 

сам по себе си тампонът за вземане 

на секрет от назофаринкса трудно 

би могъл да счупи черепната база, 

но може да травмира наличното 

менингоцеле с оформяне на ликаж и 

последващ менингит. Въпреки това 

има описан случай на ринорея след 

тестване за COVID-19 без предше-

стваща патология на черепната 

база или lamina cribrosa[17]. С оглед из-

бягване на тези тежки усложнения 

е необходимо преди всеки тест це-

ленасочено да се снема анамнеза за 

предшестваща хирургична интер-

венция в носната кухина.

В този контекст, освен изброените 

по-горе по-леки усложнения на проце-

дурата в Клиниката по оторинола-

рингология на УМБАЛ “Св. Марина” 

– Варна, по време на втората вълна 

на епидемията се срещнахме със 

случай на мозъчен риногенен абсцес. 

Пациентът бе мъж на 42 години, хос-

питализиран с клинична картина на 

повишено интракраниално наляга-

не. Основното придружаващо забо-

ляване бе захарен диабет II-ри тип с 

добър контрол на гликемията. При 

рутинните образни изследвания се 

установи абсцесна кухина в двата 

фронтални дяла на мозъка (Фиг. 3). 

МРТ на главата разкри абсцес фрон-

то-базално с неправилна форма, теч-

но съдържимо и изразен перифокален 

едем в бялото мозъчно вещество. 

Като единствен потенциален ети-

ологичен фактор идентифицирахме 

неколкократни манипулация за взе-

мане на секрет от назофаринкса 

за доказване на COVID-19 инфекция. 

Пациентът съобщи, че те са били 

крайно болезнени. Ретроспективно 

можем да предположим, че при някои 

от опитите за вземане на секрет 

тампонът е бил насочен неправилно 

от ноздрата успоредно на гърба на 

носа в посока към черепната база. 

Неволно движение на пациента или 

прекалено смело и рязко манипули-

ране от страна на медицинския 

специалист може да е довело до про-

никване на тампона до базата на че-

репа и фрактурирането �.

ф и г у р а  3 : 

ЯМР постконтрастни образи (в аксиален, коронарен и сагитален план) АX T1 VIBE DIX+C, COR 
T1 VIBE DIX+C и SAG 3DT1+C нa церебрален абсцес в предна черепна ямка с изразен перифока-
лен едем, на фона на левостранен пансинуит
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Осъществена бе ендоскопска етмо-

идектомия и трансназален дренаж 

и евакуация на абсцеса. Интраопе-

ративно бе установена некроза на 

средна носна конха. Това допълни-

телно затвърди убеждението ни, 

че травмата от манипулацията е 

етиологичната причина. На фона на 

антибиотична терапия пациентът 

се възстанови напълно без резидуал-

на риноликворея.

Заключение 
Вземането на секрет от назофа-

ринкса днес се превърна в най-често 

извършваната оториноларингологич-

на манипулация. Ad hoc тя премина 

от ръцете на специалистите-ото-

риноларинголози и лекарите към 

дру ги немедицински лица – помощ-

ник-фармацевти, военни, по лицаи, до-

броволци и др., които чес то нямат 

системни познания по анатомия. Ус-

ложненията, които се наблюдават, 

варират в широк диапазон и макар 

и рядко могат да бъдат животоза-

страшаващи. Безопасното извърш-

ване на теста обикновено зависи от 

анатомията на носните структури, 

състоянието на носната мукоза и 

придружаващите заболявания на па-

циента. В тази връзка обучението 

на персонала и неговата подготовка 

е от първостепенно значение за ек-

зактната диагностика на носител-

ството или инфекцията. n
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