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АПСТРАКТ: 

Вовед: Дијагнозата на акутен апендицитис (АА), како најчеста причина за акутна 

абдоминална болка, е променета во последната декада со воведување на скоринг 

системите, покрај користење на клинички, лабораториски параметри и радиолошки  

испитувања. Целта на нашата студија е да се процени значењето на четирите скоринг 

системи (Алварадо, Апендицитис инфламаторен одговор (АИО), Раја Истери Пенгриран 

Анак Салеха Апендицитис (РИПАСА) и Тзанакис) во предикција на задоцнета 

апендектомија. 

Материјал и методи: Нашата студија опфати 100 испитаници, кај кои беше поставена 

дијагноза за АА, во периодот од јануари 2018 год. до февруари 2019 година и истите беа 

оперативно третирани. Во поставување на дијагнозата на АА, покрај клинички, 

лабораториски и ултрасонографки (УС) испитувања беа користени четири скоринг 

системи (Алварадо, АИО, РИПАСА и Тзанакис). Во согласност со добиениот 

хистопаталошки (ХП) наод, пациентите беа поделени во 3 групи, и тоа на: навремена, 

задоцнета и непотребна апендектомија. Беа анализирани демографските, клиничките, 

лабораториските и радиолошките параметри. Анализирани се вредностите на одделни 

клинички скоринг системи со процена на нивното значење во раната дијагноза на АА. Кај 

сите 4 клинички скоринг системи беше направена ROC анализа за предикција на 

задоцнета апендектомија, како поединечно така  и комбинирано на два или повеќе од нив.   

Резултати: Во студијата поголем број на испитаници беа од машкиот пол (58 %). 

Соодносот мажи наспрема жени беше 1.4:1. Средна возраст на испитаниците беше  34.7 ± 

14.9 години, најзастапена возрасна група беше од 14 до 29-годишна возраст (45 %). 

Најзастапен тријас на клинички симптоми и знаци беа: болка во долен десен квадрант (100 

%), гадење (97 %) и одбивна палпаторна болка - рибаунд (85 %). Највисоки вредности на 

леукоцити (14.75 ± 4.0) и лев шифт на неутрофили (80.19 ± 7.6) имаше во групата на 

навремени апендектомии, додека највисоки вредности на ЦРП (95.97 ± 65.1) имаше кај 

задоцнета апендектомија. Позитивен УС наод за АА имаа 76 % испитаници. Согласно со 

добиениот ХП наод, кај 74 % од пациентите беа со навремена, додека 16 % со задоцнета и 

10 % со непотребна апендектомија. Најмногу застапена скоринг вредност беше 7-8 кај 

АИО (45 %), додека над 8 кај Алварадо (49 %), РИПАСА (92 %) и Тзанакис (97 %) 
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скоринг системите. За предикција на задоцнета апендектомија површината под ROC 

кривата покажа вредност од 0.577 за Алварадо скорот,  0.504 за АИО, 0.651 за РИПАСА и 

0.696 за Тзанакис. Сензитивноста и специфичноста  за Алварадо скорот беше 54 % и 62 %, 

за РИПАСА 62.5 % и 63.5 %, за Тзанакис 69 % и 60.8 %, консеквентно. При комбинација 

на трите скоринг системи (Алварадо, РИПАСА и Тзанакис), големината на површината 

под ROC кривата имаше вредност од 0.762 (95 % CI 0.521-0.783), со сензитивност од 85 % 

и специфичност од 62 %, додека при инкорпорирање и на Ц-реактивниот протеин 

големината на површината под ROC кривата достигна вредност од 0.776,  со сензитивност 

од 69 % и специфичност од 76 %. 

Заклучок: Оваа студија покажа дека е недоволна поединечна примена на скоринг 

системи, а  комбинирано користење на два скоринг системи дава добри резултати. Додека 

истовремена апликација на трите скоринг системи, Алварадо, РИПАСА и Тзанакис, дава 

подобра дијагностичка точност во одделувањето на пациентите со задоцнета 

апендектомија. 

Клучни зборови: акутен апендицитис, дијагноза, скоринг системи, апендектомија 
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ABSTRACT: 

Introduction 

 

The diagnosis of acute appendicitis (AA), as the most common cause of acute abdominal pain, 

has changed in the past decade by introducing scoring systems in addition to the use of clinical, 

laboratory parameters, and radiological examinations. This study aimed to assess the significance 

of the four scoring systems (Alvarado, Appendicitis Inflammatory Response (AIR), Raya Isteri 

Pengiran Anak Saleha Appendicitis (RIPASA) and Tzanakis) in the prediction of delayed 

appendectomy. 

Materials and methods 

The study included 100 respondents, who were diagnosed with AA in the period from January 

2018 to February 2019 and were also operated on. In addition to the clinical, laboratory, and 

ultrasonographic examinations, four scoring systems (Alvarado, AIR, RIPASA, and Tzanakis) 

were used to diagnose AA. According to the obtained histopathological (HP) findings, the 

patients were divided into 3 groups: a timely appendectomy, delayed appendectomy and 

unnecessary appendectomy. Through the sensitivity and specificity of all 4 scoring systems, 

ROC analysis was performed to predict delayed appendectomy. 

Results 

In a study of 100 operated patients, 58% were men and 42% were women, with ratio of man to 

woman 1,4 :1. The patients have a mean age of 34.7 ± 14.9 years, and the most common age 

group was 14-29 years old (45%).  The most common symptoms are: pain in the right low 

quadrant (100%), nausea (97%), while the most- common clinical sign was palpable reflex 

sensitivity (85%).  From the laboratory tests, the most significant levels of leukocytes (14.75 ± 

4.0) and neutrophilia (80.19 ± 7.6) were higher in patients with timely appendectomy while CRP 

(95.97 ± 65.1) was reported to be the highest  in patients with delayed appendectomy (p = 

0.032). A positive US finding was diagnosed in 76% of respondents. 

The resulting HP showed that 74% had a timely appendectomy, while 16% had delayed and 10% 

had an unnecessary appendectomy. The most common scoring value is 7-8 in AIR (45%), while 

8 in Alvarado (49%), RIPASA (92%) and Tzanakis (97%). 

For the prediction of delayed appendectomy, the area under the ROC curve showed a value of 

0.577 for the Alvarado score, 0.504 for the AIR, 0.651 for the RIPASA, and 0.696 for the 
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Tzanakis. Sensitivity and specificity for the Alvarado score was 54% and 62%, for RIPASA 

62.5% and 63.5%, for Tzanakis 69% and 60.8%, respectively. Combining the three scoring 

systems (Alvarado, RIPASA, and Tzanakis), the surface area under the ROC curve was 0.762 

(95% CI 0.521-0.783), with a sensitivity of 85% and a specificity of 62%. with a sensitivity of 

85% and a specificity of 62%. Also, with incorporation of the CRP, the surface area under the 

ROC curve reached value of 0.776, with 69% sensitivity and 76% specificity.  

Conclusion 

From this study we can conclude that individual interpretation of each scoring system is 

insufficient for evaluation, however combining two or more, improves the evaluation. 

The simultaneous application of all three scoring systems, RIPASA, Tzanakis and Alvarado, has 

shown much better discriminatory ability, with higher sensitivity and specificity, as opposed to 

their use alone. Combining scoring systems should help in proper diagnosis to avoid negative 

appendectomy.  

Keywords: acute appendicitis, scoring systems, diagnosis, appendectomy 
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КОРИСТЕНИ КРАТЕНИЦИ  

АА - акутен апендицитис  

АИО - апендицитис инфламаторен одговор 

 AIR - appendicitis inflammatory response  

ASA - American society of anesthesiologists  

AUC- area under the curve  

БДП- болка на длабока палпација 

 

BMI - body mass index  

ГИТ - гастроинтестинален тракт  

EAES - European association for endoscopic surgery  

ДБ – дифузна болка на абдомен 

ДДК - долен десен квадрант на абдоменот  

КТ - компјутерска томографија  

ЛА - лапароскопска апендектомија  

ЛЕ - лапароскопска експлорација  

ЛХ - лапароскопска холецистектомија 

ХПН - хистопатолошки наод  

MAS - modified Alvarado score  

МБ - мигрирачка болка 

МРИ - магнетна резонанца  

НА - негативна апендектомија  

NOTES - natural orifice transluminal endoscopic surgery  
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NPV - negative predictive value 

ОА - отворена апендектомија  

PIAA - postoperative intraabdominal abscess  

PPV - positive predictive value  

РИПАСА - Raja Isteri Pengiran Anak Saleha Appendicitis 

ROC -  receiver operating characteristic 

SAGES - Society of american gastrointestinal and endoscopic surgeons  

SILS - single incision laproscopic surgery  

SSI - surgical site infections  

ТТ - телесна температура  

УС - ултрасонографија  

VAS - visual analog scale  

ЦРП - Ц – реактивен протеин 

WSES - World Society of Emergency Surgery  
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1. ВОВЕД 

 

Акутен апендицитис (АА) претставува инфламација на appendix vermiformis 

најчесто заради опструкција на апендикалниот лумен. Се манифестира со 

периумбиликална абдоминална болка која мигрира кон десниот долен квадрант (ДДК), со 

анорексија, гадење и болна осетливост при палпација во ДДК. [1]  

АА е многу честа болест. Нејзината етиологија е прилично тешка за разбирање, со 

многу хетероген клинички тек и презентација која варира од едноставен некомплициран 

АА до генерализиран перитонитис заради перфорација. И токму заради таквиот можен 

тек, предложениот третман е секогаш апендектомија што придонесува кон значително 

зголемување на инциденцата на оваа операција. [2]  

 

Историјат  

АА како дијагноза првпат е дефинирана во XIX век. [3] John од Arderne (1307-

1390) претставува еден од првите англиски хирурзи и има оставено многу записи во кои е 

потпишан како „Magister Johannes de Ardern“ кој преку трактатот „treastise on the passio 

iliaca“ остава еден од првите документи за апендицит. [4] Како анатомска структура за 

првпат е прикажан на цртежите на Leonardo da Vinci (1452-1519) кој го опишува 

апендиксот како „orecchio“ или „мало уво“, објавени дури во XVIII век. [5]  Први објавени 

илустрации каде е прикажан апендиксот се забележани во делото на Andreas Vesalius, De 

Humani Corporis Fabrica од 1543 г.[6]. 

Во подоцнежниот период се сретнуваат повеќе податоци во историјатот на 

апендиксот кои покажуваат дека хирурзите се сретнувале со овој ентитет, но првата 

операција заради акутен апендицит е извршена од страна на J. Mestivier во 1759 г. [7]   

Прв случај каде перфорацијата на апендиксот е препознаена како причина за смрт е во 

1812 г. [8] од страна на John Parkinson (1755-1824), син на славниот James кој ја опишал 

Паркинсоновата болест.  

 Во 1830 г. Goldbeck опишал акутен супоративен апендицит каде за првпат е 

искористен терминот „perytyphilitis“. [9] Willard Parker во 1867 г. ја направил првата 

апендектомија во САД. [10] Терминот „апендицит“ бил воведен во 1886 г. од страна на 



 

12 

Reginald Heber Fitz (1843-1913 г.) во Бостон и го заменил до тогаш генеричкиот 

„тифилит“ и „перитифилит“. [11] 

Познатиот американски хирург Charles McBurney во своите трудови од 1889 г. и 

1891 г. дал детален опис на клиничката слика на АА, ја дефинирал точката на максимална 

болна осетливост денес позната како MCBurney-ева точка и ја утврдил неминовноста од 

итно хируршко отстранување на апендиксот во случај на апендицитис, во 1894 г. ја 

опишал т.н. gridiron incision позната како MCBurney-ева лапаротомија. [12]  

Почетокот на дваесеттиот век одговара и со почетокот на модерната патологија, 

овозможувајќи прецизна хистолошка дијагноза на АА, како што е опишана од страна на 

реномираниот германски патолог Ludwig Aschoff. [13] 

Lowson Tait, во 1880 г. во Единбург, ја направил првата апендектомија со 

трансабдоминален пристап. [14] A.E. Rockey во 1905 г. и G.G. Davis во 1906 г. ја 

промовирале параректалната лапаратомија, трансверзална инцизија на кожата со 

засекување на мускулатурата кон латерално (Rockey-Davis incision); а засекување на 

мускулатурата кон медијално кај т.н. Fowler- Weir incision. [15] 

McBurney-евата лапаротомија повеќе од 100 години била златен стандард на 

хируршкиот третман на АА и претставува синоним на т.н. отворена апендектомија (ОА). 

[12] 

Германскиот гинеколог Kurt Semm во 1983 г. ја направил првата лапароскопска 

апендектомија (ЛА), четири години пред првата лапароскопска холецистектомија (ЛХ).   

ЛХ денес претставува златен стандард во лекување на холелитијазата, додека ЛА сè уште 

се „бори“  за таков статус. [16] 

 

Анатомија и физиологија на апендиксот 

 

Апендиксот (Appendix vermiformis) претставува вистински дивертикулум на 

дебелото црево. Терминот „vermiformis“ доаѓа од латинскиот збор кој значи „црвовиден“ 

[17] што се препишува и на неговата долгнавеста, тубуларна архитектура. Оваа анатомска 

структура поаѓа од постеромедијалната граница на цекумот и е лоцирана во близина на 

илеоцекалната валвула. Од местото каде што потекнуваат лонгитудиналните мускулни 

влакна на тениите се формира базата на апендиксот. [18] 
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Ембриолошкото потекло на апендиксот е од средниот дел на алиментарниот канал 

(midgud). Во 14 и 15 недела во мукозата се развива лимфоидното ткиво преку кое добива 

место како имунолошки функционален орган. [19]  

Просечната должина на апендиксот е 9 см, а се движи од 5 до 35 см, а неговата 

функција отсекогаш била тема на широка дебата.  

Апендиксот почнува од цекумот, кој е во сооднос постериорно со m. Iliopsoas и 

лумбарниот нервен плексус. Антериорно е во сооднос со абдоминалниот ѕид, големиот 

оментум или витки од илеум. Кај кадавери, врвот на цекумот се наоѓа лесно медијално на 

средината на десниот ингвинален лигамент.  

Додека локацијата на апендикуларниот отвор на базата на цекумот е конзистентна, 

позицијата на неговиот врв не е. Апендиксот може да се протега од неговата база на 

цекумот кон: 1) нагоре ретроцекално и ретроколично, 2) надолу – пелвично, 3) надолу и 

кон десно – субцекално, 4) нагоре и кон лево – илеоцекално (пред или зад илеумот).  

Опишани се 5 типични локации на апендиксот, подредени по фреквенција, а тие се: 

1) ретроцекални – ретроколични (слободни или фиксирани), 2) пелвични или паѓачки, 3) 

супцекални (кои поминуваат надолу и кон десно), 4) илеоцекални (кои поминуваат напред 

и кон лево пред илеумот и 5) илеоцекални (постериорно на илеумот), (слика 1). [18] 

 

Слика 1. Анатомски локации на апендиксот 

(Wakeley CP. The position on the vermiform appendix as ascertained by analysis of 

10,000 cases. J Anat. 1933;67:277. After Waldron) 
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Варијациите во позицијата доведуваат до различни симптоми и може да доведе до 

конфузија во дијагностиката на апендицитот. Понекогаш може да се сретне и агенезија на 

апендиксот, како и дупликација и трипликација. Во ситуација на напредната бременост, 

зголемениот утерус го бутка апендиксот цефалично, до таа мера што до крајот на третиот 

триместар при апендикуларна болка осетливоста се јавува во горниот десен квадрант.  

Васкуларизацијата на апендиксот ја овозможува апендикуларната артерија (a. 

apendicularis) која потекнува од илеoколичната артерија (a. ileocolica), илеална гранка или 

од цекалната артерија (a.coecalis). Иако апендикуларната артерија е најчесто единечна, 

нотирани се и наоди со две апендикуларни артерии. [20] Апендикуларната артерија се 

содржи во мезентериумот на апендиксот кој е прикачен на цекумот. [21]    

Лимфната дренажа од илеоцекалната регија се одвива преку синџир на јазли на 

апендикуларната, илеоколичната и супериорната мезентерична артерија низ која лимфата 

поминува за да дојде до целијачните лимфни садови и cisterna chyli. Секундарна дренажа 

поминува антериорно на панкреасот до субпилоричните нодуси. [22] 

Симпатичката инервација на апендиксот потекнува од целијачните и горно 

мезентеричните ганглии, а парасимпатичната инервација потекнува од вагус. Сензорната 

инервација за болка е добиена од осум торакоспинални нерви или од 10-тиот и 11-тиот 

торакален нерв. 

Физиолошката активност на овој вестигеален орган кај луѓето е сè уште недоволно 

позната. Невроендокрините клетки во мукозата продуцираат амини и хормони кои 

помагаат во мноштво биолошки контролни механизми каде лимфоидното ткиво е 

инволвирано во матурацијата на B-лимфоцитите и во продукцијата на IgA антитела. [23] 

Присуството на лимфно ткиво, кое е асоцирано со цревата во lamina propria, води до 

верување дека има имунолошка улога. Како резултат на ова, апендиксот ја има задржано 

репутацијата на вестигеален орган. Поновите сфаќања на цревниот имунитет одат во 

прилог дека апендиксот претставува резервоар на симбиотски цревни микроби. [24] 

Екстремни епизоди на дијареја можат да го нарушат составот на цревната бактериска 

флора и истата може да биде заменета со онаа која се наоѓа во апендиксот. Ова оди во 

прилог на еволутивната теорија за задржување на апендиксот, а ја ослабнува онаа дека 

апендиксот е вестигеален орган. [25] 
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Хистологија  

Апендикуларниот ѕид се состои од мукоза, субмукоза, мускуларис екстерна и 

сероза, слично како интестиналниот ѕид на колонот. Во овие слоеви се разликува 

присуството, квантитетот и функцијата на клетките во однос на оние во колонот, а 

најзабележително е присуството на лимфоидните фоликули во субмукозата и lamina 

propria на апендикуларниот ѕид. [26] 

Мукозата се состои од плочест епител на ентероцити и пехарести клетки, lamina 

propria и muscularis mucosae. Веднаш по макрофагите, во lamina propria се наоѓаат во 

изобилство имуноглобулини (Ig)A или IgG-продуцирачки плазма клетки.  [27] 

Субмукозата се состои од сврзно ткиво кое се карактеризира со присуството на 

бројни лимфоидни фоликули кои се протегаат од субмукозата до lamina propria.  

Помеѓу куполниот епител и лимфоидните фоликули се наоѓа уште една зона на 

имунолошки клетки: зоната на мешани клетки која се состои од макрофаги и лимфоцити, 

Б и Т клетки. [28] Апендиксот има изобилство од natural killer (NK) клетки кои 

продуцираат цитокини и хемокини веднаш по активацијата. [29]   

Резултатите од микробиолошките тестирања на материјалот добиен по 

апендектомија кај случаи со AA укажуваат на тоа дека најчести бактерии кои се изолираат 

се Escherichia Coli и Bacteroides Sporoides.  

 

Етиопатогенеза 

Како примарна причина за АА е апендикуларната опструкција која некогаш не 

може да се идентификува. Исто така, причина може да биде и зголемен интралуминален 

притисок. [30, 31] 

Апендикуларната опструкција може да биде причинета од фекалити, калкули, 

лимфоидна хиперплазија, инфективни процеси или бенигни и малигни тумори. Кога 

причината за АА е опструкција, истата води до зголемување на луминалниот и 

интрамуралниот притисок резултирајќи со тромбоза и оклузија на малите крвни садови во 

апендикуларниот ѕид и патека на лимфатичниот тек. Како што настануваат овие промени 

на апендиксот, настанува дразба на аферентните висцерални нервни влакна кои влегуваат 

во ᾿рбетниот мозок на ниво на Т8 до Т10, што води до изразена централна или 

периумбиликална абдоминална болка. [32] 
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Добро локализирана болка се јавува подоцна кога воспалението се проширува на 

локалниот париетален перитонеум. Откако ќе настане опструкцијата, луменот се 

исполнува со мукус и се дистендира, зголемувајќи го интралуминалниот и 

интрамуралниот притисок со што прогредира компромитирањето на крвниот и лимфен 

тек. Следствено на тоа, ѕидот на апендиксот станува исхемичен и некротизира. 

Исто така во воспалениот апендикс се случува и зголемување на бројот на 

бактериите кои вршат инвазија на апендикуларниот ѕид и дополнително стимулираат 

неутрофилен ексудат. Инфлуксот на неутрофили предизвикува фибропурулентна 

ексудација на површината на серозата при што врши иритација на соседниот париетален 

перитонеум. [33] Ова резултира со стимулација на соматските нерви кои предизвикуваат 

болка во проекција на местото на перитонеалната иритација. [34]  

Во првите 24 часа од појавата на симптомите, 90 % од пациентите имаат развиено 

инфламација и најверојатно некроза на апендиксот. Откако ќе настане сериозна некроза, 

постои ризик за перфорација на апендиксот, што води до формирање на локализиран 

апсцес или дифузен перитонит. Временската рамка за перфорација варира од помалку од 

24 часа до повеќе од 48 часа. 

 

Епидемиологија 

Акутен апендицитис е најчеста причина за акутен абдомен, во околу 50 % од 

случаите, а останатите дијагнози се застапени околу 10 % и под 10 %. Апендектомијата е 

најчест итен оперативен зафат во светот. Ризикот од апендицитис во текот на животот е 

6,7 % за жените и 8,6 % за мажите. [35] 

Инциденцата на хистопатолошка дијагноза на нормален апендикс е од 6 до 20 %. 

[36] Исто така, стапката на компликации кои се јавуваат по апендектомија се 8-10 % во 

зависност од хируршката техника. [37] 

 

Географска дистрибуција 

Инциденцата на АА е многу поголема во развиените земји во однос на 

неразвиените. Оваа разлика некогаш е драстично изразена. Во 2015 г. инциденцата 

изнесува 100 на 100.000 луѓе во Северна Америка, додека во Европа се движеше од 

105/100.000 во Источна Европа, а 151/100.000 во Западна Европа, додека во Африка во 
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Гана изнесува 18/100 000. Во развиените западни земји инциденцата расте до енормен пик 

во педесеттите години на 20. век, а потоа започнува да паѓа, сé до почетокот на 21. век, од 

кога имаме константа. Додека во земјите во развој, од ниски вредности, инциденцата е во 

постојан пораст.  Во 21. век инциденцата за АА или апендектомија е висока во новo 

индустријализираните земји во Азија (Северна Кореа: 206/100.000), Среден Исток 

(Турција: 160/100000) и Јужна Америка (Чиле: 202/100000). [38, 39] Повеќе студии 

укажуваат на огромното влијание на факторите на околината и на социо-економските 

фактори од кои зависи и инциденцата на АА. 

 

Полова и возрасна дистрибуција 

АА е најмногу застапена кај лица на возраст од 10 до 19 години (23,3:10 000), со 

поголема застапеност кај машката во однос на женската популација, во однос 1,4:1. 

Најголема застапеност имаме кај мажите од 10 до 14 години (27,6:10 000), а кај жените од 

15 до 19 години (20,5:10 000). [40] 

 

Сезонски и расни варијации и фамилијарна предиспозиција 

Поголем број студии заклучуваат дека во текот на летните месеци, односно од мај 

до август, инциденцата на апендицитис е за 11,3 % поголема, во однос на зимските 

месеци, односно од ноември до февруари. Причините за овие варијации не се точно 

познати, но истите може да се должат на промена на влажноста и атмосферскиот притисок 

на воздухот, намалување на растителни влакна во исхраната итн. [40] 

Во однос на расните варијации, во САД каде што има мешовит состав на 

населението, има прилично поголема инциденца на АА кај белата раса, во однос на црната 

и жолтата раса. Констатирани се разлики и кај инциденцата на перфорираниот 

апендицитис со поголема застапеност кај црната раса. [40, 41] 

Поголем број на студии потврдуваат за фамилијарна предиспозиција на инциденцата на 

АА. Веројатноста за апендисцитис се зголемува трипати во случај на позитивна 

фамилијарна анамнеза за ова заболување. [42] Возрасните пациенти кои имаат позитивна 

фамилијарна анамнеза за АА, статистички значајно се со поголема веројатност за 

апендицитис во однос на возрасните пациенти без позитивна фамилијарна анамнеза. [43] 
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Дијагноза на акутен апендицитис 

Клиничката презентација на АА е опишана како констелација од симптоми и 

клинички знаци. Покрај анамнеза, во дијагностиката на АА неопходен е физикален 

преглед на кој се надоврзуваат лабораториски и радиолошки иследувања.  

Најчестите симптоми кои ги добиваме од анамнезата и асоцираат на апендицитис 

се: болка во ДДК, анорексија, гадење и повраќање. [44] 

При вообичаената презентација, пациентот како прв симптом го опишува 

почетокот на абдоминалната болка. Болката е типично параумбиликална со 

последователна миграција кон ДДК, како што напредува инфламацијата. Иако се смета за 

класичен симптом, мигрирачката болка се случува само кај 50-60 % од пациентите со АА. 

[32, 45] Покачена телесна температура како симптом се појавува во напредната фаза на 

болеста.  

Кај многу пациенти почетните карактеристики се атипични или неспецифични и 

можат да вклучат: индигестија, флатус, цревна ирегуларност, дијареја и општа слабост.  

Бидејќи раните симптоми на АА се вообичаено суптилни, пациентите и докторите 

може да ја минимизираат нивната важност.  

Симптомите на АА варираат во зависност од локацијата на врвот на апендиксот. 

Инфламиран антериорен апендикс дава означена локализирана болка во ДДК, додека 

ретроцекален апендикс може да даде тапа абдоминална болка. [46] Локацијата на болката 

може да биде атипична кај пациенти кај кои врвот на апендиксот е локализиран во 

карлицата што може да предизвика осетливост под палпаторната точка на McBurney. 

Таквите пациенти можат да се жалат на често мокрење и дизурија или ректални симптоми 

како тенезми и дијареја. 

 

Физикален преглед 

Физикалниот преглед може да даде многу неконкретни резултати во почетокот на АА 

заради тоа што висцералните органи не се инервирани со соматски нерви за болка. Како 

што напредува воспалението, инволвирањето на париеталниот перитонеум предизвикува 

локализирана осетливост во ДДК која може да се забележи на физикален преглед. 

Ректалниот преглед, иако е често сугериран, сепак не покажал дека дава дополнителни 

дијагностички информации во случај на АА. [47] 
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Пациентите со ретроцекален апендикс не се жалат на локализирана болна 

осетливост во ДДК бидејќи апендиксот не доаѓа во контакт со предниот париетален 

перитонеум. [46] 

Ректалниот или пелвичниот преглед во тој случај би дале попрецизен наод отколку да се 

добијат позитивни знаци на абдоминалниот физикален преглед.  

Најчести клинички знаци за АА се:  

• Осетливост во McBurney - болната точка е опишана како болна осетливост на 3-5 

см од предната горна илијачна спина по повлечена права линија кон умбиликусот. 

[12] 

• Знак на Rovsing се однесува на појава на болка во ДДК, во момент кога се палпира 

левиот долен квадрант.  

• Знак на псоас е асоциран со ретроцекален апендикс. Овој знак се манифестира со 

болка во ДДК со пасивна екстензија во десниот колк. Инфламираниот апендикс 

може да лежи на десниот псоас при што се предизвикува пациентот да го скратува 

мускулот, со тоа што ја витка ногата во десното колено. Пасивната екстензија на m. 

iliopsoas со екстензија на колкот предизвикува болка во ДДК. [48, 49, 50] 

• Знакот на оптуратор е знак кој е асоциран со пелвичен апендикс. Овој тест се 

базира на принципот дека инфламираниот апендикс може да лежи на m. obturatorius 

internus. Кога лекарот ја витка ногата на пациентот во десниот колк и колено, 

предизвикува болка во ДДК. [49] 

 

Лабораториски наоди  

Инфламаторни маркери кои, вообичаено, најмногу се истражувани во дијагнозата 

на АА секако се леукоцитите. Освен леукоцити, постојано се истражуваат и нови 

инфламаторни маркери, меѓу другите тука се вклучени: диференцијална леукоцитна 

вредност (DLC), Ц-реактивен протеин (ЦРП), седиментација на еритроцити, алфа 1- 

гликопротеин, еластаза леукоцити комплекс, интерлеукин-8, интерлеукин-6, интерлеукин-

10, гранулоцитна колонија стимулирачки фактор, интерферон гама, солубилна 

интерцелуларна атхезивна молекула-1, матрикс металопротеиназа-9, ткивен инхибитор 

металопротеиназа-1, серум амилоид A, плазма калпротектин, плазма серотонин, серум 
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леуцин, богат алфа гликопротеин-1, прокалцитонин, неутрофили-леукоцитна рата (NLR), 

фиброцити, билирубини, тромбоцити, калциум врзувачки протеин и др. [51] 

Имајќи го предвид податокот дека за одредување на поголемиот дел од овие 

маркери кои бараат подолготрајно време за изработка и дополнителни финансиски 

трошоци, истите се недостапни за голем дел од здравствените установи и не се во 

рутинска секојдневна диференцијално-дијагностичка употреба. Од друга страна, ниту 

еден од овие тестови не покажал дека е доволно специфичен во раната дијагноза на АА. 

[52] 

Леукоцити 

Кај најголемиот број пациенти со АА е присутна лесна леукоцитоза (>10 х109/L). 

[53] Приближно кај 80 % од пациентите има леукоцитоза и леукоцитен лев „shift“ 

(зголемување на вкупниот број бели крвни клетки, незрели неутрофили и неутрофили). 

[54, 55, 56] 

Сензитивноста кај покачениот број леукоцити е 80 %, а специфичноста е 55 %. 

Вредноста на леукоцитите е различна при акутна инфламација на апендикс, акутна 

инфламација со компликација и кај неинфламиран апендикс. При ситуации кога бројот на 

бели крвни клетки е во референтни вредности, најверојатно не се работи за АА освен во 

случаи на анализи во раниот почеток на болеста.[56][57] Кај случаевите  со гангренозен 

(некротичен) или перфориран апендикс бројот на бели крвни клетки е зголемен. [58] 

Вредностите на леукоцитите кај АА до 14,5±7.3 х109/L укажуваат на АА без 

компликации. Вредности од 17,1± 3.9 х109/L укажуваат на гангренозен апендикс, додека 

вредности од 19,9± 2.1 х109/L се знак за перфорација. [57] 

Ц-реактивен протеин (ЦРП) 

Ц-реактивниот протеин претставува неспецифичен системски инфламаторен 

маркер со висока сензитивност за диференцијација на пациенти со и без АА и се користи 

често како поддршка во поставувањето на клиничката дијагноза на АА. Одредувањето на 

нивото на ЦРП кај пациентите суспектни за АА помага да се постави порано дијагноза, 

избегнувајќи перфорација и следствено, избегнувајќи ги економските и легалните 
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последици асоцирани со компликации од АА. Нивоата на ЦРП се значајно повисоки кај 

пациенти дијагностицирани помеѓу 13 и 24 часа од почетокот на симптомите отколку кај 

оние пациенти кај кои е направена анализата помалку од 12 часа од почетокот. 

Вредностите на ЦРП го достигаат врвот околу 40-тиот час по почетокот на симптомите, а 

можат да продолжат да се елевираат со појава на компликации од апендицит. [59, 60] 

Вредности на ЦРП над 100 мг/л се поврзани со апендикуларна некроза, додека вредности 

над 170 мг/л се значаен предиктор за присуство на инфекција. [61,62] Лесни покачувања 

на серумскиот билирубин може да биде земено како маркер за апендикуларна 

перфорација со сензитивност од 70 % и специфичност до 86 %. [63] Во секој случај, тестот 

не е дискриминаторски и главно не помага во евалуацијата на пациентите кои се 

сомнителни за АА. 

 

Анализа на урина 

Клинички тестови на урина претставуваат испитувања на нејзините физички и 

хемиски карактеристики и нивното микроскопско претставување со цел да се помогне 

поставување клиничка дијагноза. Анализата на урина може да биде корисна за 

диференцијација на АА од патолошки состојби на уринарниот тракт. Лесна пиурија може 

да се појави кај пациенти со АА како резултат на блискоста на апендиксот со десниот 

уретер. Тешка пиурија е почест наод кај инфекции на уринарниот тракт. Протеинурија и 

хематурија укажуваат на генитоуринарни болести или хемокоагулабилни нарушувања.  

 

Радиолошки испитувања 

 

• Ултрасонографија (УС) 

Ултрасонографија е најдостапната радиолошка дијагностичка метода, релативно 

евтина и безбедна за пациентите. Покрај употребливоста за дијагностицирање АА, УС има 

додадена вредност за диференцијална дијагностика на оваријална патологија. Техниката 

на постепена компресија или т.н. „graded compression“ ултрасонографија прв ја опишал 

Puylaert JB во 1986 г. [64], која денес е стандардизирана, со користење на директни и 

индиректни знаци за АА. (табела 1). УС знак за АА е визуелизација на апендиксот како 

некомпресибилна ригидна структура. Најпрецизниот наод за АА е апендикален дијаметар 
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>6 мм. Прецизноста на иследувањето зависи од вештината и искуството на 

ултрасонографистот. [65] Ултрасонографијата ја зголемува дијагностичката прецизност 

кај пациентите со сомнение за АА. [66] Кога апендиксот се визуелизира, дијагностичката 

прецизност на УС е еквивалентна на компјутерска томографија. [67] Предноста во однос 

на КТ е во тоа што е лесно достапна, нема радијација и е метода со поголема 

исплатливост. Во секој случај, дијагнозата на АА не може да биде исклучена со УС 100 %, 

освен во случаи кога се визуелизира апендиксот. (слика 2)  

 

 

Слика 2. 

А) Дилатирана тубуларна структура исполнета со течност која оди во прилог на апендикс 

Б) Дилатиран апендикс со димензии 1.2 см на трансверзален пресек 

В) Хиперехогена сенка на средина на апенкдиксот која оди во прилог на апендиколит 

Г) Зголемена ехогеност на периапендикуларното масно ткиво и хиперемија забележана со 

колор доплер   
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Tабела 1. Директни и индиректни (секундарни) знаци на АА                                                                            

кај т.н. „graded-compression“  УС 

Директни знаци Индиректни знаци 

Некомпресибилност на апендиксот 

 (Перфорација: апендиксот може да е 

компресибилен) 

Слободна течна колекција околу 

апендиксот 

Дијаметар на апендикс  > 6 mm Локална апсцесна формација 

Дебелина на единечен ѕид  ≥ 3 mm 

     /Целни знаци: 

 Хипоехоген течен (флуиден) лумен 

 Хипоехогена мукоза/субмукоза 

 Хипоехоген мускуларен слој/ 

Зголемена ехогеничност на локалното 

мезентерично масно ткиво 

Апендиколит: хиперехоген со постериорно 

засенчување 

Зголемени локални мезентерични                            

лимфни јазли 

 Задебелување на перитонеумот 

 Знаци за секундарна тенкоцревна                       

опструкција 

 

• Нативна графија 

Нативните графии обично не помагаат во утврдувањето на дијагнозата за АА, но 

помагаат при дијагностицирање на некои од диференцијалните дијагнози. 

 

• Компјутеризирана томографија (КТ) 

Абдоменопелвична компјутерска томографија се препорачува како најсоодветно 

иследување за да се утврди дијагноза на АА кај возрасни. Доколку е достапна, треба да 

бидат користени протоколи на компјутеризирана томографија со ниска радијација. [68, 69] 

Се препорачува користење на интравенски контраст, додека КТ без контраст е прифатлива 

алтернатива за состојби каде контрастот е контраиндициран. Користењето на орален или 
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ректален контраст варира многу во зависност од праксите на институциите, сигурноста на 

докторот и толерантноста на пациентот кон методата. (слика 3)   

 

Слика 3. Нормален апендикс. КТ на карлица и апендикс со интравенозен и орален 

контраст. Нормален наод на апендикс исполнет со воздух (стрелка) двослоен ѕид со 

дебелина <6 мм. 

 

Наоди од компјутеризирана томографија со контраст кои одат во прилог на АА се:  

o Зголемен дијаметар на апендиксот >6 мм со оклудиран лумен; 

o Задебелување на ѕидот на апендиксот >2 мм; 

o Периапендикуларни масни налепи; 

o Назначена воочливост на апендикуларниот ѕид; 

o Апендиколит (приближно кај 25 % од случаите). 

 

КТ дава повисока дијагностичка прецизност отколку УС и МРИ, а уште една предност 

која ја има е помала варијабилност во дијагностичките резултати од УС и МРИ. КТ 

покажува најниска стапка на тестови без поставена дијагноза, а случаите со нормален 

апендикс се визуелизирани речиси во сите случаи. При споредбата со МРИ, КТ и 

стручноста на радиолозите се подостапни, а иследувањето е полесно толерирано од страна 

на пациентите. Скенирањето најчесто ги вклучува абдоменот и карлицата, со тоа што 

истовремено се евалуира пациентот и за други патологии кои ако се присутни треба да ја 
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отфрлат дијагнозата на АА. Негативните страни на КТ се изложувањето на пациентите на 

јонизирачко зрачење и на јоден контраст. (слика 4) 

 

 

Слика 4. Акутен апендицит. Слики од карлица (А и Б) на КТ со интравенозен и орален 

контраст покажува воспален апендикс. Слика од карлица (В) која содржи апендиколит и 

локален излив кој укажува на воспалување. Слика од карлица (Г) компликации од АА 

 

• Магнетна резонанца (МРИ) 

Магнетната резонанца може да помогне во евалуацијата на абдоминална и 

пелвична патологија. [70][71] Нормален апендикс се визуализира како цевчеста структура 

помала или еднаква на 6 мм во дијаметар која е исполнета со воздух и/или контрастен 

материјал. Зголемен апендикс кој е исполнет со течност (>7 мм во дијаметар) се смета за 

абнормален наод, додека апендиксот со дијаметар од 6 до 7 мм во дијаметар се смета за 

неконклузивен наод. [72] 

Во установи со соодветно искуство за интерпретација на МРИ за присуство на АА 

и со можност брзо да се дојде до иследувањето, МРИ може да биде и подобар избор од КТ 

во случаи кога не даваат дијагноза резултатите од УС. Доказите укажуваат на тоа дека 
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МРИ без контраст дава слична дијагностичка прецизност како КТ, без радијација и 

дополнително временско одложување. 
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Диференцијална дијагноза  

Многу инфламаторни состојби и состојби со инфекција во долниот десен квадрант 

можат да имитираат знаци и симптоми на АА. 

Диференцијални дијагнози од дигестивно потекло можат да бидат: 

• Мекелов дивертикулум 

Мекелов дивертикулум се презентира на начин сличен како акутниот апендицит. 

Таквиот дивертикулум претставува конгенитален остаток од омфаломезентеричниот канал 

и е локализиран на тенкото црево околу 60 см од илеоцекалната валвула. [73] [74] 

Мекелов дивертикул треба да биде вклучен во диференцијалната дијагноза заради тоа што 

тенкото црево мигрира во долниот десен квадрант и ги имитира симптомите на 

апендицит. Ако не се најде воспален апендикс при абдоминалната експлорација за акутен 

апендицит, хирургот треба да бара инфламиран Мекелов дивертикулум. 

• Kронова болест 

Kроновата болест може да се презентира со симптоми слични на апендицит, особено 

кога се локализирани на дисталниот илеум. Замор, пролонгирана дијареја со абдоминална 

болка, загуба на телесна тежина и треска, со или без поголемо крвавење се одликите на 

Кроновата болест. Акутна егзецербација на Кроновата болест може да имитира акутен 

апендицит и во некои ситуации е тешко дистинктивна преку клиничката евалуација и 

имаџинг. 

• Цекален дивертикулит 

Цекалниот дивертикулит вообичаено се јавува кај помлади возрасни лица и се 

презентира со знаци и симптоми што можат да бидат идентични со оние на акутен 

апендицит.  

• Акутен илеитис 

Дијагноза на акутен илеитис треба да се земе предвид кога најпроминентниот симптом е 

акутната дијареја, најчесто заради акутна самолимитирачка бактериска инфекција со 

Yersinia, Campylobacter, Salmonella или др.  

 

Гинеколошки и акушерски состојби 

Следните гинеколошки заболувања можат да се презентираат со симптоми и клинички 

наоди кои одговараат на акутен апендицит. 
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• Тубо-оваријален апсцес 

Тубо-оваријален апсцес претставува воспалителна маса која го зафаќа јајцеводот, 

овариумот и понекогаш некои од останатите органи во карлицата (црево, мочен меур).  

• Пелвична инфламаторна болест (ПИБ) 

Болката во долниот дел на абдоменот е најчестиот симптом кај жени со пелвична 

инфламаторна болест иако карактерот на болката може да биде суптилен. Почеток на 

болката која се влошува при коитус или тресење може да биде и единствениот симптом на 

ПИБ.  

• Руптурирана оваријална циста 

Руптура на оваријална циста е честа асоцијација со унилатерална абдоминална болка 

во долниот дел на абдоменот каде што долниот десен квадрант е најафектиран, 

најверојатно заради тоа што ректосигмоидниот колон го штити левиот овариум од 

ефектите на абдоминална траума.  

• Mittelschmerz  

Mittelschmerz претставува болка која се јавува на средина од менструалниот циклус кај 

овулирачки пациентки предизвикана од нормално фоликуларно зголемување пред 

овулацијата или при фоликуларно крвавење за време на овулацијата.  

• Оваријална торзија и торзија на јајцеводите 

Оваријална торзија се нарекува свртувањето на овариумот околу лигаментозните 

сраснувања, често резултирајќи со афектирање на циркулацијата, при што се јавува 

ненадејна болка во долниот дел на абдоменот придружена со бранови на гадење и 

повраќање.  

• Ендометриоза 

Ендометриозата е дефинирана како присуство на ендометријални жлезди и строма во 

места кои се надвор од матката.  

• Оваријален хиперстимулационен синдром  

Оваријалниот хиперстимулационен синдром претставува јатрогена компликација од 

терапија за индукција на овулацијата и може да биде придружена или помешана со 

цистична руптура.  

• Ектопична бременост  
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Ектопичната бременост има клинички симптоми и ултрасонографски карактеристики 

слични на оние кај руптурирана оваријална циста.  

• Акутен ендометритис 

Акутниот ендоментритис се случува најчесто при акушерско породување или ретко по 

инванзивна утерина процедура и е проследено со присуството на треска, постепено 

појавување на утерина осетливост, несекојдневен утерин исцедок и леукоцитоза.  

 

Уролошки состојби 

• Ренална колика 

Болката е најчестиот симптом која варира од средна и едвај забележлива болка до 

дискомфорот кој е толку изразен што бара парентерелни аналгетици. Болката обично се 

зглолемува и се намалува и наликува на бранови или пароксизми кои се поврзано со 

помрднувањето на каменот во уретерот и асоцирачкиот уретрален спазам. Пароксизмите 

од силна болка траат обично од 20 до 60 мин. Болката првично настанува како резултат на 

уринарна опструкција со дистензија на реналната капсула.  

Диференцијални дијагнози за акутен апендицит можат да бидат и: тестикуларна 

торзија, епидидимит и торзија на appendix testis и appendix epididimit. 

 

Третман на акутен апендицитис 

 

Со поставување дијагноза на АА, терапијата е конзервативна или хируршка.    

Апендектомијата е прв избор на лекување кај АА [75]. Конзервативен третман се 

спроведува кај пациенти со некомплициран АА, кај пациенти кои одбиваат хируршки 

третман, кај пациенти со изразени коморбидитети и пациенти со периапендикуларен 

апсцес [75,76]. Апендектомијата се прави со отворена постапка (класична) или се изведува 

лапароскопски. Отворена апендектомија (ОА), со примена на Gridiron или McBurney 

инцизија, со раслојување на абдоминалната мускулатура, со антероградна или 

ретроградна апендектомија и кесиев шев за инвагинација на базата, со аспирација без 

дренажа (освен при обилен периапендикуларен излив-апсцес), почесто би се применувала 

кај пациенти со напреднат наод на АА, односно кај задоцнета апендектомија. [78][79] 

Лапароскопска апендектомија (ЛА) се извршува со употреба на три порта (10 мм-
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умбиликален, 5 мм-супрапубичен и лев параректален порт. Најпрво се згрижува 

мезоапендиксот со монополарен LigaSure. Потоа се подврзува базата на апендиксот со 

„ендолуп“, по што следи евентуална аспирација или иригација. [80-84] Ваков третман е 

препорачан поради помала постоперативна болка, скратен болнички престој, побрзо 

постоперативно закрепнување и помал процент на компликации. Кај задоцнети или 

комплицирани случаи процентот на постоперативни интраабдоминални апсцеси е повисок 

кај лапароскопски третираните пациенти во споредба со ОА. [75, 76] Антибиотската 

профилакса е ефикасна во превенцијата на постоперативните компликации кај пациентите 

со апендектомија. Не е потребна антибиотска терапија кај некоплициран АА, додека кај 

комплицирани АА е потребна и истата се дава од три до пет дена. [75, 76] 

Дефинитивна дијагноза  

Златен стандард за дијагнозата на АА е хистопатолошкиот наод (ХП). Согласно со 

добиените резултати за препаратот пратен од оперативната интервенција, може 

дефинитивно да кажеме дали е поставена соодветна диференцијална дијагноза за АА. 

Постоперативно добиениот резултат од ХП анализа, дава информација за оправданоста на 

преземените дијагностички и терапевтски постапки. Според добиените резултати, 

извршената апендектомија може да биде навремена, задоцнета и непотребна.  

• Навремена апендектомија 

Итната апендектомија претставува основа во третирањето на АА заради 

намалување на процентот на морбидитет и морталитет од оваа патологија. Навремената 

операција значи потврда на дијагнозата и контрола на инфекцијата без ризик за 

рекурентен апендицит.  

Навремено третирани пациенти се сметаат случаевите каде добиваме ХП наод во 

прилог на: флегмонозен, емпиематозен и гангренозен АА. (слика 5) 
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Слика 5.  

А) Флегмонозен апендикс; Б) Емпиематозен апендикс; В) Гангренозен апендикс; 

• Задоцнета апендектомија 

Кај одредени случаеви постои значајна инфламација и некроза и во тој момент, 

апендиксот има ризик од перфорација која ќе води до формирање локален апсцес или 

дифузен перитонит. Времето од почетокот на симптомите до перфорацијата е 

варијабилно. Една студија покажа дека 20 % од пациентите прават перфорации за помалку 

од 24 часа од почетокот на симптомите. [85] Кај 65 % од пациентите кај кои има 

перфорација на апендиксот, симптомите перзистирале повеќе од 48 часа. (слика 6) 

Дијагнозата перфориран апендикс треба да се земе предвид кај пациенти кај кои 

телесната температура надминува 39.4 ⁰С, чиј број на бели крвни клетки е поголем од 15 

х109/L и оние кај кои радиолошките иследувања покажуваат колекција на течност во ДДК. 
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Слика 6. Гангренозен апендикс со перфорација 

• Непотребна апендектомија  

 Отстранувањето на патолошки непроменет апендикс кај пациент кај кој е 

поставена индикација за експлорација заради поставена диференцијална дијагноза на АА, 

претставува непотребна апендектомија (НА). Пристапот со низок праг на поставување 

индикација за оперативен третман на АА имплицира понизок степен на задоцнета 

апендектомија и оди во прилог на пациентот. Но, исто така, изложување на пациентите на 

непотребен хируршки третман може да доведе до зголемен процент на морбидитет. 

Покрај здравствениот аспект, непотребните хируршки интервенции повлекуваат 

дополнителни финансиски импликации. (слика 7) 

 

 

Слика 7. Нормален наод  

Процентот на негативни апендектомии е различно презентиран, но се движи од 15 

до 25 %. Во последната декада негативните апендектомии се очекува да бидат од 5 до 10 

%. [86,87,88] 
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Компликации  

Компликациите кои се јавуваат при третман на АА се делат на рани и доцни. 

Раните се јавуваат во 30 дена по операцијата, додека доцните се после овој временски 

период.  

Компликациите обично потекнуваат од самата хируршка постапка, како што се 

васкуларните повреди или повреди на паренхимни органи. Во зависност од тоа која 

оперативна техника се користи, може да се сретнат и компликации со потекло од 

пневмоперитонеумот при лапароскопска апендектомија. Такви можат да бидат: 

нарушување на работата на белите дробови, респираторна ацидоза, пневмомедијастинум, 

пневмоторакс и нарушен венски прилив. 

Постоперативните компликации можат да се јават во форма на интраабдоминален 

апсцес, постоперативен илеус, компликации на оперативната рана, дехисценција, 

формирање на фистула итн. [195-199] 

Компликации кои не потекнуваат од абдоменот се постоперативна срцева 

инсуфициенција, тромбофлебити, постоперативен цереброваскуларен инсулт, белодробна 

ателектаза, срцева аритмија итн. 

 

Клинички скоринг системи  

 

Раната хируршка интервенција кај АА е традиционален златен стандард за 

спречување на слепи перфорации. Меѓутоа, високата стапка на непотребни негативни 

апендектомии доведува до непотребен морбидитет, па дури и смртност. Клиничките 

скоринг системи се вредни и валидни алатки во дискриминацијата помеѓу  

неспецифичната абдоминална болка и АА. Скоринг системите се развиени со цел 

намалување на стапката на негативни апендектомии.   

Денес, во светот, во дијагнозата на АА се користат повеќе клинички скоринг 

системи: Алварадо, Тзанакис, Fenyo, Еskelinen, Ohmann, РИПАСА, Апендицитис 
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инфламаторен одговор скор, Апендицитис педијатриски скор и др. Кај клиничките 

скоринг системи различно се користат: демографските податоци (пол, возраст), клинички 

симптоми и знаци, лабораториски тестови (комплетна крвна слика, леукоцити, ЦРП, 

анализа на урина и др.) и радиолошки иследувања. [89-96] 

Во нашата држава е многу малку застапено користењето на скоринг системите во 

дијагнозата на АА. Поконкретно може да се каже дека во поголемиот број здравствени 

установи и ургентни хируршки амбуланти нема нивно рутинско користење во 

диференцијално-дијагностичките постапки. Нивното користење е ограничено на 

клиничките и универзитетските хируршки оддели каде најчесто се користат при научно- 

истражувачки студии (магистерски: Костовски О., Тахир Ш., докторски: Милев И., 

Николовски А. и др.). [97] 

Во 1986 година, американскиот хирург Alfredo Alvarado ја објавува својата 

ретроспективна студија во Филаделфија - САД, која вклучува 305 пациенти, на возраст од 

4 до 80 години, каде осум предиктивни фактори се идентификувани за определување на 

ризикот од АА. До денешен ден, Алварадо скоринг системот веројатно е најкористен 

скор-систем кај возрасната популација. Кај Алварадо скоринг системот се користат: 

историјата на болеста, физикалниот преглед  и неколку лабораториски тестови. (табела 2) 

За еваулирање на скор системот се користат 8 параметри: три симптоми, три клинички 

знаци и два лабораториски теста. Кај позитивните параметри се додава еден или два бода. 

Вкупниот збир на бодови максимално изнесува 10. За овој систем уште се користи и 

епонимот MANTRELS од почетните букви на користените параметри. Кај 

модифицираниот Алварадо скоринг систем не се пресметува леукоцитен лев шифт, а 

добиените резултати не се разликуваат од оригиналниот скор систем. [89] 

Согласно со добиените вредности на Алварадо скор системот, пациентите може да 

се поделат во неколку групи: 

• Група со збирен Алварадо скор 7-10 / Ургентна хируршка група / кај оваа 

група на пациенти веднаш треба да се планира оперативна интервенција: 

отворена или лапароскопска апендектомија.  
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• Група со збирен Алварадо скор 5-6 / Опсервациона група / кај оваа група на 

пациенти треба да се направи хоспитализација и да продолжи активната 

опсервација  и повторно реевалуација на вреднување на збирниот скор после 

одреден интервал.                                                        

• Група со збирен Алварадо скор 1-4 / Група за испраќање дома/ оваа група на 

пациенти  се праќа дома, со напомена да се јават на повторен преглед по 

промена на симптоматологијата, кога ќе се направи повторно вреднување на 

Алварадо скорот. Негативните апендектомии се очекува да бидат во помал 

процент со користење на Алварадо скоринг системите .  

Во студијата на Ohle и сор. [98], каде во мета-анализа на 29 студии, прикажуваат 

дека за скор вредност 5 добиле сензитивност 99 % и специфичност 43 %, додека за скор 

вредност 7 паѓа сензитивноста на 82 %, а расте специфичноста на 81 %. Односно, за 

гранични скор вредности ≤ 5 е добар скор за отфрлање на можност за АА, додека за  

гранични вредности на скорот ≤7 не може со сигурност да гарантира дијагноза на АА. Тоа 

значи дека пациенти со низок скор слободно можат да бидат вратени, односно одложени 

за опсервација без потреба од дополнителни радиолошки иследувања. Дискусиите водат 

до заклучок дека Алварадо скорот е добар во диференцијалното разграничување на 

дифузната абдоминална болка и АА. Овој скор е добар за група пациенти кај кои треба да 

се разграничи дали е потребен болнички прием, интервална амбулантска контрола, 

дефинитивно отфрлање сомнение за постоење на АА или упатување на други иследувања 

под сомнение за друга диференцијално дијагностичка болест.   

Во авторската студија и во поголемиот број студии, препорачуваат исклучување на 

дијагноза на АА за скор вредности 1 - 4, за скор вредности ≥7 потврдување на дијагнозата, 

а за скор вредности 5 - 6 пациентите може да бидат на опсервација и може да имаат 

потреба од дополнителни иследувања (УС, КТ). [98-100] 
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Табела 2. Алварадо скоринг систем  

 

 

 

 

 

 

Апендицитис инфламаторен одговор (АИО) скоринг системот е понова 

дијагностичка алатка. Концепиран e од Andersson и Andersson во Шведска во 2008 

година. Скорот е конструиран врз база на проспективно собрани податоци од вкупно 545 

пациенти кои се хоспитализирани под сомнение за АА. Кај пациентите се утврдени 

вредностите на точно определени клинички и лабораториски параметри. Испитуваната 

група броела 316 рандомизирани случаи на кои е конструиран скор системот, а 

контролната група ја сочинувале 229 пациенти на кои е испитуван скорот. За АИО скорот 

се користат 7 параметри, од кои: два симптоми, еден клинички знак и четири 

лабораториски тестови. Еден од тие лабораториски тестови е  вредноста на инфламаторен 

маркер - ЦРП. Во клиничкиот наод, палпаторната одбивна осетливост или мускулен 

дефанс е степенуван, а лабораториските параметри се дадени во неколку степени. 

Симптоми Бодови 

Мигрирачка болка во десна илијакална јама 1 

Анорексија  1 

Гадење/Повраќање 1 

Знаци  

Палпаторна болна осетливост во десна илијакална јама 2 

Одбивна палпаторна осетливост во десна илијакална јама 1 

Покачена температура 1 

Лабораториски вредности  

Покачени леукоцити >10 х109/L 2 

Свртување во лево на неутрофили > 75 %                                        1 

Вкупно (максимален збир – 10 бодови) 

Водич за интерпретација на Алварадо скор систем: 

<4 – малку веројатен акутен апендицит (АА); 4-7 – суспектен АА; >7– дефинитивен АА 
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Исфрлени се субјективните параметри како гадење, анорексија и миграција на болката и 

заменети се со конкретен параметар: повраќање. Инаку треба да се напомене дека АИО 

скорот е конструиран базирајќи се на тезата дека Алварадо скорот е конструиран на 

ретроспективна студија на пациенти кои биле оперирани под сомнение за АА.  

Поединечно, параметрите добиваат од 1 до 3 бода. Максимална скор вредност е 12 бода. 

(табела 3) [96]  

Согласно со добиените вредности на скорот, пациентите може да се групираат во:  

• Група со збирен АИО скор  9-12 / Ургентна хируршка група;  

• Група со збирен АИО скор 5-8 / Опсервациона група / повторна евалуација по 24 ч.;  

• Група со збирен АИО скор 1-4 / Група за испраќање дома/ повторна евалуација по 

потреба.  

Во авторската студија, АИО скорот е спореден со Алварадо скорот при што АИО 

скорот е прикажан со многу поефикасен дијагностички перформанс.   

Додека, пак, Alfredo Alvarado го критикува овој систем поради можноста за 

субјективна интерпретација на испитувачот на параметарот „одбивна осетливост“ која е 

поделена во лесна, средна и тешка, како и поради отсуството на параметарот на 

миграторна болка којашто ја смета за еден од најбитните симптоми за АА при евалуација 

на абдоминалната болка. [101] 

Во голем број на поновите истражувања, АИО скорот покажува подобри резултати од 

Алварадо и другите познати клинички скоринг системи.  

Kularatna M и сор. [102] во студијата од 2017 г. во мета-анализа на 34 студии, 

прикажале дека АИО скорот со сензитивност од 92 % и специфичност од 63 %,  прикажал 

подобри резултати од Алварадо скорот и Модифицираниот Алварадо скор (МАС).  

Во студијата на  Karami MY и сор. [103] од 2017 г. каде што во проспективна студија 

со опфатени 100 испитаници за АИО скорот добиена е сензитивност од 78.4 %, 

специфичност од 91.6 %, односно прикажани се полоши резултати од Алварадо скорот со 

сензитивност од 78.4 % и специфичност од 100 %. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kularatna+M&cauthor_id=28258458


 

38 

 

 

Табела 3: Апендицитис инфламаторен одговор скоринг систем 

 

Апендицитис инфламаторен одговор скор Бодови/Поени 

Повраќање 1 

Палпаторна болна осетливост во десен долен квадрант на 

абдоменот 
1 

Мускулен дефанс  

 Лесен 1 

 Среден 2 

 Јак 3 

Телесна температура >38.5  ͦC 1 

Полиморфонуклеарни леукоцити  

 74-84 % 1 

 Еднаков или поголем од 85 % 2 

Бели крвни клетки (Ле)  

 10 до 14 х109/L 1 

 Еднаков или поголем од 15 х109/L 2 

Ц-реактивен протеин  

 10-49 мг/л 1 

 Еднаков или поголем од 50 мг/л 2 

   

 Вкупно Максимум = 12 

бода 

Водич за интерпретација на АИО скоринг систем: 

0-4 – ниска веројатност за АА; 5-8 средна веројатност за АА; 9-12 висока веројатност за АА 

 

 

Во Европа и С. Америка, до тоа време со добри резултати, најчесто користените 

Алварадо и Модифициран Алварадо скоринг систем давале незадоволителни резултати во 

другите светски краишта и етникуми. Поради тоа Chong и сор. во 2010 година го креираат 

РИПАСА (Raja Isteri Pengiran Anak Saleha Appendicitis) скоринг системот пред сè со 
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намера за користење кај азиската популација и популацијата на Средниот Исток. 

Системот е конструиран врз база на ретроспективно собрани податоци од вкупно 312 

пациенти кои се оперирани под сомнение за АА на хируршкиот оддел во „Raja Isteri 

Pengiran Anak Saleha“ (РИПАС) болницата, во Брунеи, Дарусалем. РИПАСА скоринг 

системот користи 18 параметри: демографски податоци, повеќе симптоми и клинички 

знаци и две лабораториски вредности, со бодови за параметрите од 0,5 до 2  за одреден 

параметар, истите се утврдени на претходна панел-дискусија со конзензус на општите 

хирурзи од РИПАС болницата. Максимална скор вредност е 16,5 бода. (табела 4) За 

гранична вредност од 7,5 пресметана е сензитивност од 88 %, специфичност од 67 % и 

дијагностичка точност од 81 % што одговара на перформансите на Алварадо скорот кај 

западната популација. Додека добиените резултати се многу подoбри од Алварадо скорот 

(сензитивност = 50,6 % - 59,0 % и специфичност = 23,0 % - 94,5 %) кога се применува на 

азиската и средноисточната популација [94]. 

Во 2011 г. Chong со сор. ја објавува и својата проспективна студија во која се 

споредуваат РИПАСА и Алварадо скорот. Во студијата се опфатени 192 пациенти, каде 

што е правена споредба за гранична вредност на РИПАСА скорот од 7,5 и гранична 

вредност 7 за Алварадо, над кои вредности се смета дека се работи за АА. Со овие 

гранични вредности добиени се сензитивност од 98 % и специфичност од 81,3 % 

наспроти, 68,3 % и 87,9 %, во корист на РИПАСА скорот. Заедно со претходно објавената 

студија се докажува дека средината која е предвидена за РИПАСА скорот е подобра 

дијагностичка алатка  [55]. 

Malik со сор. [104] ја објавуваат првата студија за проценка на корисноста на 

РИПАСА скоринг системот во предвидувањето на АА кај западното население. Во 

студијата биле вклучени 208 испитаници, каде што за гранична вредност на скорот 7,5 

(гранична вредност на скорот препорачан кај источните нации), добиле сензитивност 

85.39 %, специфичност 69.86 %, дијагностичка точност 80 %, односно кај Ирската 

популација на испитаници под сомнение за АА резултатите биле многу поточни за 

споредба со Алварадо скорот.  
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Табела 4. РИПАСА скоринг систем 

РИПАСА скор 

Параметри Бодови 

Пациенти 

 Женско 0.5 

 Машко 1.0 

 Години под 39.9 1.0 

 Години над 40 0.5 

Симптоми 

 Болка во ДДК 0.5 

 Мигрирачка болка во ДДК 0.5 

 Анорексија 1.0 

 Гадење/повраќање 1.0 

 Присутност на симптоми помалку од 48 ч. 1.0 

 Присутност на симптоми повеќе од 48 ч. 0.5 

Знаци 

 Осетливост во ДДК  1.0 

 Одбивна осетливост во ДДК 2.0 

 Ригидност во ДДК  1.0 

 Ровсинг знак позитивен 2.0 

 Температура над 37  ͦС и под 39.5  ͦС 1.0 

Инвестигации 

 Покачени леукоцити 1.0 

 Анализа на урина/негативна 1.0 

Вкупно  Максимален збир =16.5 бода 

Водич за интерпретација на РИПАСА скоринг систем: 

<5 - најверојатно не се работи за АА; 5-7 - ниска веројатност за АА; 

7.5-11.5 - веројатен АА;   >12 - дефинитивен АА 

 

 

Во 2005 година, Тзанакис и соработниците публицираат симплифициран клинички 

скоринг систем со користење на 4 параметри во дијагнозата на АА, именуван како 

Тзанакис скоринг систем. За евалуацијата на скорот се користат два клинички знаци, 
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една лабораториска вредност и ултрасонографски наод. За позитивни параметри се 

доделуваат од 2 до 6 бода.  Максимална скор вредност е 15 бода [90]. (табела 5) 

Во авторското истражување, Tzanakis и сор. [90] известуваат за сензитивност 95.4 

%, специфичност 97.4 %, со дијагностичка точност 96.5 %., со заклучок дека истиот е 

добра дијагностичка алатка во дијагнозата на АА.  

Во проспективната студија на Kumar SLA и сор. [105] од 2017 г. со опфатени 218  

испитаници, од кои 200 биле апендектомирани, за Тзанакис скорот прикажана е 

сензитивност од 85.49 % и специфичност од 71.43 % , со дијагностичка точност од 85 %. 

Во заклучокот констатираат дека Тзанакис скорот е добра дијагностичка алатка, но дека 

успешностa и добрите резултати многу зависат од стручноста и способностите на 

ултрасонографистот.  

Во студијата на Korkut M и сор. [106] каде што за гранични вредности 8, за 

Тзанакис скоринг системот се добиени вредности на сензитивност 84.4 % и специфичност 

100 %. Во оваа студија, Тзанакис скоринг системот има подобри вредности од: Алварадо, 

РИПАСА, Eskelinen и Ohmann скоринг системите.  

 

Табела 5. Тзанакис скоринг систем 

Тзанакис скор 

Параметри Бодови 

Осетливост во ДДК 4 

Одбивна осетливост во ДДК 3 

Вкупни леукоцити >12 х109/L 2 

Ултрасонографија позитивна за АА  6 

  

Вкупно Максимален збир = 15 бода 

Водич за интерпретација на Тзанакис скоринг систем: 

< 5 ниска веројатност за АА; 6-10 веројатен АА;  > 10 високо веројатен АА 
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2. МОТИВ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 

 

 

 Хируршкиот третман е златен стандард во лекувањето на АА во светски размери. 

Секаде во светот, главната проценка и поставување индикација за оперативен третман е 

основана на искуството и субјективноста на хирургот. Во одредени региони, во зависност 

од достапноста на дијагностичките методи, хирурзите се одлучуваат, освен анамнезата и 

клиничкиот преглед, да се раководат и според пообјективни методи во дијагностиката и 

поставување индикација за оперативен третман. Нашата држава како една од земјите во 

развој со релативна достапност до понапредни радиолошки методи, во зависност од 

болничката установа во кој било дел на С. Македонија, сè уште во диференцијалната 

дијагноза на АА најповеќе ги користат лабораториските тестови за леукоцити и 

леукоцитен лев шифт, но не во сите ургентни амбуланти и ЦРП. Додека од радиолошките 

истражувања, во последната декада сè повеќе се користи УС, но во поголем број центри во 

ограничено работно време, односно само во прва смена, а КТ само во универзитетски и 

одредени регионални центри. Сето ова укажува дека во нашето здравство има потреба од 

унифициран систем за дијагностика на АА кој е со поголема специфичност и 

сензитивност, но сепак, економичен и применлив во сите здравствени установи.  

Главниот мотив за изработка на оваа студија е анализа на повеќе клинички скоринг 

системи при индикација за апендектомија, нивната ефикасност, едноставност и 

применливост кај нашата популација, со цел истите да бидат инкорпорирани во 

секојдневната практика, заедно  со останатите дијагностички методи, со единствена цел, 

намалување на процентот на задоцнети и непотребни апендектомии. 
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3. ЦЕЛ  НА СТУДИЈАТА 

1. Дијагностичка предиктивна вредност, специфичност и сензитивност на Алварадо, 

Апендицитис инфламаторен одговор, Тзанакис и РИПАСА скоровите при индикација за 

апендектомија. 

2. Корелација на скоринг системите со хистопатолошкиот наод за навремена, задоцнета и 

непотребна апендектомија. 

3. Корелација на ултрасонографијата и изолирана анализа на ЦРП со хистопатолошкиот 

наод за навремена, задоцнета и непотребна апендектомија. 

 

4. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ 

 4.1. Дизајн на истражувањето 

Истражувањето претставува проспективна, кохортна клиничка студија која опфаќа 

пациенти со дијагноза АА, со спроведен оперативен третман. Студијата беше реализирана 

во ЈЗУ Универзитетската клиника за хируршки болести „Св. Наум Охридски“ - Скопје (РЕ 

Ургентна амбуланта, РЕ Клиничко биохемиска лабораторија, РЕ Рендген дијагностика, РЕ 

Абдомен) и Институтот за патологија при Медицинскиот факултет - Скопје.  

 

4.2. Примерок на истражувањето 

 Истражувањето ги опфати сите испитаници со сомнение за АА, кои се јавија на 

преглед во ургентната хируршка амбуланта, сè до постигнување на предвидената бројка 

во истражувањето, согласно со претходно утвредни критериуми. Испитуваната група има 

100 пациенти со дијагностициран АА. 

 Истражувањето опфати испитаници на возраст ≥ 14, со дијагностициран АА, 

третирани со отворена или лапароскопска апендектомија. Се применуваа апсолутните и 

релативните контраиндикации за лапароскопска хирургија, согласно со клиничките 

препораки на Американското здружение за гастроинтестинални и ендоскопски хирурзи. 

[107]  
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4.2.1. Критериуми за селекција 

 Примерокот на испитаници беше направен со почитување на поставените 

инклузиони и ексклузиони критериуми. За исполнување на целите на истражувањето беа 

користени податоци добиени од самите пациенти кои дадоа согласност за учествување во 

студијата (за возрасна група од 14 до 18 години согласност од родител/старател), податоци 

од достапната медицинска документација и согледувања на истражувањето.  

• Инклузиони фактори: 

- поставена дијагноза АА и извршено оперативен третман (апендектомија); 

- над 14 годишна возраст. 

• Ексклузиони фактори: 

- сите случаи со АА кои се планирани, а не се третирани со отворена или 

лапароскопска интервенција; 

- сите пациенти под 14-годишна возраст;  

- пациенти со податоци за претходни абдоминални операции и инфламаторни цревни 

заболувања;  

- пациенти со хронични системски болести; 

- пациенти со хемодинамска нестабилност; 

- пациенти кои не ги разбираа информациите за протоколите или одбиваа да 

учествуваат во студијата; 

- сите пациенти кои  немаат хистопатолошки наод. 

4.3. Протокол на истражувањето 

 За исполнување на целите на истражувањето беа користени податоци добиени од 

самите пациенти кои дадоа согласност за учествување во студијата (за возрасна група од 

14 до 18 години согласност од родител/старател), податоци од достапната медицинска 

документација и согледувања на истражувањето.  
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 Кај сите испитаници беа анализирани демографските, клиничко-лабораториските и 

радиолошките параметри за рана дијагноза на АА, при отворена или лапароскопска 

апендектомија и тоа:  

- демографските – возраст и возрасни групи (14 – 29 г., 30 - 49г., над 50 г.) и пол;  

- клиничките: прв симптом причина за  јавување на лекар, локализација на болката, 

анорексија, гадење, одбивна осетливост при палпација во ДДК, време од почетокот на 

симптомите до хоспитализација, време до хируршката интервенција, разни коморбидни 

состојби, повисока телесна температура од 37.3 ºC.  

- лабораториски вредности на:  

o комплетна крвна слика - со особено внимание на вредноста на леукоцитите 

анализирани во три групи: пониски од 10, од 10 до 15 и повиски од 15 х109/L.  

o вредности и меѓугрупни разлики на леукоцитен лев шифт кај пациенти со 

навремена, задоцнета и непотребна апендектомија. Вредности во три групи (до 75 

%, 75-84, над 85 %); 

o ЦРП, со анализа на просечни и средни вредности кај пациенти со навремена, 

задоцнета и непотребна апендектомија, вредности во три групи на вредности (до 

10, 10-49, над 50 мг/л); 

o уринo-анализа. 

- радиолошки пребарувања – УС наод кој е класифициран како позитивен и негативен со 

пресметана статистички сигнификантна разлика кај пациентите со навремена и задоцнета 

апендектомија; 

- метод на оперативен третман: отворена апендектомија и лапароскопска апендектомија; 

- постоперативни денови во болница, просечна и средна вредност на трите групи; 

- присуство на компликации, минорни и мајорни компликации. 

 

Клинички скоринг системи 
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• Алварадо скор - Кај сите испитаници во поставувањето на дијагнозата се користеше 

Алварадо скор системот. Беа хоспитализирани сите испитаници со Алварадо скор ≥ 5 

(табела 2). Кај сите испитаници лабораториски беше земена крв за биохемиски анализи 

за диференцијална крвна слика. (табела 6) 

• Апендицитис инфламаторен одговор скор - Кај сите испитаници кај кои беше 

поставена дијагноза за АА се одредени вредностите на Апендицитис инфламаторен 

одговор скор (табела 3). Кај сите испитаници лабораториски беше земена крв за 

биохемиски анализи за диференцијална крвна слика и ЦРП. (табела 6)  

• Тзанакис скор - Кај сите испитаници кај кои беше поставена дијагноза за AA се 

одредени вредностите на Тзанакис скорот (табела 5). Кај сите испитаници 

лабораториски беше земена крв за биохемиски анализи за диференцијална крвна слика 

и беше направен ултрасонографски преглед. (табела 6) 

• РИПАСА скор - Кај сите испитаници кај кои беше поставена дијагноза за АА се 

одредени вредностите на РИПАСА скорот (табела 4). Кај сите испитаници 

лабораториски беше земена крв за биохемиски анализи за диференцијална крвна слика 

и урина за урино-анализа. (табела 6) 

Ултрасонографија 

 Кај сите пациенти предоперативно беше направена ултрасонографија од страна на 

радиолозите во Универзитетската хируршка болница „Св. Наум Охридски“. Оваа 

дијагностика беше извршена од повеќе радиолози кои имаат индивидуална стручност и 

различно искуство во УС дијагностика на АА. За утврдување присуство на инфламиран 

апендикс беа користени стандардизираните протоколи со примена на директни и 

индиректни УС знаци за АА (табела 1). 

Хистопатолошки наод 

 Дијагнозата на АА беше верификувана врз основа на хистопатолошкиот наод на 

оперативниот материјал. Овој дел беше изработен од патолозите од Институтот за 

патологија при Медицинскиот факултет во Скопје. Во согласност со добиениот ХП наод, 

пациентите се поделени во три групи: навремени, задоцнети и непотребни. 
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 Сите пациенти беа следени од времето на приемот до отпуштањето од болница. Кај 

пациентите со постоперативни компликации следењето беше до завршување на 

лекувањето на компликациите.  

 



 

48 

Табела 6. Дијагностички образец (Анкетен прашалник) 

1. Име и Презиме                                             болн.бр.                      моб.тел. 

2. Година и пол 

3. Сегашна болест 

3.а. Прв симптом како причина за јавување на преглед кај лекар 

 

3.б. Време од прв симптом до прием во болница 

4. Други болести 

 

5. Време од прв симптом до почеток на оперативна интервенција 

6. Вредност на Алварадо скор системот 

Мигрирачка болка во десен долен квадрант 1 

Анорексија 1 

Гадење / Повраќање 1 

Палпаторна болнa осетливост во десен долен квадрант 2 

Одбивна палпаторна болна осетливост во десен долен 

квадрант 

1 

Покачена телена температура              > 37.3 °C 1 

Леукоцитоза,  > 10 х109/L 2 

Свртување во лево на неутрофили, >75 % 1 

Вкупно /максимум 10 поени/  

 

 

7. Вредност на Апендицитис инфламаторен одговор скорот 

Повраќање 1 
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Палпаторна болна осетливост во десен долен квадрант-

ДДК на абдоменот 

1 

Мускулен дефанс   

         Лесен 1 

         Среден  2 

         Јак 3 

Телесна температура >38.5°C 1 

Полиморфонуклерани леукоцити  

          74- 84 % 1 

          Еднаков или поголем од 85 % 2 

Бели крвни клетки (Ле)  

          10 до 14.9 х109/L 1 

          Еднаков или поголем од 15 х109/L 2 

С-реактивен протеин  

          10-49 мг/л 1 

             Еднаков или поголем од 50 мг/л                                              2 

Вкупно /максимум 12 поени/ 

8.  Вредности на Тзанакис скорот 

        Осетливост во ДДК       4  

        Одбивна осетливост во ДДК                3  

        Вкупни леукоцити / > 12 х109/L               2  

        Ултрасонографија позитивен за АА               6  

         Вкупно /максимум  15 поени / 

9. Вредности на RIPASA скорот 

Пациенти 

Женско                                                0.5 

Машко                                               1.0 
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Години / под 39.9                1.0 

Години/ над 40                0.5 

Симптоми 

Болка во ДДК                0.5 

Мигрирачка болка во ДДК                 0.5 

Анорексија                 1.0 

Гадење/ повраќање                1.0 

Присутност на симптоми/ помалку од 48 ч.            1.0 

Присуство на симптоми /повеќе од 48 ч.                         0.5 

Знаци 

Осетливост во ДДК                1.0 

Одбивна осетливост во ДДК              2.0 

Ригидност во ДДК                1.0 

Ровсинг знак / позитивен                 2.0 

Температура / над 37 под 39.5 °C  /                   1.0 

Инвестигации 

Покачени леукоцити               1.0 

Анализа на урина / негативна              1.0 

           Вкупно / максимум  16.5/ 

10. Ултрасонографски наод: позитивен / негативен  

11. Постоперативни денови на престој во болница 

12. Постоперативни компликации (до 7 дена  и до 30 дена) 

13. Хистопатолошки наод 

14. Друго 
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5. СТАТИСТИЧКА ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ  

 

 Статистичката обработка и анализа на податоците беше направена во 

статистичкиот програм SPSSfor Windows 23,0.   

 За тестирање на нормалноста во дистрибуцијата на податоците беше користен 

Kolmogorov-Smirnov тест. 

 Квантитативните белези се прикажани со просечни и средни вредности (mean±SD, 

median), квалитативните белези се прикажани со апсолутни и релативни броеви. 

 Биваријантна анализа е направена за споредување на афектираните групи (група со 

навремена, група со задоцнета и група со непотребна апендектомија). Pearson Chi-square 

тест и Fissher exact тест беа користени за компарирање на овие групи во однос на 

квалитативните белези, Analysis of Variance и Kruskal-Walli тест беа користени за 

компарирање на овие групи во однос на квантативните белези.  

 Биваријантна логистичка регресиона анализа со пресметување на Релативен ризик 

и 95 % Интервал на доверба беше спроведена за да се утврди придонесот на возраста, 

полот, симптоматологијата, времето до прием, телесната температура, вредностите на 

леукоцити, ЦРП, ЕХО наодот во изведување на задоцнета апендектомија.  

 ROC анализа се употреби за да се одреди дискриминаторската способност на 

скоринг системите Алварадо, РИПАСА, АИО, Тзанакис и нивни комбинации за 

пациентите со задоцнета и навремена апендектомија. За сите овие скоринг системи беше 

конструирана ROC крива, со графички приказ на сензитивноста и специфичноста за секој 

можен граничен скор со мерка на дијагностичка точност под ROC кривата (AUC). AUC е 

прикажана со нејзината стандардна грешка и 95 % интервал на доверба. 

Податоците, од интерес, се прикажани табеларно и графички. 

 За статистички сигнификантни беа земени вредностите на p<0.05, а за високо 

статистички сигнификантни беа земени вредностите на p<0.01. 
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6. ЕТИЧКИ АСПЕКТИ 

Студијата беше изведувана согласно со начелата на Хелсиншката декларација од 

1989 година. 

За сите пациенти кои беа вклучени во студијата претходно се обезбеди согласност, 

по целосно и разбирливо објаснување на сите аспекти на студијата. 
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 7. РЕЗУЛТАТИ 

Во нашата студиска група од 100 оперирани пациенти, 58 беа мажи, а 42 жени, со 

средна возраст од 34.70 ± 14.99 год. На долната табела 7 се прикажани демографски, 

клинички и лабораториски карактеристики на испитуваната популација. 

Табела 7. Демографски, клинички и лабораториски карактеристики на 

испитуваната популација 

Испитувана популација  N =100 

 

 

Возраст (години ) 34.70 ± 14.99  (14 - 77) 

       Мажи (N = 58) 35.94 ± 16.33    

       Жени (N = 42) 32.97 ± 12.90   

Време од појава на симптоми (во часови) 40.11 ± 35.21  (3-180) 

 

Клинички карактеристики 

 

     МБ  57 (50 %) 

     Анорексија 60 (60 %) 

     Гадење/повраќање 97 (97 %) 

     ДБ  25 (25 %) 

     ДДК  18 (18 %) 

     БДП  100 (100 %) 

     Рибаунд  85 (85 %) 

     Покачена температура   (≥37.3 °C) 27 (28 %) 

 

Лабораториски анализи 

 

     Леукоцитоза (10^9/ l) 14.23 ±3.96 (5.1 - 26,9) 

     Леукоцитен лев шифт   78,26 ± 11.44 (73 - 94.2 %) 

     ЦРП (мг/л) 71.98 ± 77.72 (0,2 -320) 

 

Ултрасонографија 

 

     Позитивен 76 % 

     Негативен                          24 % 

МБ - мигрирачка болка; ДБ - дифузна болка; ДДК - долен десен квадрант;                           

БДП - болка на длабока палпација 

 

Пациентите беа поделени во 3 групи, во согласност со добиениот хистопатолошки наод за 

навремена, задоцнета и непотребна апендектомија. 
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Слика 8. Навремена, задоцнета и непотребна апендектомија, согласно со ХПН 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во табела 8 компаративно се прикажани одредени социо-демографски и клинички 

параметри на испитаниците од 3-те анализирани групи: групата со навремена, групата со 

задоцнета и групата со непотребна апендектомија.  

 

Табела 8.   Дескрипција на анализираните групи испитаници 

 

Варијабла апендектомија 

навремена 

(n=74) 

задоцнета 

(n=16) 

непотребна 

(n=10) 

Возраст, години (mean±SD) 34.05 ± 14.8 42.87 ± 16.3 26.40 ± 7.8 

Пол  (n(%))    

мажи 44 (59.46) 10 (62.50) 4 (40) 

жени 30 (40.54) 6 (37.50) 6 (60) 

Симптоми  (n(%))    

MБ 42 (56.76) 9 (56.25) 6 (60) 

ДДК 14 (18.92) 3 (18.75) 1 (10) 

ДБ 18 (24.32) 4 (25) 3 (30) 

Час до прием (mean±SD) 40.66 ± 38.2 39.87 ± 30.1 36.40 ± 17.6 

Анорексија  (n(%))    

да 45 (60.81) 10 (62.5) 5 (50) 

не 29 (39.19) 6 (37.5) 5 (50) 

Гадење  (n(%))    

да 72 (97.3) 16 (100) 9 (90) 

не 2 (2.7) 0 1 (10) 

Ribaund    

да 61 (82.43) 15 (93.75) 9 (90) 

не 13 (17.57) 1 (6.25) 1 (10) 

Температура (mean±SD) 37.16 ± 0.5 37.16 ± 0.7 36.95 ± 0.6 

WBC  (mean±SD) 14.75 ± 4.0 13.81 ± 3.4 11.11 ± 2.8 

Леук. лев шифт(mean±SD) 80.19 ± 7.6 77.49 ± 7.5 65.11 ± 25.6 

ЦРП  (mean±SD) 72.64 ± 82.0 95.97 ± 65.1 28.74 ± 41.2 

Ултразвук  (n(%))    

позитивен 62 (83.78) 7 (43.75) 7 (70) 

негативен 12 (16.22) 9 (56.25) 3 (30) 

Вкупно испитаници со апендектомија 
N=100 

Непотребна   N=10 Задоцнета  N=16 Навремена  N=74 
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Алварадо (mean±SD) 8.53 ± 1.0 8.25 ± 1.2 7.40 ± 1.3 

АИО  (mean±SD) 8.08 ± 1.5 8.0 ± 1.2 6.20 ± 1.4 

РИПАСА (mean±SD) 11.03 ± 1.9 10.09 ± 1.4 8.60 ± 0.9 

Тзанакис (mean±SD) 13.31 ± 2.5 11.12 ± 3.1 10.80 ± 2.4 

Пост Оп ден (mean±SD) 4.74 ± 2.9 4.63 ± 1.5 2.80 ± 0.6 

Компликации  (n(%))    

без компликации 70 (94.59) 14 (87.5) 10 (100) 

инфекција на рана 3 (4.05) 2 (12.5) 0 

ревизија 1 (1.35) 0 0 

 

 

7.1. Споредба на пациенти со навремена, задоцнета и непотребна апендектомија 

7.1.1. Анализа на примерокот според  возраст и возрасни групи 

Просечната возраст на пациентите со навремена, задоцнета и непотребна 

апендектомија беше 34.05 ± 14.8, 42.87 ± 16.3 и 26.40 ± 7.8 години, консеквентно. 

Тестираната разлика во просечната возраст на пациентите од трите групи се потврди како 

статистички сигнификантна (p=0.017). Post-hoc анализата за меѓугрупни споредби покажа 

дека оваа вкупна сигнификантност се должи на сигнификантно различна возраст меѓу 

пациентите со задоцнета и непотребна апендектомија (p=0.016). Пациентите со задоцнета 

апендектомија беа во просек значајно постари од пациентите со непотребна 

апендектомија. (табела 9, табела 9а, слика 9) 

 

Табела 9.  Возраст на пациентите - навремена, задоцнета 

и непотребна апендектомија 

 

апендектомија Descriptive Statistics (возраст) 

mean ± SD min-max 

навремена 34.05 ± 14.8 14 – 77 

задоцнета 42.87 ± 16.3 15 – 67 

непотребна 26.40 ± 7.8 16 – 39 

p-level F=4.24  p=0.017  

F (Analysis of Variance) 

 

 

Табела 9a.  Тестирани разлики меѓу групите во однос на возраста 

 Меѓугрупни разлики (возраст) 

Post – hoc Tukey HSD test  

апендектомија апендектомија 

задоцнета непотребна 

навремена 0.076  0.266  

задоцнета  0.016  
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Слика 9.  Графички приказ на просечната возраст на пациентите – навремена, 

задоцнета и непотребна апендектомија 

 Mean 

 Mean±SE 

 Mean±SD 
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Возраста на испитаниците ја анализиравме и како квалитативна варијабла, во три 

возрасни групи: од 14 до 29, од 30 до 49 години и испитаници на возраст од 50 години и 

постари. Мнозинството на пациенти беа на возраст до 29 години, со застапеност од 45 %. 

Најмладата возрасна категорија беше најзастапена и во групите со навремена и 

непотребна апендектомија – 45.95 % (34), и 80 % (8), консеквентно, додека пациентите со 

задоцнета апендектомија беа најчесто на возраст од 30 до 49 години – 43.75 % (7). На 50-

годишна возраст и постари беа најчесто пациентите со задоцнета интервенција – 37.5 % 

(6). Како статистички сигнификантни се потврдија разликите во дистрибуцијата на трите 

возрасни групи меѓу пациентите со задоцнета и наврeмена апендектомија (p=0.03) и меѓу 

пациентите со задоцнета и непотребна апендектомија (p=0.006). Кај пациентите на возраст 

од 50 години и постари, апендектомијата почесто беше задоцнета споредено со 

пациентите од помладите возрасни групи. (табела 10, табела 10а, слика 10) 

Табела 10.   Возрасни групи – пациенти со навремена, задоцнета 

и непотребна апендектомија 

возраст апендектомија 

N (%) 
навремена 

n (%) 

задоцнета 

n (%) 

непотребна 

n (%) 

14 – 29  45 (45) 34 (45.95) 3 (18.75) 8 (80) 

30 – 49  39 (39) 30 (40.54) 7 (43.75) 2 (20) 

≥ 50 16 (16) 10 (13.51) 6 (37.5) 0 
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Табела 10a. Тестирани разлики меѓу групите во однос на возрасни групи 

 

 Меѓугрупни разлики (возрасни групи) 

апендектомија апендектомија 

задоцнета непотребна 

навремена a0.03   b0.17  

задоцнета  b0.006   
a Chi-square , bFisher exact 

Слика 10.  Графички приказ на дистрибуција на возрасните групи – пациенти со 

навремена, задоцнета и непотребна апендектомија 

 

 

7.1.2. Анализа на примерокот според  пол 

Половата структура на испитаниците ја сочинуваа 58 % машки и 42 % женски 

пациенти. Навремена и задоцнета апендектомија почесто беше извршена кај пациенти од 

машки пол – 59.5 % (44) и 62.5 % (10), следствено, додека апендектомијата беше 

непотребно направена почесто кај женски пациенти, но без статистичка сигнификантна 

разлика. Трите групи не се разликуваа сигнификантно во однос на половата структура на 

пациентите (p>0.05). (табела 11, табела 11а, слика 11) 

Табела 11.  Дистрибуција според пол – пациенти со навремена, задоцнета 

и непотребна апендектомија 

 

пол апендектомија 

n (%) 
навремена 

n (%) 

задоцнета 

n (%) 

непотребна 

n (%) 

мажи 58 (58) 44 (59.46) 10 (62.50) 4 (40) 

жени 42 (42) 30 (40.54) 6 (37.50) 6 (60) 
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Табела 11a.  Тестирани разлики меѓу групите во однос на пол 

 

 Меѓугрупни разлики (пол) 

апендектомија апендектомија 

задоцнета непотребна 

навремена a0.82  a0.24  

задоцнета  b0.42  
aChi-square , bFisher exact 

Слика 11.  Графички приказ на дистрибуција според пол – пациенти со навремена, 

задоцнета и непотребна апендектомија 

 

 

7.1.3. Анализа на примерокот според  симптоматологија и време на прием 

Согласно со резултатите во табела 12 и слика 12 за локализација на болката како 

симптом, 57 % од пациентите имаа мигрирачка болка, 25 % дифузна болка, кај 18 % 

пациенти болката беше локализирана во долниот десен квадрант. Локализацијата на 

болката не се разликуваше сигнификантно кај пациентите со навремена, задоцнета и 

непотребна апендектомија. Сите тестирани меѓугрупни споредби во однос на 

локализацијата на болката беа со вредност на p>0.05. (табела 12а). Анамнестички податок 

за мигрирачка болка беше добиен од 56.8 % (42) пациенти со навремена апендектомија, 

56.25 % (9) со задоцнета и 60 % (6) пациенти со непотребна апендектомија.  

Со болка во долен десен квадрант беа хоспитализирани 18.9 % (14) пациенти со 

навремена апендектомија, 18.75 % (3) со задоцнета и 1 пациент со непотребна 

апендектомија. Дифузна болка имаа 24.3 % (18) пациенти со навремена апендектомија,  25 

% (4) со задоцнета и 30 % (3) пациенти со непотребна апендектомија. 

 



 

59 

Табела 12.  Дистрибуција според симптоматологија - пациенти со навремена, 

                  задоцнета и непотребна апендектомија 

 

симптоми апендектомија 

n (%) 
навремена 

n (%) 

задоцнета 

n (%) 

непотребна 

n (%) 

MБ 57 (57) 42 (56.76) 9 (56.25) 6 (60) 

ДДК 18 (18) 14 (18.92) 3 (18.75) 1 (10) 

ДБ 25 (25) 18 (24.32) 4 (25) 3 (30) 

МБ - мигрирачка болка, ДДК - болка во десен долен квадрант, ДБ - дифузна болка 

 

Табела 12a.  Тестирани разлики меѓу групите во однос на симптоматологија 

 Меѓугрупни разлики (симптоми) 

апендектомија апендектомија 

задоцнета непотребна 

навремена 1.0   0.9  

задоцнета  1.0  

Fisher exact 

 

Слика 12.  Графички приказ на дистрибуција според симптоматологија – пациенти 

со навремена, задоцнета и непотребна апендектомија 

 

 

 

Средното време од појавата на првиот симптом до прием во болница беше најдолго 

кај пациентите со непотребна апендектомија (median=30 часа), а најкратко беше кај 

пациентите со навремена апендектомија (median=24 часа). Статистичката анализа не 

потврди сигнификантна разлика во времето поминато од почетокот на болеста до 
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хоспитализацијата, меѓу пациентите со навремена, задоцнета и непотребна апендектомија 

(p=0.43). (табела 13) 

Табела 13.  Просечно и средно време од почеток на болеста до прием – 

пациенти со навремена, задоцнета и непотребна апендектомија 

 

апендектомија Descriptive Statistics (Час до прием) 

mean ± SD median (IQR) 

навремена 40.66 ± 38.2 24 (20 – 48) 

задоцнета 39.87 ± 30.1 27 (24 – 49) 

непотребна 36.40 ± 17.6 30 (24 – 48) 

p-level H=1.68   p=0.43 

p (Kruskal-Wallis test) 

Согласно со резултатите од табела 14, слика 13, 60 % од пациентите биле примени во 

болница во период од 24 часа по појава на првиот симптом на болеста,  од кои 63.5 % (47) 

во групата со навремена апендектомија, 50 % (8) во групата со задоцнета и 50 % (5) во 

групата со непотребна апендектомија. Хоспитализирани по повеќе од 48 часа од 

почетокот на болеста беа 25 % (4) пациенти со задоцнета, 23 % (17) со навремена и 20 % 

(2) пациенти со непотребна апендектомија. Не се потврди статистички сигнификантна 

разлика во дистрибуцијата на пациенти примени во болница до 24 часа, помеѓу 24 и 48 

часа, и повеќе од 48 часа по појава на првиот симптом на болеста, меѓу трите анализирани 

групи (p>0.05). (табела 14а).  

Табела 14.  Дистрибуција според временски групи до прием – 

пациенти со навремена, задоцнета и непотребна апендектомија 

 

 Апендектомија 

n (%) 
навремена 

n (%) 

задоцнета 

n (%) 

непотребна 

n (%) 

24 60 (60) 47 (63.51) 8 (50) 5 (50) 

25 – 48  17 (17) 10 (13.51) 4 (25) 3 (30) 

>48 23 (23) 17 (22.97) 4 (25) 2 (20) 

 

Табела 14a.  Тестирани разлики меѓу групите во однос на временски групи до прием 

 Меѓугрупни разлики (Час до прием) 

апендектомија апендектомија 

задоцнета непотребна 

навремена 0.39  0.35  

задоцнета  1.0  

Fisher exact 
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Слика 13.  Графички приказ на дистрибуција според временски групи до прием – 

пациенти со навремена, задоцнета и непотребна апендектомија 

 

 

 

Анорексија беше регистрирана кај 60 % испитаници, 60.8 % (45) од групата со навремена, 

62.5 % (10) од групата со задоцнета, 50 % (5) од групата со непотребна апендектомија. 

(табела 15) (слика 14). Резултатите од статистичката анализа покажаа дека зачестеноста на 

анорексија не се разликуваше сигнификантно меѓу групата со навремена и задоцнета 

апендектомија (p=0.89), меѓу групата со навремена и непотребна апендектомија (p=0.51) и 

меѓу групата со задоцнета и непотребна апендектомија  (p=0.69). (табела 15а).  

Табела 15.  Дистрибуција според зачестеност на анорексија – 

пациенти со навремена, задоцнета и непотребна апендектомија 

 

 апендектомија 

n (%) 
навремена 

n (%) 

задоцнета 

n (%) 

непотребна 

n (%) 

да 60 (60) 45 (60.81) 10 (62.5) 5 (50) 

не 40 (40) 29 (39.19) 6 (37.5) 5 (50) 

 

Табела 15a.  Тестирани разлики меѓу групите во однос на зачестеност на анорексија 

 

 Меѓугрупни разлики (анорексија) 

апендектомија апендектомија 

задоцнета непотребна 

навремена a0.9  a0.5  

задоцнета  b0.7  
aChi-square , bFisher exact 
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Гадење имале 97 % од испитаниците, по групи: 97.3 % (72) со навремена, сите 16 

пациенти со задоцнета и 90 % (9) со непотребна апендектомија. (табела 16) (слика 14) 

Статистичка несигнификантна беше разликата во зачестеноста на појава на гадење во сите 

меѓугрупни споредби (p=0.51, p=0.24 и p=0.38, консеквентно). (табела 16а). 

Табела 16.  Дистрибуција според зачестеност на гадење – 

пациенти со навремена, задоцнета и непотребна апендектомија 

 

гадење апендектомија 

n (%) 
навремена 

n (%) 

задоцнета 

n (%) 

непотребна 

n (%) 

да 97 (97) 72 (97.3) 16 (100) 9 (90) 

не 3 (3) 2 (2.7) 0 1 (10) 

p (Chi-square test) 

 

Табела 16a.  Тестирани разлики меѓу групите во однос на зачестеност на гадење 

 

 Меѓугрупни разлики (гадење) 

апендектомија апендектомија 

задоцнета непотребна 

навремена a0.51 a0.24 

задоцнета  b0.38 
aChi-square , bFisher exact 

 

Слика 14.  Графички приказ на дистрибуција според зачестеност на анорексија и 

гадење – пациенти со навремена, задоцнета и непотребна апендектомија 
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Сите пациенти имаа палпаторна болна осетливост во десен долен квадрант. Палпаторна 

одбивна осетливост имаа 85 % испитаници, најчесто од групата со задоцнета 

апендектомија – 93.75 % (15), следено од групата пациенти со непотребна – 90 % (9) и со 

навремена апендектомија – 82.4 % (61). (табела 17, слика 15) Позитивен Ribaund 

несигнификантно различно беше детектиран кај пациентите од трите групи (p>0.05). 

(табела 17а). 

 

Табелa 17.  Дистрибуција според Ribaund – 

пациенти со навремена, задоцнета и непотребна апендектомија 

 

Ribaund апендектомија 

n (%) 
навремена 

n (%) 

задоцнета 

n (%) 

непотребна 

n (%) 

да 85 (85) 61 (82.43) 15 (93.75) 9 (90) 

не 15 (15) 13 (17.57) 1 (6.25) 1 (10) 

 

Табела 17a.  Тестирани разлики меѓу групите во однос на Ribaund 

 

 Меѓугрупни разлики (Ribaund) 

апендектомија апендектомија 

задоцнета непотребна 

Навремена a0.26 a0.55 

Задоцнета  b1.0 
aChi-square , bFisher exact 

 

Слика 15.  Графички приказ на дистрибуција според Ribaund – 

пациенти со навремена, задоцнета и непотребна апендектомија 
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7.1.4. Анализа на примерокот според  телесна температура 

 

Телесна температура повисока од 37.3 ºC имаа 27 % испитаници и тие најчесто 

беа од групата со навремена апендектомија – 29.7 % (22); 25 % (4) пациенти со задоцнета 

и само 1 пациент со непотребна апендектомија имаа исто така телесна температура 

повисока од 37.3 ºC. (табела 18, слика 16). Трите групи пациенти не се разликуваа 

сигнификантно во однос на фреквенцијата на измерена телесна температура повисока од 

37.3 ºC (p=0.705, p=0.19 и p=0.62, консеквентно). (табела 18а) 

 

Табелa 18.  Дистрибуција според телесна температура повисока од 37.3 ºC – 

пациенти со навремена, задоцнета и непотребна апендектомија 

 

Температура 

>37.3 ºC 

апендектомија 

n (%) 
навремена 

n (%) 

задоцнета 

n (%) 

непотребна 

n (%) 

да 27 (27) 22 (29.73) 4 (25) 1 (10) 

не 73 (73) 52 (70.27) 12 (75) 9 (90) 

 

Табела 18a.  Тестирани разлики меѓу групите во однос на 

температура повисока од 37.3 ºC 

 

 Меѓугрупни разлики (Температура >37.3 ºC) 

апендектомија апендектомија 

задоцнета непотребна 

навремена a0.705 a0.19 

задоцнета  b0.62 
aChi-square , bFisher exact 

 

Слика 16.  Графички приказ на дистрибуција според телесна температура повисока 

од 37.3 ºC – пациенти со навремена, задоцнета и непотребна апендектомија 
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Средната телесна температура во просек беше 36.9 и 36.75 ºC, следствено во групите со 

навремена, задоцнета и непотребна апендектомија и без статистичка сигнификантна 

разлика меѓу нив (p=0.23). (табела 19) 

 

Табелa 19.  Телесна температура  – 

пациенти со навремена, задоцнета и непотребна апендектомија 

 

апендектомија Descriptive Statistics (телесна температура) 

mean ± SD median (IQR) 

навремена 37.16 ± 0.5 36.9 (36.8 – 37.5) 

задоцнета 37.16 ± 0.7 36.9 (36.75 – 37.4) 

непотребна 36.95 ± 0.6 36.75 (36.7 – 36.9) 

p-level H=2.89  p=0.24 

p (Kruskal-Wallis test) 

 
 

Висока телесна температура не беше карактеристична за оваа група на испитаници 

примени со сомнение за акутен апендицитис. Само 5 пациенти имаа телесна температура 

повисока од 38.5 ºC, 3 пациенти со навремена апендектомија и по еден од групите со 

задоцнета и непотребна. Телесна температура пониска од 37.3 ºC имаа најчесто 

пациентите со непотребна оперативна интервенција – 90 % (9). (табела 20) 

Разликите во дистибуција на пациенти со телесна температура пониска од 37.3 ºC, од 37.4 

до 38.5 ºC и повисока од 38.5 ºC меѓу трите групи беа недоволни за статистичкa 

сигнификантност (p=0.61, p=0.09, p=0.36, консеквентно). (табела 20а)  
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Табелa 20.  Дистрибуција според телесна температура  – 

пациенти со навремена, задоцнета и непотребна апендектомија 

 

температура апендектомија 

n (%) 
навремена 

n (%) 

задоцнета 

n (%) 

непотребна 

n (%) 

<37.3 71 (71) 50 (67.57) 12 (75) 9 (90) 

37.4 – 38.5 24 (24) 21 (28.38) 3 (18.75) 0 

>38.5 5 (5) 3 (4.05) 1 (6.25) 1 (10) 

 

 

 

Табела 20a.  Тестирани разлики меѓу групите во однос на 

телесна температура 

 

 Меѓугрупни разлики (телесна температура) 

апендектомија апендектомија 

задоцнета непотребна 

навремена a0.61 a0.09 

задоцнета  b0.36  
aChi-square , bFisher exact 

7.1.5. Анализа на примерокот според  инфламаторни маркери 

Леукоцитите презентираа највисоки средни вредности кај пациентите со 

навремена апендектомија (median=15.15), а најниски кај пациентите со непотребна 

апендектомија (median=11.7). Пациентите со задоцнета интервенција имаа средна 

вредност на леукоцити од 13.7. (табела 21, слика 17). За p=0.02 се потврди вкупна 

статистичка сигнификантна разлика во вредноста на леукоцитите меѓу трите групи 

пациенти. Post-hoc анализата за меѓугрупните споредби покажа дека оваа вкупна 

сигнификантност се должи на значајно повисоки леукоцити кај пациентите со навремена 

апендектомија, во однос на оние со непотребна апендектомија (p=0.011). (табела 21а) 

 

Табела 21.  Просечни и средни вредности на леукоцити  – 

пациенти со навремена, задоцнета и непотребна апендектомија 

апендектомија Descriptive Statistics (WBC) 

mean ± SD median (IQR) 

навремена 14.75 ± 4.0 15.15 (12 – 16.9) 

задоцнета 13.81 ± 3.4 13.7 (11.6 – 16.15) 

непотребна 11.11 ± 2.8 11.7 (9.5 – 12.5) 

p-level H=8.89  p=0.02 

p (Kruskal-Wallis test) 
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Табела 21a. Тестирани разлики меѓу групите во однос на леукоцити 

 

 Меѓугрупни разлики (WBC) 

Post – hoc Mann-Whitney  test 

апендектомија апендектомија 

задоцнета непотребна 

навремена 0.91 0.011 

задоцнета  0.25 

 

 

Слика 17.  Графички приказ на средни вредности на леукоцити  – 

пациенти со навремена, задоцнета и непотребна апендектомија 

 

 

 Median 
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Вредностите на леукоцитите ги анализиравме во три групи: пониски од 10, од 10 до 15 и 

вредности повисоки од 15 х109/L. Леукоцити повисоки од 15х109/L беа регистрирани кај 

44 % испитаници, 51.35 % (38) пациенти со навремена апендектомија, 31.25 % (5) со 

задоцнета апендектомија и кај еден пациент со непотребно направена апендектомија. 

Почестиот наод на леукоцити повисоки од 15 х109/L, а пониски од 10х109/L и од 10 до 15 

х109/L кај пациентите со навремена апендектомија во однос на останатите две групи 

пациенти беше и статистички потврден само во однос на групата пациенти со непотребна 

апендектомија (p=0.02). (табела 22, табела 22а, слика 18). 
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Табелa 22.   Дистрибуција според број на леукоцити  – 

пациенти со навремена, задоцнета и непотребна апендектомија 

 

леукоцити апендектомија 

n (%) 
навремена 

n (%) 

задоцнета 

n (%) 

непотребна 

n (%) 

<10.000 13 (13) 8 (10.81) 2 (12.5) 3 (30) 

10.000 – 15 43 (43) 28 (37.84) 9 (56.25) 6 (60) 

>15 44 (44) 38 (51.35) 5 (31.25) 1 (10) 

 

Табела 22a.   Тестирани разлики меѓу групите во однос на леукоцити 

 

 Меѓугрупни разлики (леукоцити) 

апендектомија апендектомија 

задоцнета непотребна 

навремена a0.33 a0.02 

задоцнета  b0.4 
aChi-square , bFisher exact 

Слика 18.  Графички приказ на дистрибуција според број на леукоцити  – 

пациенти со навремена, задоцнета и непотребна апендектомија 

 

 

 

Леукоцитен лев шифт презентираа највисоки средни вредности кај пациентите со 

навремена апендектомија, а најниски кај пациентите со непотребна апендектомија. (табела 

23). За p=0.000 се потврди вкупна статистичка сигнификантна разлика во вредноста на 

леукоцитите меѓу трите групи пациенти. Post-hoc анализата за меѓугрупните споредби 

покажа дека оваа вкупна сигнификантност се должи на значајно повисок леукоцитен лев 

шифт кај пациентите со навремена апендектомија во однос на оние со непотребна 

(p=0.000) и задоцнета во однос на оние со непотребна (p=0.013) (табела 23а) 
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Табелa 23. Просечни и средни вредности на леукоцитен лев шифт - 

пациенти со навремена, задоцнета и непотребна апендектомија 
 

апендектомија Descriptive Statistics (Леук. лев шифт) 

mean ± SD median (IQR) 

навремена 80.19 ± 7.6 79.9 (75.7 – 86.2) 

задоцнета 77.49 ± 7.5 76.45 (71.95 – 83.8) 

непотребна 65.11 ± 25.6 75.85 (53.3 – 79.6) 

p-level H=8.92  p=0.0003 
p (Kruskal-Wallis) 

Табела 23a.  Меѓугрупни разлики на леукоцитен лев шифт- 

пациенти со навремена, задоцнета и непотребна апендектомија 

 

 Post – hoc Mann-Whitney  test 

апендектомија апендектомија 

задоцнета непотребна 

навремена 0.63 0.0003 

задоцнета  0.013 

 

Разликите во дистрибуција на пациенти со леукоцитен лев шифт пониска од 75, од 75 до 

85 и повисока од 85 меѓу трите групи беа недоволни статистички несигнификантни 

(p=0.26, p=0.35, p=0.76, консеквентно). (табела 24, 24а)  

 

Табелa 24. Дистрибуција според вредностите на леукоцитен лев шифт- 

пациенти со навремена, задоцнета и непотребна апендектомија 

 

Леук. Lev 

Shift 

апендектомија 

n (%) 
навремена 

n (%) 

задоцнета 

n (%) 

непотребна 

n (%) 

<75 25 (25) 15 (20.27) 6 (37.5) 4 (40) 

75 – 85 52 (52) 41 (55.41) 6 (37.5) 5 (50) 

>85 23 (23) 18 (24.32) 4 (25) 1 (10) 

 

Табела 24a.  Меѓугрупни разлики на леукоцитен лев шифт- 

пациенти со навремена, задоцнета и непотребна апендектомија 

 

 Меѓугрупни разлики (Леук. Лев Шифт) 

апендектомија апендектомија 

задоцнета непотребна 

навремена a0.267 a0.352 

задоцнета  b0.765 
aChi-square , b Fisher 
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Ц-реактивниот протеин презентираше највисоки вредности кај пациентите со 

акутен апендицитис и задоцнета интервенција (median=96.45), пониски кај пациентите со 

навремена интервенција (median=36), најниска кај пациентите со непотребна 

апендектомија (median=15.7). (табела 25, слика 19). За p=0.032 се потврди статистичка 

сигнификантност меѓу трите групи во однос на серумските концентрации на ЦРП, која се 

должи на значајно повисоки концентрации во групата со задоцнета апендектомија во 

однос на групата со непотребна апендектомија (p=0.027). (табела 25а)   

Табелa 25.  Просечни и средни вредности на ЦРП  – 

пациенти со навремена, задоцнета и непотребна апендектомија 

апендектомија Descriptive Statistics (ЦРП) 

mean ± SD median (IQR) 

навремена 72.64 ± 82.0 36 (11.2 – 113.5) 

задоцнета 95.97 ± 65.1 96.45 (39.45 – 136.8) 

непотребна 28.74 ± 41.2 15.7 (7.3 – 32.2) 

p-level H=6.91 p=0.032 

p (Kruskal-Wallis test) 

 

Табела 25a. Тестирани разлики меѓу групите во однос на ЦРП 

 Меѓугрупни разлики (ЦРП) – 

Post – hoc Mann-Whitney  test 

апендектомија апендектомија 

задоцнета непотребна 

навремена 0.26 0.25 

задоцнета  0.027 

 

Слика 19. Графички приказ на средни вредности на ЦРП  – 

пациенти со навремена, задоцнета и непотребна апендектомија 
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Статистичка сигнификантна разлика беше најдена меѓу групите со задоцнета и 

непотребна интервенција и во однос на вредностите на ЦРП анализирани како пониски од 

10, од 10 до 49 и повисоки од 49 мг/л (p<0.001); 75 % (12) пациенти од групата со 

задоцнета апендектомија имаа вредности на ЦРП повисоки од 50, наспроти само 1 

пациент од групата со непотребна интервенција. Вакви пациенти во групата со навремена 

апендектомија беа 44.6 % (33). (табела 26, табела 26а, слика 20)  

 

Табелa  26.  Дистрибуција според вредности на ЦРП – 

пациенти со навремена, задоцнета и непотребна апендектомија 

 

ЦРП апендектомија 

n (%) 
навремена 

n (%) 

задоцнета 

n (%) 

непотребна 

n (%) 

<10 16 (16) 12 (16.22) 0 4 (40) 

10 – 49 38 (38) 29 (39.19) 4 (25) 5 (50) 

>50 46 (46) 33 (44.59) 12 (75) 1 (10) 

 

Табела 26a. Тестирани разлики меѓу групите во однос на ЦРП 

 

 Меѓугрупни разлики (ЦРП) 

апендектомија апендектомија 

задоцнета непотребна 

навремена a0.056 a0.054 

задоцнета  b0.00000 
aChi-square , b Fisher exact 

 

 

Слика 20. Графички приказ на дистрибуција според вредности на ЦРП – 

пациенти со навремена, задоцнета и непотребна апендектомија 
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7.1.6. Анализа на примерокот според  ултрасонографски наод 

Позитивен ултрасонографски (УС) наод беше дијагностициран кај 76 % 

испитаници, 83.8 % (62) со навремена апендектомија, 43.75 % (7) со задоцнета 

апендектомија и 70 % (7) со непотребна апендектомија. Статистичка сигнификантна 

разлика во зачестеност на детектирање наод на апендицитис се потврди меѓу пациентите 

со навремена и задоцнета апендектомија (p=0.0006), односно, позитивниот УС наод беше 

почесто асоциран со навремена апендектомија наспроти задоцнета. (табела 27, табела 27а, 

слика 21)  

Табелa 27.  Дистрибуција според УС наод – 

пациенти со навремена, задоцнета и непотребна апендектомија 

 

УС 

 

Апендектомија 

n (%) 
навремена 

n (%) 

задоцнета 

n (%) 

непотребна 

n (%) 

позитивен 76 (76) 62 (83.78) 7 (43.75) 7 (70) 

негативен 24 (24) 12 (16.22) 9 (56.25) 3 (30) 

 

Табела 27a.  Тестирани разлики меѓу групите во однос на УС наод 

 

 Меѓугрупни разлики (Ултрасонографија) 

апендектомија Апендектомија 

задоцнета непотребна 

навремена a0.0006 a0.28 

задоцнета  b0.25 
aChi-square , bFisher 
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Слика 21. Графички приказ на дистрибуција според УС наод – 

пациенти со навремена, задоцнета и непотребна апендектомија 

 

 

 

7.1.7. АНАЛИЗА НА СКОРИНГ СИСТЕМИТЕ 

 

1. Алварадо скоринг систем 

Согласно со добиените резултати, Алварадо скоринг системот имаше највисока 

средна вредност во групата пациенти со навремена апендектомија (median=9), следено од 

групата со задоцнета и непотребна апендектомија (median=8 и 7, консеквентно). (табела 

28, слика 22). Тестираната разлика во вредноста на Алварадо скоринг системот меѓу трите 

групи беше статистички сигнификантна (p=0.027). Меѓугрупните споредби потврдија 

статистички сигнификантна разлика меѓу групите со навремена и непотребна 

интервенција (p=0.035), како резултат на значајно повисоки Алварадо скорови доделени 

на пациентите со навремена интервенција наспроти оние кај кои апендектомијата беше 

непотребна. (табела 28а)   

 Табелa 28.   Просечни и средни вредности на Aлварадо скор  – 

пациенти со навремена, задоцнета и непотребна апендектомија 

 

апендектомија Descriptive Statistics (Алварадо) 

mean ± SD median (IQR) 

навремена 8.53 ± 1.0 9 (8 – 9) 

задоцнета 8.25 ± 1.2 8 (7.5 – 9) 

непотребна 7.40 ± 1.3 7 (6 – 9) 

p-level H=7.22 p=0.027 

p (Kruskal-Wallis test) 
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Табела 28a. Тестирани разлики меѓу групите во однос на Алварадо скор 

 

 

 Меѓугрупни разлики (Алварадо)- 

Post – hoc Mann-Whitney  test 

апендектомија Апендектомија 

задоцнета Непотребна 

навремена 1.0 0.035 

задоцнета  0.43 

 

 

 

 

Слика 22. Графички приказ на средни вредности на Aлварадо скор  – 

пациенти со навремена, задоцнета и непотребна апендектомија 
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Кај најголем дел од испитаниците Алварадо скоринг системот имаше вредност повисока 

од 8 (49 %). Дистрибуцијата на овој скоринг систем во трите групи покажува дека во 

групата со навремена интервенција најголем дел пациенти имаа вредност на Алварадо 

повисок од 8 - 54.05 % (40), додека во групите со задоцнета и непотребна интервенција 

мнозинството пациенти имаа вредности на Алварадо 7 или 8 – 56.25 % (9) и 40 % (4), 

консеквентно. (табела 29, слика 23). Резултатите од статистичката анализа покажаа дека 

пациентите со навремена апендектомија имаа значајно различна дистрибуција на 

Алварадо скоринг системот од пациентите со непотребна (p=0.023).(табела 29а)  
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Табелa 29.  Дистрибуција според Алварадо скор вредности – 

пациенти со навремена, задоцнета и непотребна апендектомија 

 

Алварадо апендектомија 

n (%) 
навремена 

n (%) 

задоцнета 

n (%) 

непотребна 

n (%) 

<7 7 (7) 3 (4.05) 1 (6.25) 3 (30) 

7 – 8 44 (44) 31 (41.89) 9 (56.25) 4 (40) 

>8 49 (49) 40 (54.05) 6 (37.5) 3 (30) 

 

Табела 29a. Тестирани разлики меѓу групите во однос на Алварадо скор 

 Меѓугрупни разлики (Алварадо) 

апендектомија апендектомија 

задоцнета непотребна 

навремена a0.48 a0.023 

задоцнета  b0.36 
aChi-square , bFisher 

Слика 23. Графички приказ на дистрибуција според Алварадо скор вредности – 

пациенти со навремена, задоцнета и непотребна апендектомија 

 

 

 

2. Апендицитис инфламаторен одговор (АИО) скоринг систем 

Трите групи пациенти имаа сигнификантно различен скор за Апендицитис 

инфламаторен одговор (p=0.0034). Post hoc анализата за меѓугрупните споредби како 

сигнификантни ги потврди разликите во АИО скорот меѓу навремената интервенција 

наспроти непотребната (median 8 vs 6, p=0.035), и меѓу задоцнетата интервенција 

наспроти непотребната (median 8 vs 6, p=0.019). (табела 30, табела 30а, слика 24). 
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Табелa 30.  Просечни и средни вредности на AИО скорот  – 

пациенти со навремена, задоцнета и непотребна апендектомија 

 

 

апендектомија Descriptive Statistics (АИО скор) 

mean ± SD median (IQR) 

навремена 8.08 ± 1.5 8 (7 – 9) 

задоцнета 8.0 ± 1.2 8 (7.5 – 9) 

непотребна 6.20 ± 1.4 6 (5 – 7) 

p-level H=11.34  p=0.0034 

p (Kruskal-Wallis test) 

 

Табела 30a. Тестирани разлики меѓу групите во однос на АИО скорот 

 

 

 Меѓугрупни разлики (АИО скор) – 

Post – hoc Mann-Whitney  test 

апендектомија апендектомија 

задоцнета непотребна 

навремена 1.0 0.003 

задоцнета  0.019 

 

 

Слика 24. Графички приказ на средни вредности на AИО скор  – 

пациенти со навремена, задоцнета и непотребна апендектомија 

 

 

 Median 

 25%-75% 

 Min-Max 
навремена закаснета непотребна

апендектомија

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

А
И

О
С

 

 



 

77 

АИО скор понизок од 7 имаа најчесто пациентите со непотребна апендектомија – 60 % (6), 

АИО скор 7 или 8 најчесто имаа пациентите со навремена апендектомија – 47.3 % (35), 

АИО скор повисок од 8 имаа речиси подеднаков процент на пациенти од групите со 

навремена и задоцнета интервенција – 37.8 % (28), 37.5 % (6), консеквентно, и само 1 

пациент кај кој апендектомијата била непотребна. (табела 31, слика 25). Тестираната 

разлика во дистрибуцијата на пациенти со АИО скор понизок од 7, 7 или 8 и повисок од 8, 

беше статистички сигнификантна само меѓу групата со навремена и непотребна 

интервенција (p=0.007). (табела 31а) 

 

Табелa 31.  Дистрибуција според АИО скор вредности – 

пациенти со навремена, задоцнета и непотребна апендектомија 

 

АИО скор апендектомија 

n (%) 
навремена 

n (%) 

задоцнета 

n (%) 

непотребна 

n (%) 

<7 20 (20) 11 (14.86) 3 (18.75) 6 (60) 

7 – 8 45 (45) 35 (47.3) 7 (43.75) 3 (30) 

>8 35 (35) 28 (37.84) 6 (37.5) 1 (10) 

 

 

 

Табела 31a. Тестирани разлики меѓу групите во однос на АИО скор 

 

 Меѓугрупни разлики (АИО скор) 

апендектомија Апендектомија 

Задоцнета Непотребна 

навремена a0.92 a0.007 

задоцнета  b0.09 
aChi-square , bFisher 

 

Слика 25. Графички приказ на дистрибуција според АИО скор вредности – 

пациенти со навремена, задоцнета и непотребна апендектомија 
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3. РИПАСА скоринг систем 

Испитаниците во оваа студија доминантно имаа РИПАСА скор повисок од 8 (92 

%),  а немаше пациенти со скор понизок од 7. РИПАСА скор повисок од 8 во трите групи 

имаа 94.6 % (70), 93.75 % (15) и 70 % (7) пациенти, следствено. Разликата во дистрибуција 

на РИПАСА скор 7 или 8 и повисок од 8, во меѓугрупните тестирања беше статистички 

сигнификантна меѓу пациентите со навремена и непотребна апендектомија (p=0.0083). 

(табела 32, табела 32а, слика 26) 

Табелa 32.  Просечни и средни вредности на РИПАСА скор  – 

пациенти со навремена, задоцнета и непотребна апендектомија 

 

апендектомија Descriptive Statistics (РИПАСА) 

mean ± SD median (IQR) 

навремена 11.03 ± 1.9 10.5 (9.5 – 12.5) 

задоцнета 10.09 ± 1.4 10 (9.25 – 10.5) 

непотребна 8.60 ± 0.9 8.5 (8 – 9) 

p-level H=17.9 p=0.00024 
p (Kruskal-Wallis test) 

 

Табела 32a. Тестирани разлики меѓу групите во однос на РИПАСА скор 

 

 Меѓугрупни разлики (РИПАСА) – 

Post – hoc Mann-Whitney  test 

апендектомија апендектомија 

задоцнета непотребна 

навремена 0.23 0.00016 

задоцнета  0.09 
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Слика 26. Графички приказ на средни вредности на РИПАСА скор  – 

пациенти со навремена, задоцнета и непотребна апендектомија 
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Статистичка сигнификантна разлика се потврди меѓу пациентите со навремена, задоцнета 

и непотребна апендектомија во однос на вредноста на РИПАСА скоринг системот 

(p=0.00024). Меѓугрупните тестирања како сигнификантна ја потврдија разликата меѓу 

навремена и непотребна апендектомија (median 10.5 vs 8.5, p=0.00016), додека разликата 

меѓу навремена и задоцнета, и задоцнета и непотребна апендектомија беа 

несигнификантни (p>0.05). (табела 33, табела 33а, слика 27) 

Табелa 33. Дистрибуција според РИПАСА скор вредности – 

пациенти со навремена, задоцнета и непотребна апендектомија 

 

РИПАСА апендектомија 

n (%) 
навремена 

n (%) 

задоцнета 

n (%) 

непотребна 

n (%) 

7 – 8 8 (8) 4 (5.41) 1 (6.25) 3 (30) 

>8 92 (92) 70 (94.59) 15 (93.75) 7 (70) 

 

Табела 33a. Тестирани разлики меѓу групите во однос на РИПАСА скор 

 

 Меѓугрупни разлики (РИПАСА) 

апендектомија апендектомија 

задоцнета непотребна 

навремена a0.9 a0.0083 

задоцнета  b0.26 
aChi-square , bFisher 
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Слика 27. Графички приказ на дистрибуција според РИПАСА скор вредности – 

пациенти со навремена, задоцнета и непотребна апендектомија 

 

 

 

4. Тзанакис скоринг системот 

Тзанакис скоринг системот имаше најголема вредност во групата со навремена 

апендектомија (средна вредност 15), пониска во групата со непотребна интервенција 

(средна вредност 11), најниска во групата со задоцнета апендектомија (средна вредност  

9). За p=0.0007 се потврди вкупна статистичка сигнификантност меѓу трите групи во 

однос на вредноста на Тзанакис, која се должеше на значајно повисок скор во групата со 

навремена интервенција наспроти задоцнета и непотребна интервенција (post-hoc p=0.032, 

p=0.014, консеквентно). (табела 34, табела 34а, слика 28) 

Табелa 34.  Просечни и средни вредности на Тзанакис скор  – 

пациенти со навремена, задоцнета и непотребна апендектомија 

 

апендектомија Descriptive Statistics (Тзанакис) 

mean ± SD median (IQR) 

навремена 13.31 ± 2.5 15 (12.5 – 15) 

задоцнета 11.12 ± 3.1 9 (9 – 15) 

непотребна 10.80 ± 2.4 11 (9 – 13) 

p-level H=14.64  p=0.0007 

p (Kruskal-Wallis test) 

 

 

Табела 34a. Тестирани разлики меѓу групите во однос на Тзанакис скор 
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 Меѓугрупни разлики (Тзанакис) – 

Post – hoc Mann-Whitney  test 

апендектомија Апендектомија 

задоцнета непотребна 

навремена 0.032 0.014 

задоцнета  1.0 

 

 

Слика 28.  Графички приказ на средни вредности на Тзанакис  – 

пациенти со навремена, задоцнета и непотребна апендектомија 
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Анализирањето на вредноста на Тзанакис скорот во три групи (понизок од 7, 7 или 8 и 

повисок од 8), покажа дека 95 % од испитаниците имаат скор повисок од 8. И во 

дистрибуцијата во трите групи доминира Тзанакис скорот повисок од 8-97.3 % (72), 87.5 

% (14) и 90 % (9), консеквентно. (табела 35, слика 29). Не беше најдена статистичка 

сигнификантна разлика меѓу пациентите со навремена, задоцнета и непотребна 

интервенција во однос на вредноста на Тзанакис скор понизок од 7, 7 или 8 и повисок од 8 

(p>0.05). (табела 35а) 

 

Табелa 35. Дистрибуција според Тзанакис скор вредности – 

пациенти со навремена, задоцнета и непотребна апендектомија 

 

Тзанакис апендектомија 

n (%) 
навремена 

n (%) 

задоцнета 

n (%) 

непотребна 

n (%) 

<7 1 (1) 0 0 1 (10) 

7 – 8 4 (4) 2 (2.7) 2 (12.5) 0 
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>8 95 (95) 72 (97.3) 14 (87.5) 9 (90) 

 

Табела 35a. Тестирани разлики меѓу групите во однос на Тзанакис скор 

 

 Меѓугрупни разлики (Тзанакис) 

апендектомија апендектомија 

задоцнета непотребна 

навремена a0.085 a0.13 

задоцнета  b0.29 
aChi-square , bFisher 

 

Слика 29. Графички приказ на дистрибуција според Тзанакис скор вредности – 

пациенти со навремена, задоцнета и непотребна апендектомија 

 

 

 

7.1.8. Анализа на примерокот според  должина на хоспитализација 

Средната должина на хоспитализација по извршената интеревнција беше 5 дена 

за пациентите со задоцнета апендектомија, 4 дена за пациентите со навремена, 3 дена за 

пациентите со непотребна апендектомија. За p=0.012 се потврди вкупна статистичка 

сигнификантна разлика во должината на болничкиот престој, постоперативно, меѓу трите 

групи. Пацентите со навремена и задоцнета апендектомија сигнификантно подолго 

престојуваа во болница по извршената интервенција од пациентите кај кои 

апендектомијата беше непотребна (p=0.024, p=0.017, консеквентно). 
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Табелa 36. Просечна и средна должина на хоспитализација – 

пациенти со навремена, задоцнета и непотребна апендектомија 

 

апендектомија Descriptive Statistics  (Постоперативни денови) 

mean ± SD median (IQR) 

навремена 4.74 ± 2.9 4 (3 – 6) 

задоцнета 4.63 ± 1.5 5 (3.5 – 6) 

непотребна 2.80 ± 0.6 3 (2 – 3) 

p-level H=8.77  p=0.012 
p (Kruskal-Wallis test) 

 

Табела 36a. Тестирани разлики меѓу групите во однос на должина на 

хоспитализација 

 

 Меѓугрупни разлики (Постоперативни денови) - 

Post – hoc Mann-Whitney  test 

апендектомија апендектомија 

задоцнета непотребна 

навремена 1.0 0.024 

задоцнета  0.017 sig 

 

Слика 30. Графички приказ на средна должина на хоспитализација – 

пациенти со навремена, задоцнета и непотребна апендектомија 
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Должина на постоперативна хоспитализација пократка од 3 дена имаа најчесто пациентите 

со непотребна апендектомија – 30 % (3), од 3 до 5 дена, исто така, најчесто имаа 
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пациентите со непотребна навремена апендектомија – 70 % (7), повеќе од 5 дена по 

интервенцијата биле во болница најчесто пациентите со задоцнета апендектомија – 37.5 % 

(6). (табела 36, слика 30). Тестираната разлика во дистрибуција на должината на 

хоспитализација пократка од 3 дена, од 3 до 5 дена и подолга од 5 дена, меѓу групите со 

навремена, задоцнета и непотребна апендектомија беше статистички несигнификантна 

(p>0.05). (табела 36а) 

Табелa 37. Дистрибуција според број на постоперативни денови - 

пациенти со навремена, задоцнета и непотребна апендектомија 

 

Постоперативни 

денови 

апендектомија 

n (%) 
навремена 

n (%) 

задоцнета 

n (%) 

непотребна 

n (%) 

<3 17( 12 (16.22) 2 (12.5) 3 (30) 

3 – 5 57 42 (56.76) 8 (50) 7 (70) 

>5 26 20 (27.03) 6 (37.5) 0 

 

Табела 37a. Тестирани разлики меѓу групите во однос на бројот на постоперативни 

денови 

 

 Меѓугрупни разлики (Постоперативни денови) 

апендектомија апендектомија 

задоцнета непотребна 

навремена b0.74 a0.097 

задоцнета  b0.072 
aChi-square , bFisher 

 

Слика 31.  Графички приказ на дистрибуција според бројот на постоперативни 

денови 

пациенти со навремена, задоцнета и непотребна апендектомија 
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7.1.9. Анализа на примерокот според компликациите   

Компликации од интервенцијата беа регистрирани кај 6 % испитаници, 5.4 % (4) 

од групата со навремена апендектомија (3 со инфекција на рана, 1 со ревизија), 12.5 % (2) 

од групата со задоцнета апендектомија (и двата случаи со постоперативна инфекција), а 

ниту еден од групата со непотребна интервенција. Статистичката анализа не ја потврди 

како сигнификантна разликата во зачестеноста на постоперативно појавени компликации 

меѓу трите групи (p>0.05). (табела 38, табела 38а, слика 32) 

 

Табелa 38.  Дистрибуција според компликации - 

пациенти со навремена, задоцнета и непотребна апендектомија 

 

компликации апендектомија 

n (%) 
навремена 

n (%) 

задоцнета 

n (%) 

непотребна 

n (%) 

без компликации 94 70 (94.59) 14 (87.5) 10 (100) 

инфекција на рана 5 3 (4.05) 2 (12.5) 0 

ревизија 1 1 (1.35) 0 0 

 

Табела 38a. Тестирани разлики меѓу групите во однос на компликации 

 

 Меѓугрупни разлики (компликации) 

апендектомија апендектомија 

задоцнета непотребна 

навремена a0.3 a0.45 

задоцнета  b0.51 
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aChi-square , bFisher 

Слика 32. Графички приказ на дистрибуција според компликации - 

пациенти со навремена, задоцнета и непотребна апендектомија 

 

7.1.10. Анализа на примерокот според  типот на операцијата 

Согласно со резултатите од табела 39, пациентите кои беа вклучени во студијата 

најчесто беа оперирани со класична апендектомија (53 %). По групи, класична 

апендектомија најчесто беше применета кај пациентите со задоцнета интервенција – 68.75 

% (11), лапароскопски најчесто беа оперирани пациентите со непотребна апендектомија – 

80 % (8), а 4 пациенти беа со навремена апендектомија. Интервенцијата започнала 

лапароскопски, а потоа завршила како класична апендектомија. Кај пациентите со 

задоцнета интервенција, сигнификантно почесто од оние со непотребна интервенција, 

беше применета класична апендектомија (p=0.016); типот на применета апендектомија не 

се разликуваше сигнификантно меѓу пациентите со навремена во однос на задоцнета и 

непотребна интервенција (p>0.05). (табела 39а) 

Табелa 39.  Дистрибуција според  тип на интервенција - 

пациенти со навремена, задоцнета и непотребна апендектомија 

 

 апендектомија 

n (%) 
навремена 

n (%) 

задоцнета 

n (%) 

непотребна 

n (%) 

лапaроскопски 43 30 (40.54) 5 (31.25) 8 (80) 

класичен 53 40 (54.05) 11 (68.75) 2 (20) 

лапароскопски/конверзија 4 4 (5.41) 0 0 
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Табела 39a. Тестирани разлики меѓу групите во однос на тип на интервенција 

 

 Меѓугрупни разлики (тип на операција) 

апендектомија апендектомија 

задоцнета непотребна 

навремена a0.56 a0.069 

задоцнета  b0.016 
aChi-square , bFisher 

 

7.2. ROC анализа 

7.2.1. Алварадо скоринг систем 

ROC анализата за предикција на задоцнета апендектомија со Алварадо скоринг 

системот покажаа дека големината на површината под ROC кривата има вредност од 0.577 

(95 % CI 0.411-0.742), со сензитивност од 54 % и специфичност од 62 %. Ова сугерира на 

заклучок дека Алварадо скоринг системот е лош дискриминатор во одделување на 

пациентите со задоцнета и навремена апендектомија. (табела 40, слика 33) 
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Слика 33. ROC крива за предикција на задоцнета апендектомија со Алварадо 

скоринг системот 

Табела 40.  Вредности за предикција на задоцнета апендектомија со Алварадо скоринг 

системот 

Area Std. Errora Asymptotic Sig. Asymptotic 95 % Confidence 

Interval 

Lower Bound Upper Bound 

0.577 0.084 0.337 0.411 0.742 

 

7.2.2. АИО скоринг систем 

ROC анализата за предикција на задоцнета апендектомија со скорот за 

Апендицитис инфламаторен одговор покажа дека големината на површината под ROC 

кривата има вредност од 0.504 (95 % CI 0.362-0.647) и покажува дека овој скоринг систем 

не е корисен во одделување на пациентите со задоцнета и навремена апендектомија. Исто 

така, нема никаква дискриминаторска способност. (табела 41, слика 34) 

 

 

 
Слика 34. ROC крива за предикција на задоцнета апендектомија со АИО скоринг 

системот 



 

89 

 

Табела 41. Вредности за предикција на задоцнета апендектомија со АИО скоринг системот 

 

Area Std. Errora Asymptotic Sig. Asymptotic 95% Confidence 

Interval 

Lower Bound Upper Bound 

0.504 0.073 0.958 0.362 0.647 

 

 

7.2.3. РИПАСА скоринг систем 

Со ROC анализата за предикција на задоцнета апендектомија со РИПАСА скоринг 

системот се покажа дека истиот има доволна дискриминаторска способност, со   

површина под ROC кривата од 0.651 (95 % CI 0.521-0.781) и со сензитивност од 62.5 % и 

специфичност од 63.5 % (табела 42, слика 35) 

 

 
 

Слика 35. ROC крива за предикција на задоцнета апендектомија со РИПАСА 

скоринг системот 
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Табела 42. Вредности за предикција на задоцнета апендектомија со РИПАСА скоринг 

системот 

 

Area Std. Errora Asymptotic Sig. Asymptotic 95 % Confidence 

Interval 

Lower Bound Upper Bound 

0.651 0.066 0.059 0.521 0.781 

 

7.2.4. Тзанакис скоринг систем 

ROC анализата за предикција на задоцнета апендектомија со Тзанакис скоринг 

системот покажаа дека големината на површината под ROC кривата има вредност од 0.696 

(95 % CI 0.541-0.850), со сензитивност од 69 % и специфичност од 60.8 %. Ова сугерира на 

заклучок дека Тзанакис скоринг системот има доволна дискриминаторска способност за 

разграничување на пациентите со задоцнета и навремена апендектомија. (табела 43, слика 

36) 

 

 
 

Слика  36. ROC крива за предикција на задоцнета апендектомија со Тзанакис 

скоринг системот 
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Табела 43. Вредности за предикција на задоцнета апендектомија со Тзанакис скорот 

 

Area Std. Errora Asymptotic Sig. Asymptotic 95% Confidence 

Interval 

Lower Bound Upper Bound 

0.696 0.079 0.014 0.541 0.850 

 

 

7.2.5. Анализа на дискриминаторска способност на комбинација на два 

скоринг системи 

ROC анализата ја употребивме за да ја видиме дискриминаторската способност на 

комбинација на анализираните скоринг системи. 

7.2.5.1. Алварадо и РИПАСА 

Резултатите од ROC анализата за предикција на задоцнета апендектомија со 

комбинација на  двата скоринг системи, Алварадо и РИПАСА, покажаа дека големината 

на површината под ROC кривата има вредност од 0.652 (95 % CI 0.521-0.783), со 

сензитивност од 62 % и специфичност од 63 %. Ова сугерира на заклучок дека 

истовремена апликација на Алварадо и РИПАСА скоринг системите имаат доволна 

дискриминаторска способност во одделување на пациентите со задоцнета и навремена 

апендектомија. (табела 44, слика 37) 
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Слика 37. ROC крива за предикција на задоцнета апендектомија со Алварадо и 

РИПАСА 

 

Табела 44. Вредности за предикција на задоцнета апендектомија со Алварадо и РИПАСА 

скоринг системите 

 

Area Std. Errora Asymptotic Sig. Asymptotic 95 % Confidence 

Interval 

Lower Bound Upper Bound 

0.672 0.067 0.057 0.521 0.783 

 

 

7.2.5.1. Алварадо и Тзанакис 

ROC анализата за предикција на задоцнета апендектомија со двата скоринг 

системи, Алварадо и Тзанакис, презентира големина на површината под ROC кривата со 

вредност од 0.717 (95 % CI 0.569-0.864), со сензитивност од 58 % и специфичност од 81 %. 

Ова сугерира на заклучок дека истовремена апликација на Алварадо и Тзанакис скоринг 

системите претставуваат добра комбинација, односно имаат добра дискриминаторска 
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способност во одделување на пациентите со задоцнета и навремена апендектомија.   

(табела 45, слика 38) 

 

 

Слика 38. ROC крива за предикција на задоцнета апендектомија со Алварадо и 

Тзанакис 

Табела 45. Вредности за предикција на задоцнета апендектомија со Алварадо и 

Тзанакис скоринг системите 

 

Area Std. Errora Asymptotic Sig. Asymptotic 95 % Confidence 

Interval 

Lower Bound Upper Bound 

0.717 0.075 0.007 0.569 0.864 

 

 

7.2.5.3. РИПАСА и Тзанакис 
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Резултатите од ROC анализата за предикција на задоцнета апендектомија со 

комбинација на двата скоринг системи, РИПАСА и Тзанакис, покажаа дека големината на 

површината под ROC кривата има вредност од 0.753 (95 % CI 0.603-0.902), со 

сензитивност од 69 % и специфичност од 70 %. Ова сугерира на заклучок дека 

истовремена апликација на РИПАСА и Тзанакис скоринг системите имаат добра 

дискриминаторска способност во одделување на пациентите со задоцнета и навремена 

апендектомија.   (табела 46, слика 39) 

 

Слика  39. ROC  крива за предикција на задоцнета апендектомија со РИПАСА и 

Тзанакис 

 

Табела 46. Вредности за предикција на задоцнета апендектомија со РИПАСА и 

Тзанакис скоринг системите 

Area Std. Errora Asymptotic 

Sig. 

Asymptotic 95 % Confidence 

Interval 

Lower Bound Upper Bound 

0.753 0.076 0.002 0.603 0.902 

7.2.6. Анализа на дискриминаторска способност при комбинација на три 

скоринг системи 
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7.2.6.1. Алварадо, РИПАСА и Тзанакис 

Резултатите од ROC анализата за предикција на задоцнета апендектомија со 

комбинација на трите скоринг системи, Алварадо, РИПАСА и Тзанакис, покажаа дека 

големината на површината под ROC кривата има вредност од 0.762 (95 % CI 0.521-0.783), 

со сензитивност од 73 % и специфичност од 68.5 %. Ова сугерира на заклучок дека 

истовремена апликација на трите скоринг системи, Алварадо, РИПАСА и Тзанакис, имаат 

добра дискриминаторска способност во одделување на пациентите со задоцнета и 

навремена апендектомија. (табела 47, слика 40) 

 

 

 

Слика 40. ROC крива за предикција на задоцнета апендектомија со Алварадо, 

РИПАСА и Тзанакис скоринг системите 

 

 

 

Табела 47. Вредности за предикција на задоцнета апендектомија со Алварадо, РИПАСА и 

Тзанакис скоринг системите 
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Area Std. Errora Asymptotic 

Sig. 

Asymptotic 95 % Confidence 

Interval 

Lower Bound Upper Bound 

0.762 0.074 0.001 0.618 0.907 

 

 

7.2.7. Анализа на дискриминаторска способност на ЦРП 

 

Со ROC анализата за предикција на задоцнета апендектомија со Ц-реактивен 

протеин се покажа дека истиот има доволна дискриминаторска способност, со  површина 

под ROC кривата од 0.635 (95 % CI 0.501-0.769), со сензитивност од 64 % и специфичност 

од 68 %. (табела 48, слика 41) 

 

 

Слика 41. ROC крива за предикција на задоцнета апендектомија со ЦРП 

 

Табела 48. Вредности за предикција на задоцнета апендектомија со ЦРП 
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Area Std. Errora Asymptotic 

Sig. 

Asymptotic 95 % Confidence 

Interval 

Lower Bound Upper Bound 

0.635 0.068 0.091 0.501 0.769 

 

7.2.8. Анализа на дискриминаторска способност при комбинација на три 

скоринг системи и ЦРП 

Алварадо, РИПАСА, Тзанакис и ЦРП 

Резултатите од ROC анализата за предикција на задоцнета апендектомија при 

комбинација на трите скоринг системи (Алварадо, РИПАСА и Тзанакис) и Ц-реактивниот 

протеин, покажаа дека големината на површината под ROC кривата има вредност од 0.776 

(95 % CI 0.636-0.916), со сензитивност од 69 % и специфичност од 76 %. Ова сугерира на 

заклучок дека истовремена апликација на трите скоринг системи, Алварадо, РИПАСА и 

Тзанакис и серумското ниво на Ц-реактивен протеин имаат добра дискриминаторска 

способност во одделување на пациентите со задоцнета и навремена апендектомија. 

(табела 49, слика 42) 

 

Слика 42. ROC крива за предикција на задоцнета апендектомија со Алварадо, 

РИПАСА, Тзанакис и ЦРП 

Табела 49. Вредности за предикција на задоцнета апендектомија со Алварадо, 

РИПАСА, Тзанакис и ЦРП 



 

98 

Area Std. Errora Asymptotic Sig. Asymptotic 95 % Confidence 

Interval 

Lower Bound Upper Bound 

0.776 0.071 0.001 0.636 0.916 

 

 

Табела 50 претставува збирна табела за вредностите на AUC, сензитивност и 

специфичност за скоринг системите при нивни комбинации, користени за предикција на 

задоцнета апендектомија. 

Табела 50. Сензитивност и специфичност за скоринг системите при нивни 

комбинации  

Варијабла Апендектомија 

 AUC сензитивност          специфичност 

Алварадо 0.577 54 % 62 % 

АИО 0.504   

РИПАСА 0.651 62.5 % 63.5 % 

Тзанакис 0.696 69 % 60.8 % 

Алварадо и РИПАСА 0.652 62 % 63 % 

Алварадо и Тзанакис 0.717 58 % 81 % 

РИПАСА и Тзанакис 0.753 69 % 70 % 

Алварадо, РИПАСА  

и Тзанакис 

0.762 73 % 68.5 % 

Алварадо, РИПАСА, Тзанакис  

и ЦРП 

0.776 69 % 76 % 

.  
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8. ДИСКУСИЈА 

Акутниот апендицитис (АА) претставува една од најчестите причини за итна 

хируршка интервенција. Во текот на кој било период од животот, кај 7-8 % од општата 

популација, може да се јави АА, со највисока инциденца кај деца и адолесценти. [108-112] 

Но, и покрај таква висока инциденца и преваленца, дијагнозата на АА сè уште претставува 

предизвик за хирурзите, кои во секојдневната практика се сретнуваат со дилема помеѓу 

изведување на непотребна апендектомија или задоцнување со истата, така што одлуката 

бара дијагностичка точност.  

Дијагнозата на АА која се базира само на клинички и лабораториски параметри 

резултира со високи негативни стапки на апендектомија и пропуштени дијагнози со 

зголемен морбидитет. [113-116] 

 Еден од тешките дијагностички проблеми во хирургијата претставува дијагнозата 

на АА со атипична презентација, поради што се воведени и дополнителни дијагностички 

методи, како што се УС, КТ и МРИ. [117-120] Сепак, иако со користење на УС и КТ 

значително е подобрена точноста во дијагнозата на АА, истите не се достапни во одредени 

ургентни хируршки оддели.  

Во последната декада дијагностичкиот предизвик околу АА е прилично променет 

со воведување на клиничките скоринг системи, кои со своето клиничко дијагностичко 

бодирање стануваат еден значаен дел во дијагностичките алатки на АА. Овие скоринг 

системи се неинвазивни, едноставни за користење и ефективни во поставување дијагноза 

на АА, особено при постоење неспецифична абдоминална болка, со цел да се намали 

ратата на негативни апендектомии. До денес се развиени и се користат поголем број 

клинички скоринг системи во дијагноза на АА. Меѓу најчести се вбројуваат Алварадо, 

Tзанакис, Fenyo, Еskelinen, Ohmann, РИПАСА, АИО, Pediatric Appendicitis Score, 

Адултниот апендицитис скор и др.  [61, 89-95]. 

По поставена дијагноза на АА, терапијата е хируршка или конзервативна, но 

апендектомијата е прв избор на лекување кај АА [115]. Конзервативен третман е 

индициран кај пациенти со некомплициран АА, пациенти кои одбиваат хируршки 

третман, пациенти со изразени коморбидни состојби и пациенти со периапендикуларен 

апсцес [115, 121-124]. За жал, сè уште е висока стапката на отстранување нормални 

апендикси која се движи помеѓу 15-30 %. [125] Според податоци од литературата, 
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критериум за дијагностички квалитет се смета: рата од 15 % негативни апендектомии, 10 

% негативни лапарoтомии, 35 % претечки перфорации и 15 % перфорирани апендектомии. 

[113] [126] 

Во нашето истражување, согласно со добиениот ХПН, 90 % испитаници беа со 

позитивен ХПН за АА, од кои 74 % се со навремена апендектомија и 16 % со задоцнета 

апендектомија, додека кај 10 % оперирани пациенти се доби непотребна апендектомија. 

Слични резултати може да се најдат и во студијата на Kalliakmanis со соработниците, која 

вклучува порепрезентативна бројка на испитаници (717 оперирани пациенти), каде ХПН 

покажале дека 11 % од апендектомиите биле непотребни. [127] 

Во студијата на Tamini N и сор. [128] каде од вкупно оперирани 627 пациенти, 533 

(85 %) имале позитивен наод за АА (378 некомплицирани и 155 напреднати), а кај 14.9 % 

најдена е непотребна апендектомија, додека во нашата студија од 90 % позитивни, 48 % 

беа со некомплициран, a 42 % со комплициран AA.                                                                                                                             

Нашите резултати се разликуваат од студиите на Bhangu A и соработниците, [129] 

и Mackay и сор.[130] каде негативни апендектомии имало кај 20 % од оперираните во В. 

Британија, а 4 - 6.2% во останатите земји во RIFT Study, каде биле вклучени 5345 

испитаници. Ова е една од највисоките стапки на негативни апендектомии, која се должи 

на тоа што одредени хирурзи веруваат дека одложувањето на операцијата може да го 

зголеми ризикот од перфорација на слепото црево. Но, студијата има и една полимитирана 

популација, вклучени пациенти од 16 до 45 години.  

Во нашата студија, од вкупниот број оперирани пациенти 58 % беа мажи, а 42 % 

жени, со сооднос мажи наспрема жени 1.38:1. Слични резултати се објавени во 

истражувањето на Krzyzak M и соработниците [131] и Ahmed HO и сор. [132] каде што  

соодносот мажи наспрема жени е 1,4:1, односно 1,5:1. Нашите резултати се разликуваат од 

студијата на Bhangu A и сор. [129] каде во RIFT Study истражувањето во В. Британија и 

други 4 земји, спроведена во 154 болници и со вклучени 5345 испитаници, добиени се 

резултати за апендектомија со соодносот на мажи наспрема жени да е 1:1,11.  

 Просечната возраст на нашата испитувана популација беше 34.7±14.9 години, со 

сигнификантна (p=0.017), највисока возраст од 42.87±16.3 години кај пациенти со 

задоцнета апендектомија. Пациентите со непотребна апендектомија беа значајно помлади 

(26.40±7.8 години) од пациентите со задоцнета апендектомија. При анализа на три 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tamini+N&cauthor_id=31041486
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bhangu%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31797357
javascript:;
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bhangu%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31797357
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возрасни групи (од 14 до 29, од 30 до 49 години и од ≥50 години), најмладата возрасна 

категорија беше најзастапена и во групите со навремена и непотребна апендектомија, 

додека пациентите со задоцнета апендектомија беа најчесто на возраст од 30 до 49 години. 

Кај пациентите на возраст од 50 години и постари, апендектомијата почесто беше 

задоцнета споредено со пациентите од помладите возрасни групи.  

Повикувајќи се и на новите препораки [133], ова може да се должи и на тоа што 

дијагнозата на АА кај постари лица останува клинички предизвик поради многу различна 

диференцијална дијагноза. Хируршкиот третман останува прв избор и прв пристап, но не 

сите постари пациенти можат да бидат „способни за операција“, додека неоперативниот 

пристап ги носи добро познатите ограничувања и ризици.  

 Во литературата, во однос на иницијална диференцијална дијагноза на АА, 

најчесто се користи еден класичен клинички тријас на симптоми и тоа мигрирачка болка, 

анорексија, гадење и повраќање. [113-116] Од нашите резултати се гледа дека најчест 

клинички симптом е гадење 97 %, а најчест клинички знак БДП 100 % и палпаторна 

одбивна осетливост - рибаунд присутна кај 85 % од пациентите. Сепак, во однос на 

познати клинички знаци и симптоми кои беа присутни во испитуваната популација, не се 

доби сигнификантна разлика меѓу трите групи, односно меѓу пациенти со навремена, 

задоцнета и непотребна апендектомија.   

Резултатите од нашата студија во однос на клинички знаци и симптоми корелираат 

со резултатите од студијата на Sasaki Y и сор. [134], додека истите се разликуваат со 

резултатите од студијата на Erdem H и сор. [135]. Сепак и во литературата се потенцира 

дека овој тријас на симптоми и знаци (болка во ДДК, анорексија, гадење и повраќање) 

треба да даде сомнение за дијагноза за АА. 

Телесна температура во дијагностиката на АА е важен клинички параметар, кој 

често пати може да укаже на моменталната состојба и да даде прогноза во лекувањето на 

болеста.  Во нашето истражување само 28 % од пациентите имаа ТТ повисока од 37.3 ºC и 

меѓу групите со навремена, задоцнета и непотребна апендектомија, не се појави  

статистичка сигнификантна разлика во однос на овој клинички знак. Висока ТТ не беше 

карактеристична за оваа група на испитаници примени со сомнение за АА. Само 5 

пациенти имаа ТТ повисока од 38.5 ºC, 3 пациенти со навремена апендектомија и по еден 

од групите со задоцнета и непотребна. ТТ пониска од 37.3 ºC имаа најчесто пациентите со 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sasaki%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32548142
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непотребна оперативна интервенција – 90 %. Слични резултати се прикажани во 

истражувањето на  Sasaki Y со сор. [134] каде покачена ТТ (≥ 38.0 °C) имало кај 14.4 % 

оперирани пациенти. Овие резултати укажуваат на тоа дека не секогаш ТТ е присутна и не 

секогаш со сигурност може да укаже на моменталната клиничка состојба кај АА, 

напреднатоста на болеста или не секогаш може да го предвидиме нејзиниот тек на пред и 

постоперативен третман. Иако во нашето истражување е многу низок процентот на 

испитаници со умерено или висока покачена ТТ, сепак во литературата има многу 

истражувања кои го покажуваат значењето и појавата на ТТ како чест клинички 

параметар. Во истражувањето на Andersson и сор. [136] каде е анализирана улогата на ТТ 

во дијагнозата на АА,  докажано е  дека ТТ повисока од 37.7 °C има сензитивност од 70 % 

и специфичност од 65 %. Авторите докажале дека историјата на ТТ може да го предвиди 

АА и покачената ТТ е трет најчест симптом кај АА, т.е. после абдоминална болка и 

повраќање. Оваа мета анализа покажа дека континуирано покачената ТТ над 37.8%, има 

предиктивна вредност во дијагнозата на АА. 

Во нашето истражување, средното време од појавата на првиот симптом до 

прием во болница беше 27 часа, најдолго кај пациентите со непотребна апендектомија 

(median=30 часа), а најкратко кај пациентите со навремена апендектомија (median=24 

часа). Статистичката анализа не потврди сигнификантна разлика во времето поминато од 

почетокот на болеста до хоспитализацијата, меѓу трите групи на пациенти (p=0.43). 

Времето од почеток на симптомите до прием во болница е битен параметар од неколку 

аспекти. Прво ја покажува ефикасноста, односно неефикасноста на диференцијално 

дијагностичките процедури и соодветната примена на препораките и протоколите кај 

присуство на дифузна или локализирана абдоминална болка. Од друга страна, 

поединечното време може да е подолготрајно ако се има предвид транспортот на одредени 

пациенти од други медицински центри, надвор од нашиот град. Како втор значаен 

параметар е и времето од прием до оперативна интервенција, имајќи предвид дека не 

секоја болница има можности за континуирано активна операциона сала. Одложувањето 

на внатре-болничкото време за оперативна интервенција, независно дали се работи за: 

диференцијално дијагностички постапки, временска рамка - ноќни часови или немање 

слободна операциона сала, може да го зголеми процентот на компликации особено кај 

задоцнети АА. Во истражувањето на Teixeira PG и сор. [137] анализирани се 4529 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sasaki%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32548142
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пациенти, примени под сомнение за АА, каде се појавиле три независни фактори 

асоцирани со времето на прием, и тоа возраст >55 години, леукоцити >16,000 и женски 

пол. Но, одложувањето на внатре-болничката оперативна интервенција не го зголемил 

процентот на перфорации, додека одложувањето на интервенцијата повеќе од 6 часа било 

поврзано со поголем процент на инфекции на оперативните рани. Слично на претходното, 

се прикажани во студијата на Ingraham и сор. [138]. Спротивно на овие истражувања, 

Busch и сор. [139] наведуваат полоши резултати доколку апендектомијата е одложувана 

повеќе од 12 часа. Тие наведуваат за предиктори на перфорација: одложување на 

операција повеќе од 12 часа, возраст >65 години, прием во нормални часови и присуство 

на коморбидитети. Слични резултати може да се најдат и во студиите на Bhangu и сор. 

[140], van Dijk ST и сор. [141] и Alore EA и сор. [142] каде при одложување на 

интервенцијата за 1 до 2 дена нема значајна промена, додека за одложувања од три дена, 

постоперативните компликации се значајно поизразени. Во нашето истражување немаше 

одложување на внатре-болничката оперативна интервенција за повеќе од 6 часа. Токму 

ова неодложување во нашето истражување може да се заклучи дека е причината, 

меѓудругото, за нискиот процент на инфекции на оперативните рани. Овие податоци се 

совпаѓаат со резултатите од поголем број студии. [143-146] 

Дијагнозата на АА не секогаш е едноставна, особено во помалите и руралните 

средини, каде лекарите немаат секогаш достапни соодветни радиолошки иследувања и 

затоа се базираат на лабораториски анализи. Впрочем, АА како хируршки проблем е 

асоциран и со акутна-фазна инфламаторна реакција, но улогата на крвните тестови многу 

често остануваат нејасни. Од инфламаторните маркери, леукоцитите имаат значајна 

улога во дијагнозата на АА. Мета анализата на Kabir и сор. [114] посочува дека изолирано 

покачување на леукоцити не е добар маркер за дијагноза на АА бидејќи може да биде 

асоцирано со која било инфламаторна состојба на пациентите. Во анализата на Shogilev и 

сор. [147], преглед заснован на докази, се препорачуваат различни целни вредности за 

леукоцити од 9.4 до 14.6 х109/L, но не успеваат да дадат препорака која вредност е 

најдобра во дијагнозата на АА. Но, во повеќето од студиите во овој преглед, за нормални 

вредности на леукоцити се земаат вредностите од 4 до 11 (х109/L). Исто така, вредности на 

леукоцитите >10 х109/L појавува сензитивност 83 % и специфичност 67 % при дијагноза 

на АА.  
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Во нашето истражување леукоцитите покажаа статистички сигнификантни разлики 

меѓу трите групи, со највисока средна вредност кај пациентите со навремена 

апендектомија (median=15.15), а најниска кај пациентите со непотребна апендектомија 

(median=11.7), додека кај задоцнета беше со средна вредност од 13,7 и Post-hoc анализата 

покажа дека оваа вкупна сигнификантност се должи на значајно повисоки леукоцити кај 

пациентите со навремена апендектомија во однос на оние со непотребна апендектомија 

(p=0.011). Исто така, вредности на леукоцити повисоки од 15х109/L беа најмногу (51.35 %) 

кај пациенти со навремена апендектомија. Во однос на оваа контрадикторност околу 

повисоките вредности на леукоцитите кај навремените АА, наместо очекуваните повисоки 

вредности кај задоцнети АА, базирајќи се на клиничкото искуство, може слободно да 

констатираме дека вообичаено е и саматa клиничка слика заедно со другите параметри да 

има еден нагорен тренд до одреден момент (пик на болеста) за да после тој интервал, 

самите клинички симптоми и знаци и лабораториските параметри знаат да се во лесен пад, 

додека самата болест е со тенденција на влошување.   

Нашите резултати се слични на резултатите од студиите на Al-gaithy и сор. [148] и 

Anderson и сор. [149], каде што целни вредности на леукоцити повисоки од 10-12 х109/L 

потврдуваат сензитивност помеѓу 65 % и 85 % и специфичност помеѓу 32 % и 82 %. Во 

истражувањето на Vaughan-Shaw и сор. [150] вредностите се нешто поразлични, каде што 

во студија од 297 испитаници, 6.3 % имале нормални вредности на леукоцити, а покачени 

вредности на леукоцити покажале сензитивност од 92 % и специфичност од 64 %. 

Покачените вредности на леукоцити го поддржуваат клиничкиот преглед во дијагнозата 

на АА, но нормални вредности на леукоцити (≤10х109/L) не исклучуваат дијагноза на АА. 

[151,152] Негативната корелација меѓу леукоцитите и ХПН се следи и во нашите 

резултати, каде што во групата на непотребни апендектомии 7 % имаат повисоки 

вредности на леукоцитите од 10 х109/L, а добиениот ХПН е негативен за АА, додека 13 % 

од пациентите со нормални вредности на леукоцитите (≤ 10 х109/L), имаат ХПН кој е 

позитивен за AA. Иако овој процент не е многу висок, сепак за потсетување е ентитетот- 

неуроген апендицитис или „neuroimmune appendicitis“ или почесто именувана како 

неурогена апендикопатија, каде се изведува апендектомија заради постоење болка во ДДК 

и сомнение за АА и кај поголемиот број пациенти тегобите исчезнуваат по операцијата, 

иако ХПН може да биде во правец на нормален апендицитис.   
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Во студијата на Machado NO и сор. [153] каде во анализа на 12241 примероци на 

апендектомија, проучени за неурогена апендектомија, се покажало инциденцата од 16,7 %.  

Во нашата студија е почестиот наод на леукоцити повисоки од 15х109/L, а пониски од 

10х109/L и од 10 до 15х109/L, кај пациентите со навремена апендектомија во однос на 

останатите две групи пациенти беше и статистички потврден само во однос на групата 

пациенти со непотребна апендектомија (p=0.02). Со слични резултати се појавуваат и во 

студиите на Atema и сор. [154], Jeon и сор. [155] и Ortega-Deballon и сор. [156]. 

Леукоцитен лев шифт („shift“) исто така може да бидат користени во дијагнозата 

на АА, иако литературата е со лимитирани податоци во споредба со вредностите на 

леукоцитите. Вредностите може да бидат покачени кај која било инфламаторна состојба и 

вообичаено, индицираат бактериска етиологија [157]. Во нашето истражување 

сигнификантно највисоки средни вредности на леукоцитен лев шифт има кај пациенти со 

навремена апендектомија, а најниски кај пациентите со непотребна апендектомија. 

Систематскиот преглед на Kabir со сор., како резултат од 10 публикации, укажува 

на улогата на леукоцитен лев шифт со сензитивност од 71 до 89 % и специфичност од 48 

до 80 % во дијагнозата на АА. [114] Во студијата на Shogilev и сор. [147] се гледа дека 

вредностите на леукоцитен лев шифт сразмерно растат спрема растот на леукоцитите. 

Додека во студијата на Vaughan-Shaw и сор.[150], каде во две независни ретроспективни 

кохортни студии биле евалуирани врската помеѓу стандардните инфламаторни маркери 

(леукоцити, леукоцитен лев шифт и ЦРП) и АА, добиено е дека од вкупниот број 

пациенти со докажан АА, кај 6.3 % има нормални вредности на инфламаторните маркери.    

Сепак, и од нашата студија, а исто така и од голем број други студии може да се 

заклучи дека покачените вредности на леукоцити, односно леукоцитен лев шифт, кога се 

земаат како единечни инфламаторни маркери се несигурни маркери, и како такви не се 

доволни во раната диференцијална дијагноза на АА, и сè повеќе се преферира 

комбинација на маркери на инфламација. [158] 

ЦРП како важен инфламаторен маркер во голем број заболувања се смета за слаб 

предиктор за ран и некомплициран АА, додека силен индикатор за комплициран или 

задоцнет АА. [52, 149, 159] 

Atema и сор. [154] во нивната студија потврдуваат дека ниту едно ниво на 

леукоцити или ЦРП не се доволно безбедни да ја потврдат или да ја исклучат суспектната 

https://www.researchgate.net/profile/Norman_Machado?_sg%5B0%5D=MDMgErdDkbEV_FBGyzKanUm9wlRBG5gJga_oEJy8RWlsW-hC0B10GUw0qsQ30BnDWMkGIy8.StCoic7fAZg_UhHHT19d4sFn53VWAkjRwjeNogV8gx78v-fhc0yB6tY9AtOLlOM1LlxgrHSG1FRpGVAJIK3nzA&_sg%5B1%5D=qfSS-NaCdnOyHaZR4T_SRoDG0wduKriRjvI_VaJxfxl1OIIlH23QUEt2M-GZGsRDMddp-3w.Ji42I8Cb2Q4ShEilm0PP0mb5JArM9NyP3fBoANg69FMWVY55ww1u94X45yo0YVQnDvkyKStcJAaxcQWURc6wNA
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дијагноза на АА кај пациенти кои имаат болка во стомакот, во траење од 5 дена или 

помалку.  

Во нашето истражување средна вредност на ЦРП изнесува 71.98 ±77.72 мг/л, со 

највисоки вредности при задоцнета апендектомија (median=96.45), пониски при навремена 

интервенција (median=36) и најниски кај пациентите со непотребна апендектомија 

(median=15.7). Статистичката сигнификантност меѓу трите групи, во однос на серумските 

концентрации на ЦРП, се должи на значајно повисоки вредности на ЦРП во групата со 

задоцнета наспроти групата со непотребна апендектомија (p=0.027). 

Во нашето истражување имаше вредности на ЦРП <10  мг/ кај 16 % од групата со 

навремени апендектомии. Инаку слични резултати се добиени во истражувањата на 

Atema и сор. [154] и Jason J. Y. Kim и сор. [160], додека во истражувањето на Xharra S и 

сор. [161], и  Ibrahim R и сор. [162]  кај 6 % се најдени нормални вредности на ЦРП.  

Нашите резултати покажаа статистички сигнификантна разлика меѓу групите со 

задоцнета и непотребна апендектомија и во однос на вредностите на ЦРП анализирани 

како <10, од 10 до 49, и >50мг/л, при што 75 % од групата со задоцнета апендектомија 

имаа вредности на ЦРП >50мг/л, наспроти 10 % од групата со непотребна интервенција. 

Вакви пациенти беа 44.6 % во групата со навремена апендектомија.  

Студијата на Sasaki Y со сор. [163], откри доцно зависно предвидување на 

комплицирана апендектомија кое е поврзано со вредноста на ЦРП, каде што сензитивност 

и специфичност се 94.7 % и 55.1 % кога ЦРП ≥ 10 мг/л и 68.4 % и 86.9 % кога ЦРП ≥ 49 

мг/л. 

Во нашето истражување, како и од поголем број студии, може да заклучиме дека 

ниските и високите вредности на ЦРП, како поединечен инфламаторен маркер се 

недоволни во диференцијалната дијагноза на АА. Изразито високите вредности на ЦРП 

заедно со други параметри може да укажуваат за напреднат наод на АА. [158, 164] 

Во истражување со ROC анализата за предикција на задоцнета апендектомија со Ц-

реактивен протеин, се покажа дека има доволна дискриминаторска способност, со  

површина под ROC кривата од 0.635 и со сензитивност од 64 % и специфичност од 68 %. 

Нашите резултати се слични со поголем број студии. Во студијата на Sasaki Y и сор. 

[163], вредностите на ЦРП се единечен сигнификантен предиктор за комплициран 

апендицитис, во зависност од висината на вредностите на серумското ниво на ЦРП. Yazar 
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FM и сор. [165], во својата ретроспективна судија со вклучени 640 пациенти, при 

евалуација на биохемиските параметри, со ЦРП со целна вредност од 51 мг/л дава 

специфичност од 86.7 % за дијагноза на АА со вредности на AUC 0.621.   

 Користењето на радиолошки пребарувања во диференцијалната дијагноза на АА 

е прилично актуелен и е предмет на многу дискусии. Во различни региони и континенти 

сè уште се разликуваат критериумите, односно препораките за користење одредени 

дијагностички радиолошки алатки. [ 118, 166-170] 

Во нашето истражување позитивен ултрасонографски наод беше дијагностициран 

кај 76 % испитаници, со најголема застапеност (83.8 %) во групата со навремена 

апендектомија. Статистичка сигнификантна разлика се потврди меѓу пациентите со 

навремена и задоцнета апендектомија, односно, позитивниот УС наод беше значајно 

почесто асоциран со навремена апендектомија наспроти задоцнета.                   

   Нашите резултати не се разликуваат од истражувањето на Shirah BH и сор. [171] 

каде со позитивен УС наод биле 83.13 %, а со негативен наод 16.87 %. Студијата укажува 

дека со вредност од 100 % специфичност и 8,4 % негативна стапка на апендектомии може 

да се постигне кога искусен хирург и професионален радиолог соработуваат во 

дијагностицирањето на АА. 

Во нашата студија, 24 % испитаници беа со негативен УС наод. Од овој процент 21 

% беа од групата на навремени и задоцнети апендектомии, односно истите се со лажно 

негативни УС наоди, бидејќи е добиен позитивен ХПН за АА. Загрижувачки е процентот 

на негативни УС наоди кои се непотврдeни со ХПН во групата на навремени и задоцнети 

апендектомии. Но, дел од овие резултати се и за очекување ако се има предвид податокот 

дека УС преглед е направен од случајно затекнати радиолози на должност, чие искуство е 

различно во ултрасонографијата на раната дијагноза на АА. Во правец на ова 

размислување е и мета анализата [172] каде се гледа, доколку УС е направена од лекари 

во ургентна амбуланта, тогаш добиени се резултати со пониска сензитивност и 

специфичност.                      

За подобрување на ултрасонографска визуализација на слепото црево се појавија 

студии кои со имплементација на алгоритам за УС со секвенцијално позиционирање 
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значително ја подобрија стапката и процентот на дијагностицирани АА, овозможувајќи 

истовремено и намалување на употребата на абдоминален КТ [173, 174]. 

Во нашето истражување, од вкупниот број испитаници, само кај 2 % беше потребно 

да се направи дополнително иследување - КТ на абдомен. И во двата случаи се работеше 

за пациенти над 50-годишна возраст. Согласно со поновите истражувања, како и нашите 

согледувања при диференцијално дијагностички постапки кај млади пациенти и пациенти 

под 40 години нема потреба од рутинско користење на КТ. Клиничкиот преглед и 

лабораториските параметри со користење на скоринг системите со примена на 

ултрасонографијата се доволни за поставување дијагноза на АА. [173-177]  

 Во последната декада лапароскопската апендектомија (ЛА) се смета за златен 

стандард за операција на АА, [178] независно дали се работи за обичен-инфламиран или 

комплициран АА.[179] Во нашата студија, повеќе испитаници (53 %) беа оперирани со 

отворена апендектомија (ОА). Во оваа група повеќето испитаници беа од машкиот пол, 

и со возраст од 39 до 49 години. Додека при ЛА немаше полова разлика и возрасната  

група беше помлада, од 14 до 29 години. Нашите резултати корелираат со истражувањето 

на Wei B со сор. [180], додека се разликуваат од резултатите на Li X со сор. [181]. Мета  

анализата [182] покажа дека ЛА се карактеризира со подолго оперативно време, помалку 

постоперативна болка, помалку инфекции на оперативните рани, пократки 

постоперативни денови, но повисок процент на интраабдоминални апсцеси. Но, во 

поновите студии, податоците укажуваат дека и во делот на интраабдоминални апсцеси, 

резултатите се значително подобри или исти кај ЛА наспрема ОА [183]. Согласно со 

погоре изнесените студии се и препораките на WSES (World Society of Emergency Surgery) 

од  2020 година за примена на ЛА [178]. 

Во нашето истражување, кај 4 % од вкупниот број испитаници или 8.5 % од 

комплицираните лапароскопски апендектомии беа со конверзија. Овие резултати се 

слични на резултатите во истражувањето на Nikolovski A и сор. [184] и во истражувањето 

на Yu  MC и сор. [185]. Исто така треба да се напомене дека процентот на конверзии (од 

започната лапароскопска кон отворена апендектомија) е многу повисок кај нејасните и 

несигурните дијагнози. [186] 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Yu+MC&cauthor_id=28302449
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Средната должина на хоспитализација по извршената интервенција во нашето 

истражување беше 4 дена, и тоа најдолго кај пациентите со задоцнета апендектомија каде 

беше 5 дена. Пациентите со навремена и задоцнета апендектомија сигнификантно подолго 

престојуваа во болница од пациентите со непотребна апендектомија (p=0.024, p=0.017, 

консеквентно). 

Нашите резултати се слични со резултатите од истражувањето на Biondi A и сор. 

[187] каде во проспективна студија од 593 испитаници добиени се резлутати за болнички 

престој од 2.7 ± 2.5 денови за ЛА и 4.1 ± 0.6 дена за ОА. Слични резултати има и во 

истражувањето на Kumar S и сор. [188] и истражувањето на Walędziak M и сор. [189]. 

Вo нашата студија, од вкупниот број испитаници 13 % беа со дводневен престој во 

болница, од групите на навремени и непотребни апендектомии. Се анализираше 

податокот, колку од овие пациенти можеле да се третираат како еднодневни, односно 

престои помалку од 24 часа. Овој поим често се меша со поимот за амбулантна хирургија, 

каде оперираните пациенти истиот ден постоперативно, без ноќно преспивање се праќаат 

на домашно лекување. Имајќи го податокот од поновите истражувања дека еднодневен 

третман на некомплициран АА, оперирани лапароскопски успешно можат да се третираат 

без разлики во морбидитет и процент на ре-консултација, повторен прием или ре-

операција.[190, 191] А, секако, тоа е поврзано со потенцијален бенефит од побрзо 

заздравување од операцијата, помала болничка и социјална цена. [192, 193] Во нашата 

студија, постоперативна хоспитализација пократка од 3 дена имаа најчесто пациентите со 

непотребна апендектомија – 30 %, подолг престој имаа пациенти од машкиот пол и од 

возрасна група над 40 години.   

Нашите резултати се слични со резултатите од студијата на Takami T и сор. [194] 

каде кај повозрасна група на пациенти со комплициран АА, со средна просечна возраст за 

ЛА 50.17 ± 22.77 и 50.13 ± 25.84 за ОА, каде што и болничкиот престој е сигнификантно 

пократок кај ЛА 9.61 ± 5.57 наспрема ОА 12.19 ± 8.4. Во мета анализата на Jaschiski T и 

сор. [182] презентирани се слични резултати каде ЛА има пократок болнички престој, со 

помалку постоперативни компликации. 

Компликациите после ОА или ЛА апендектомија може да се минорни и мајорни. 

Додека, пак, согласно со Clavien - Dindo класификацијата, хируршките компликации може 

да бидат поделени во 5 градуси (I-V). [195-198] 
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Во нашето истражување, компликации после оперативната интервенција беа 

регистрирани кај 6 % испитаници, од кои најголем процент 5.4 % од групата со навремена 

апендектомија. Поголем дел компликации (5 %) беа од минорен тип, додека кај еден 

испитаник имаше мајорна компликација, и тоа кај ЛА, ревизија заради ран постоперативен 

илеус. Односно, спрема Clavien–Dindo класификацијата имавме 5 % компликации од 

Градус I - II, а само 1 % компликација од Градус IIIb. Во пери и пост оперативниот период 

немаше: интраоперативно крвавење, инфекција на уринарен тракт или интраабдоминален 

апсцес. Повеќе компликации имале пациенти од машкиот пол и повеќето испитаници беа  

од возрасна група над 40 години. Статистичката анализа не ја потврди како 

сигнификантна разликата во зачестеноста на појавени компликации постоперативно меѓу 

трите групи (p>0.05).  Резултатите од нашето истражување се слични со истражувањето на 

Andert A и сор. [199], каде во студија од 2136 испитаници кај 163 (7 %) имало 

компликации, од кои најголем процент Градус II и III според Clavien–Dindo 

класификацијата, а додека кај 1971 (93 %) испитаници немале постоперативни 

компликации.  

         Во нашето истражување како предиктори на задоцнета апендектомија од сите 

иследувани параметри (пол, возраст-возрасни групи, клинички симптоми: МБ, ДДК, ДБ, 

време на прием, анорексија, палпаторна одбивна болка - рибаунд, телесна температура, 

леукоцити, леукоцитен лев шифт, ЦРП, УС) во униваријантната анализа се издвоија 

возраста над 50 години и УС наод. Додека, во мултиваријантна анализа единствено УС 

наод се потврди како сигнификантен предиктор за задоцнета апендектомија, кое се 

објаснува со фактот дека  пациентите со негативен УС наод имаат за околу 6 пати поголем 

ризик од пациентите со позитивен наод да се изложат на задоцнета интервенција.  

Eddama MMR со сор. [200] во ретроспективна кохортна студија на 895 апендектомирани 

пациенти со ХПН за нормален, инфламиран и комплициран апендицитис калкулираа 

равенка на логистичка регресија за да се пресмета веројатноста за акутен некомплициран 

и комплициран апендицитис кај пациенти кои се јавуваат во одделите за итни случаи со 

сомневање за АА. Во овој модел од иследуваните параметри (возраст, пол, леукоцити, 

ЦРП и билирубин), во мултиваријантна анализа како предиктори на некомплициран и 

комплициран апендицитис се појавуваат пол, леукоцити и ЦРП, додека билирубинот има 

гранична сигнификантност. Моделот предвидува дека веројатноста за некомплициран 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eddama%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30286649
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апендицитис се зголемува 2.4 пати кај мажите наспроти жените, 2,4 пати се зголемува со 

секое удвојување на леукоцитите и 16 % со секое удвојување на ЦРП. Исто така, моделот 

предвидува дека веројатноста за комплициран апендицитис се зголемува за 3.0 % за секое 

едногодишно зголемување на возраста на пациентот, 1.9 пати кај мажите наспроти 

жените, 5.8 пати со секое удвојување на леукоцитите и 46 % со секое удвојување на ЦРП.  

Во  студијата на Akhil K со сор. [201] покачени вредности на леукоцити, ЦРП, 

седиментација на еритроцити и телесна температура, покажале предиктивна вредност за 

перфориран (задоцнет) случај на АА.  

   

СКОРИНГ СИСТЕМИ И АКУТЕН АПЕНДИЦИТИС 

Како што беше и  претходно потенцирано, од неодамна, скоринг системите со 

своето клиничко дијагностичко бодирање стануваат еден значаен дел во дијагностичките 

алатки на АА. Истите се неинвазивни, разбирливи, едноставни за користење и ефективни 

во поставување дијагноза на АА, со цел да се намали ратата на негативни апендектомии. 

Алварадо скоринг системот е еден од првите и најчесто користени скоринг 

системи во дијагноза на АА, првпат презентиран 1986 година [89], кој се базира на 

клинички знаци и лабораториски вредности, со прецизност која има и клиничка 

одобреност. 

Во нашата студија, средна вредност на пациентите со навремена, задоцнета и 

непотребна апендектомија беше со медијана 9, 8 и 7, консеквентно, при што се потврди 

статистички сигнификантна разлика меѓу групите со навремена и непотребна 

интервенција, како резултат на значајно повисоки вредности кај пациентите со навремена 

наспроти на оние со непотребна апендектомија. Дистрибуцијата на овој скоринг систем во 

трите групи покажа дека најголем дел пациенти во групата со навремена интервенција 

имаат скор >8 (54.05%), додека во групите со задоцнета и непотребна интервенција 

мнозинството пациенти имаат вредности од 7 до 8 (56.25 %) и 40 %, консеквентно. 

Генерално, најголем дел од испитаниците (49 %) имаа вредност повисока од 8. 

Статистичката анализа покажа дека пациентите со навремена апендектомија имаа значајно 

различна дистрибуција на Алварадо скоринг системот од пациентите со непотребна 

(p=0.023). Во голем дел од студиите се добиваат слични резултати, во однос на 

процентуална застапеност на пациенти со скор повисок од 8. [95, 202, 203] 
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Во нашата студија со Алварадо скор вредност <7, имаа 7 % испитаници, од кои 30 

% се со непотребна апендектомија. Овие вредности на скорот кај непотребна 

апендектомија се нешто повисоки споредено со други студии, кои за целни вредности >6 

укажуват за веројатен АА. [204-206] Разликата во нашите резултати може да е поврзана со 

податокот дека различни хирурзи вршеа тријажа на прием на пациенти под сомнение за 

АА и заради неопфатеноста на пациентите со ниски скорови (пациенти за праќање дома), 

останатите гранични групи пациенти (субјективно) може да добивале повисоки скор 

вредности.  

Во нашата студија немаше испитаници со Алварадо скор вредности ≤ 5. Нашата 

спекулација се заснова на тоа што одреден број пациенти со локализиранa или дифузнa 

болка на абдомен кои биле на преглед во периодот на нашето истражување, доколку тие 

би биле скорирани, би имале вредности ≤ 5. Односно, хирургот вршел правилна тријажа, 

тие пациенти биле вратени како пациенти без сомнение за АА или пациенти каде што 

диференцијално дијагностички постои сомнение за АА и се закажани за контролен 

преглед во следните 8 до 12 часа. Останува отворена дискусијата колкав е процентот на 

пациенти кои се јавиле со локализирана или дифузна абдоминална болка во студискиот 

период, колкав е процентот на оние на кои им е закажан контролен преглед, колку од тие 

што дошле на контролен преглед во новата евалуација биле дефинитивно вратени или 

скор вредностите на контролата им биле со покачени вредности, па се земени во групата 

пациенти со диференцијална дијагноза за АА. И колку проценти од таа гранична група на 

пациенти кои би биле оперирани на добиениот ХПН би имале позитивен наод за АА. 

Одредени студии  [205-208] со голема сигурност посочуваат дека скор вредностите ≤ 4, во 

висок процент и со сигурност укажуваат дека локализираната или дифузната абдоминална 

болка не потекнува од АА. 

Систематскиот преглед на Ohle и сор. [209]  каде се анализирани 42 студии, покажа 

дека Алварадо скорот може да биде калибриран кај мажи, неконзистентен кај деца и е 

корисен за исклучување на дијагнозата на АА со вредност на праг 5 кај сите групи 

пациенти. За скор 9 и 10 препорачана е апендектомија без дополнителни иследувања, а за 

измеѓу скорови има потреба од дополнителни иследувања (ЦРП, УС), а кај повозрасни 

пациенти и КТ дијагностика.  
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Основоположникот на скорот, неодамна направи нов обид за подобрување на 

резултатите од Алварадо скорот за рана дијагноза на АА, со оглед на тоа што резултатите 

од овој скор и по 35 години, сè уште се многу корисни за дијагностицирање на АА во 

раните фази на болеста, со цел да ги намали негативните стапки на апендектомијата и 

перфорацијата. Спрема новата интерпретација на подобрениот резултат на Алварадо 

(MANTRELS) скор 1-4 е малку веројатен  (точност 85 %), 5-6 можен (точност 60 %), 7-8 

веројатен (точност 83 %) и 9-10 многу веројатен (точност 100 %). Авторот потенцира дека 

како што се прикажува во многу студии, резултатот од 1 до 4 ја исклучува дијагнозата на 

АА, а резултатот од 7 или повеќе ја потврдува дијагнозата, додека со резултат 5-6 

пациентот може да се набљудува. [101] 

 Во нашата студија, ROC анализата за предикција на задоцнета апендектомија, со 

големина на површината под ROC кривата од 0.577, со сензитивност од 54 % и 

специфичност од 62 %, води до заклучок дека Алварадо скоринг системот е лош 

дискриминатор во одделување на пациентите со задоцнета и навремена апендектомија. 

Така што нашите резултати се разликуваат од резултатите во студијата на Frountzas M и 

сор. [211] и Erdem со сор. [212] каде Алварадо скорот има повисока сензитивност и 

специфичност, површина под ROC кривата од 0.794, односно  0.818. 

Апендицитис инфламаторен одговор скоринг системот (АИО) во голем број на 

поновите истражувања покажува подобри резултати од Алварадо и другите познати 

клинички скоринг системи. [96] Во однос на АИО скорот каде е вклучен и ЦРП како 

важен инфламаторен параметар, во нашата студија, 45 % од испитаниците имаа скор 

вредност од 7 до 8, а само 35 % скор > 8. Трите групи пациенти (навремена, задоцнета и 

непотребна апендектомија), покажаа сигнификантно различен скор за АИО. Post hoc 

анализата како сигнификантни ги потврди разликите во АИО скорот меѓу навремената 

наспроти непотребна (median 8 vs 6, p=0.035), и меѓу задоцнетата наспроти непотребна 

интервенција (median 8 vs 6, p=0.019).  

Во своите студии, Patil S со сор. [95] и Gope D со сор. [203] исто така известуваат 

дека  поголемиот број испитаници, 75 %, односно 73 % биле со АИО скор вредности 5-8.  

Во нашата студија АИО скор <7 имаа најчесто пациенти со непотребна 

апендектомија (60 %),  од 7 до 8 навремена апендектомија (47.3 %) и >8 подеднаков 

процент на пациенти од групите со навремена и задоцнета интервенција (37.8 %, 37.5 %), 
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консеквентно, со статистичка сигнификантност само меѓу групата со навремена и 

непотребна интервенција. 

Повикувајќи се на препораките на авторите за АИО скор каде вредностите од 0 до 4 

имаат ниска веројатност, вредностите од 5 до 8 имаат средна веројатност, од 9 до 12  

имаат висока веројатност, во нашата студија само еден пациент имаше скор со вредност 4, 

кое укажува дека е направена добра тријажа при прием на пациентите под сомнение за 

АА. Додека во групата на непотребни апендектомии, двајца испитаници беа со скор 5, 

тројца со скор 6, тројца со скор 7, еден испитаник со скор 9, кое укажува дека во нашата 

студија АИО скорот не направил добра диференцијација на непотребните апендектомии, 

бидејќи дури 60 % беа со несоодветни скор вредности, односно беа со несоодветни високи 

бодови. [96] 

Во нашата студија, ROC анализата за предикција на задоцнета апендектомија, со 

големина на површината под ROC кривата од 0.504, покажа дека АИО скоринг системот, 

односно нашиот резултат не корелира со студиите каде се користи АИО скорот, каде има 

голема дискриминаторска моќ и го надминува резултатот на Алварадо. Ваквиот резултат 

на нашите испитаници може да се должи на различна субјективна процена за вредноста на 

клиничките знаци, пред сè на палпаторна болна осетливост поради тоа што пациентите се 

прегледани од различни хирурзи, но и од фактот дека користејќи само инфламаторни 

параметри, без уринарна анализа, не се исклучуваат пациенти со други диференцијални 

дијагнози, како на пример пациенти со уринарна инфекција, како и пациенти со пелвични 

заболувања. 

РИПАСА скоринг системот кој вклучува 18 клинички и лабораториски 

параметри, има поголема сензитивност и специфичност од Алварадо скорот, особено кај 

азиската популација [94]. Првата студија која направи проценка на корисноста на 

РИПАСА скорот во предвидувањето на АА кај западното население [104], покажа дека 

целната вредност на скорот од 7,5 (целна вредност на скорот препорачан кај источните 

нации) дава сензитивност 85.39 %, специфичност 69.86 % и дијагностичка точност 80 %, 

кај испитаници под сомнение за АА. Со сличен резултат се појавува и студијата на 

Karami MY со соработниците. [103] 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Karami%20MY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29354605
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Во нашата студија, испитаниците доминантно имаа РИПАСА скор >8 (92 %). 

Средна вредност на испитаниците за навремена (11.03±1.9), задоцнета (10.09±1.4) и 

непотребна (8.60±0.9) апендектомија, сигнификантно се разликуваа помеѓу навремена и 

непотребна апендектомија (p=0.000). Од вкупниот процент на испитаници со непотребна 

апендектомија (10 %), со РИПАСА скор >8, беа 70 % пациенти, додека со скор вредности 

7-8 беа 30 %. Овде, евидентно е дека процентот на непотребни апендектомии е 

неочекувано висок кај високи скор вредности, иако препораките на авторите е дека целни 

вредности на скорот над 7.5 би се очекувало да дадат помал процент на негативни 

апендектомии. [94] Овие резултати во нашето истражување, каде повисоки скор вредности 

даваат неочекувано повисок процент на негативна апендектомија, сметаме дека може да се 

должи како прво, на помала група на испитаници, второ, поради скорирање после прием 

на пациентите направено од различни хирурзи кои субјективно различно и со повисоки 

бодови ги оценувале клиничките знаци, како што се осетливост, одбивност, ригидност и 

Ровсингов знак,  кој пак може да доведе до разлика од 2 до 3 бода, што не е мала разлика, 

особено кај скор вредности кои се блиску до целните вредности. 

Во нашата студија, ROC анализата за предикција на задоцнета апендектомија, со 

големина на површината под ROC кривата од 0.651, со сензитивност од 62.5 % и 

специфичност од 63.5 %, РИПАСА скоринг системот се покажа дека има доволна 

дискриминаторска способност во одделување на пациентите со задоцнета и навремена 

апендектомија. Добиените резултати во нашето истражување се слични на резултатите од 

истражувањето на Malik MU и сор., Karami MY и сор. [103, 104], како и со 

истражувањето на Mohammed A и сор. [213] и истражувањето на Singla A и сор. [214] 

Во литературата постојат публикации со висока специфичност и сензитивност, 

како на пример мета анализата на Frountzas M со сор. [211], која вклучува 12 

опсервациони кохортни студии, каде РИПАСА скорот дава сензитивност 94 %, 

специфичност 55 %, со површина под ROC кривата од 0.943. Додека во студијата на Díaz-

Barrientos CZ со сор. [215] при оптимален скор за РИПАСА од 8.5, добиена е  

сензитивност 93.3 % и специфичност од 8.3 %, со вредности на ROC кривата 0.595.  

   Во нашето истражување, како и во поголемиот број истражувања, РИПАСА 

скоринг системот покажа подoбра сензитивност и специфичност во дијагнозата на АА 
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наспрема Алварадо и АИО скоринг системите, а полоши резултати од Тзанакис скоринг 

системот. 

Тзанакис скоринг системот покрај клиничките и лабораториските параметри, 

користи и УС преглед со цел да овозможи подобра дијагностика, особено во регионите 

каде компјутерската томографија не е достапна 24 часа. Во авторското истражување 

Tzanakis со соработниците [90] известуваат за висока сензитивност и специфичност на 

скорот, со дијагностичка точност од 96.5 %.   

Во нашата студија, испитаниците за Тзанакис скоринг системот со најголема 

вредност беа во групата со навремена апендектомија (средна вредност 15). Од вкупните 

испитаници 95 % имаа Тзанакис скор >8. Негативна апендектомија имаше кај 9 % 

испитаници. Во нашата студија за p=0.0007 се потврди вкупна статистичка 

сигнификантност меѓу трите групи во однос на вредноста на Тзанакис скорот, заради 

повисок скор во групата со навремена наспроти задоцнета и непотребна интервенција 

(p=0.032, p=0.014, консеквентно). 

Согласно со препораките на авторите (скор< 5 ниска веројатност за АА; скор од 6-

10 веројатен АА и скор > 10 високо веројатен АА) за укажувањата на веројатноста за АА и 

добиените резултати во нашата студија, може да се види дека за вредности на скорот ≤ 8, 

иако процентуалната застапеност е ниска, сепак висок е процентот на непотребна 

апендектомија. А од друга страна, иако процентот на вредностите на скорот > 8 е 95 % и 

овде значително е изразен процентот на непотребни и задоцнети апендектомии. Секако 

треба да се напомене дека за малиот процент на пациенти со ниски вкупни вредности на 

скорот влијае и фактот што пациенти со ниски вредности на скорот, каде се исклучува 

сомнение за АА или се презакажува контролен преглед, не се земени за евалуација во ова 

истражување. Но, секако за дискусија е фактот дека и кај високи вредности на скорот 

добиен е ХПН за нормален апендицит. Ваквиот наод на резултатите во нашата студија 

може да е поврзано со малиот број испитаници и различни на смена затекнати 

ултрасонографисти кои имаат различно искуство во УС дијагноза на АА.  

Во нашата студија, ROC анализата за предикција на задоцнета апендектомија, со 

големина на површината под ROC кривата од 0.696, со сензитивност од 69 % и 

специфичност од 60.8 %, покажа дека Тзанакис скоринг системот има доволна 
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дискриминаторска способност во одделување на пациентите со задоцнета и навремена 

апендектомија. Сепак, во литературата постојат студии кои пријавуваат и многу повисока 

сензитивност и специфичност со голема дијагностичка прецизност. За потенцирање е 

студијата на Korkut M со сор. [106] каде што за целна вредност од 8 се добиени вредности 

на површината под ROC кривата од 0.965, со сензитивност 84.4 % и специфичност 100 %. 

Споредувајќи го Тзанакис со останатите скорови, студијата докажува дека Тзанакис 

скоринг системот има подобри вредности од Алварадо, РИПАСА, Eskelinen и Ohmann 

скоринг системите. Со слична значајна сензитивност и специфичност се појавува и 

студијата на Sigdel G со сор. [216] каде Тзанакис скорот има вредности на сензитивност 

91.4 %, специфичност 66.6 %, со дијагностичка точност од 90 % и со површина под ROC 

кривата 0.857.   

Резултатите во нашето истражување се слични на истражувањето на Lattoo MR и 

сор. [217] Lakshminarasimhaiah AK и сор. [218] и истражувањето на  Shashikala V и сор. 

[210].  

Во нашата студија, Тзанакис скоринг системот при анализата и споредбата покажа 

најдобри диференцијално дијагностички перформанси наспрема Алварадо, АИО и  

РИПАСА скоринг системите, во дијагнозата на АА. 

Во нашето истражување при поединечна ROC анализа на скоровите за предикција 

на задоцнета и навремена апендектомија се покажа дека РИПАСА и Тзанакис скоровите 

имаат доволна дискриминаторска способност, Алварадо скорот се класифицира како лош 

дискриминатор, додека АИО скорот не може да се користи. Во литературата постојат 

повеќе студии според кои се заклучува дека дел од овие системи се направени за 

западните земји, но при нивна имплементација во различни средини се менува 

сензитивноста и специфичноста. Така што и во нашата студија при употреба на секој од 

скоринг системите, се добија вредности на сензитивност и специфичност кои се пониски 

во однос со истражувањата во литературата и користејќи ги поединечно, се доби заклучок 

дека не се доволни за целосна дијагностика и третман.  Исто така, и при компарирање на 

скоровите, резултатите од литературата се со различни резултати. Мета анализа од 34 

студии [102] покажаа дека со сензитивност од 92 %, специфичност од 63 % и вредностите 

на AUC (0,84-0,97) АИО скорот е појак предиктор за дијагноза на АА наспроти на 
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Алварадо скорот. Во студијата на Karami MY [103] со сор. РИПАСА покажува поголема 

сензитивност во дијагноза на АА кај иранската популација, наспроти на Алварадо и АИО. 

Тзанакис скорот ја докажува својата супериорност наспроти на Алварадо скорот во 

студијата на Shashikala V со сор. [210]. Сепак, исклучувањето на АИО скорот, во нашите 

резултати единствено можеме да го толкуваме со лимитирачките фактори на студијата, 

првично поради мал број испитаници, што значително може да влијае на вкупните 

резултати, вредности и заклучоци на истражувањето. Исто така сметаме дека и  

исклучување на одредена група пациенти, деца под 14 години и пациенти со 

коморбидитети, влијаеше на резултатите. Така што исклучувајќи ги децата под 14- 

годишна возраст, кај кои базирајќи се на епидемиолошките анализи, АА е многу честа 

состојба, се елиминира една популација чија патологија може да даде дополнителни 

податоци. Исто така и исклученоста на пациентите со коморбидитети, пред сè во средна и 

напредната возраст на населението, каде што и компликациите од ненавремена и 

несоодветна дијагноза на АА доведува до висок процент на морбидитет и морталитет. 

Нашите резултати не се во согласност и со најновите препораки за дијагноза и третман на 

АА [178], каде „АИО скорот и Адултниот апендицитис скор во моментот даваат најдобри 

резултати за клинички предвидувања и имаат најголема способност на дискриминација кај 

возрасни при сомневање на АА. Овие два скора ги намалуваат негативните стапки на 

апендектомија во групите со низок ризик и ја намалуваат потребата од радиолошки 

иследувања и прием во болница и за ниски и за интермедијални групи. Се препорачува 

користење на скоровите за клиничка предикција на АА.“ Но, исто така, препораките 

оставаат простор и за индивидуализиран дијагностички пристап за стратификација на 

болеста, планирање соодветна дијагностика - чекор по чекор кај пациенти со сомневање за 

АА, во зависност од возраста, полот и клиничките знаци и симптоми на пациентот.  
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Дијаграм 1. Од: Дијагноза и третман на АА: 2020 обновени WSES Jerusalem-ски 

препораки. 

 

 

 

Практичен  WSES алгоритам за дијагноза и треман на возрасни пациенти под сомнение за АА 
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Во литературата, во дијагностиката на АА за споредувањето на предностите и 

слабостите на одредени клинички скоринг системи, се појавуваат истражувања и студии 

каде се компарираат еден со друг или еден со повеќе клинички скоринг системи. Сепак, во 

литературата не може да се најдат истражувања и студии каде се правени компарации на 

заедничко, истовремено, користење на два или повеќе скоринг системи во дијагнозата на 

АА. Во нашето истражување направивме комбинација на анализираните скоринг системи, 

иницијално со два, потоа и со три скоринг системи.             

Резултатите од ROC анализата за предикција на задоцнета апендектомија при 

комбинација на  Алварадо и РИПАСА скоровите покажаа дека големината на површината 

под ROC кривата има вредност од 0.652 (со сензитивност 62 % и специфичност 63 %), при 

комбинација на Алварадо и Тзанакис  0.717 (со сензитивност 58 % и специфичност 81 %),  

додека при комбинација на РИПАСА и Тзанакис 0.753 (со сензитивност 69 % и 

специфичност 70 %). При комбинација, пак, на трите скоринг системи (Алварадо, 

РИПАСА и Тзанакис), големината на површината под ROC кривата се покажа со вредност 

од 0.762, со сензитивност од 73 % и специфичност од 68.5 %. Може да се заклучи дека 

истовремена апликација на трите скоринг системи овозможува подобра дискриминаторска 

способност во одделување на пациентите со задоцнета и навремена апендектомија.  

Повикувајќи се на резултатите од нашата студија, дека кај нашата популација АИО 

скорот не покажа дискриминаторска способност, направивме комбинација на трите скора 

заедно со инфламаторниот маркер ЦРП, кој е инкорпориран во АИО скорот.           

Резултатите од ROC анализата за предикција на задоцнета апендектомија со 

комбинација на  трите скоринг системи (Алварадо, РИПАСА и Тзанакис) заедно со  Ц-

реактивниот протеин, покажаа дека големината на површината под ROC кривата има 

вредност од 0.776, со сензитивност од 69 % и специфичност од 76 %. Во согласност со 

овие резултати, може да заклучиме дека истовремена апликација на трите скоринг 

системи и серумското ниво на Ц-реактивен протеин имаат добра дискриминаторска 

способност во одделување на пациентите со задоцнета и навремена апендектомија. 

Во нашата студија дијагностичката точност на РИПАСА и Тзанакис скоровите 

покажаа подобри резултати во однос на Алварадо, додека АИО не може да се користи во 

предикција на задоцнета апендектомија во нашата популација. Сепак, истовремената 
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апликација на сите три скора, РИПАСА, Тзанакис и Алварадо, покажа многу подобра 

дискриминаторска способност, со повисока сензитивност и специфичност, наспроти на 

нивна поединечна употреба. Комбинирање на скоринг системите треба да помогне во  

правилна дијагностика, со цел да се избегнат негативни апендектомии, но потребни се 

дополнителни студии со поголем број пациенти за да се поддржат овие резултати.
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9. ЗАКЛУЧОЦИ 

 

Од оваа клиничка и проспективна студија изведена на 100 пациенти со дијагноза на 

АА, со спроведен оперативен третман, кои беа лекувани во ЈЗУ Универзитетска клиника 

по хируршки болести „Св. Наум Охридски“ - Скопје, по обработка на резултатите ги 

изведовме следните заклучоци:  

 

• Во испитуваната популација од 100 пациенти со АА, во однос на добиен 

ХПН, 74 беа со навремена, 16 со задоцнета и 10 со непотребна  

апендектомија. 

• Кај пациентите на возраст од 50 години и постари, почесто беше задоцнета 

апендектомија, споредено со пациентите од помладите возрасни групи         

(14 - 49 год.). 

• Пациенти со навремена апендектомија имаа значајно повисоки леукоцити 

(median=15.15) и леукоцитен лев шифт (median=79.95), споредено со пациенти 

со задоцнета и непотребна апендектомија. 

• Статистички сигнификантно највисоки вредности на ЦРП беше 

регистрирано кај пациенти со задоцнета интервенција (median=96.45), 

пониски кај пациенти со навремена интервенција (median=36) и најниски кај 

пациентите со непотребна апендектомија (median=15.7). 

• Позитивниот УС наод беше значајно почесто асоциран со навремена 

апендектомија наспроти задоцнета. 

• Во однос на скоровите, при поединечна анализа, најдобра предиктивна 

вредност покажа Тзанакис и РИПАСА скорот, со послаба предиктивност е 

Алварадо скорот, додека АИО скорот не може да се користи како скоринг 

систем  при разграничување на навремени и задоцнети АА. 

• Комбинираното користење на повеќе клинички скоринг системи покажа 

многу подобри резултати наспроти поединечна примена на истите. Во 
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нашата популација, комбинацијата на трите скоринг системи (Алварадо, 

РИПАСА и Тзанакис) има подобра дискриминаторска способност во 

одделување на пациентите со задоцнета и навремена апендектомија и 

доколку со истите се инкорпорира и инфламаторниот маркер ЦРП, 

големината на површината под ROC кривата добива вредност од 0.776, со 

сензитивност од 69 % и специфичност од 76 %. 

Како генерален заклучок може да се каже дека и покрај големите подобрувања во 

дијагностиката на АА, која претставува синтеза на клинички, лабораториски и 

радиолошки наоди, истата сè уште останува предизвик во абдоминалната хирургија. 

Резултатите од нашето истражување покажаа дека дијагностичкиот преглед на АА може 

да се подобри со комбинираното користење на повеќе клинички системи за бодување кои 

и покрај тоа што се едноставни и лесни за употреба, имаат дискриминаторска способност 

во одделување на пациентите со задоцнета и навремена апендектомија и избегнување на  

негативни апендектомии. Во студијата, комбинацијата на трите скоринг системи 

(Алварадо, РИПАСА и Тзанакис) покажа најдобри резултати во клиничко предвидување 

на АА, наспроти нивна поединечна употреба. Но, за нивна поширока имплементација на 

нашата популација се потребни дополнителни студии со многу поголем број пациенти кои 

би ги поддржале овие резултати. 
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