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РЕЗЮМЕ
Въведение и цел: Понастоящем, в рамките на персонализиран мултимодален 
подход, лапароскопската чернодробна (включително и голяма по обем) и колорек-
тална резекция при колоректален карцином, разглеждани поотделно, са възприе-
ти като приложими, безопасни и онкологично еквивалентни на конвенционалната 
хирургия методи за лечение. Въпреки това, все още не съществува консенсус 
относно приложението им като комбиниран метод за резекция при колоректален 
карцином със синхронни чернодробни колоректални метастази. Целта на настоя-
щето проучване е да определи приложимостта на комбинираната в различен обем 
лапароскопска резекция при селектирани пациенти с първичен колоректален кар-
цином и синхронни колоректални метастази.
Материал и методи: Тотално-лапароскопскa и хибридна симултанна резекция на 
първичния колоректален карцином и синхронните чернодробни метастази са из-
вършени при 7 пациенти за периода от април 2014 до март 2015. Проспективно са 
оценени демографските характеристики на пациентите, туморните характеристики 
– първична и метастатична локализация, неоадювантно лечение, интраоператив-
ните параметри, постоперативните усложнения и смъртност. 
Резултати: Първичната локализация на злокачественото заболяване е била: ко-
лон - 4 пациенти, ректум - 3 пациенти. Солитарни метастази са диагностицира-
ни при четирима, a множествени при трима пациенти. Извършени са 5 тотално 
лапароскопски и 2 хибридни резекции. Големите чернодробни резекции – 2 дес-
ни хепатектомиии са в съчетание с резекция на сигма и лява хемиколектомия.  

ABSTRACT
Introduction and objective: Nowadays, regarding a personalized multimodal 
approach, laparoscopic  liver (including major resections) and colorectal resections, 
separately distinguished, are accepted as feasible, safe and oncologically equivalent 
to open resections surgical methods of treatment for colorectal carcinoma. However, 
there is still no consensus, regarding the applicability of combined  laparoscopic colon 
and  liver resection in primary colorectal cancer with synchronous  liver metastases. The 
aim of the present study is to determine the feasibility of  combined  different volume 
laparoscopic colon and liver resection in selected patients with primary colorectal cancer 
and synchronous liver metastases.
Material and methods: From April 2014 to March 2015 seven patients with primary 
CRC and a clinical diagnosis of SLM underwent combined totally laparoscopic or “hybrid” 
liver and colorectal surgery. Patient and tumor (primary and metastatic) characteristics, 
operative variables, and postoperative outcomes were evaluated prospectively. 
Results: The primary tumor was located in the colon in 4 patients and in the rectum - in 3 
patients. 4 patients had a solitary  synchronous liver metastasis and 3 patients - multiple. 
Surgical approach was totaly laparoscopic in 5 patients and the “hybrid” technique 
was applied in 2 patients. The major hepatic resections were 2 right hepatectomies in 
combination with resection of sigmoid colon and left colectomy. Median operation time 
was 288 min (range from 190 to 415 min), with a mean blood loss of 125 ml for the 
combined major liver resections and 70 ml for the group with minor liver resections. The 
average postoperative hospital stay was 9,1 days (range from 6 to 15 days). Postoperative 
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Средното оперативно време е 288 минути (от 190 – до 415 минути), при средна 
интраоперативна кръвозагуба от 125 ml за комбинираните с голяма чернодробна 
резекция операции и 70 ml – при комбинираните с малки чернодробни резекции 
операции. Средният постоперативен престой е съответно 9,1 дни (от 6 до 15 дни),  
като следоперативни усложнения са наблюдавани при двама пациенти (IIIa и IIIb). 
R0-резекция е постигната при шест от пациентите, а при един е осъщесвен първи 
етап от двуетапна чернодробна резекция. При среден период на проследяване от 
6,3 месеца (от 1 до 12 месеца) не е установена следоперативна смъртнос, локални 
или далечни рецидиви в хода на провежданата адювантна химиотерапия.
Заключение: В условията на спазване на оптимален, индивидуално адаптиран 
мултимодален подход, адекватната предоперативна селекция на пациентите при 
налична комбинирана експертиза на хирургa симултантната колоректална и чер-
нодробна резекция в различен обем е приложима при пациенти с първичен коло-
ректален карцином и синхронни колоректални метастази. 
Ключови думи: комбинирани лапароскопски колоректални и чернодробни ре-
зекции, големи лапароскопски чрнодробни резекции, колоректален карцином, 
синхронни колоректални чернодробни метастази

complications were observed in two patients (grade IIIa and IIIb, respectively), mortality 
rate was zero. R0 resection was achieved in six patients, and in one patient the surgery 
was the first stage of a two-stage liver resection. 
Conclusion: Simultaneous laparoscopic colorectal and liver resection appears to be 
feasible in selected patients with CRC and SLM on providing an adequate preoperative 
selection and combined surgical expertise.
Key words: simultaneous laparoscopic colorectal and liver resection, major laparoscopic 
liver resections, colorectal cancer, synchronous colorectal liver metastases

ВЪВЕДЕНИЕ
Понастоящем, в опитни ръце и адекватно селек-

тирани пациенти, лапароскопската чернодробна 
(включително и голяма по обем) и колоректална ре-
зекция при колоректален карцином, разглеждани по-
отделно, са възприети като приложими, безопасни и 
онкологично еквивалентни на конвенционалната хи-
рургия методи за лечение [1, 2, 24]. Въпреки това все 
още не съществува консенсус относно приложението 
им като комбинирана резекция при първичен коло-
ректален карцином със синхронни чернодробни ме-
тастази [3, 16-20,24-28]. 

Целта на настоящето проучване е да определи 
приложимостта на комбинираната в различен обем 
лапароскопска резекция при селектирани пациенти 
с първичен колоректален карцином и синхронни ко-
лоректални метастази във високоспециализиран цен-
тър по хепато-билиарна хирургия извършващ и голям 
обем лапароскопски колоректални интервенции.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
За периода април 2014 – март 2015 година в Кли-

никата по чернодробно-панкреатична хирургия и 
трансплантология на ВМА - София са извършени 7 
комбинирани чернодробни и колоректални резекции 
– 5 тотално-лапароскопски и 2 с “хибридна” техника 
при пациенти с първичен колоректален карцином и 
синхронни чернодробни метастази. Анализирани са 
демографските характеристики на пациентите, ко-мо-
бридност, туморните характеристики – първичната и 

метастатична локализация, провеждана неоадювант-
на терапия, видовете оперативни интервенции, ин-
траоперативните параметри – обем на кръвозагуба, 
оперативно време, постоперативните усложнения 
(в частност инсуфициенция на анастомоза, преходна 
чернодробна недостатъчност, постоперативна хемо-
рагия) и смъртност, постоперативен престой. Просле-
дяването се извършва с контролни прегледи, образни 
изследвания и изследване на туморни маркери на 1, 
6, 12, 18, 24, 36 и т.н. постоперативен месец.

Определянето на показанията за комбинирана 
чернодробна и колоректална лапароскопска резек-
ция се базира на локализацията и локалния статус на 
първичния карцином, броя и локализацията на чер-
нодробните метастази, ко-морбидността на пациента 
и предоперативна оценка на анестезиологичния и 
кардиологичен статус. Всеки пациент се обсъжда от 
мултидисциплинарен екип и преценката за прило-
жението на комбинирана лапароскопска резекция е 
базирана на индивидуален подход, като критериите 
за селекция се основават на прпоръките на Louisville 
(2008) и Мorioka консенсусите (2014) [1,2]. Оператив-
ната интервенция се осъществява след получаване на 
писмено информирано съгласие от всеки пациент. 

Комбинираната лапароскопска колоректална и 
чернодробна резекция се осъществява от един хи-
рург. Троакарната локализация и броя на портовете 
са в съответствие с планираната интервенция и тър-
пят малки корекции от стандартизираното позицио-
ниране при колоректалната хирургия (фиг. 1). Всяка 
лапароскопия започва с щателен оглед на коремна-
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та кухина и интраоперативна ехография на черния 
дроб за преценка съответствието с предоператив-
ната находка, актуалното съотношение към съдови-
те структури с оглед окончателното определяне на 
оперативната стратегия. Първоначално се извърш-
ва планираната чернодробна резекция, a в послед-
ствие – колоректалната. По време на чернодробната 
резекция се поддържа по високо налягане на пнев-
моперитонеума – 14-16 mmHg, комбинирано ниско 
венозно налягане - <5 mmHg, което се нормализира 
до 12 mmHg при колоректалната резекция. За раз-
лика от отворената хирургия, обикновено не се по-
ставя турникет за Прингъл-маньовър, независимо от 
планирания обем, като се предпочита селективния 
клампаж. Паренхимната трансекция се извършва с 
помощта на ултразвуков дисектор, ултразвуков дес-
труктур (CUSA - кавитрон ултразвуков аспиратор), 
като хемо- и билиостаза се осъществява с биполарна 
коагулация, клипсиране, прошиване и приложение 
на съдови съшиватели в зависимост от калибъра на 
съдовете. Колоректалната резекция се осъществява в 
съответствие с класическите онкологични постанов-
ки: високо лигиране на съдовете, медиално-латерал-
но ориентирана дисекция и тотална мезоректална 
ексцизия при ниска предна резекция. Предпочитана 
е дву-стаплерната техника за изцяло интракорпорал-
на анастомоза, единствено при пациента с лява хе-
миколектомия комбинирана с дясна хемихепатекто-
мия – горно-срединната лапаротомия е използвана за 

осъществяване на ръчна двуетажна транзверзо-сигмо 
анастомоза. При хибридно осъществените две десни 
хепатектомии за екстракция на анатомичните препа-
рати е използвана горно-срединната лапаротомя, до-
като при останалите пациенти и за двата спесимена е 
използван достъп по Фаненщил. Дренажи се подвеж-
дат и към чернодробната резекционна повърхност и 
към анастомозата.

РЕЗУЛТАТИ 
Първичната локализация на колоректалния карци-

ном е била: колон - 4 пациенти, ректум - 3 пациенти 
(табл. 1). Солитарни метастази са диагностицирани 
при четирима, a множествени при трима пациенти. 
Извършени са 5 тотално лапароскопски и 2 хибридни 
резекции. Големите чернодробни резекции – 2 десни 
хепатектомиии са в съчетание с резекция на сигма и 
лява хемиколектомия.  Средното оперативно време е 
288 минути (от 190 – до 415 минути), при средна ин-
траоперативна кръвозагуба от 125 ml за комбинира-
ните с голяма чернодробна резекция операции и 70 
ml – при комбинираните с малки чернодробни резек-
ции операции. Средният постоперативен престой е 
съответно 9,1 дни (от 6 до 15 дни). Следоперативни 
усложнения са наблюдавани при двама пациенти – 
билирагия и формиране на билом след дясна хепа-
тектомия (IIIa) и инсуфициенция на анастомозата след 
ниска предна резекция (IIIb). И двете усложнения са 
овладени мини-инвазивно. При пациента с билом е 

Фигура 1. Промяна в позициите на портовете 
при комбинирна резекция (1б) в сравнение със 
стандартен план при лапароскопска резекция на 
сигма-ректум (1а).

a b
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поставен перкутатнен pig-tail катетър, отстранен 30 
дни по-късно. При пациента с инфсуфициенцията е 
осъществена релапароскопия със сутура на дефекта 
и е изведена временна битрункуларна илеостома на 
типично място. R0-резекция е постигната при шест 
от пациентите, а при един е осъщесвен първият етап 
на двуетапна чернодробна резекция – изчистване на 
левия дял и лигиране на десния клон на вена порте. 
При среден период на проследяване от 6,3 месеца 
(от 1 до 12 месеца) не е установена следоперативна 
смъртност, локални или далечни рецидиви в хода 
на провежданата адювантна химиотерапия. Тъй като 
представяната пилотна серия е малка и горепосоче-
ните средни параметри не са статистически точни, за 
по-добра интерпретация на резултатите и приложе-
ните методики основните характеристики на пациен-
тите са резюмирани в таблица 1.

ОБСЪЖДАНЕ
Колоректалният карцином е водеща причина за 

смъртност от злокачествени заболявания в световен 
аспект, като 15-20% от пациентите са със синхронни 
чернодробни метастази по време на първоначално-

то им диагностициране [4,5]. Хирургичното лечение 
при синхронни чернодробни метастази включва ня-
колко основни подхода: „класически” с първоначална 
колоректална резекция, адювантна химиотерапия и 
последваща чернодробна резекция; симултантна ре-
зекция с неоадювантна или адювантна химиотерапия 
или „liver-fi rst” („обратен”) подход (с или без неадювант-
на системна химиотерапия), при който отсраняването 
на първичната локализация е последен етап от лече-
нието. Оптималната стратегия остава дискутабилна с 
подчертано индивидуализиран подход. В началните 
публикации по въпроса редица автори препоръч-
ват етапния подход поради съобщаваните по-високи 
нива на постоперативни усложниения и смъртност 
при синхронните операции, обяснявайки ги с комби-
нирането на чиста с чиста-контаминирана операция 
[6-8]. Нарушеният протеинов синтез след чернодроб-
на резекция може да доведе до повишаване риска от 
инфекция и инсуфициенция на анастомозата [9]. Други 
фактори, изтъквани като рискови при комбинираните 
резекции, са: приложението на Прингъл-маньовъра, 
предизвикващ транзиторна портална хипертония, 
свързвана с компроментиране на чревната анастомо-Та
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a) Предоперативен КАТ a) контролен КАТ

Фигура 2. КАТ на карцином на ректума със синхронна метастаза в Sg4-Sg5 на черния дроб: а) предоперативна находка; б) контролно изследване 3 месеца 
след резекцията – без данни за рецидив на фона на адювантна терапия с FolFox+Avastin.
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за поради създаващия се оток и увеличен риск от ин-
суфициенция, както и неадекватната експлорация и 
достатъчно безопасен васкуларен контрол на долна-
та празна вена и хепаталните вени [8-10]. Понастоя-
щем редица публикации, включително и мета-анализ, 
доказват преимуществото на симултантната отворена 
комбинирана резекция на колоректалната и чернод-
робна патология спрямо етапния подход, селектив-
ното клампиране на порталния педикул и рядкото 
използване на Прингъл маньовъра понастоящем от-
хвърлят вероятността за влияние върху анастомотич-
ните усложнения [11-13,21]. Друг мета-анализ обаче 
посочва налична разлика в критериите на селекция 
при пациентите, подлагани на комбиниран и етапен 
подход, визирайки обема на метастатичната болест. 
По отношение на сравнимите показатели като интра-
оперативни параметри, постоперативни усложнения 
и преживяемост, етапният подход показва по-добри 
резултати. Нaмаленият болничен престой при симу-
лтантните резекции се отдава на по-малкия туморен 
товар при пациентите, подложени на това лечение. 
Изводът е, че приложението на симултантния подход 
понастоящем, докато не се получат резултати от прос-
пективни проучвания, сравняващи групи със сходен 
туморен товар, дава предимства само при пациенти 
с лимитирана чернодробна метастатична болест [14]. 
Лапароскопската резекция при колоректален карци-
ном, както и лапароскопската чернодробна резекция 
при злокачествени заболявания, разглеждани поот-
делно, са широко възприети и приложими методи на 
лечение. Понастоящем се провежда и първото ран-
домизирано контролирано проучване – Oslo-CoMet 
Study, което се очаква да даде и ниво 1 на достовер-
ност относно ползите и предимствата на лапароскоп-
ската спрямо отворената чернодробна резекция при 
коло-ректални метастази. Заложените сравнителни 
характеристики включват 30-дневния постоперати-
вен морбидитет, резекционни линии, постоперативна 
болка, качество на живот, инфламаторен отговор на 
организма, 5-годишна преживяемост (обща, свободна 
от заболяване и рецидив), съотношение „цена-ефек-
тивност” [15].  С развитието на лапароскопската хи-
рургия симултантната резекция при колоректален 
карцином със синхронни чернодробни метастази се 
превръща в актуална опция за лечение. Расте и бро-
ят публикации, посочващи приложимостта на тотал-
но-лапароскопския и „hand-assisted”-подходите при 

селектирани пациенти с изтъкване на предимства 
както по отношение нисък процент морбидитет, кра-
тък болничен престой, съотношение „цена-ефектив-
ност”, така и по отношение на добри краткосрочните 
и дългосрочни онкологични показатели [16-20]. Мал-
кият брой публикувани серии се свързва предимно с 
техническата трудност на лапароскопската чернод-
робна резекция, както и липсата на опит от един хи-
рург както в колоректалната, така и в чернодробната 
лапароскопска хирургия. Някои автори дори изтъкват 
необходимостта от наличие на комбиниран екип – с 
опит поотделно в колоректалната и чернодробна хи-
рургия, за приложението на този подход [18, 21].

В нашия специализиран в чернодробно-панкреа-
тична хирургия център се практикува в голям обем и 
лапароскопска колоректална хирургия. Преди стар-
тирането на серията със симултанни чернодробни и 
колоректални лапароскопски резекции, по отделно 
са осъществени над 100 лапароскопски чернодроб-
ни резекции и над 100 лапароскопски колоректални 
резекции [29]. Това прави особено подходящо при-
ложението и развитието на метода с оглед наличната 
хирургична експертиза и възможността оперативна-
та интервенция да се осъществи от един оператор. 
С напредъка в развитието на мултимодалния подход 
за лечение на КРК продължителността на живота при 
пациентите с КРК постепенно нараства, като по този 
начин се увеличава и вероятността за повторна опе-
ративна интервенция [22]. Този аспект също определя 
лапароскопския подход като подходящ и в съображе-
ние планиране индивидуалния терапевтичен подход 
при пациентите със синхронни чернодробни метас-
тази [23].

Систематичен анализ на комбинираните лапаро-
скопски коло-ректални и чернодробни резекции, 
публикуван през 2014 година, съобщава за общо 39 
публикувани случая в малък по обем серии или под 
формата на представяне на клинични случаи, включ-
ващи 9 (23  %) големи чернодробни резекции [24]. 
Преобладава лявата латерална секционектомия в 
26 (67  %) от пациентите. Колоректалните резекции 
включват предни и ниски предни ректални резекции 
с тотална мезоректална ексцизия, десни и леви колек-
томии. Въпреки липсата на високо ниво на достовер-
ност, комбинираните лапароскопски процедури се 
определят като приложими и безопасни, дори тези, 
включващи големи чернодробни резекции. Ключова 
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за успеха роля играят добрата селекция на пациети-
те и адекватен опит на хирурга. Като обем за рутин-
на комбинирана интервенция се предлага симултан-
ната колоректална резекция с лява лобектомия [24]. 
Като „идеални” кандидати за симултантана резекция 
Hoekstra и съавт. определят пациентите със солитар-
ни, периферно разположени в Sg2-6 метастази (в съ-
ответствие с Lousville-консенсуса) [25]. Публикувани 
са и серии с колоректални резекции и големи чер-
нодробни резекции с добри интра- и ранни постопе-
ративни резултати [26-28]. Spampinato и сътр. съоб-
щават за три лапароскопски десни хепатектомии и 
една лява, съчетани съответно със симултанни резек-
ции на сигма (n=3) и една на резекция на ректум [26].  
Средното оперативно време е било 495 min при сре-
ден следоперативен престой от 6 дни. Средната ин-
траоперативна кръвозагуба е 475 ml (300-630 ml), не 
са описани следоперативни усложнения и смъртност. 
R0-резекция е постигната при всички пациенти. При 
среден период на проследяване от 14 месеца (от 7 до 
20 месеца) е регистриран един чернодробен реци-
див. Hadrien и съавт. съобщават за комбинирана дясна 
хемиколектомия и дясна хепатектомия при 36-годиш-
на жена и резекция на сигмата с лява хепатектомия 
при 78-годишен мъж с парциален отговор от прило-
жената неоадювантна терапия [27]. Авторите изтъкват 
селективния екстрахепатален васкуларен контрол 
като ключов за минималната кръвозагуба при парен-
химната трансекция и извършването на чревната ана-
стомоза без налична портална хипертензия или оток 
на чревната стена. Средното оперативно време е 327 
min (310-345 min), а средния постоперативен престой 
– 5 дни (от 4 до 6 дни), не се описват постоперативни 
усложнения и смъртност.

В представяната от нас серия при всички лапаро-
скопски симултанни комбинирани резекции е налице 
лява локализация на коло-ректалния карцниом, без това 
да е заложен включващ критерии. Селекцията по-скоро 
се влияе от резектабилността, броя и локализацията на 
чернодробните лезии. Предпочитани са пациентите със 
солитарни лезии или до 3 групирани метастази, но при 
категорично индивидуална преценка. При последния 
пациент с множествени билобарни синхронни метас-
тази, след проведена неоадювантна терапия и клинич-
но доказан отговор е осъществена предна резекция на 
ректум комбинирана с метастазектмия в трети сегмент 
и лигиране на десния клон на вена порте, с планирана 

дясна хемихепатектомия след постигната адекватна хи-
пертрофия на остатъчния паренхим. Подобни случай 
допълнително разширяват индикациите за лапароскоп-
ски подход при синхронните чернодробни метастази от 
колоректален карцином.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В условията на спазване на оптимален, индивиду-

ално адаптиран мултимодален подход, адекватна пре-
доперативна селекция на пациентите при наличие на 
комбинирани опит и познания от страна на хирургa 
симултантната колоректална и чернодробна резек-
ция в различен обем е приложима при пациенти с 
първичен колоректален карцином и синхронни коло-
ректални метастази. Необходимо е провеждането на 
проспективни рандомизирани проучвания, които да 
дадат основа за консенсус относно стандартизирано-
то приложение на тази терапевтична опция.
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Ендоскопска комбинирана интраренална хирургия 
в Galdakao-модифицирано Valdivia положение на 
пациента при коралиформена бъбречна литиаза

Endoscopic Combined Intrarenal 
Surgery in Galdakao-Modified 
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Staghorn Kidney Lithiasis

К. Петкова, И. Салтиров

Клиника Ендоурология и ЕКЛ
Катедра Урология и нефрология
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ЕНДОУРОЛОГИЯОригинална статия

РЕЗЮМЕ
Въведение и цел: Перкутанната нефролитотрипсия (PCNL) е методът на из-
бор за лечение на коралиформена бъбречна литиаза, поради по-малката си ин-
вазивност спрямо класическата отворена бъбречна хирургия и по-високата си 
ефективност, сравнена с екстракорпоралната литотрипсия. Целта на настоящето 
проучване е да се направи сравнителен анализ на ефективността и безопасност-
та на ендоскопската комбинирана интраренална хирургия в Galdakao-модифи-
цирана позиция на пациента по гръб (ECIRS) в сравнение с PCNL в положение 
на пациента по корем при пациенти с коралиформени конкременти в бъбрека.
Материал и методи: Извърши се проспективно нерандомизирано проучва-
не, включващо 143 пациенти с 147 бъбречни единици, при които са извършени 
21 (14,3%) ECIRS процедури и 126 (85,7%) PCNL в положение по корем за пери-
ода Май 2011 година – Май 2014 година в Катедра Урология и нефрология на Во-
енномедицинска академия – София. Проспективно се анализираха и сравниха 
данните за размер и положение на конкрементите, ефективността на операци-
ята, оперативното време и честотата на интра- и постоперативните усложнения.
Резултати: Сравнителният анализ на предоперативните характеристики в 
двете групи показва приоритетно засягане на женския пол от коралиформена 
литиаза и в двете групи с висока честота на рецидивна уролитиаза и предопе-
ративни уроинфекции. Ефективността след една процедура беше по-висока в 
ECIRS-групата (85,7% срещу 63,5%; р=0,046). Не се установиха статистически 
значими разлики в честотата на интра- и постоперативните усложнения между 
двете групи (съответно, р=0,761 и р=0,990). 
Заключение: Резултатите от това проспективно проучване предполагат, че 
приложението на ECIRS в Galdakao-модифицирана позиция по гръб при па-
циенти с коралиформена бъбречна литиаза повишава ефективността на PCNL 
след една процедура без да увеличава честотата на интра- и постоперативните 
усложнения.

ABSTRACT
Introduction & Objective: Percutaneous nephrolithotomy (PCNL) is the minimally 
invasive treatment of choice for staghorn kidney stones, because of its reduced 
morbidity compared to open surgery and increased efficacy compared to shockwave 
lithotripsy. The objective of this prospective study is to compare the efficacy and safety 
of ECIRS performed in Galdakao-modified supine Valdivia position (GMSV) with PCNL 
in prone position in patients with staghorn kidney stones. 
Material & Methods: A prospective non-randomized trial, including 143 patients 
with 147 renal units was performed between May 2011 and May 2014. 21 (14,3%) 
renal units underwent ECIRS in GMSV position and 126 (85,7%) – PCNL prone. Data 
on the stone size and location, stone-free rate, operating time, intra- and postoperative 
complications were compared. 
Results: The comparative analysis of patients’ preoperative characteristics revealed 
an increased incidence of staghorn stones in the female gender and a high incidence 
of recurrent urolithiasis and preoperative urinary tract infections in both groups. 
Stone free rate after a single procedure was higher for the ECIRS group (85,7% vs 
63,5%; р=0,046). There was no statistically significant difference in the intra- and 
postoperative complications rate between the two groups (respectively, р=0,761 and 
р=0,990).
Conclusions: The results of this prospective study suggest that ECIRS in Galdakao-
modified supine Valdivia position is a safe and effective procedurе in patients with 
staghorn stones, with no statistically significant differences in complication rates 
compared to PCNL in prone position.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Уролитиазата е широко разпространено заболя-

ване с непрекъснато нарастваща честота в световен 
мащаб. Въвеждането на перкутанната нефролитот-
рипсия (PCNL) в рутинната клинична практика и тех-
нологичното развитие на ендоскопите и енергий-
ните източници през последните години промени 
терапевтичния подход към уролитиазата и позволи 
минимално инвазивно лечение на пациенти с голе-
ми по обем и/или усложнени бъбречни камъни, кои-
то дотогава бяха лекувани с отворени оперативни 
техники.

Коралиформените бъбречни конкременти, са го-
леми по размер и разклонени по форма конкремен-
ти, изпълващи голяма част от колекторната система 
на бъбрека. Най-често химичният им състав е маг-
незиево-амониев фосфат (струвит) и са асоциирани с 
инфекция от уреаза-продуциращи бактерии. Въпре-
ки че, коралиформената литиаза най-често се асо-
циира със струвитна литиаза, в клиничната практика 
се срещат и случаи с коралиформени камъни съста-
вени от урат, калциев фосфат и цистин [1]. При липса 
на лечение коралиформените камъни водят до про-
гресивно увреждане на бъбречната функция и хро-
нична бъбречна недостатъчност, а персистиращата 
инфекция – до животозастрашаващ уросепсис [2,3]. 
Ето защо, основната цел на лечението на струвитна-
та литиаза е пълно премахване на конкрементите, за 
ерадикация на инфекцията, редукция на обструкци-
ята, запазване на бъбречната функция и намаляване 
риска от нарастване на камъка и рецидиви.

Перкутанната нефролитотрипсия е методът на из-
бор за лечение на коралиформена бъбречна литиа-
за, поради по-малката си инвазивност спрямо класи-
ческата отворена бъбречна хирургия и по-високата 
си ефективност, сравнена с екстракорпоралната ли-
тотрипсия. Техническите трудности в извършването 
на PCNL при коралиформена литиаза са свързани 
с по-ниска ефективност на операцията след една 
процедура спрямо некоралиформената литиаза и 
търсене на начини за повишаването ù – работа през 
повече от един нефростомни канали, флексибилна 
нефроскопия, супракостален достъп, ендоскопска 
комбинирана интраренална хирургия (ECIRS).

Целта на настоящето проучване е да се направи 
сравнителен анализ на ефективността и безопас-
ността на ECIRS в в GMSV позиция в сравнение с PCNL 

в положение на пациента по корем при пациенти с 
коралиформени конкременти в бъбрека.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Пациенти
Извърши се проспективно нерандомизирано 

проучване, включващо 143 пациенти с 147 бъбречни 
единици, при които са извършени 21 (14,3%) ECIRS 
процедури и 126 (85,7%) PCNL в положение по ко-
рем за периода Май 2011 година – Май 2014 година 
в Катедра Урология и нефрология на Военномеди-
цинска академия – София. Изборът на позиция за 
PCNL се извършваше по предпочитание на операто-
ра, като ECIRS в Galdakao-модифицирано положение 
на пациента по гръб (GMSV) беше предпочитана при 
пациенти с висок BMI, ASA III клас и при пациенти с 
усложнени форми на уролитиаза, при които едно-
временния ретрограден и антеграден достъп до ку-
хинната система би повишил вероятността за успеш-
но премахване на конкрементите. Проспективно се 
анализираха и сравниха данните за размер и поло-
жение на конкрементите, ефективността на опера-
цията, оперативното време и честотата на интра- и 
постоперативните усложнения.

Предоперативни изследвания
Предоперативното изследване на пациентите 

включваше анамнеза, физикален преглед, лабора-
торни изследвания, образни изследвания – ехогра-
фия, обзорна рентгенография на отделителната 
система, венозна урография или компютърна томо-
графия на отделителната система и оценка на анс-
тезиологичния риск по ASA. Размерите на камъка 
бяха определяни от най-дългия и най-късия диаме-
тър измерен на рентгенологичните изследвания. 
Повърхността на камъка беше изчислявана по фор-
мулата на Tiselius и Andersson: повърхност на камъка 
= дължина x ширина x 3,14 x 0,25. Всички пациенти 
бяха хоспитализирани един ден преди операцията и 
при всички беше започнато антибиотично лечение и 
тромбоемболична профилактика с нискомолекулен 
хепарин.

Оперативна техника
Оперативното лечение на пациентите включваше 

извършване на PCNL в 2 позиции: стандартно поло-
жение по корем и Galdakao-модифицирана позиция 
по гръб. При пациентите оперирани в GMSV позиция 
прилагахме ендоскопска интраренална хирургия 
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(ECIRS) с едновременен ретро-
граден и антеграден достъп до 
кухинната система на бъбрека. 
Оперативната техника на ECIRS 
включва позициониране на па-
циента в GMSV положение, осъ-
ществяване на ретрограден дос-
тъп до уретера и бъбрека с 8.4 Fr 
флексибилен уретерореноскоп и 
едновременно създаване и на 25 
Fr нефростомен канал и осъщест-
вяване на антеграден достъп до 
колекторната система на бъбрека 
с ригиден нефроскоп (Фиг. 1). Хи-
рургичната техника на PCNL в по-
ложение по корем следва етапите 
на перкутанния достъп при из-
вършване на ECIRS, без едновре-
менно наличие на ретрограден 
ендоскопски достъп до кухинна-
та система на бъбрека. В края на 
всяка операция рутинно се поста-
вя нефростома, която се сваля на 
първи постоперативен ден, а при 
необходимост в уретера може да 
се въведе и уретерален стент. 

Постоперативно 
проследяване
За оценка на терапевтичния 

резултат при всички пациенти 
бяха прилагани образни методи, 
включващи трансабдоминална 
ехография и/или обзорна рент-
генография след премахване 
на нефростомата (24-48h); тран-
сабдоминална ехография, обзор-
на рентгенография и/или NCCT 
на отделителната система на 3ти 
следоперативен месец.  Ефектив-
ността на операцията беше опре-
деляна по липсата на остатъчни 
фрагменти от конкрементите или 
наличието на остатъчни фрагмен-
ти с размери под 5 мм на контро-
лното образно изследване след 
операцията и на 3ти следопера-
тивен месец. Оперативното вре-

РЕЗУЛТАТИ
Сравнителният анализ на пре-

доперативните характеристики в 
двете групи показва приоритетно 
засягане на женския пол от кора-
лиформена литиаза и в двете гру-
пи с висока честота на рецидивна 
уролитиаза и предоперативни 
уроинфекции (Таблица 1). 

Сравнителният анализ на раз-
пределението на пациентите с 
коралиформена литиаза от двете 
групи по предоперативна бъб-
речна функция според Класифи-
кацията на KDOQI за хронично бъ-
бречно увреждане показа висок 
процент пациенти, при които има 
II и III степен бъбречно увреждане 
и в двете групи (Фиг. 2).

Сравнителният анализ на 
ефективността на ECIRS в GMSV 

Фиг. 1 Извършване на ECIRS 
в Galdakao-модифицирано 
Valdivia положение по гръб при 
коралиформен конкремент в 
бъбрека

ме беше изчислявано от момента 
на позициониране на пациента на 
операционната маса в положение 
за операция и подготовка на опе-
ративното поле до завършването 
на операцията (поставянето на 
нефростомната тръба или изваж-
дането на ендоскопа при tubeless 
процедура). Безопасността на ме-
тодите беше определяна по чес-
тотата на интра- и постоператив-
ните усложнения.

Статистически анализ
Сравнителният анализ на да-

нните от двете групи пациенти 
се извърши чрез Student t-test, 
Pearson chi-square и Fisher’s exact 
test при ниво на значимост р < 
0,05. Анализите бяха извършени 
със SPSS v.16.0.1.

Фиг. 2. Сравнително честотно предоперативно разпределение по Класификацията на KDOQI за хро-
нично бъбречно увреждане при пациенти с коралиформена литиаза, оперирани с ECIRS и PCNL prone
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Сравнителният анализ на ин-
траоперативните  и постопера-
тивните усложнения не показва 
статистически значима разлика в 
честотата между двете групи па-
циенти (Таблица 2).

ОБСЪЖДАНЕ
Основната цел на лечението 

на коралиформентата бъбречна 
литиаза е пълно премахване на 
конкрементите за ерадикация на 
инфекцията, редукция на обструк-
цията, запазване на бъбречната 
функция и намаляване риска от 
нарастване на камъка и рециди-
ви. Въпреки, че някои проучвания 
показват възможността за еради-
кация на инфекцията дори при 
малки по обем резидуални фраг-
менти и предотвратяване на на-
растването им, повечето изслед-
вания доказват, че резидуалните 
фрагменти нарастват и са източ-
ник на рецидивиращи уроинфек-
ции [4-6]. Постигането на тази цел 
при оперативното лечение на 
коралиформените камъни често 
е затруднено от анатомичните 
особености на бъбрека и ори-
ентацията на бъбречните чашки, 
което налага приложението на 
различни методи за повишаване 
на ефективността на PCNL след 
една процедура - работа през 
повече от един нефростомни ка-
нали, флексибилна нефроскопия, 
супракостален достъп, комбини-
ран ретрограден и антеграден 
достъп до бъбрека.

 Супракостален перкутанен 
достъп през горна група чашки е 
предпочитан от много центрове 
при лечение на коралиформени 
камъни с голям обем, тъй като 
дава директен достъп до по-голя-
мата част от кухинната система на 

Таблица 1. Сравнителен анализ на предоперативните характеристики на пациентите  
с коралиформена литиаза

ECIRS
(n=21)

PCNL prone
(n=126) p-value

Средна възраст (години±SD) 48,7±13,5 47,2±14,1 0.658
Пол (n, %)

 Жени
 Мъже

11 (52,4%)
10 (47,6%)

85 (67,5%)
41 (32,5%)

0.179

Рецидивна уролитиаза (n, %) 6 (28,6%) 20 (15,9%) 0.158
Предоперативна уроинфекция (n, %) 8 (38,1%) 53 (42,1%) 0.733
Предоперативна бъбречна недостатъчност 
(n, %) 2 (9,5%) 11 (8,7%) 0.906

Среден BMI (kg/m2 ± SD) 30,7±7,2 25,1±3,4 0.002
Среден предоперативен Hg (g/l ± SD) 141,1±12,1 135,3±15,9 0.116
Среден предоперативен серумен 
креатинин (μmol/l ± SD) 93,3±21,5 100,1±63,1 0.432
Средна предоперативна eGFR, изчислена 
по MDRD (mL/min/1.73 m2±SD) 75,1±21,5 73,1±23,6 0.698
Предшестващи интервенции за лечение на 
уролитиаза( n, %)

 Пиелолитотомия
 Нефролитотомия
 Уретеролитотомия
 Екстракорпорална литотрипсия 

(SWL)
 Уретероскопия (URS)
 Перкутанна нефролитотомия (PCNL)

3 (14,3%)
0 (0%)
0 (0%)

3 (14,3%)

0 (0%)
3 (14,3%)

11 (8,7%)
0 (0%)
0 (0%)

10 (7,9%)

1 (0,8%)
15 (11,9%)

0.350

Предоперативен анестезиологичен риск 
по ASA (n, %)

 ASA I клас
 АSA II клас
 ASA III клас

6 (28,6%)
13 (61,9%)

2 (9,5%)

63 (50,0%)
57 (45,2%)

6 (4,8%)
0.169

Характеристика на конкремента (n, %)
 Комплетен коралиформен 

конкремент
 Инкомплетен коралиформен 

конкремент

19 (90,5%)

2 (9,5%)

101 (80,2%)

25 (19,8%)

0.209

Средна дължина на конкремента (mm±SD) 46,6±14,7 51,2±19,2 0.292
Средна ширина на конкремента (mm±SD) 44,8±12,3 41,1±13,5 0.231
Средна повърхност на конкремента 
(mm2±SD) 1626,7±707,4 1726,3±1002,3 0.663

положение на пациента по гръб 
и стандартната PCNL в положение 
по корем показва по-висока ефек-
тивност на ECIRS – 85,7% срещу 
63,5% (р=0.046). При 100% от слу-

чаите с ECIRS операцията е извър-
шена през един нефростомен ка-
нал, докато при 0,8% от случаите с 
PCNL prone е осъществяван втори 
нефростомен достъп (р=0.205). 
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Таблица 2. Сравнителен анализ на ефективността и интраоперативните характеристики 
при пациентите с коралиформена литиаза

ECIRS
(n=21)

PCNL prone
(n=126) p-value

Ефективност след една процедура (n, %) 18 (85,7%) 80 (63,5%) 0.046
Ефективност на 3ти следоперативен месец (n, 
%) 19 (90,5%) 101 (80,5%) 0.311

Брой остатъчни фрагменти ≥ 5 мм (n, %)
 1
 2
 3
 8

2 (9,5%)
1 (4,8%)
0 (0%)
0 (0%)

17 (13,5%)
15 (11,9%)
11(8,7%)
1 (0,8%)

0.381

Средно оперативно време (min±SD) 71,3±11,0 62,2±11,2 0.002
Лечение на остатъчни фрагменти (n, %)

 SWL
 RIRS

2 (9,5%)
0 (0%)

28 (22,2%)
0 (0%)

0.147

Допълнителни процедури (n, %)
 Stent JJ
 URS

0 (0%)
0 (0%)

4 (3,2%)
3 (2,4%)

0.542

Среден постоперативен Hg (g/l ± SD) 117,1±13,7 118,4±16,5 0.679

Среден постоперативен спад на Hg (g/l ± SD) 24,0±12,6 16,8±13,9 0.028
Среден постоперативен серумен креатинин 
(μmol/l ± SD) 94,6±25,7 104,9±90,8 0.294

Средна постоперативна eGFR, изчислена по 
MDRD (mL/min/1.73 m2±SD) 73,7±20,9 70,2±21,2 0.490

Интраоперативни усложнения (n, %)
 Хеморагия 
 Лезия на колон

1 (4,8%)
1 (4,8%)
0 (0%)

4 (3,2%)
3 (2,4%)
1 (0,8%)

0.761

Постоперативни усложнения усложнения (n, 
%)

 Фебрилитет
 Хемотрансфузия
 Уросепсис
 Уринарна фистула
 AV-фистула с необходимост от 

хемотрансфузия

2 (9,5%)
1 (4,8%)
0 (0%)

2 (9,5%)
0 (0%)

15 (11,9%)
3 (2,4%)
1 (0,8%)
7 (5,6%)
2 (1,6%)

0.990

бъбрека и проксималния уретер, 
но е съпроводен с повишен риск 
от усложнения – хемоторакс, хи-
дроторакс, пневмоторакс [7-9]. Ле-
чението на коралиформената или 
комплексната литиаза през два 
или повече нефростомни канала 

(multitract PCNL) в една сесия или 
комбинирането ù с флексибилна 
нефроскопия през един нефросто-
мен канал са други модификации 
на оперативната техника, целящи 
повишаване на ефективността ù 
[10-12].  Данните в литературата 

относно това, кой метод предлага 
по-висока ефективност са проти-
воречиви. Основният лимитиращ 
фактор при работата през пове-
че от един нефростомни канали, 
обаче, е повишения риск от ин-
тра- и постоперативно кървене, 
с докладвана честота на хемот-
рансфузии от 3% до 45% в различ-
ните серии пациенти [11,13,14]. 
Недостатъците от приложението 
на флексибилната нефроскопия 
включват удълженото оператив-
но време и необходимостта от 
натрупване на опит на оператора 
поради по-трудната ориентация 
и затруднения достъп до разпо-
ложени под  остър ъгъл спрямо 
нефростомния канал чашки [15]. 
Приложението на повторна PCNL 
(„second-look PCNL”) е дискутаби-
лен въпрос в литературата, като 
според някои автори тя трябва да 
се прилага рутинно, а според дру-
ги е показана само в селектирани 
случаи [16-18].

Ендоскопската комбинирана 
интраренална хирургия при ко-
ралиформена бъбречна литиаза  
дава възможност за работа през 
един нефростомен канал и достъп 
до периферни чашки с флексибил-
ния ендоскоп без необходимост 
от допълнителни перкутанни дос-
тъпи, премахване на по-големите 
по размер фрагменти от конкре-
мента през нефростомния канал и 
оглед на цялата кухинна система 
на бъбрека в края на процедурата 
за идентифициране на остатъчни 
фрагменти. 

В настоящето проучване, 
сравнителният анализ на предо-
перативните характеристики в 
двете групи показва приоритет-
но засягане на женския пол от 
коралиформена литиаза (52,4% 
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срещу 67,5%; р=0.179) и в двете групи, висока чес-
тота на рецидивна уролитиаза (28,6% срещу 15,9%; 
р=0.158) и предоперативни уроинфекции (38,1% 
срещу 42,1%; р=0.733). Впечатление прави и отно-
сително високия процент предшестващи опера-
тивни интервенции и манипулации по повод уро-
литиаза и в двете групи пациенти, което е свързано 
с високата рецидивност на този тип литиаза при 
липса на ерадикация на уроинфекцията и наличие 
на резидуални фрагменти. Високата рецидивност 
и високия процент предшестващи оперативни ин-
тервенции по повод уролитиаза при пациентите с 
коралиформена литиаза са рискови фактори за ув-
реждане на бъбречната функция и намаляване на 
гломерулната филтрация. При сравнителният ана-
лиз на разпределението на пациентите с корали-
формена литиаза от двете групи по предоператив-
на бъбречна функция според Класификацията на 
KDOQI за хронично бъбречно увреждане не уста-
новихме сигнификантни разлики (р=0.801), но пра-
ви впечатление, че над 70% от пациентите и от две-
те групи имат II или III степен бъбречно увреждане. 
Тези данни се потвърждават и от докладваното в 
литературата прогресивно увреждане на бъбреч-
ната функция при тези пациенти [2,3]. В настоящето 
проучване не установихме сигнификантна разли-
ка в пред- и следоперативното разпределение на 
пациентите по Класификацията на KDOQI, което се 
потвърждава и от данните от други проучвания, 
които също отчитат, че лечението на коралифор-
мената литиаза с PCNL с цел пълно премахване на 
конкремента и лечение на уроинфекцията подо-
брява или стабилизира бъбречната функция и пре-
дотвратява прогресията на хроничното бъбречно 
увреждане [19-21].

Сравнителният анализ на ефективността на 
ECIRS в GMSV положение на пациента  и стандарт-
ната PCNL в положение по корем в настоящото 
проучване показва по-висока ефективност на ECIRS 
– 85,7% срещу 63,5% след една процедура при ле-
чението на коралиформена литиаза (комплетна и 
инкомплетна). По-ниската ефективност на PCNL в 
положение по корем е свързана с ниската честота 
на използване на втори нефростомен канал и лип-
сата на повторни процедури в тази група пациенти. 
При анализа на броя резидуални фрагменти в тази 
популация пациенти установяваме, че преоблада-

ващата част от пациентите имат 1 или 2 резидуални 
фрагмента, като при 22,2% от пациентите те са леку-
вани успешно с последваща сесия SWL. Липсата на 
прилагане на помощни методи и оперативни тех-
ники за покачване на ефективността на PCNL в по-
ложение по корем в нашето проучване дава добра 
база за сравняване на добавения ефект на едно-
временния ретрограден достъп до кухинната сис-
тема. Повишената ефективност на ECIRS след една 
процедура и на 3ти следоперативен месец показва 
предимство на едновременния ретрограден дос-
тъп за достигане на недостъпни за нефроскопия 
части от конкремента и тяхната литотрипсия. При 
сравнителният анализ на данните за ефективността 
на двата метода при коралиформена литиаза, оба-
че, трябва да се има предвид, че освен размерът на 
конкремента, важен предиктивен фактор е и анато-
мията на кухинната система и броят разклонения на 
бъбречните чашки [22-24]. В настоящето проучване 
средните размери и повърхност на конкрементите 
в двете групи не се различават сигнификантно, но 
трябва да се има предвид, че не е анализирано вли-
янието на броя разклонения на бъбречните чашки 
върху ефективността на двата метода.

В сравнителното проучване на Hamamoto et al. 
ефективността на mini-ECIRS е по-висока в срав-
нение с PCNL по корем при по-висок процент 
коралиформена литиаза [25]. При изследване на 
ефективността на ECIRS в лечението на коралифор-
мени бъбречни камъни Hamamoto et al. установяват 
ефективност от 71,4%, която нараства до 83,3% след 
приложението на допълнителни процедури [26].

В настоящето проучване сравнителният ана-
лиз на интра- и постоперативните усложнения не 
показва статистически значима разлика в честота-
та между двете групи пациенти. Тези резултати са 
сходни с докладваната в литературата честота на 
усложнения при PCNL – 1%-45%  хемотрансфузии, 
1%-3% псевдоаневризми и AV-фистули, 20%-35% 
постоперативен фебрилитет [27-34]. Избягването 
на супракостален достъп, повече от един нефрос-
томни канали и повторни процедури в нашата серия 
пациенти оперирани със стандартна PCNL по корем 
увеличава безопасността на процедурата, но с це-
ната на по-ниска ефективност, която може да бъде 
компенсирана с приложение на ECIRS при трудни 
клинични ситуации.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резултатите от това проспективно проучване 

предполагат, че приложението на ECIRS в GMSV по-
ложение при пациенти с коралиформена бъбречна 
литиаза повишава ефективността на PCNL след една 
процедура без да увеличава честотата на интра- и 
постоперативните усложнения.
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ЕНДОУРОЛОГИЯОригинална статия

РЕЗЮМЕ
Въведение и цел: Перкутанната нефролитотомия (PCNL) е “златния стандарт” в 
лечението на голяма по обем и/или комплексна бъбречна литиаза. Рискът от услож-
нения и увреждане на бъбречната функция е много важен фактор при извършването 
на PCNL при пациенти с единствен бъбрек. Целта на настоящето проучване е да се 
направи сравнителен анализ на ефективността и безопасността на PCNL при паци-
енти с единствен бъбрек и с два функциониращи бъбрека и да се оцени влияето на 
PCNL върху бъбречната функция при пациентите с единствен функциониращ бъбрек.
Материал и методи: Извърши се ретроспективен анализ на данните на 1418 па-
циенти с 1517 бъбречни единици, при които е извършена PCNL в периода Януари 
2000 година – Декември 2014 година. 39 пациенти (2,6%) имаха анатомично или 
функционално единствен бъбрек, а 1379 пациенти (97,4%) – два функциониращи 
бъбрека. Ретроспективно бяха анализирани предоперативните характеристики на 
двете групи пациенти, ефективността на операцията и честотата на интра- и посто-
перативните усложнения и пред- и следоперативната бъбречна функция (eGFR) при 
пациентите с единствен бъбрек.
Резултати: Сравнителният анализ на предоперативните характеристики на паци-
ентите показа сигнификантно по-висока честота на рецидивна уролитиаза и предше-
стващи оперативни интервенции на лечение на уролитиаза. Не се установи сигнифи-
кантна разлика в ефективността след една процедура между двете групи пациенти 
(82,1% срещу 83,4%; р=0.829) и в честотата на постоперативни усложнения (28,2% 
срещу 18,8%; р=0.227). Не се установи сигнификантна разлика в необходимостта 
от хемотрансфузия между двете групи пациенти (5,1% срещу 2,9%; р=0.179). Не 
се установиха статистически значими разлики в средните стойности на серумния 
креатинин и eGFR при пациентите с единствен бъбрек предоперативно и в ранния 
постоперативен период. Ретроспективни данни за бъбречната функция в късния 
следоперативен период (6ти следоперативен месец) бяха налични за 24 пациенти с 
единствен бъбрек, като анализът на данните установи сигнификантно повишаване на 
средните стойности на eGFR.
Заключение: PCNL е безопасен и ефективен метод при пациенти с анатомично и 
функционално единствен бъбрек, въпреки по-ниската ефективност и по-високата 
честота на следоперативни усложнения в сравнение с пациенти с два функционира-
щи бъбрека. Получените резултати показват стабилизиране на бъбречната функция 
при пациентите с единствен бъбрек в ранния следоперативен период и сигнификант-
но подобряване на eGFR на 6ти следоперативен месец.

ABSTRACT
Introduction and objective: Percutaneous nephrolithotomy (PCNL) is the “gold stan-
dard” in the treatment of large and/or complex kidney lithiasis. The primary concern in per-
forming PCNL in patients with solitary kidneys is the risk of complications and impairment of 
renal function. The objective of this retrospective study is to compare the efficacy and safety 
of PCNL in patients with solitary and bilateral kidneys and to assess the impact of PCNL on 
renal function in solitary renal units.
Material and methods: The data of 1418 consecutive patients with 1517 renal units, 
who underwent PCNL between January 2000 and December 2014 were retrospectively 
reviewed. 39 (2,6%) patients had solitary kidney and 1379 (97,4%) – bilateral kidneys. Pa-
tients’ characteristics, stone-free rates, complications rates and pre- and postoperative renal 
function (eGFR) of solitary renal units were compared.
Results: Solitary kidney patients had significantly higher incidence of recurrent stones and 
previous stone surgery. Stone-free rates were comparable between the two groups (82,1% 
срещу 83,4%; р=0.829). There was no statistically significant difference in overall post-
operative complications rate (28,2% срещу 18,8%; р=0.227) and hemotransfusion rate 
(5,1% срещу 2,9%; р=0.179). There were no statistically significant differences between 
the mean serum creatinine and eGFR values of solitary kidney units at baseline and im-
mediately postoperatively. Retrospective data on renal function on 6th month of follow-up 
were available for 24 patients with solitary kidney and revealed significant improvement of 
eGFR values. 
Conclusion: PCNL is a safe and efficient procedure in patients with solitary kidneys despite 
the lower stone-free rate and increased morbidity compared to patients with bilateral 
kidneys. Data analysis revealed stabilized renal function of the solitary kidney in the early 
postoperative period and significant improvement of eGFR at 6th month of follow-up.
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Предоперативни изследвания
Предоперативното изследване на пациентите вклю-

чваше анамнеза, физикален преглед, лабораторни из-
следвания, образни изследвания – ехография, обзор-
на рентгенография на отделителната система, венозна 
урография или компютърна томография на отделител-
ната система. Размерите на камъка бяха определяни 
от най-дългия и най-късия диаметър измерен на рент-
генологичните изследвания. Повърхността на камъка 
беше изчислявана по формулата на Tiselius и Anders-
son: повърхност на камъка = дължина x ширина x 3,14 
x 0,25. Всички пациенти бяха хоспитализирани един ден 
преди операцията и при всички беше започнато анти-
биотично лечение и тромбоемболична профилактика с 
нискомолекулен хепарин. 

Оперативна техника
Оперативното лечение на пациентите включва-

ше извършване на пункция на бъбрека под рентге-
нов контрол и дилатация на 25 Fr нефростомен канал 
с телескопични дилататори на Alken. Нефроскопията 
беше извършвана с 25 Fr нефроскоп (Olympus, Ger-
many), a литотрипсията на конкрементите беше из-
вършвана с помощта на ултразвуков литотриптер (LUS, 
Olympus, Germany) и/или Holmium:YAG laser 80W/100W 
(VersaPulse PowerSuite, Lumenis, USA). В края на всяка 
операция рутинно беше поставяна 20 Fr нефростома, 
която беше премахвана на 24-48 час.

Постоперативно проследяване
За оценка на терапевтичния резултат при всички 

пациенти бяха прилагани образни методи, включващи 
трансабдоминална ехография и/или обзорна рентге-
нография след премахване на нефростомата (24-48h); 
трансабдоминална ехография, обзорна рентгеногра-
фия и/или NCCT на отделителната система.  Ефектив-
ността на операцията беше определяна по липсата на 
остатъчни фрагменти от конкрементите или наличието 
на остатъчни фрагменти с размери под 5 мм на контрол-
ното образно изследване на 1ви месец след операцията. 
Безопасността на метода беше определяна по честота-
та на интра- и постоперативните усложнения. За оцен-
ка на пред- и следоперативната бъбречна функция, при 
пациентите с единствен бъбрек беше изчислена гломе-
рулната филтрация (eGFR) предоперативно, в ранния 
следоперативен период и на 6ти следоперативен месец 
по съкратеното уравнение на Modification of Diet in Re-
nal Disease (MDRD) формула и пациентите бяха класи-

ВЪВЕДЕНИЕ
Перкутанната нефролитотрипсия (PCNL) е метода на 

избор в лечението на големи по обем и/или усложнени 
конкременти в бъбрека [1]. Приложението на PCNL при 
пациенти с единствен бъбрек все още е предизвикател-
ство пред съвременната ендоурология поради потен-
циалния риск от усложнения като сигнификантно кър-
вене, което може да наложи селективна емболизация 
и дори нефректомия [2,3]. Пациентите с единствен бъ-
брек често имат придружаващи заболявания и различ-
на по степен бъбречна недостатъчност, които допъл-
нително покачват анестезиологичния и оперативния 
риск [4]. Въпреки това, в дългосрочен план лечението 
на уролитиазата в единствен бъбрек, отстраняването 
на обструкция и асоциирана с камъка инфекция, поз-
воляват запазване на бъбречната функция на пациента 
и отдалечаване във времето на необходимостта от хе-
модиализа поради хронична бъбречна недостатъчност 
[5,6]. 

В годините различни автори са изследвали влияние-
то на перкутанната бъбречна хирургия върху бъбреч-
ната функция с помощта на животински модели, сцин-
тиграфски методи и биохимични анализи.  Повечето 
данни в литературата сочат, че PCNL е безопасна мини-
мално инвазивна процедура при пациенти с единствен 
бъбрек, позволяваща запазване и/или подобряване на 
бъбречната функция в постоперативния период [7-10]. 

Целта на настоящето проучване е да се направи 
сравнителен анализ на ефективността и безопасността 
на PCNL при пациенти с единствен бъбрек и с два функ-
циониращи бъбрека и да се оцени влияето на PCNL 
върху бъбречната функция при пациентите с единствен 
функциониращ бъбрек.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Пациенти
Извърши се ретроспективен анализ на данни-

те на 1418 пациенти с 1517 бъбречни единици, при 
които е извършена PCNL в периода Януари 2000 го-
дина – Декември 2014 година в Катедра Урология и 
нефрология на Военномедицинска академия – Со-
фия. 39 пациенти (2,6%) имаха единствен бъбрек, а 
1379 пациенти (97,4%) – два функциониращи бъб-
река. Ретроспективно бяха анализирани предопе-
ративните характеристики на двете групи пациенти, 
ефективността на операцията и честотата на интра- и 
постоперативните усложнения.
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фицирани в зависимост от степента 
на увреждане на бъбречната функ-
ция по Класификацията на KDOQI 
за хронично бъбречно увреждане 
(KDOQI Classification of CKD). 

Статистическият анализ на да-
нните се извърши със Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS) 
v.16.0.1.

РЕЗУЛТАТИ
Сравнителният анализ на пре-

доперативните характеристики на 
пациентите показа сигнификантно 
по-висока честота на рецидивна 
уролитиаза и предшестващи опе-
ративни интервенции на лечение 
на уролитиаза в групата пациенти 
с единствен бъбрек (Таблица 1). 
Причината за наличие на един-
ствен функциониращ бъбрек беше 
контралатерална нефректомия при 
16 пациенти (41,0%), афункция на 
контралатералния бъбрек – при 22 
пациенти (56,4%) и агенезия на кон-
тралатералния бъбрек при 1 паци-
ент (2,6%). 

Не се установи сигнификант-
на разлика в ефективността след 
една процедура между двете гру-
пи пациенти (82,1% срещу 83,4%; 
р=0.829). При нито един от пациен-
тите с единствен бъбрек PCNL не е 
извършвана през повече от един 
нефростомен канал. SWL беше из-
вършена при 3 пациенти от група-
та с единствен бъбрек и остатъчни 
фрагменти след PCNL. Постопера-
тивни усложнения бяха наблюда-
вани при 28,2% от пациентите в 
групата с единствен бъбрек и 18,8% 
- от пациентите с два функционира-
щи бъбрека. Най-често срещаните 
усложнения бяха протрахирана 
макроскопска хематурия, фебри-
литет и уринарна фистула. Не се 
установи сигнификантна разлика в 

Таблица 1. Предоперативни характеристики на пациентите

Показател
PCNL 

единствен 
бъбрек 

PCNL два 
бъбрека p-value

Средна възраст (години±SD) 52,5±12,9 47,9±12,7 0.034
Съотношение мъже/жени 41,0%/59,0% 53,0%/47,0% 0.093
Рецидивна литиаза (n, %) 19 (48,7%) 296 (20,1%) 0.000
Средна ширина на камъка (mm±SD) 31,3±10,9 31,0±12,9 0.880
Средна дължина на камъка (mm±SD) 40,2±15,6 37,2±14,2 0.247
Средна повърхност на камъка (mm2±SD) 1075,4±747,9 995,3±742,8 0.513
Камък в бъбрека (n, %)

 Комплетен коралиформен
 Инкомплетен коралиформен
 Солитарен
 Множествена литиаза

17 (43,6%)
5 (12,8%)
7 (18,0%)

10 (25,6%)

486 (32,9%)
100 (6,8%)

660 (44,6%)
232 (15,7%)

0.018

Анатомични аномалии на бъбрека (n, %)
 Малротация на бъбрека
 Подковообразен бъбрек
 Ren duplex

0 (0%)
0 (0%)

1 (2,6%)

30 (2,0%)
18 (1,2%)
13 (0,9%)

0.640

Степен на хидронефроза (n, %)
 Без хидронефроза
 Степен I
 Степен II
 Степен III
 Степен IV

8 (20,5%)
3 (7,7%)

14 (35,9%)
10 (25,6%)
4 (10,3%)

200 (13,5%)
103 (7,0%)

513 (34,7%)
557 (37,7%)
105 (7,1%)

0.494

Предоперативна уроинфекция (n, %) 19 (48,8%) 532 (36,0%) 0.138
Предшестващи операции (n, %)

 Пиелолитотомия
 PCNL
 URS
 SWL

8 (20,5%)
7 (17,9%)
2 (5,2%)

8 (20,5%)

117 (7,9%)
115 (7,8%)
57 (3,9%)

226 (15,3%)

0.001

Предоперативен дренаж на бъбрека (n, %)
 Нефростома 
 Stent JJ

5 (12,8%)
0 (0,0%)

23 (1,5%)
20 (1,4%)

0.000

необходимостта от хемотрансфузия 
между двете групи пациенти (5,1% 
срещу 2,9%; р=0.179). Интраренал-
на псевдоаневризма и AV фистула 
като усложнение след PCNL беше 
установена чрез селективна рено-
вазография при 6 пациенти в група-
та с два функциониращи бъбрека и 
при 1 пациент с единствен бъбрек. 
Успешна селективна емболизация 
беше осъществена при 5 пациенти, 
като при двама пациенти от групата 
с два функциониращи бъбрека, при 
които не се осъществи селективна 

емболизация, се извърши нефрек-
томия на засегнатия бъбрек поради 
персистиране на хеморагията. 

Не се установиха статистически 
значими разлики в средните стой-
ности на серумния креатинин и 
eGFR при пациентите с единствен 
бъбрек предоперативно и в ранния 
постоперативен период - съответ-
но, 172,6±183,5 срещу 169,6±130,1 
μmol/l (р=0.383) и 51,7±24,1 срещу 
51,5±22,9 ml/min/1.73 m2 (р=0.796). 
При един от пациентите с единствен 
бъбрек, имаше преходно намалява-
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то покачват анестезиологичния и 
оперативния риск.162. Ето защо, ле-
чението на уролитиаза в единствен 
бъбрек има за цел отстраняване на 
обструкция и асоциирана с камъ-
ка инфекция, които прогресивно 
увреждат  бъбречната функция, и 
отдалечаване във времето на не-
обходимостта от хемодиализа по-
ради хронична бъбречна недоста-
тъчност. PCNL е методът на избор за 
минимално-инвазивно лечение на 
големи по обем и/или усложнени 
бъбречни конкременти с доказа-
на ефективност и безопасност [1]. 
Въпреки минималната си инвазив-
ност, създаването на нефростомен 
канал по време на PCNL е свърза-
но с оперативна травма върху бъб-
речния паренхим, която крие риск 
от хеморагия, налагаща извършва-
нето на селективна емболизация 
или нефректомия и загуба на функ-
ционален бъбречен паренхим [11].

Настоящето проучване е 
ретроспективно сравнително про-
учване върху ефективността и без-
опасността на PCNL при пациенти 
с единствен и с два функционира-
щи бъбрека. Сравнителният ана-
лиз на ефективността на PCNL не 
показа статистически значима раз-
лика между двете групи пациенти 
(82,1% срещу 83,3%; р=0,992). Тези 
резултати са в рамките на доклад-
ваната в литературата ефективност 
на PCNL при пациенти с един-
ствен бъбрек, достигаща до 93% 
в съвременните серии пациенти 
[6,12,13]. В проучване на Akman et 
al., включващо 47 пациенти с един-
ствен бъбрек, подложени на PCNL, 
авторите докладват ефективност 
на процедурата от 85,1% [5]. El-
Tabey et al. също изследват резул-
татите от PCNL при 200 пациенти 
с единствен бъбрек и установяват 

Таблица 2. Резултати

Показател
PCNL 

единствен 
бъбрек 

PCNL два 
бъбрека p-value

Ефективност след една процедура (n, %) 32 (82,1%) 1232 
(83,4%) 0.829

Брой остатъчни фрагменти ≥ 5 мм (n, %)
 1
 2
 3
 4

7 (17,9%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

182 (12,3%)
42 (2,8%)
19 (1,3%)
3 (0,2%)

0.589

Допълнителни процедури (n, %)
 Stent JJ
 URS
 SWL

4 (10,3%)
2 (5,1%)
3 (7,7%)

113 (7,6%)
3 (0,2%)

163 (11,0%)
0.107

Интраоперативни усложнения (n, %)
 Хеморагия 
 Лезия на колон
 Перфорация на кухинната система

1 (2,6%)
0 (0%)
0 (0%)

10 (0,7%)
1 (0,1%)
3 (0,2%)

0.576

Постоперативни усложнения усложнения (n, %)
 Фебрилитет
 Уроинфекция
 Уринарна фистула
 AV-фистула/интраренална псевдоаневризма

3 (7,7%)
0 (0%)

4 (10,3%)
1 (2,6%)

89 (6,0%)
8 (0,5%)

105 (7,1%)
6 (0,4%)

0.227

Хемотрансфузия 2 (5,1%) 28 (1,9%) 0.179
Лечение на постоперативните усложнения (n, %)

 Медикаментозно лечение
 Селективна емболизация
 URS

5 (12,8%)
1 (2,6%)
1 (2,6%)

145 (9,8%)
4 (0,3%)
1 (0,1%)

0.135

не на стойностите на eGFR (от  17 на 
10 ml/min/1.73 m2) след селективна-
та емболизация, след което се стаби-
лизираха до предоперативните нива 
(20 ml/min/1.73 m2). Сравнителният 
анализ на разпределението на паци-
ентите по Класификацията на KDOQI 
за хронично бъбречно увреждане 
показа стабилизирана бъбречна 
функция в ранния постоперативен 
период (Фиг. 1).

Ретроспективни данни за бъб-
речната функция в късния следо-
перативен период (6ти следопе-
ративен месец) бяха налични за 
24 пациенти с единствен бъбрек. 
Средните стойности на серумния 
креатинин на 6ти следоперативен 
месец бяха по-ниски спрямо пре-

доперативните – 214,8±224,1 срещу 
144,4±89,1 μmol/l (р=0.074). Сред-
ните стойности на eGFR бяха сиг-
нификантно по-високи на 6ти следо-
перативен месец - 45,0±25,5 срещу 
52,5±24,5 ml/min/1.73 m2 (р=0.000) и 
разпределението на пациентите по 
Класификацията на KDOQI за хро-
нично бъбречно увреждане показа 
стабилизирана и подобрена бъб-
речна функция (Фиг. 2).

ОБСЪЖДАНЕ
Пациентите с единствен бъбрек 

и уролитиаза са високорискова 
група, поради високата честота на 
бъбречна недостатъчност, предше-
стващи оперативни интервенции и  
придружаващи заболявания, кои-
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Фиг. 2 Сравнително разпреление на пациентите по Класификацията на 
KDOQI предоперативно и на 6ти следоперативен месец
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ефективност от 81,5% [14]. Bucuras et al. правят сравни-
телен анализ на резултатите от PCNL при пациенти с 
единствен и с два функциониращи бъбрека в рамките 
на CROES Global PCNL Study и установяват сигнификант-
но по-ниска ефективност на PCNL в групата с единствен 
бъбрек (65,4% срещу 76,1%; р<0.001). Авторите обясня-
ват получените резултати с по-предпазливия подход в 
лечението на пациенти с единствен бъбрек и различ-
ните методи за оценка на ефективността [4].

Влиянието на PCNL върху бъбречната функция и 
потенциалния риск от усложнения са важни фактори 
в лечението на пациенти с единствен бъбрек. В на-
стоящето проучване нe установихме сигнификантна 
разлика в честотата на следоперативни усложнения 
между двете групи пациенти, като преобладаващата 
част от усложненията бяха лекувани успешно консер-
вативно и с поставяне на уретерен стент. Честотата на 
хемотрансфузии беше по-висока в групата пациенти с 
единствен бъбрек (5,1% срещу 1,9%) без разликата да е 
статистически значима (р=0.179). Повечето проучвания 
в литературата установяват повишен риск от кървене 
и по-висока честота на хемотрансфузии при пациенти 
с единствен бъбрек в сравнение с тези с два функцио-
ниращи бъбрека, достигаща до 10% в съвременните 
серии [4,5,15-17]. Сигнификантно кървене с необхо-
димост от селективна реновазография и емболизация 
установихме при 1 пациент с единствен бъбрек и 6 па-
циенти с 2 функциониращи бъбрека, което е рамките на 
докладваната в литературата честота на емболизации 
след PCNL < 1% [17-19].  

Влиянието на PCNL върху бъбречната функция е 
друг важен аспект при лечението на пациенти с уро-
литиаза и единствен бъбрек. Повечето данни в лите-
ратурата показват запазване и/или подобряване на 

Фиг. 1 Сравнително разпреление на пациентите по Класификацията на 
KDOQI предоперативно и в ранния следоперативен период

5.1%

28.2%

48.7%

10.3% 7.7%5.1%

25.6%

53.8%

5.1%
10.3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

CKD Stage I CKD Stage II CKD Stage III CKD Stage IV CKD Stage V

Предоперативно Следоперативно

4.2%

16.7%

50.0%

16.7% 12.5%8.3%

29.2%

12.5%
4.2%

45.8%

CKD Stage I CKD Stage II CKD Stage III CKD Stage IV CKD Stage V

Предоперативно 6ти следоперативен месец

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

бъбречната функция след PCNL [8-10]. В настоящето 
проучване установихме запазване на бъбречната 
функция в ранния следоперативен период. Данни за 
бъбречната функция в късния следоперативен пери-
од (на 6ти следоперативен месец) бяха налични за 24 
пациенти с единствен бъбрек, като се установи сиг-
нификантно увеличаване на средните стойности на 
eGFR спрямо предоперативните стойности (р=0.000) 
и стабилизирана и подобрена бъбречна функция при 
сравнителния анализ на разпределението на паци-
ентите по Класификацията на KDOQI. В проучване на 
Akman et al. подобрението на бъбречната функция на 
6ти следоперативен месец, измерено чрез покачване 
на eGFR, е наблюдавано при 29,5% от пациентите, лип-
са на промяна – при 63,6%, а влошаване – при 6,8% [5]. 
Basiri et al. оценяват влиянието на PCNL върху бъбреч-
ната функция чрез измерване на бъбречната корти-
кална активност с количествена еднофотонна емиси-
онна компютърна томография (QSPECT) с изследване 
на натрупването на 99mTc-DMSA предоперативно и на 
6ти следоперативен месец и установяват запазване или 
подобряване на бъбречната функция след PCNL [20]. 
El-Tabey et al. изследват дългосрочните функционални 
резултати от PCNL при пациенти с единствен бъбрек 
и установяват сигнификантен спад на серумния кре-
атинин спрямо предоперативните нива (р<0.001) и 
сигнификантно покачване на еGFR спрямо предопе-
ративните стойности (р<0.001) [14].

Лимитиращите фактори на настоящето проучване 
включват неговия ретроспективен характер, което е 
свързано и с непълната информация в базата данни 
за дългосрочното влияние на PCNL върху бъбречната 
функция при пациенти с единствен бъбрек. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резултатите от това ретроспективно проучване 

предполагат, че PCNL е ефективна и безопасна про-
цедура при пациенти с единствен бъбрек, въпреки 
по-ниската ефективност и по-високата честота на по-
стоперативни усложнения спрямо пациентите с два 
функциониращи бъбрека. Получените резултати показ-
ват стабилизиране на бъбречната функция при паци-
ентите с единствен бъбрек в ранния следоперативнен 
период и сигнификантно подобряване на eGFR на 6ти 

следоперативен месец. 
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РЕЗЮМЕ
Въведение и цел: Екстракорпоралната литотрипсия (SWL) е метод на избор за ле-
чение на голяма част от конкрементите в бъбрека и уретера. Целта на настоящето 
проучване е да се направи сравнителен анализ на лъчевото натоварване (дозата) 
на пациента при извършване на SWL в две клиники по урология с два апарата за 
екстракорпорална литотрипсия - Lithoskop© (Siemens) – Уредба 1 и Modulith© SLX 
(Karl Storz) – Уредба 2. 
Материал и методи: В проучването са включени общо 115 SWL процедури, из-
вършени в периода от октомври до ноември 2011 г. и през юли 2014 г. Направи се 
сравнителен анализ на времето на скопия (в min) и дозата на пациента, измервана 
във величината произведение керма-площ (KAP) за цялата процедура (в µGy.m2). 
От събраните данни бяха изчислени минималната, максималната, средната стой-
ности и медианите. 
Резултати: През 2011 г. средната стойност на KAP, получена на втората рентгенова 
уредба, е почти 8 пъти по-голяма (2103 µGy.m2 срещу 265 µGy.m2). Измерванията 
през юли 2014 г. показват, че отношението между средните стойности на KAP е на-
раснало до 16 пъти (6437 µGy.m2 на втората срещу 387 µGy.m2 на първата уредба). 
Между времената на скопия на двете уредби се наблюдава голяма разлика, но 
средните им стойности са сравними, което не може да обясни големите разлики 
в дозите на пациентите. Възможна причина за това могат да бъдат различните 
режими и настройки на рентгеновите уредби, най-вече използването на непрекъ-
сната скопия на втората уредба. 
Заключение: Извършеният сравнителен анализ разкрива голям потенциал за 
намаляване на облъчването на пациента в клиничната практика, както и необхо-
димостта от повишаване на практичните умения и знания в областта на радиа-
ционната защита сред лекарите. Планирано е проучването да продължи в други 

Лъчево натоварване на пациента  
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ABSTRACT
Introduction and objective: Extracorporeal shockwave lithotripsy (SWL) is the 
treatment of choice for the majority of renal and ureteral stones. The objective of 
this study is to compare patient radiation doses during SWL in two Departments of 
Urology, using two different SWL machines - Lithoskop© (Siemens) – Unit 1 and 
Modulith© SLX (Karl Storz) – Unit 2.
Material and methods: The study was conducted from October to November 2011 
and July 2014 and included 115 SWL procedures. Data on patient demographics, 
fluoroscopy time (FT, min) and patient radiation dose - kerma-area product (KAP, 
µGy.m2) for the whole procedure were recorded and analyzed. Min, max, average 
and median values were calculated. 
Results: In 2011 the mean value of KAP at the second unit was almost 8 times 
higher (2103  µGy.m2 versus 265  µGy.m2). The measurements performed in July 
2014 revealed that the ratio of average values of KAP was 16 times higher on Unit 
1 (6437  µGy.m2 versus 387  µGy.m2). Considerable variations in FT have been 
demonstrated for the procedures performed at both units in 2011 and in 2014, but 
the mean values were comparable, a fact that cannot explain the large difference in 
patient doses. One possible cause is the different modes and settings of the X-ray 
units and mostly the use of continuous fluoroscopy with the second unit.
Conclusions: The results from this comparative study reveal a great potential 
for patient dose reduction in routine clinical practice and the need of physician 
education on radiation protection. Further studies in other departments are planned 
aiming to propose national diagnostic reference levels for SWL.
Keywords: Extracorporeal Shockwave Lithotripsy (SWL), patient doses, continuous 
and pulsed fluoroscopy
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отделения, в които се извършва SWL, за да могат да се изготвят национални  рефе-
рентни нива за този тип процедури.
Ключови думи: екстракорпорална литотрипсия (SWL), доза на пациента, не-
прекъсната и импулсна скопия

ВЪВЕДЕНИЕ
Екстракорпоралната литотрипсия е неинвази-

вен метод за лечение на конкременти в бъбрека и 
уретера. За първи път е въведена в България като 
метод за лечение на уролитиазата през 1986 г. [1]. 
Според препоръките на Европейската асоциация по 
урология, SWL е метод на избор за лечение на кон-
кременти в проксимална трета на уретера с размер 
≤ 10 mm и конкременти в бъбрека с размер ≤ 20 mm 
[2]. Извършването на SWL под рентгеново-скопичен 
контрол е свързано с лъчево натоварване на паци-
ента. Тъй като ефективността на метода се определя 
от множество фактори, включващи размер, химичен 
състав, локализация на камъка, наличие, давност и 
степен на обструкцията на горния уринарен тракт, 
наличие на анатомични аномалии и особености, 
придружаващи заболявания на пациента, налична 
апаратура и инструментариум и опит на оператора, 
при някои пациенти се извършват повторни проце-
дури поради остатъчни фрагменти или рецидивни 
конкременти, които създават предпоставки за пови-
шено облъчване на пациента. Предпоставка за уве-
личаване на облъчването на пациента е и извърш-
ването на SWL с използване на рентгенови уредби, 
които нямат допълнителни възможности за намаля-
ване на дозата, както и по-дълго време на скопия, ма-
лък опит на оператора или недостатъчно обучение 
по радиационна защита [3,4]. Международната коми-
сия по радиационна защита препоръчва записване-
то на параметрите, свързани с облъчването на паци-
ента (време на скопия и произведение керма-площ) 
по време на интервенционални процедури под 
рентгенов скопичен контрол с цел оптимизиране на 
практиката и радиационна защита [5,6]. В последни-
те си препоръки Дружеството по интервенционална 
радиология на САЩ също предлага да се записва до-
зиметричната информация за всички процедури под 
рентгенов скопичен контрол [7]. 

Целта на настоящето проучване е да се направи 
сравнителен анализ на дозата на пациента при из-
вършване на SWL в две клиники по урология с два апа-
рата за екстракорпорална литотрипсия - Lithoskop© 

(Siemens) и Modulith© SLX (Karl Storz). 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 
В проучването са включени общо 115 SWL проце-

дури, извършени в периода от октомври до ноември 
2011 г. и през юли 2014 г. Изследването е извършено в 
две клиники по урология с литотриптери в комбина-
ция с рентгенови уредби за скопия тип C-рамо: Кли-
ника по Ендоурология и ЕКЛ на Военномедицинска 
академия, работеща с  Lithoskop© (Siemens), означена 
като Уредба 1, и Клиника по урология към Универси-
тетска многопрофилна болница за активно лечение 
„Александровска“, работеща с Modulith© SLX (Karl 
Storz) – Уредба 2. Двата апарата за екстракорпоралния 
литотрипсия използват различни режими на скопия: 
първата уредба използва режим на импулсна скопия 
със скорост 30 p/s, докато втората работи с непрекъс-
ната скопия, като наличните режими за намаляване на 
мощността на дозата не функционират. В Клиниката 
по Ендоурология и ЕКЛ на ВМА SWL беше извършвана 
с хоспитализация на пациента за 24 часа, под интра-
венозна седоаналгезия, под рентгенов контрол, при 
честота 90 уд/мин с енергия от 0,1 до 4,0 и максима-
лен брой удари – 4000. В Клиниката по Урология на 
Университетска многопрофилна болница за активно 
лечение „Александровска“, SWL беше извършвана в 
амбулаторен порядък, без седоаналгезия, при често-
та 90 уд/мин и енергия до 4,0. Енергийните нива и на 
двата апарата са в условни единици и имат енергиен 
еквивалент 18 до 24 kV.

За всяка процедура и всеки пациент бяха записва-
ни: демографски данни за пациента, време на скопия 
(в min) и доза на пациента, измервана във величината 
произведение керма-площ (KAP) за цялата процедура 
(в µGy.m2). КАР беше измервано с помощта на дозиме-
тър (KAP-метър), който е интегриран в рентгеновата 
уредба на изхода на рентгеновата тръба в първото 
отделение, и външно монтиран, отново на изхода на 
тръбата, във второто отделение. Дозиметърът използ-
ва плоско паралелна йонизационна камера с площ, 
която обхваща целия рентгенов сноп. Тъй като въз-
душната керма намалява с квадрата на разстояние-
то, а съответно площта на полето нараства по същия 
закон, тяхното произведение остава постоянно на 
различно разстояние от фокуса на рентгеновата тръ-
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ба, пренебрегвайки отслабването във въздуха. Това 
позволява тази величина да се измерва на изхода на 
рентгеновата тръба, като дава оценка за интегралната 
доза, достигнала до пациента по време на процеду-
рата. Калибровката на дозиметрите беше проверена 
на място, чрез използване на два подхода. Първият от 
тях се състои в получаване на стойността на KAP като 
произведение от измерената въздушна керма от ре-
ферентен дозиметър и размера на полето, определен 
от образа върху монитора. Другият използван метод е 
т. нар. тандемен метод: чрез едновременно измерване 
с втори референтен KAP-метър – Diamentor E2 (PTW, 
Germany), съответно калибриран в националната ла-
боратория по Метрология на йонизиращите лъчения. 
Калибровъчният фактор беше изчислен като отноше-
нието на получената стойност на KAP и тази от кли-
нично използвания KAP-метър.

След всяко проучване, в допълнение към калибри-
рането, беше извършена характеристика на рентгено-
вите уредби. Тя се състои в измерване на мощността 
на входящата въздушна керма на пациента при раз-
лични режими на работа на уредбите и при различ-
ни размери на полето, с използване на фантом от 
полиметилметакрилат (РММА) или вода с дебелина 
20 cm, симулиращ стандартен пациент. Мощността на 
входящата въздушна керма беше измервана с помо-
щта на  твърдотелен детектор T20 към мултифункцио-
нален дозиметър Barracuda (RTI Electronics, Швеция) 
или с референтен дозиметър UNIDOS с йонизационна 
камера TW34069 (PTW, Germany), с проследимост до 
национален еталон. 

От събраните данни бяха изчислени минималната, 
максималната, средната стойности и медианите.

РЕЗУЛТАТИ
В Таблица  1 са обобщени средните, минимални-

те, максималните стойности и медианите за времето 

на скопия и дозата на пациентите. Калибровъчните 
фактори на КАР-метрите са представени в същата 
таблица. Наблюдава се разлика от около 30  % меж-
ду стойностите на корекционните фактори за двата 
KAP-метъра. От включените в проучването 115 паци-
ента, 85 са претърпели SWL през 2011 г., 52 на Уред-
ба 1 и 33 на Уредба 2; 30 от процедурите са извършени 
през 2014  г., по 15 на всяка от уредбите (Таблица  1). 
През 2011  г. средната стойност на KAP, получена от 
пациентите на втората рентгенова уредба, е почти 
8 пъти по-голяма - 2103 µGy.m2 срещу 265 µGy.m2 на 
първата рентгенова уредба. Извършените през юли 
2014  г. измервания показват нарастване на отноше-
нието между средните стойности на KAP до 16 пъти - 
6437 µGy.m2 на Уредба 2 срещу 387 µGy.m2 на Уредба 1 
(Фигура 1). 

Индивидуалните стойности на КАР при пациен-
тите варират в по-широк интервал през 2014  г.: от 
2454 µGy.m2 до 16290 µGy.m2 на Уредба 2, докато през 
2011  г. са в границите от 354 µGy.m2 до 5846 µGy.m2. 
Отношението между максималните и минималните 
стойности на КAP за SWL през 2011 г. е 6,5 за Уредба 1 
и 16,5 за Уредба 2, докато през 2014 г. е оценено съот-
ветно на 5,2 за Уредба 1 и 6,6 за Уредба 2. 

Установена е голяма разлика между времената на 
скопия и на двете уредби през 2011  г., като за Уред-
ба 1 те варират от 1,2 до 8,0 min, а за Уредба 2: от 1,4 
до 12,2 min. Средните представени стойности за двете 
рентгенови уредби са близки: 3,5 min и 4,0 min, съот-
ветно за първата и втората уредби. През 2014 г. са от-
четени отново сравними стойности на времената на 
скопия: 3,0 min за Уредба 1 и 3,5 min за Уредба 2.

Обобщени резултати от направените характерис-
тики на рентгеновите уредби за основните използва-
ни режими на работа са представени в Таблица 2. На 
фигура 2 са показани в графичен вид разликата между 
средните стойности на мощността на входящата въз-

Таблица 1 . Резултати от проучването на SWL: корекционен фактор за KAP, брой пациенти, време на скопия (min) и доза на пациента KAP 
(µGy.m2): средна стойност, минимална и максимална (в скоби) и медиана.

Процедура SWL (2011) SWL (2014)
Рентгенова уредба Уредба 1 Уредба 2 Уредба 1 Уредба 2
Корекционен фактор за KAP 0,98 0,72 1,01 0,70
Брой пациенти 52 33 15 15
Време на скопия, min 3,5 (1,2 - 8,0) 3,1 4,0 (1,4 - 12,2) 3,4 3,0 (1,1 - 5,1) 2,9 3,5 (1,1 - 8,1) 3,3
KAP, µGy.m2 265 (107 - 692) 229 2103 (354 - 5846) 1670 387 (154 - 807) 360 6437 (2454 - 16290) 6121
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душна керма, измерени по време на характеристики-
те на уредбите.

Изследвана е и зависимостта между времената 
на скопия и произведението керма-площ за всички 
пациенти. И при двете проучвания на Уредба 1 не е 
открита значима зависимост, докато на Уредба 2 се на-

блюдава линейна зависимост между двете величини с 
коефициент на корелация R2 = 0.89 през 2011 г. и R2 = 
0.79 през 2014 г., т.е. в случаите на високи стойности 
на дозата на пациентите (фигура 3).

ОБСЪЖДАНЕ
SWL е метод на избор за лечение на конкремен-

ти в проксимална трета на уретера с размер ≤ 10 mm 
и конкременти в бъбрека с размер ≤ 20 mm поради 
малката си инвазивност и ниската честота на следо-
перативни усложнения [2]. Тъй като уролитиазата е 
широко разпространено заболяване с непрекъснато 
нарастваща честота в световен мащаб и с висока ре-
цидивност, част от пациентите се нуждаят от повтор-
но лечение и/или допълнителни процедури под рент-
генов контрол, което е свързано с увеличаване на 
общото лъчево натоварване за периода на лечение. 
Това налага да се полагат усилия за минимизиране на 
лъчевото натоварване при всяка отделна процедура, 
извършвана под рентгенов контрол.

Лъчевото натоварване за пациента по време на 
SWL се определя от множество фактори като време 
на скопия, характеристики на рентгеновата уредба, 
техника на извършване на процедурата и хабитус на 
пациента. Техниката на извършване на SWL е важен 
фактор, който е от значение за намаляването на вре-
мето на скопия и лъчевото натоварване. Позициони-
ране на пациентната маса под непрекъснат скопичен 
контрол, малък опит на оператора и недостатъчни 
познания по радиационна защита са фактори, до-
принасящи за увеличаването на времето на скопия 
и дозата на пациента. Приложението на аналгезия по 

Фигура 2. Сравнение между стойностите на мощността на входящата 
въздушна керма, измерени по време на характеристика на рентгено-
вите уредби: 20 cm фантом, симулиращ пациента; без използване на 
увеличителен режим.

 а.  б.
Фигура 3. Зависимост между KAP и FT за Уредва 2 през  2011 г. (а.) и 2014 г. (б.)

Фигура 1. Сравнение между средните стойности на KAP.
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време на манипулацията допринася за намаляване на 
движенията на пациента по време на SWL и за нама-
ляване на времето за скопия. Хабитусът на пациента 
също е фактор, влияещ върху лъчевото натоварване. 
При пациенти с по-висок индекс на телесна маса (BMI) 
системата за автоматичен контрол на яркостта избира 
по-високи стойности на анодното напрежение и ано-
дния ток, поради което се получава по-висока доза.

В настоящето проучване е направен сравнителен 
анализ на дозата на пациента при извършване на SWL 
с два апарата с различни характеристики на рентге-
новите уредби и режими на скопия.

На Таблица 3 е представено сравнение на сред-
ните стойности на времето на скопия и КAP за SWL в 
настоящето проучване с други публикувани литера-
турни данни. 

При направения анализ на данните се установяват 
близки стойности на времената на скопия и разлика 
от 8 до 16 пъти в средните стойности на КАР. Работни-
те режими и настройки на рентгеновите уредби и из-
ползването на непрекъсната скопия са важен фактор 
за увеличаване на лъчевото натоварване, което ус-
тановяваме при сравнителния анализ на двете уред-
би, работещи с режими на импулсна и непрекъсната 
скопия. Вероятно техниката на извършване на самата 

Таблица 2. Резултати от характеристиката на рентгеновите уредби

Уредба Дебелина на 
фантома, cm

Размер на 
полето, cm Режим на скопия Разстояние фокус-

детектор, cm

Анодно 
напрежение, 

kV

Аноден ток, 
mA

Мощност на 
входящата възд. 

керма, mGy/s
Уредба 1 (2011) 20 30,4 Импулсна скопия 72 63 7,8 0,17

Уредба 2  (2011) 20 31,0 Непрекъсната 
скопия 73 82 4,0 0,68

Уредба 1 (2014) 20 30,4 Импулсна скопия 72 63 9,3 0,14

Уредба 2  (2014) 20 31,0 Непрекъсната 
скопия 75 81 4,0 0,64

Таблица 3 Сравнение между средните стойности на произведението керма-площ (KAP) и времето на скопия с такива от други проучвания

SWL 
Текущо проучване J. Hristоva-

Popova et al. [8] 
(2009 -2010)

Pricop el al. 
[9] 

(2013)

Macnamara 
andHoskins [10] 

(2014)

Abid et al. 
[11] 
2013

Sandilos et 
al. [12] 
 (2006)

Уредба 1 
(2011)

Уредба 2 
(2011)

Уредба 1 
(2014)

Уредба 2 
(2014)

Брой пациенти 52 33 15 15 65 92   20
KAP, µGy.m2 265 2103 387 6437 229* 441** 552 520 500
Време на скопия, 
min 3,5 4,0 3,0 3,5 3,0* (2,6 - 3,5)**   2,9 (2,6 - 3,4)

Коментар: * Осреднени стойности от SWL в бъбрека и уретера 
                      ** Осреднени стойности от SWL в долната част на уретера 

 а.  б.
Фигура 3. Зависимост между KAP и FT за Уредва 2 през  2011 г. (а.) и 2014 г. (б.)

процедурата, както и използването на конкретните 
технически параметри при SWL са допълнителни фак-
тори, водещи до разликата в дозите. Много важен фак-
тор е използваният режим на непрекъсната скопия по 
време на процедурите на Уредба 2. Характеристиката 
на системата показа, че тази уредба има възможност и 
за използване на режим на импулсна скопия, което би 
допринесло за намаляване на дозата. Това е най-веро-
ятната причина за разликата в мощностите на входя-
щата въздушна керма на двете уредби, представена на 
фигура 2: от 4 до 5 пъти по-висока за Уредба 2.

КАР-метрите също трябва да бъдат калибрирани 
по подходящ начин, за да се осигури предоставянето 
на надеждни показания. В рамките на това проучва-
не беше открита значителна разлика в корекционни-
те фактори. Ако тази важна дозиметрична стъпка се 
пропусне, това може да окаже съществен ефект върху 
получените резултати.

Съобщените литературни данни за средни стой-
ности за времето на скопия са сравними с тези от 
настоящото проучване. Резултатите за КAP, получени 
на Уредба  1, са съизмерими, дори по-ниски от ци-
тираните в литературата, докато тези от Уредба  2 са 
по-високи, което е предпоставка за предприемане на 
адекватни мерки за намаляване на дозата на пациен-
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та. Анализ на обработените резултати, препоръки и 
информационен материал за методите за намаляване 
на облъчването на пациентите и персонала са пре-
доставени и в двете отделения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящото сравнително проучване представя ин-

формация за степента на облъчване на пациентите и 
текущата практика сред медицинските екипи, провеж-
дащи SWL в две големи лечебни заведения в страната. 
Сравнението на получените резултати с публикувани 
данни в литературата разкри допълнителен потен-
циал за намаляване на дозите на пациентите в кли-
ничната практика. Възможностите за намаляване на 
облъчването на пациентите са свързани с използване 
на режим на импулсна скопия с по-малка скорост на 
пулсациите, по-малко прилагане на увеличителен ре-
жим, оптимална колимация по обекта на интерес и т.н. 
Медицинските специалисти, провеждащи процедури 
под скопичен рентгенов контрол, трябва да са наяс-
но с радиационните рискове и да сведат до минимум 
излагането на радиация, като се придържат към до-
брите практики, да имат познания за режимите на 
рентгеновата уредба и тяхното влияние върху облъч-
ването. Резултатите от това изследване потвърждават 
важността на контрола и оптимизацията на дозата на 
пациента. Планирано е проучването да продължи в 
други отделения, в които се извършва SWL, за да могат 
да се изготвят национални референтни нива за този 
тип процедури.
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РЕЗЮМЕ
Въведение: Симптомите на долните пикочни пътища, дължащи се на доброкаче-
ствена хиперплазия на простатата (ДПХ) са често срещани при мъжете на възраст 
над петдесет години и предизвикват влошаване на  качеството на живот на паци-
ентите. Очевидно е, че се нуждаем от ефективен нов мини-инвазивен метод за ле-
чение на пациентите, без страничните ефекти на съществуващите вече хирургични 
процедури и медикаментозни методики.
Материал и методи: Минимално инвазивен метод за лечение на симптоматична 
(ДПХ) - Urolift беше използван при 18 пациенти, на възраст от 54 до 75 години, 
в периода м. юни 2013 – м. май 2014 г. Процедурата се извърши чрез поставя-
не на постоянни транспростатни импланти, повдигащи страничните дялове на 
простатата и намаляващи обструкцията в областта на уретрата. Пациентите бяха 
изследвани с попълване на въпросник за симптоми на долните пикочни пътища, 
урофлоуметрия с изследване на максимална скорост на уринния поток (Qmax), 
ултразвуково изследване на простатата с определяне на количество на остатъчна-
та урина, и индекс за определяне на качество на живот, преди и след операцията. 
Предоперативно пациентите са изследвани за PSA, трансректален обем на проста-
тата и чрез флексибилна цистоскопия.
Резултати: Пациентите с поставен Urolift показват намаляване на стойноститите 
на IPSS от 18.06 точки предоперативно, до 11.26 точки и 8.83 точки, съответно, на 
12-та и 48-ма седмица след операцията. Налице е и значително подобрение в ка-
чеството на живот и Qmax.
Заключение: Минимално инвазивният метод за лечение на ДПХ - Urolift осигу-
рява бързо подобрение на симптомите на долния уринарен тракт и качеството на 
живот на пациентите, подобрява максималния уринен дебит и запазва половата 
функция. Процедурата има голям икономически ефект и лично въздействие върху 
пациентите и уролозите. Необходими са по-дълги наблюдения за оценка на трай-
ността на постигнатите резултати.
Ключови думи: уретра, простата, доброкачествена хиперплазия на простатата, 
минимално инвазивни хирургични процедури, протези. импланти.

Още една възможност за лечение на пациенти със 
симптоми на долните пикочни пътища, предизвикани 
от доброкачествена простатна хиперплазия

Yet Another Possibility for 
Treatment of Patients with Lower 
Urinary Tract Symptoms Due To 
Benigh Prostatic Hyperplasia

И. Донков, К. Бонев, А. Симпсън

Обединени Университетски Болници Линкълн,  
Обединено Кралство

I. Donkov, K. Bonev, A. Simpson

United Lincolnshire Hospitals NHS Trust, UK

ЕНДОУРОЛОГИЯОригинална статия

ABSTRACT
Introduction: Lower urinary tract symptoms due to benign prostatic hyperplasia are 
common in men above the age of fifty. They deteriorate the quality of life of the patients. 
It is obvious that we need a straightforward effective new mini-invasive method for 
patients’ satisfaction without the side effects of the existent surgical procedures.
Material and methods: Urolift was inserted in 18 patients from 54 to 75 years old in 
the period June 2013 - May 2014. The prostatic urethral lift is performed by placing 
permanent transprostatic implants to lift apart the prostate lobes and reduce urethral 
obstruction. Patients were assessed for lower urinary tract symptoms, peak flow rate, 
post-voiding residual volume, quality of life pre- and post-operatively. Pre-operatively 
patients had PSA, prostate volume and flexible cystoscopy assessment.
Results: Patients with the prostatic urethral lift experienced an IPSS reduction from 
mean 18.06 pre-operatively to 11.26 and 8.83 at 12 and 48 weeks post-operatively 
respectively. There is significant improvement in Qmax and QoL as well.
Conclusion: The prostatic urethral lift preserves sexual function and provides rapid 
improvement in symptoms, flow and quality of life. It has great economic and personal 
impact on patients and urologists. Longer observations are needed for evaluation of 
durability of successful results.
Key words: urethra, prostate, benign prostatic hyperplasia, minimally invasive surgical 
procedures, prostheses and implants.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Симптомите на долните пикочни пътища при мъ-

жете над 50 годишна възраст най-често се дължат на 
доброкачествена простатна хиперплазия и предиз-
викват значително нарушение на качеството на жи-
вот на пациентите [1]. Диапазонът на лечебните въз-
можности при тези пациенти варира от лекарствена 
терапия до инвазивни процедури и дори отворена 
операция. Умереното повлияване на симптомите на 
доброкачествената простатна хиперплазия, постиг-
нато с лекарства – алфа-блокери и 5-алфа редуктазни 
инхибитори, е за сметка на страничните ефекти и не-
удобството от необходимостта за всекидневен прием 
на лекарствата. Проучванията показват, че около 30 
процента от пациентите преустановяват лекарстве-
ното лечение поради непреодолимите странични 
ефекти като ретроградна еякулация и липса на либи-
до [2]. Оперативните методики, включващи златния 
стандарт ТУРП, са свързани понякога с кръвозагуба 
и с предизвикване на инконтиненция, ретроградна 
еякулация и известен процент еректилна дисфукция 
[3]. Лазерната енуклеация и вапоризация също води 
до някои от страничните ефекти на ТУРП, като ретро-
градна еякулация, макар и в по-нисък процент от 
случаите и при известен процент - 6%, до еректилна 
дисфукция [4]. В търсенето на други алтернативи за 
лечение на симптомите на долния уринарен тракт пр-
дизвикани от (ДПХ) през последните години започна 
да се прилага метода на UROLIFT. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Оперативна техника
Оперативната процедура за поставяне на Urolift се 

извършва ендоскопски, като се използва цистоскоп 
19 Ch, 2.9 мм оптика 0° с дължина 36 см. Тази оптика се 
поставя през устройството за аплициране на Urolift. 
(фиг.1) 

Устройството съдържа протезата, състояща се от 
капсулна нитинолова скоба, уретрална стоманена 
скоба и полиестерен конец. (фиг.2) 

Конецът се поставя под напрежение, така че да 
повдигне страничните лобове на простата и да офор-
ми по-голям лумен на простатната уретра. Протезата 
се поставя посредством специална 19 G игла, която е 
част от комплекта [5].

Целта на метода е да се оформи антеролатерален 
канал от мехурната шийка до верумонтанума. (фиг.3) 

Фиг.1 - Устройство Urolift с необходимата за поставянето оптика и 
цистоскоп

Фиг.2 - Протеза, състояща се от извита външна нитинолова скоба, полиес-
терен конец и права уретрална стоманена скоба

Фиг.3 - Поставяне на Urolift

Пациентите се поставят в литотомно положение, 
след което се извършва цистоскопия. Големият сре-
ден дял и проминирането на простатна тъкан в мехура 
са противопоказания за поставяне на Urolift. Първият 
конец се поставя на около 1.5 см от мехурната шийка, 
като устройството притиска латералната простатна 
тъкан под ъгъл 20-30 градуса от 12 часова позиция 
на срединната линия. Важно е траекторията на игла-
та, която поставя конеца да е паралелна на мехурната 
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Фиг.4 - Възрастово разпределение на пациентите
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Фиг.5 - Разпределение на пациентите според обема на простатата

шийка [6]. Иглата се движи по дъговидна траектория, 
така че правилната ориентация на устройството е 
много важна, за да не премине иглата през мехурна-
та шийка. Когато върхът на устройството е поставен в 
желаната позиция, се отстранява предпазителя. След 
това се натиска горния син спусък, който изстрелва 
нитиноловата игла през простатната капсула и заедно 
с нея нитиноловата скоба. 

В този момент е необходимо да се натисне долната 
сива част на спусъка, което прибира иглата и поста-
вя конеца под напрежение. По-нататък е необходимо 
да се премести целия инструмент съвсем леко към 
мехурната шийка, докато се види блестящия конец в 
малкия процеп на устройството. В този момент е не-
обходимо да се натисне бутона в задната част на ус-
тройството, за да се постави уретралната стоманена 
скоба. При поставянето на протезата много важно е 
устройството да се държи в хоризонтално положение 
с две ръце, като отворена книга. След поставянето 
на импланта, инструментът се ротира до вертикална 
позиция, след което се придвижва в пикочния мехур, 
където се осъществява смяната на пълнителите [7]. В 
зависимост от големината на простатата, могат да бъ-
дат поставени от 2 до 8 конеца.

Ние сме поставили Urolift на 18 пациента в периода 
м. юни 2013 – м.май 2014 година. Пациентите бяха на 
възраст 54 до 75 години. (фиг.4)

Простатният обем беше измерен чрез трансрек-
тална ехография, като са отчетени стойности от 40 сс  
до 75 сс. (фиг.5)

Обемът на остатъчната урина е в стойности от 102 
ml до 186 ml. (фиг.6)

Максималният уринен ток в стойносто от 6 ml/sec 
до 11.1 ml/sec, отчетен посредством урофлоуметрия. 
(фиг.7)

На всички пациенти беше направен PSA тест, като 
на тези с извън референтни за възрастта граници 
беше направена мултипараметрична, Гадолиниум по-
зитивирана магнитно резонансна томография. 

Международният индекс за отчитане на простат-
ната симптоматика в (IPSS) арираше от 13 до 23 точки.
(фиг.8)

Пациентите бяха оценени за качество на живот по 
международната скала за оценката му, и показателите 
бяха между 4 и 6 точки, което говори за определено 
страдание на пациента със значително нарушение 
на качеството на живот, дължащо се на симптомите 
на долните пикочни пътища, предизвикани от ДПХ. 
На всички пациенти, които пожелаха да им се поста-
ви Urolift, беше извършена флексибилна цистоскопия 
за оценка на простатата – проминиране и наличие на 
среден дял, които както споменахме вече са противо-
показания за прилагане на Urolift. Преди извършване 
на процедурата по имплантиране на Urolift, на всички 
пациенти беше изследвана урина и при неналичие на 
инфекция се пристъпи към приложението му. Антико-
агулантите не са противопоказание за извършването 
на процедурата, ако не са повече от един. Всеки паци-
ент получи 500 мг Ципрофлоксацин един час преди 
процедурата, и за още 24 часа след нея – през 12 часа 
по 500 мг. В края на процедурата, която трае около 
7-10 минути, поставихме 100 мг Диклофенак ректал-
но, което е достатъчно за овладяване на евентуалния 
следоперативен дискомфорт.
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Фиг.6 - Разпределение на пациентите според количеството 
на остатъчната урина
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Фиг.7 - Разпределение на пациентите според максималния  
уринен ток (Qmax)

Фиг.9(А) - Създаване на Фиг.9(Б) - Изглед на създадения
антеролатерален канал след операцията 
уретрален канал

Фиг.8 - Разпределение на пациентите според международ-
ния индекс на простатна симптоматика
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Фиг.10(А) Резултати на максималния уринен ток на 12-та седми-
ца след поставянето на импланта

Фиг.10(А) Резултати на максималния уринен ток на 48-та 
седмица след поставянето на импланта
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Фиг.11(A) Резултати на остатъчната урина на 12-та седмица след 
процедурата

1

2

3

4

40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

Fre
qu

en
cy

PVR_12

90,0 100,0

Mean = 69,61
Std. Dev.=14,773
N=18

Фиг.11(B) Резултати на остатъчната урина на 48-та седмица след 
процедурата
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РЕЗУЛТАТИ 
След процедурата само един пациент получи 

остра ретенция на урината, което наложи поставя-
нето на уретрален катетър, който беше свален след 
3 дни. Всички останали пациенти уринираха спонтан-
но след операцията. За добрите резултати основно 
значение има създаването на широк антеролатера-
лен канал между мехурната шийка и верумонтанума. 
(фиг.9А и фиг.9Б)

Отчитането на резултатите от операцията посред-
ством максималния уринен поток, международния 
индекс за оценка на простатната симптоматика и обе-
ма на остатъчната урина, беше извършено на 12-та 
седмица и на 48-ма седмица, след процедурата, като 
се извърши и съответната статистическа обработка на 
резултатите.

Максималният уринен ток на 12-та седмица след 
процедурата, варираше между 14 ml/sec и 19 ml/
sec, а на 48-ма седмица между 15  ml/sec и 19 ml/sec 
.(фиг.10А и фиг.10Б)

Т-тестът за сравняване на средните стойности на 
зависими извадки показва, че има статистически зна-
чима разлика между средните стайности на Qmax  и 
Qmax_12 (Р<0,0001). Средната стойност на Qmax_12 е 
значително по-голяма.

Тестът на Уилкоксон показва, че има статистически 
значима разлика между Qmax и Qmax_48 (Р<0,0001).  
Средната стойност (и медианата) на Qmax_48 е зна-
чимо по-голяма от тази на Qmax. Няма такава разлика 
между Qmax_12 и Qmax_48 (Р=0,05). Все пак трябва да 

се има предвид, че Р-стойността е гранична – точно 
0,05; това означава, че добрите резултати отчетени на 
12-та седмица се запазват и на 48-мата.

Обемът на остатъчната урина беше отчетен меж-
ду  50 ml  и 92 ml на 12-та следоперативна седмица, и 
между 42 ml и 85 ml на 48-мa следоперативна седми-
ца.(фиг.11А и фиг.11Б)

Т-тестът за сравняване на средните стойности на 
зависими извадки показва, че има статистически зна-
чима разлика между средните стайности на PVR  и PVR 
_12, PVR  и PVR _48 и PVR _12 и PVR _48 (Р<0,0001).

Международният индекс за оценка на простатната 
симптоматика се движеше между 8 и 16 на 12-та сед-
мица след процедурата, и между 7 и 12 на 48-ма сле-
доперативна седмица.(фиг.12А и фиг.12Б)

Т-тестът за сравняване на средните стойности на 
зависими извадки показва, че има статистически зна-
чима разлика между средните стайности на IPSS  и 
IPSS_12, IPSS  и IPSS_48 и IPSS_12 и IPSS_48 (Р<0,0001). 
Средните стойности значително намаляват.

Скалата за оценка на качеството на живот при па-
циентите след процедурата беше значително подо-
брена още на 12 седмица. Всички пациенти отчетоха 
спад в оплакванията, като максимумът беше 2 точки за 
45 процента от пациентите, а при останалите - 1 точка. 

ОБСЪЖДАНЕ
Резултатите от поставянето на Urolift показват съ-

поставимост с обичайните други методи на лечение 
на симптомите на долните пикочни пътища, предиз-
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викани от ДПХ, при липса на значителните странични 
ефекти, най-вече еякулаторна дисфункция, еректил-
на дисфункция и необходимост от кръвопреливане. 
Известно е, че необходимостта от кръвопреливане 
е около 20% при трансуретрална резекция на прос-
татата. Ретроградна еякулация се среща при всички 
случаи на ТУРП и в 80% при лазерна енуклеация и 
вапоризация. Еректилна дисфункция се развива в 6 
до 10% при всички тъканно-деструктивни методики. 
Медикаментозното лечение изисква комплайънс от 
страна на пациентите и довежда в 50% от случаите до 
ретроградна еякулация, както и до посторална хипо-
тензия[6]. Всичко това нагледно се изобразява в гра-
фичен вид на фиг.13:

Единственият по-съществен страничен ефект от 
Urolift е наличие на преходна дизурия, която може да 
продължи до три дни след процедурата.

Статистическата оценка на резултатите от Urolift  
доказва за неговата ефективност.

Добрите резултати от приложението на Urolift и 
съпоставимостта му с останалите методики е изобра-
зено нагледно на следната графика(фиг.14): 

Независимо че трансуретралната резекция на 
простатата и лазерната хирургия на простатата (енук-
леация и вапоризация) дават малко по-голямо по-
добрение в международния индекс на простатната 
симптоматика, имайки предвид липсата на сериозни 
странични ефекти и значителното подобряване в 
качеството на живот на пациентите, ние смятаме, че 
Urolift е една надеждна и безопасна методика, която 
постига желания ефект [7]. Най-същественото пре-

Фиг.13 Сравняване на страничните ефекти от различните методики 
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Фиг.12(А) Резултати от оценката на международния индекс на 
простатната симптоматика на 12-та седмица след процедурата
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Фиг.12(B) Резултати от оценката на международния индекс на простат-
ната симптоматика на 48-та седмица след процедурата

Фиг.14 Сравняване на резултатите от различните методики
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димство на метода е липсата на ретроградна еякула-
ция и еректилна дисфункция с подобряване на ско-
ростта на максималния уринен ток и понижаване на 
количеството на остатъчна урина.

Нашите резултати от поставянето на Urolift са съ-
поставими с тези на други автори в постигането на 
подобрение на IPSS и в качеството на живот. Макси-
малният уринен ток при нашите пациенти е с около 
5-8 мл/сек по-добър на 12-та следоперативна седми-
ца, но това може да се дължи на факта, че максимал-
ният обем на лекуваните от нас простати е с 5 куб.см 
по-малък [8,9].

Заключение
Urolift е краткотрайна и технически лесно изпъл-

нима процедура с непосредствено видим резултат, 
която би могла да се прилага и под локална анестезия. 
Отличава се с високо ниво на безопасност за паци-
ента, нисък процент на усложнения и бързо настъп-
ващо облекчаване на симптомите. Резултатите върху 
симптомите на долния уринарен тракт, предизвикани 
от ДПХ ни обнадеждава, че Urolift ще се наложи като 
предпочитана процедура, особено при млади паци-
енти, или при такива с повишен риск от оперативно 
лечение. Като се имат предвид икономическите ефек-
ти от процедурата, свързани с липсата на необходи-
мост от престой в болница за пациентите, и незабав-
ното им връщане към нормален трудов и социален 
живот, това прави Urolift още по-удачна и предпочи-
тана както от пациента, така и от лекаря. Разбира се, 
необходими са по-нататъшни наблюдения на дълго-
трайността на добрите резултати.
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РЕЗЮМЕ
Въведение: YKL-40 е наскоро открит екстрацелуларен гликопротеин, участващ в 
клетъчната пролиферация, митогенеза, тъканното ремоделиране, ангиогенезата, 
склонността към метастазиране и рецидиви на туморите. Повишените серумни 
нива при възпалителни и неопластични процеси го очертават като потенциален 
биомаркер за системен възпалителен отговор на организма и предиктор за ранно 
откриване на пациентите с висок риск за рецидиви. Целта на настоящето проучва-
не  е да се анализират предоперативните и следоперативните серумни нива на YKL-
40 при пациенти, подложени на хирургично лечение за колоректален карцином 
(КРК) и да се корелират с други маркери за възпаление.
Материал и методи: 30 пациента с КРК на средна възраст 65,5 години (49 - 86), 
от които 18 мъже, са проследени трикратно: 24 часа преди операцията, 24 часа и 7 
дни следоперативно. Изследвани са YKL-40 (ELISA), броят кръвни клетки, белтъци-
те (тотален протеин, албумин) и маркерите на възпалението (С-реактивен протеин, 
СУЕ, фибриноген). Флоуцитометрично е изследвано активирането на левкоцитите, 
според експресията на HLA-DR, CD38, CD279, CD163. Статистическата обработка на 
резултатите е напаравена с програмен пакет SPSS.v21.
Резултати: При пациентите с колоректален карцином се установи предоперативно 
повишена серумна концентрация на YKL-40 (средна стойност 134,4 ng/ml с P5 – 
12,12;  P95 – 276,83 ng/ml), в сравнение със здравите контроли (средна стойност 
71,37 ng/ml с P5 – 16,95;  P95 – 270,88 ng/ml), (P < 0,001 ).  Анализът на случаи-
те с предоперативни стойности на YKL-40 над средното ниво за пациентите с КРК, 
показват умерена позитивна корелация (0,4<r<0,6 от непараметричния тест на 
Spearman) със С-реактивният протеин, левкоцитите, неутрофилните и активира-

ABSTRACT
Introduction and objective: YKL-40 is extracellular glycoprotein, that has been 
discovered recently and that is involved in processes such as proliferation, mitogenesis, 
tissue remodeling, angiogenesis and propensity to metastasis and recurrences in cancer. 
Increased serum YKL-40 levels are found in inflammatory and neoplastic settings and 
the molecule is considered as a potential biomarker of activity and open up a chance for 
detection of patients with high risk for tumor recurrence. The objective of the study is 
to analyze YKL-40 serum concentrations before and upon resection of colorectal cancer 
(CRC) and to correlate them with established and new markers of inflammation. 
Material and methods: 30 patients with colorectal cancer were included in the 
study, with a mean age of 65.5 years (49-86), 18 men and 12 women. Blood tests 
were performed 24 hours prior to surgery, 24 hours and 7 days post operation. ELISA 
was used for YKL-40 determination; analysis was carried out of the number of blood 
cells, serum protein levels (total protein, albumin) and markers of inflammation (CRP, 
ESR, fibrinogen). T- (CD3+), B- (CD19+) and NK-cell lymphocyte populations were 
studied by means of flowcytometry, as well as activation of leucocytes, according to the 
expression of HLA-DR, CD38, CD279, CD163. SPSS.v21. was used for statistical analysis.
Results: Mean serum YKL-40 levels before operation in CRC-patients are found increased 
(134,4 ng/ml with P5 – 12,12;  P95 – 276,83 ng/ml), comparison to healthy control 
subjects (71,37 ng/ml with P5 – 16,95;  P95 – 270,88 ng/ml), ( P < 0,001 ). Selection of 
YKL-40 cases above the mean level for CRC-patients, shows moderate positive correlations 
(0.4 < r < 0.6 from the nonparameter test of Spearman) with CRP, leucocytes, neutrophils 
and activated monocytes (CD163+). Reverse moderate correlations are found with the 
levels of total protein and albumin, eosinophiles, monocytes, lymphocytes and NKT-cells 
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ВЪВЕДЕНИЕ
Колоректалният карцином (КРК) е третото по чес-

тота  злокачествено заболяване в развитите страни 
и втора причина за смърт от неоплазия сред насе-
лението в Западните общества [1,2]. Развитието на 
миниинвазивната хирургия през последните десе-
тилетия даде възможност заболяванията на дебе-
лото черво и ректума да се оперират с резултати, 
съпоставими с конвенционалната хирургия, но с 
преимуществата на минимална травма, следопера-
тивно възстановяване и скъсен болничен престой. 
Лапароскопският достъп копира точно действията и 
етапите на конвенционалните операции, като ги на-
прави много по-приемливи за пациентите и хирур-
зите. 

Приблизително 40-50% от пациентите, оперира-
ни радикално по повод на колоректален карцином 
развиват в последствие рецидив на заболяването 
или метастази [3-5]. Основната причина за намалена 
преживяемост при тези пациенти са чернодробните 
метастази [6].  В днешни дни, въпреки развитието на 
диагностиката, е трудно да бъдат открити на време 
пациентите в риск. Все по-осезаема е необходимост-
та от въвеждане на нови прогностични маркери, 
които предоперативно да откриват пациентите с ви-
сок риск за прогресия на заболяването и тези, пока-
зани за адювантно лечение.

Биомаркерите са обективни показатели при нор-
мални процеси, патологични състояния и фармако-
логичен отговор вследствие на проведена терапия. 
Болшинството от използваните биомаркери са про-
теини или гликопротеини. Гликопротеините са бел-
тъци, които са посттранслационно модифицирани, 
като към полипептидната им верига са присъедине-
ни олигозахариди.  

Представител на тази група е YKL-40, притежава 
аминокиселинна последователност, сходна с тази на 
бактериалните хитиназни протеини, но без ензимна 

активност [7]. Установен е за първи път в човешка 
остеосаркомна клетъчна линия MG63 през 1989 г. 
Името на YKL-40 е абривиатура от три N-терминални 
аминокиселини - Tyrosine (Y), Lysine (K), Leucine (L) и 
молекулна маса 40 kDa [8]. Синтезира се от туморни, 
стволови и клетки, участващи във възпалителните 
процеси. Участва в клетъчната пролиферация, дифе-
ренциация, възпалителните процеси, стимулира ан-
гиогенезата, потиска апоптозата и регулира извън-
клетъчното тъканно моделиране.

Пациентите с колоректален карцином показ-
ват повишени серумни нива на YKL-40 в сравнение 
със здрави индивиди на същата възраст. Този факт 
го характеризира като независим предоперативен 
прогностичен фактор за скъсена преживяемост при 
тези пациенти [9-11]. Завишени YKL-40 серумни нива 
са наблюдавани и при пациенти с тежки инфекции, 
сърдечносъдови заболявания, диабет, хронична 
обструктивна белодробна болест, астма, белодробна 
фиброза и ревматоиден артрит. Поради тази причи-
на съпътстващите заболявания при онкологично бо-
лните пациенти трябва да бъдат отчитани прецизно.   

Целта на настоящето проучване е да се анализи-
рат предимствата (клинични и имунологични) на ла-
пароскопската спрямо конвенционалната хирургия 
и да се оценят промените в серумните нива на YKL-40 
пред- и следоперативно при пациенти, оперирани 
по повод на колоректален карцином. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
В проучването са включени 30 пациенти с коло-

ректален карцином, оперирани през 2014 година в 
Клиника Ендоскопска, Ендокринна хирургия и Ко-
лопроктология към Военномедицинска Академия 
- София. Групата е съставена от 18 мъже (60%) и 12 
жени (40%), в съотношение мъже/жени е 1,5/1 (Фиг. 1), 
средната възраст на пациентите е 62,5 години (39-86), 
повечето от тях са в интервала 55 – 75 години (Фиг. 2). 

ните моноцити (CD163+). Обратна умерена корелация се намира с нивата на об-
щия белтък и албумина, еозинофилите, моноцитите, лимфоцитите, базофилите и 
NKT-клетки (CD3+ CD16/CD56+). Повече сигнификантни различия се наблюдават 
на първия и седмия следоперативен ден (СОД). 
Заключение: Сигнификантната връзка на повишените серумни нива на YKL-40 със 
С-РП, хемодинамичните и имунни нарушения, го определят като надежден пока-
зател на системните прояви, свързани с възпалителната компотента, съпътстваща 
оперативната намеса при КРК и предоперативен маркер за пациентите с висок риск 
за рецидиви.

(CD3+ CD16/CD56+). The most significant changes were recorded 24 hours and seven 
days upon operation. 
Conclusion: Significant relationships between increased serum levels of YKL-40 and 
CRP, hemodynamic and immune parameters, define YKL-40 as a sensitive indicator of 
postoperative systemic inflammation in CRC-patients and preoperative marker for high-
risk of recurrence.
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Половината пациенти (n=15) са оперирани лапа-
роскопски/ миниинвазивно (ЛО), а другата половина 
(n=15) - конвенционално/отворена операция (КО). 
При всички пациенти, независимо от достъпа, е из-
вършена радикална колоректална резекция. Съотно-
шението между половете и в двете групи е 3/2 с преи-
мущество на мъжете (9 мъже и 6 жени) (Фиг. 3).

      
     Предоперативната подготовка и при двете 

групи пациенти включваше: подробна анамнеза, изу-
чаване на хранителните навици, кръвна картина и 
биохимия, рентгенография на бял дроб, ехография на 
корема, дигитално ректално изследване, ректоско-
пия/колоноскопия с биопсия, гинекологичен преглед 
(за жените), компютърна томография на корем и ма-
лък таз. 

40%

60%

Фиг. 1. Разпределение на изследваната група пациенти по пол

39 50 60 70 80 90

мъже жени

Фиг. 2. Разпределение на пациентите по възраст

Следоперативно бяха проследени: продължител-
ността на оперативната интервенция, интраопера-
тивната кръвозагуба, парентералният прием в ранния 
следоперативен период (колоидни/кристалоидни 
раствори, антибиотици, банки кръв), времето на от-
страняване на дренажите, възстановяването на чрев-
ния пасаж, следоперативното захранване, раздвижва-
не и продължителността на болничния престой.

Кръвните проби за изследване бяха взети трикрат-
но: 2 часа преди операцията и – 24 часа и 7 дни след 
операцията. До деветдесет минути след вземането се 
отделяше серума от формените елементи чрез цен-
труфугиране, след което материалите бяха съхраня-
вани в хладилна камера при температура - 800 С, до 
окончателния ELISA анализ на серумното ниво на YKL-
40.

Изследвани бяха още серумните нива на тотал-
ния протеин и албумина, маркерите на възпалението 
(C-реактивен протеин, СУЕ, фибриноген). Флоуцито-
метрично беше проследено активирането на левко-
цитите, според експресията на HLA-DR, CD38, CD279 
и CD163. 

Като контролна група използвахме 40 здрави до-
броволци, без значими съпътстващи заболявания и 
прием на медикаменти [12], със съпоставимо възра-
стово разпределение (18-75 г.).

За статистическа обработка на резултатите e из-
ползван програмен пакет SPSS.v21. При 67% от из-
следваните показатели е наблюдавано различно от 
Гаусовото разпределение, поради което е използван 
непараметричен статистически анализ. Медианните 
стойности използвахме като мярка на централна тен-
денция, с персентили 5 (Р5) и 95 (Р95) като, показатели 
за разсейване на данните и прието ниво на статисти-
ческа значимост 0,05.

30%

30%

20%

20%

Жени - ЛО
20% – 6 пациента

Жени - КО
20% – 6 пациента

Мъже - ЛО
30% – 9 пациента

Мъже - КО
30% – 9 пациента

Фиг. 3. Разпределение на пациентите в зависимост от вида на оперативна-
та интервенция
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РЕЗУЛТАТИ
 На Таблица 1 е представено разпределението на 

пациентите по пол и в двете групи в зависимост от 
анатомичната локализацията на патологичния про-
цес. 

Таблица 1. Разпределение на пациентите по пол и локализация на 
патологичния процес

Пациенти n=30 Карцином на 
колона Карцином на ректума

Мъже n=18 7 11

Жени n=12 8 4

Всичко 15 15

На Таблица 2 е представено разпределението на 
пациентите по локализация на патологичния процес, 
пола и Т-стадия,  според V-то издание на международ-
ната TNM класификация.

Наблюдава се сигнификантна разлика в продължи-
телността на оперативното време между лапароскоп-
ската и конвенционалната група, в полза на лапаро-
скопската група, при която времетраенето е по-кратко 
(Р = 0,041) (Фиг. 4). Интраоперативната кръвозагуба и 
парентералният прием на колоидни/кристалоидни 
разтвори и антибиотици са сигнификантно по-малки 
при лапароскопската група (Р <0,001), за разлика от 
пациентите оперирани конвенционално.

При пациентите от лапароскопската група по-рано 
се отстраняваха дренажите и се възстановяваше чрев-
ния пасаж, следоперативно се раздвижваха по-бързо 

Таблица 2. Разпределение на пациентите по локализация на патологичния процес и стадий според Vто издание на TNM-Класификация

Пациенти

T-стадий

Мъже с 
ректален 

карцином      
КО

Мъже с 
ректален 

карцином ЛО

Мъже с 
карцином на 

колона КО

Мъже с 
карцином на 

колона ЛО

Жени с 
ректален 

карцином КО

Жени с 
ректален 

карцином ЛО

Жени с 
карцином на 

колона КО

Жени с 
карцином на 

колона ЛО

T1   n=2 - - - - 1 - 1 -

T2   n=5 - 2 1 - 1 - - 1

T3   n=16 4 2 2 3 1 1 1 2

T4   n=7 1 2 1 - - - 1 2

Всичко n=30 5 6 4 3 3 1 3 5

Фиг. 4. Продължител-
ност на оперативната 
интервенция (мин) 
и интраоперативната 
кръвозагуба (мл)

Фигура 5.  Клинични 
показатели на опери-
раните пациенти

в сравнение с пациентите от конвенционалната група 
(съответно , Р<0,001; Р=0,036 и Р=0,022). Болничният 
престой е сигнификантно по-кратък, а следоператив-
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ното захранване по-ранно, при лапароскопски опе-
рираните пациенти за разлика от конвенционалната 
група (Р=0,001 и Р=0,022) (Фиг. 5). Не се установи зна-
чима разлика в нивото на усложненията в следопера-
тивния период при двете групи.

 При пациентите с колоректален карцином се на-
мира предоперативно повишена серумна концен-
трация на YKL-40 (средна стойност 134,4 ng/ml с P5 
– 12,12;  P95 – 276,83 ng/ml), в сравнение със здравите 
контроли (средна стойност 71,37 ng/ml с P5 – 16,95;  
P95 – 270,88 ng/ml; P < 0,001) (Фиг. 6). Не се установи 
сигнификантна разлика между повишените предопе-
ративни серумни нива на YKL-40 при тези пациенти и 
пола. 

Наблюдавана бе обратна корелация между храни-
телните навици на КРК-пациентите (ежедневна консу-
мация на плодове и зеленчуци) и повишените предо-
перативни стойности на YKL-40 (Р=0,007; ρ=- 0,0488).

Повече сигнификантни различия се наблюдават на 
първия и седмия следоперативен ден (СОД). Медиан-
ните серумни нива на YKL-40 са съответно: 283,9 ng/
ml (P5 – 43,15; P95 – 297,17) на първия (1) СОД и 169,8 
ng/ml (P5 – 9,85; P95 – 283,01) на седмия (7) СОД (Фиг. 
7).

Съществуват статистически значими обратни ко-
релации между повишените серумни нива на YKL-40 и 
предоперативната концентрация на албумина и ери-
троцитния брой на 1 СОД ( ρ = - 0,437 и ρ = - 0,396). 
На 7 СОД се наблюдава права корелация на YKL-40 
с еозинофилите като процент и абсолютен брой, 
HLA-DR-позитивните гранулоцити, C-реактивния про-
теин и Т-лимфоцитната активност (CD279/PD-1+ - про-
теин участващ в апоптозата) (Таблица 3).

Таблица 3. Корелация на YKL-40 с други показатели на 7ми 
следоперативен ден

YKL-40 с: 7 СОД р Spearman r
СРП 0,044 0,405

% CD279 в CD3 0,032 0,429
Eoзинофили % 0,009 -0,416

Eoзинофили абс. 
бр. 0,039 -0,513

% HLA-DR в 
неутрофилите 0,024 -0,450

КРК-пациентите с предоперативни серумни нива 
на YKL-40 над средното за групата (134.4 ng/ml), по-
казват умерена позитивна корелация (0,4 < ρ < 0,6 от 

Фигура 6. 
Предоперативни 
концентрации на 
YKL-40 при здра-
вите контроли и 
при пациентите 
с колоректален 
карцином.

Фигура 7. Серум-
ни нива на YKL-40 
в динамика при 
пациентите с 
колоректален 
карцином

непараметричния тест на Spearman) със C-РП, лев-
коцитите, неутрофилите и активираните моноцити 
(CD163+). Открихме умерена обратна корелация с 
нивата на общия белтък и албумина, еозинофилите, 
моноцитите, лимфоцитите, базофилите и NKT-клетки-
те (CD3+ CD16/CD56+) ( Таблица 4). 

Таблица 4. Корелация на предоперативните стойности на YKL-40 с 
други показатели

YKL-40 с: Предоперативно р Spearman r
СРП < 0,001 0,478
левкоцити 0,001 0,424
Неутрофили %  (Sg) < 0,001 0,533
Неутрофили абс. бр.  (Sg) < 0,001 0,481
% CD163+ в моноцитите 0,001 355
Тотален протеин 0,008 -0,478
албумин 0,024 -0,297
Моноцити % 0,021 -0,311
Лимфоцити % 0,001 -0,432
Eoзинофили %  < 0,001 -0,592
Eoзинофили абс. бр.  < 0,039 -0,580
Базофили % 0,002 -0,404
NKT-клетки 0,019 -0,315
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ОБСЪЖДАНЕ
 Миниинвазивната/лапароскопска хирургия при 

колоректален карцином е технически изпълнима ме-
тодика със сравним онкологичен резултат с конвен-
ционалната хирургия [13-23]. Пациентите, подложени 
на лапароскопска/ миниинвазивна колоректална ре-
зекция се характеризират с по-ранно възстановяване 
на чревния пасаж, следоперативно раздвижване, от-
страняване на дренажите и скъсен болничен престой. 
Тези пациенти се нуждаят в по-малка степен от обез-
боляване и парентерална поддръжка за разлика от 
конвенционално оперираните [13,14]. Тези предимства 
са в резултат на по-малкото ниво на тъканна увреда, 
хирургичен метаболитен стрес и имуносупресивен 
отговор при лапароскопската техника [15]. Следопера-
тивно се наблюдава депресия в броя на лимфоцитите в 
периферната кръв, корелираща с тежеста на хирургич-
ната травма, продължителност на операцията и коли-
чеството кръвозагуба. Само при лапароскопската гру-
па на 7 СОД се наблюдава възстановяване на броя на 
лимфоцитите до предоперативните нива – показател 
за възстановяване на имунната функция на организма.  

Наблюдаваната сигнификантна корелация между 
повишените серумни нива на гликопротеина YKL-40 и 
CРП, хематологичните и имунни показатели при паци-
енти оперирани по повод на колоректален карцином, 
го определят като чувствителен индикатор за систе-
мен възпалителен отговор. Повишените предопера-
тивно серумни нива на YKL-40 при пациентите с Т3- и 
Т4-стадии на заболяването, които са с висок риск за 
рецидиви, са предпоставка за по-лесното им откри-
ване. Тези пациенти се нуждаят от по-задълбочено 
и активно проследяване, допълнително адювантно 
лечение, а в някои случаи и от повторно оперативно 
лечение. 

Колоректалният карцином представлява туморна 
маса съставена от клетъчни колонии с разнороден 
потенциал за растеж и метастазиране [24]. Често в 
практиката пациенти, класифицирани с еднакъв кли-
ничен и хистологичен стадий на колоректалния кар-
цином, показват различно поведение на туморния 
растеж [25]. Комбинацията от клинични и серологич-
ни параметри, които отразяват различни аспекти от 
естеството на туморния растеж и метастазиране, са 
в състояние да отдиференцират субгрупата от паци-
енти с висок риск за рецидив на заболяването, лоша 
прогноза и тези, нуждаещи се от  адювантно лечение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Лапароскопската колоректална хирургия протича 

с по-малък процент на тъканна увреда, по-слабо изра-
зен хирургичен метаболитен стрес и имуносупреси-
вен отговор за разлика от конвенционалната колоре-
ктална хирургия. Доказателство за това са, по-бързото 
следоперативно възстановяване на лапароскопски 
оперираните пациенти, по-ниският процент на ус-
ложнения и скъсеният болничен престой.

Въпреки че, съвременното решение за провежда-
не на адювантно лечение при пациентите с колоре-
ктален карцином се базира на традиционни прогно-
стични фактори, въвеждането на нови чувствителни 
биомаркери значително би помогнало идентифици-
рането на пациенти с висок риск от рецидив и про-
гресия на заболяването.
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АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ 
И РЕАНИМАЦИЯОригинална статия

РЕЗЮМЕ
Въведение и цел: Феохромоцитомът е рядък невроендокринен тумор произ-
лизащ от надбъбречната медула. Редица аутопсионни проучвания показват, че 
относително голям брой такива тумори остават недиагностицирани приживе. Въз-
можно обяснение на този факт е  неспецифичните клинична картина или липсата 
на оплаквания – наличието на субклиничен (ням) феохромоцитом. Представяме 
опита на клиниката по Ендокринна хирургия за последните 15 г със субклиничният 
феохромоцитом - предоперативни характеристики, интраоперативно поведение и 
следоперативни усложнения.
Материал и методи: За период от 15 г (1999-2015) в клиниката ни са оперира-
ни 44 пациента с феохромоцитом. Шест от тях не са имали клинични симптоми. 
За целта на нашето проучване ние ретроспективно анализирахме: индикация за 
диагностика и хирургия, продължителност на болничния престой, интра- и следо-
перативни усложнения.
Резултати: Общо 6 от 44 пациента с феохромоцитом не са имали клинични сим-
птоми. От класическата триада (главоболие, сърцебиене и изпотяване) само 4 от 
тези пациенти са имали пристъпно сърцебиене и то само в моменти на тежък 
стрес. След като анализирахме данните установихме увеличаване на оперативното 
време (р = 0.04) и по-висока честота на интраоперативните усложнения (р=0.02) 
при пациентите със субклиничен феохромоцитом. Не установихме статистически 
значима разлика в следоперативните усложнения.
Заключение: Феохромоцитомът има изключително разнообразна клинична про-
ява. Пациентите с малки инциденталоми трябва да бъдат внимателно оценени и 
медикаментозно лекувани предоперативно, за да се гарантира резултата от опера-
тивното лечение и да се намали честотата на интра- и следоперативни усложнения.
Ключови думи: Субклиничен феохромоцитом, интраоперативно поведение, по-
стоператини усложнения.

ABSTRACT
Introduction and objective: Pheochromocytoma is a rare neuroendocrine tumor. 
Most autopsy studies indicate that relatively large numbers of these tumors remain 
undiagnosed. This may be explained by the non-specific clinical presentation or it may 
be because of the presence of a silent pheochromocytoma.  We present our experience 
with subclinical pheochromocytomas for the past 15 years - preoperative characteristics, 
intraoperative management and postoperative complications.
Material and methods: A total of 44 patients underwent operation for 
pheochromocytoma between 1999 and 2015 in our department. Six of them had no 
clinical symptoms. We describe and analyze retrospectively indication for diagnosis and 
surgery, length of hospital stay, intra and postoperative complications. 
Results: In total, 6 of the 44 patent (13.6%) operated in our department had no clinical 
symptoms. From the classical triad (headache, palpitation and diaphoresis) only four of 
those patients had occasional palpitation when they felt severe anger. When we analyzed 
the data of these patients we found a longer operative time (p = 0.04) and more 
intraoperative complications rates (p = 0.02). Postoperative complications however 
showed no statistical significance.
Conclusion: Pheochromocytoma can have variable presentation. Some of them may 
actually have no clinical symptoms. For this reason patients with small incidentalomas 
scheduled for surgery should be closely evaluated and medically treated preoperatively 
to ensure an excellent crisis-free outcome.
Key words: Subclinical pheochromocytoma, incidentaloma, intraoperative management, 
postoperative complications
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ВЪВЕДЕНИЕ
Феохромоцитомът е рядък невроендокринен ту-

мор, произлизащ от надбъбречната медула [1]. Клинич-
ната картина на заболяването до голяма степен зависи 
от способността на тумора да освобождава катехола-
мини. Някои тумори са с ниска или циклична секретор-
на активност. Това е причината за голямата вариабил-
ност на клиничната картина. Такива тумори могат да 
бъдат представени с леки или дори липсващи призна-
ци и симптоми (хипертония, главоболие, сърцебиене 
или изпотяване). Недиагностициран феохромцитом, 
субклиничен или не, може да предизвика изключител-
но опасни последици или дори смърт, поради рязкото 
освобождаване на катехоламини [2]. Представяме опи-
та на клиниката по Ендокринна хирургия за последни-
те 15 г със субклиничният феохромоцитом - предопе-
ративни характеристики, интраоперативно поведение 
и следоперативни усложнения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
От 1999 до 2015 год. 44 пациенти са подложени на 

операция по повод на феохромоцитом в клиниката по 
Ендокринна хирургия, УСБАЛЕ „Акад. Ив. Пенчев“ гр. 
София. Шест от тях не са имали клинични симптоми. 
При всички пациенти е извършено тотално хирургич-
но отстраняване на засегнатата надбъбречна жлеза и 
диагнозата е верифицирана чрез патологоанатомич-
но изследване. Предвид указания времеви интервал 
по голямата част от пациентите са претърпели кон-
венционална операция. Ретроспективно са анализи-
рани епидемиологичните, клинични, лабораторни, 
рентгенови и патологични данни на пациентите. 

Обърнахме специално внимание на наличие на 
симптоми като тревожност, замъгляване на зрението, 
сърцебиене, главоболие, изпотяване и болки в коре-
ма. Също така анализирахме дали пациентите са ди-
агностицирани поради наличието на симптоми или 
надбъбречният тумор (инциденталом) е открит при 
образно изследване по друг повод. Ние обърнахме 
внимание дали у пациента има персистираща хипер-
тония или диабет, и всякаква възможна връзка с фа-
милни синдроми.

Лабораторните изследвания включваха определя-
не на концентрацията на катехоламини и техните ме-
таболити в 24-часова урина.

При всички пациенти надбъбречния тумор бе ло-
кализиран чрез компютърна томография (СТ) или яд-

рено-магнитен резонанс.
Анестезиологичната документация бе обстойно 

прегледана и анализирана за интраоперативни про-
мени на виталните показатели и прилаганите медика-
менти. 

Статистическият анализ на получените резултати 
беше извършен с SPSS 19.0 software package (SPSS Inc., 
Chicago, IL).

РЕЗУЛТАТИ
От 44 пациента, оперирани за феохромоцитом в 

клиниката, при шест не се установяват никакви кли-
нични симптоми. Демографските данни на пациентите 
са показани в Таблица 1. Средната възраст на пациен-
тите в групата на клинично активен феохромоцитом 
(КАФ) е 44.2 години, а в групата на субклиничният фе-
охромоцитом (СФ) - 40.3 години. Двадесет и един па-
циента са били жени и седемнадесет са били мъже в 
групата на КАФ, а един пациент е бил мъж и 5 - жени 
в групата на СФ. В групата на КАФ всички пациенти 
имат два или повече основни симптоми (хипертония, 
главоболие, сърцебиене), докато петима пациенти са 
имали само палпитации в групата на СФ. Средният 
размер на тумора е по-голям в групата на КАФ (КАФ 
- 6.0 ± 3.1; СФ - 2.8 ± 1). Всички 38 пациенти в група-
та на КАФ са имали предоперативна медикаментозна 
подготовка (Phenoxybenzamine – 12: Doxazosin – 26), 
докато в групата на SP само един пациент е приемал 
доксазозин предоперативно.

Сравнителният анализ на средната продължи-
телност на оперативната интервенция между двете 
групи показа сигнификантно по-дълго оперативно 
време в групата на субклиничния феохромоцитом - 
КАФ 2.5 ± 1; СФ 3.2 ± 1.2 (р <0.05) (Табл. 2). Средната 
интраоперативна кръвозагуба в групата на КАФ беше 
400 мл ± 50 мл, докато в групата на СФ - 700 мл ± 100 
мл (p=0.04). Необходимостта от хемотрансфузия беше 
по-висока в групата на СФ (р = 0.02).

Нестабилна хемодинамика (тежка хипертония или 
хипотония криза) е установена при всички пациенти 
в групата на СФ са имали (Фиг. 1), и при 4 в групата на 
КАФ (Фиг. 2). При статистическият анализ на резулта-
тите не се установи сигнификантна разлика (р> 0.05) 
в следоперативните усложнения (следоперативен хе-
матом и количеството на течностите евакуирани чрез 
вакуум дренаж за първите 24 часа) и средния болни-
чен престой между двете групи пациенти.
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ОБСЪЖДАНЕ
Адреналектомията е най-ефективният метод за 

лечение на феохромоцитом. Той се характеризира с 
типична патофизиологична констелация – нисък ек-
трацелуларен обем, повишено артериално налягане 
и висока концентрация на катехоламините в кръвта. 
Следователно комбинацията на артериална хипер-
тония и кризисно протичане са най-опасните харак-
теристики на този тумор [3,4,5]. Сърдечно-съдови 
симптоми, най-вече под формата на всички видове 
сърдечни ритъмни нарушения, включително по от-
ношение на Takotsubo (broken-heart syndrome), пред-
ставляват реална заплаха за живота на тези пациенти 
[6]. Ритъмни нарушения се наблюдават в почти 20% 
от пациентите. От друга страна, приблизително 30% 
от феохромцитомите могат да бъдат асимптомни [2]. 
В нашето ретроспективно изследване установихме 6 
(13.6%) случаи на ням феохромоцитом от общо 44 па-
циента. 

Характерна особеност на пароксизмалната хи-
пертония, свързана с феохромоцитом, е вторична 
хипотония и ортостатичната хипотония, срещащи се 
предимно при деца, но проявяваща се и веднага след 
отстраняване на засегнатата надбъбречната жлеза 
[7,8]. Нашето изследване показа, че повечето от па-
циентите със СФ имат такава нестабилна хемодина-
мика. Те, обаче, не са имали предоперативно лечение 
поради липса на симптоми на болестта. Контролът 
на артериалната хипертония и подобряване на реак-

Таблица 1. Демографски и клинична характеристики на 
пациентите 

Клинично 
активен 

феохромоцитом 
(КАФ)

Субклиничен 
феохромоцитом 

(СФ)

Пол
Мъже 17 1
Жени 21 5
Възраст (години)
Range 22 - 68 23 - 58
Mean ± SD 44,2 ± 11,5 40,3 ± 10
Хипертония 34 0
Палпитации 30 5
Главоболие 35 0
Диабет 19 2
Фамилен феохромоцитом 1 0
Размер на тумора (cm)
Range 4 - 11 2 - 5
Mean ± SD 6.0 ± 3,1 2,8 ± 1
Повишаване на 
концентрацията на 
катехоламините и техните 
метаболити в 24-часовата 
урина

38 3

Предоперативна подготовка
Phenoxybenzamine 
Doxazosin

38
12
26

1
0
1

50

100

150

200

250

08.30 09.30 10.30 11.30 12.30 13.30

In Operating Room Manipulation  
of the tumor

Nitroprussde 3 μg/kg/min

Sys BP
Dia BP
HR

50

100

150

200

12:45 13:45 15:45 16:15

In Operating 
Room

Manipulation  
of the tumor

Sys BP
Dia BP
HR

13:15 14:15 14:45 15:15

Фиг. 1 Типични интраоперативни промени на жизнените показатели при 
пациент със субклиничен феохромоцитом.

Фиг. 2 Типични интраоперативни промени на жизнените показатели при 
пациент с клинично активен феохромоцитом



48

ÅÍÄÎÓÐÎËÎÃÈß È  
MÈÍÈÌÀËÍÎ ÈÍÂÀÇÈÂÍÀ 
 ÕÈÐÓÐÃÈß

тивността на кръвоносните съдове са изключително 
важни за предоперативната подготовка на пациенти-
те и намаляване на вероятността от интраоператив-
ни усложнения [9]. В началните етапи на лечението 
на феохромоцитома за тази цел се е използвал не-
селективен α2-рецепторен блокер феноксибенза-
мин [10]. Този препарат показа два тежки странични 
ефекта върху лекуваните пациенти: 1) баланса между 
действието на α2-рецептори и β2-рецепторите се из-
губва и това често довежда до възникване на арит-
мии; 2) след хирургичното отстраняване на тумора, се 
появява персистираща хипотония, поради тоталното 
отпускане на стената на кръвоносните съдове [11,12]. 
С оглед на това явление, някои автори препоръчват 
прилагането на  избирателния α1-рецепторен бло-
кер доксазозин за предоперативна подготовка на 
пациенти с феохромоцитом [13,14,15]. Техните проуч-
вания показват ниска честота на нежелани събития 
истабилна хемодинамика при лекуваните пациенти. 
Проучването на Conzo G и сътр.  установява, че паци-
ентите, подготвeни с Доксазозин, показват по добър 
интраоперативен хемодичен контрол отколкото тези 
подготвени с неселективни α2-блокери [16]. В нашето 
изследване ние използвахме предимно Доксазозин 
за предоперативна подготовка. От 26 пациента, леку-
вани с Доксазозин, само при 1 пациент е установена 
интраоперативна хипертонична криза. При 12 па-
циенти, подготвени с Феноксибензамин, при един е 
наблюдавана интраоперативна хипертонична криза, 
а при двама пациенти - интраоперативна хипотония 

след премахване на тумора. Нашето проучване по-
каза един интересен факт – резултатите ни не пока-
заха статистически значими разлики в честотата на 
изследваните постоперативни усложнения (следопе-
ративен хематом и количество евакуирани секрети 
чрез вакуум дренаж за първите 24 часа) и продължи-
телността на болничния престой между двете групи. 
Обяснението за тези резултати може да е факта, че в 
нашата клиника се спазват стриктно основните прин-
ципи в хирургичното лечение на феохромоцитома 
– минимална манипулация върху тумора при отпре-
парирането му от околните тъкани и ранно лигиране 
на централната надбъбречна вена [17]. Трябва да се 
отбележи, че в нашето проучване размерът на тумо-
ра при пациентите със субклиничен феохромцитом е 
много по-малък от този при клинично активните [18]. 
Също така, в нашата клиника е възприет прилаган и 
в други клиники алгоритъм всеки инциденталом да 
бъде смятан за феохромоцитом и анестезиологичнят 
екип да има готовност за мигновено прилагане на Ни-
тропрусид (3 мкг/кг/мин) при възникване на интра-
оперативна хипертонична криза [19].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Феохромоцитомът има изключително разнообраз-

на клинична проява. Субклиничните феохромоцито-
ми обикновено имат по-малък размер и най-често 
пациентите са с нормални или горно-гранични стой-
ности на катехоламините в 24-часова урина. По тази 

Таблица 2. Сравнителен анализ на клиничните данни на пациентите с клинично активен и субклиничен феохромоцитом
Клинично активен 

феохромоцитом (КАФ)
Субклиничен 

Феохромоцитом (СФ) P value

Оперативно време (h)
Range 1.5 - 4.5 3 - 5.2 0.03
Mean ± SD 2.5 ± 1 3.2 ± 1.2 0.02
Пациенти с тежка интраоперативна хипертонична криза
(SBP≥180;DBP≥120 mm Hg)

1 – (Phenoxybenzamine)
1 – (Doxazosin) 4 – (No medical treatment) 0.02

Пациенти с тежка интраоперативна хипотонична криза
(SBP≤120;DBP≤60 mm Hg)

2 – (Phenoxybenzamine)
0 – (Doxazosin)

5 –  (No medical 
treatment) 0.001

Интраоперативна кръвозагуба, ml (mean ± SD) 400±50 700±100 0.04
Прелята кръв , ml (mean) 300 900 0.02
Болничен престой, days (mean ± SD) 14 ± 2 15 ± 1 0.344
Постоперативен хематом, n (%) 11 2 0.240
Евакуирана течност за първите 24 от вакуум дренажите 
(mean ± SD)(ml) 200±30 220±40 0.104
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причина е уместно пациентите с малки инцидентало-
ми, показани за оперативно лечение, да бъдат внима-
телно анализирани и предоперативно подготвени, за 
да се гарантира резултата от оперативното лечение 
и да се намали честотата на интра- и постоперативни 
усложнения.
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РЕЗЮМЕ
Въведение и цел: Екстрахепаталната холестаза (ЕХХ) е синдром, включващ заболява-
ния, протичащи с нарушен дренаж на жлъчния сок  изразяващ се с разнообразна кли-
нична симптоматика и промени в лабораторните показатели. Ендоскопската ретроград-
на холангиопанкреатография (ЕРХПГ)  е крайна стъпка в диагностично-терапевтичния 
алгоритъм при палиативни болни и мост за извършване на оперативни интервенции 
при операбилни пациенти с нарушени биохимични показатели и развитие на холангит. 
Целта на това ретроспективно проучване е да се разгледат най-често срещаните причи-
ни за възникване на екстрахепатална холестаза, установени чрез ЕРХПГ и да се анализи-
ра ефективността и безопасността на метода при диагностиката и лечението им.
Материал и методи: Извърши се ретроспективно проучване, включващо 7131 ен-
доскопски рентроградни холангиопанкреатографии (ЕРХПГ) за периода 2005-2014г. 
Диагнозата екстрахепатална холестаза (ЕХХ) е поставена въз основа на клинични, лабо-
раторни и инструментални данни, като почти във всички случаи  диагностиката е била 
съчетана с извършването на лечебни ендоскопски манипулации за частично или пълно 
осигуряване на дренажа на  жлъчното дърво.
Резултати: Средната възраст на пациентите, включени в проучването е 67,1 години,  
като 3494 (49%) са жени, а 3637 (51%) - мъже. Най-често срещаните етиологични 
причини за възникване на екстрахепатална холестаза бяха холедохолитиаза (37.3%), 
дистална стеноза (24.5%), проксимална стеноза (9.9%), стенозиращ папилит (9.9%) и 
обструкция на протези (9.8%). Холедохолитиаза беше установена при 2651 пациента, 
като при 2386 (90%) конкрементите бяха екстрахирани, а при 32 пациента екстракцията 
на конкремените не е била успешна, поради големия им размер, и е извършена екстра-
корпорална литотрипсия с последваща екстракция на фрагментите. Дистална стеноза е 
наблюдавана при 1751 пациента, като при всички е извършено ендоскопско стенитране. 
Проксимални стенози са установени при 708 пациента, като етиологичната причина в 
608 случая (86%) е била малигнена стеноза на жлъчните пътища. Най-честите усложне-
ния след извършване на ЕРХПГ бяха панкреатит (4,5%), кървене (3%), холангит (2,1%) 
и перфорация (1%).
Заключение: Ендоскопската ретроградна холангиопанкреатография е безопасен и 
ефективен метод в диагностично-терапевтичния алгоритъм при пациенти с екстрахепа-
тална холестаза, даващ възможност за дефинитивно лечение при пациенти с бенигнена 
обструкция и палиативна декомпресия на жлъчните пътища при иноперабилни пациен-
ти с малигнени заболявания.

ABSTRACT
Introduction and objective: Extrahepatic cholestasis (EHC) is a condition defined as 
a decrease in bile flow due to malignant or benign obstruction and is characterized 
by a variety of clinical symptoms and changes in laboratory parameters. Endoscopic 
retrograde cholangiopancreatography (ERCP) is the last step in the diagnostic and 
treatment of palliative patients and a technique of desobstruction in patients eligible 
for surgical treatment. The objective of this retrospective study is to identify the most 
common causes of extrahepatic cholestasis, diagnosed with ERCP and to evaluate the 
efficacy and safety of ERCP in the diagnosis and treatment of this condition.
Material and methods: The data on 7131 ERCP procedures, performed from 2005 to 
2014 were retrospectively reviewed. Patients were evaluated for the presence of EHC 
with physical examination, laboratory and imaging studies. ERCP was performed as a 
diagnostic procedure to identify the cause of obstruction and as a therapeutic procedure 
to relieve the obstruction of the biliary tree.
Results: Patients’ mean age was 67,1 years. 3494 (49%) patients were female and 
3637 (51%) - male. The most common cause for EHC was choledocholithiasis (37.3%), 
distal stenosis (24.5%), proximal stenosis (9.9%), stenosing papillitis (9.9%) and stent 
obstruction (9.8%). Choledocholithiasis was diagnosed in 2651 patients. 2386 patients 
(90%) underwent endoscopic extraction of the stones and in 32 patients – extracorporeal 
lithotripsy of the stone followed by endoscopic extraction of the fragments. Distal stenosis 
was diagnosed in 1751 patients and was treated in all cases by endoscopic stenting. 
Proximal stenosis was present in 708 patients, 608 (86%) of whom had malignant cause 
of the biliary obstruction. The most common complications of ERCP were pancreatitis 
(4,5%), bleeding (3%), cholangitis (2,1%) and perforation (1%).
Conclusion: Endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) is a safe and 
effective technique in the diagnosis and treatment of patients with extrahepatic 
cholestasis and offers definitive treatment of benign obstruction and palliative 
decompression in malignant obstruction in unresectable disease.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Екстрахепаталната холестаза (ЕХХ) е синдром, 

включващ заболявания, протичащи с нарушен 
дренаж на жлъчния сок и изразяващи се с разноо-
бразна клинична симптоматика и промени в лабо-
раторните показатели. Често срещани симптоми 
са иктерът, изслветляването на изпражненията, 
потъмняване на урината, пруритус, фебрилитет. 
При холедохолитиаза е характерна т. нар Триада 
на Шарко, изразяваща се с фебрилитет, иктер и 
болка в дясно подребрие. От лабораторните дан-
ни могат да се наблюдават завишени стойности на 
билирубин, алкална фосфатаза (АФ), гамаглутамин-
транспептидаза (ГГТП), аминотрансферази (АСАТ, 
АЛАТ) и амилаза. Диференциално-диагностично 
трябва да се разграничи причината за екстрахе-
паталната холестаза, като основните заболявания, 
които я причиняват, са холедохолитиаза или ма-
лигнен процес в главата на панкреаса и жлъчното 
дърво.  

Дебютният метод в диагностиката и разграни-
чаването на механична малигнена или бенигнена 
причина за холестаза е ултразвуковата томография 
[1,2]. Последващите образни методики като кон-
трастно услиена томография и ядреномагнитен 
резонанс служат за диференциално диагностично 
доуточняване и стадиране на локалната и далечна 
експанзия на малигнените заболявания. 

От въвеждането си в клиничната практика през 
1958 година ендоскопската ретроградна холангио-
панкреатография (ЕРХПГ) придобива голяма попу-
лярност за диагностика и лечение на множество 
заболявания на хепатобилиарната система и пан-
креаса. ЕРХПГ е златен стандарт в диагностиката и 
лечението на екстрахепатална холестаза, крайна 
стъпка в диагностично-терапевтичния алгоритъм 
при палиативни болни и мост за извършване на 
оперативни интервенции при операбилни пациен-
ти с нарушени биохимични показатели и развитие 
на холангит [3]. 

Целта на това ретроспективно проучване е да 
се разгледат най-често срещаните причини за въз-
никване на екстрахепатална холестаза, установени 
чрез ЕРХПГ и да се анализира ефективността и без-
опасността на метода при диагностиката и лече-
нието им.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Извърши се ретроспективно проучване, включ-

ващо 7131 ендоскопски рентроградни холангио-
панкреатографии (ЕРХПГ) за периода 2005-2014г. 
Диагнозата екстрахепатална холестаза (ЕХХ) е по-
ставена въз основа на клинични, лабораторни и 
инструментални данни,  като почти във всички слу-
чаи  диагностиката е била съчетана с извършването 
на лечебни ендоскопски манипулации за частично 
или пълно осигуряване на дренажа на  жлъчното 
дърво.

Дебютният инструментален метод, прилаган при 
всички пациенти е ултразвуковата томография (УЗТ), 
която в определени случаи сме съчетавали с извърш-
ване на насочена биопсия с оглед хистопатологична 
верификация и последваща химиотерапия. Втора 
стъпка в нашият диагностичен алгоритъм е извърш-
ване на компютърна томография (КТ) с контраст за 
стадиране на локалното и далечно разпростране-
ние на процеса и преценка за последващото лече-
ние. Компютъртомографската машина използавана в 
проучването е модел Siemens Somatom III генерация. 
При диагностициране на локално авансирало забо-
ляване с обхващане на големите кръвоносни съдове, 
непосредствено прилежащи  в тази област, и/или на-
личие на далечни метастази пациентът е преценяван 
като иноперабилен на мултидисциплинарна среща 
(състояща се от хурург, гастроентеролог, онколог, 
анестезиолог и образен диагностик) и извършването 
на ЕРХПГ с поставяне на стент (метален или пластма-
сов) е прилагана като крайна стъпка в диагностич-
но-лечебния алгоритъм.

ЕРХПГ беше извършвана под венозна анестезия 
с Пропофол с ендоскопи Olympus TJF. В зависимост 
от етиологичната причина за обструкция на жлъч-
ния ток са подбирани разнообразни ендоскопски 
консумативи (саморазширяващи се стентове, пласт-
масови стентове. 

Ефективността на метода беше оценявана в за-
висимост от осигуряването на дезобструкция на 
билиарния тракт, а безопасността – по честотата на 
интра- и постоперативните усложнения. Беше от-
читана честотата на четирите основни усложнения 
след ЕРХПГ: панкреатит, перфорация, хеморагия и 
холангит. Усложненията, породени от самата ма-
нипулация бяха класифицирани по критериите на 
Freeman.
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РЕЗУЛТАТИ
Средната възраст на пациентите, включени в 

проучването е 67,1 години,  като 3494 (49%) са 
жени, а 3637 (51%) – мъже (Фиг. 1).

Етиологични причини за възникване на екс-
трахепатална холестаза, установени чрез ЕРХПГ, са 
холедохолитиаза - 37.3%, дистална стеноза - 24.5%, 
проксимална стеноза - 9.9%, стенозиращ папилит 
- 9.9%, обструкция на протези - 9.8%, други причи-
ни - 3.5%, нормална анатомия на жлъчните пътища 
- 1.7%, неуспешни - 3.4% (Фиг. 2).

При 6418 пациента с УЗТ беше поставена точна 
предоперативна диагноза екстрахепатална холес-
таза с различна етиология, което показва 90% сен-
зитивност на метода в нашето проучване. Сензитив-
носта на метода за диагностика на дистална стеноза 
достига 85% или 1488 от 1751 случая, а точна ди-
агноза екстрахепатална холестаза поради холедо-
холитиаза предоперативно  е поставена в 1861 от 
2660 случая (70%). Резултатите  за сензитивността 
на ултразвуковата томография при всички пациен-
ти са  потвърдени чрез допълнително изследване 
- ЕРХПГ и/или компютърна томография (КТ). Кон-
трастно-усилена компютърна томография (КТ) е из-
вършена на всички пациенти със суспектни данни 
за малигнена стеноза на жлъчните пътища или 2496 
случая съставляващи 35% от общия брой пациенти 
включени в проучването. В нашето проучване чес-
тотата на детекция достига 72% (1261 от 1751 скани-
рани пациента). В нашето проучване установихме 
708 пациента с проксимална стеноза на жлъчните 
пътища, а холангиоцелуларен карцином, като ети-

Фиг. 1. Съотношение мъже – жени

Жени 49%

Мъже 51%

Фиг. 2 Етиологични причини за ЕХХ, установени с ЕРХПГ
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Фиг. 3 Лечение на пациенти с холедохолитиаза

90%
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Оперативна интервенция
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2% 1%
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СЕМС стентове
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Пластмасови стентове 

Фиг. 4 Ендоскопско стентиране на дистални стенози
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ологичен фактор с помощтта на съчетаните УЗТ, ЕР-
ХПГ, КТ и МРХГ установихме при 566 пациента (80%).

От направените 7131 ЕРХПГ процедури холедо-
холитиаза беше установена при 2651 пациента, като 
при 2386 (90%) пациента конкрементите бяха успеш-
но екстрахирани, а при 32 пациента екстракцията на 
конкремените не е била успешна поради големия 
им размер. Поради тази причина те са насочени към 
клиниката по Ендоурология на ВМА, където е извър-
шена екстракорпорална литотрипсия с последваща 
ЕРХПГ за екстракция на фрагментираните конкре-
менти. Механична литотрипсия беше извършена при 
185 пациента или 7%, а невъзможност за екстракция 
на конкремените и насочване за оперативна интерв-
неция с или без предварително поставяне на стент 
беше установена при 53 пациента (2%). 

Фиг. 5 Малигнена дистална стеноза с поставяне на полупо-
крита саморазширяваща се протеза 60мм/10мм

Фиг. 7а,b Поставяне на два саморазширяващи се непокри-
ти стента 80мм/10мм в леви и десни жл. пътища поради 
рецидив на тумор на Клатскин след резекция

Фиг. 6 Малигнена дистална стеноза с поставяне на 6 см/10 
Fr пластмасов стент

Дистална стеноза е установена при 1751 пациен-
та, като при всички е извършено ендоскопско стен-
тиране, като изборът на стент е определян според 
дългосрочната прогноза за преживяемост на паци-
ента и операбилността на малигнената лезия (Фиг. 
4). При 365 пациента (21%) са поставени самораз-
ширяващи се метални стентове (SEMS) с различна 
храктеристика и размер в зависимост от дължината 
на стенозата (Фиг. 5). При останалите 1386 случая 
(79%) са поставени пластмасови стентове с размер 
10 Fr и различна дължина спред размера на дистал-
ната стеноза (Фиг. 6).

Проксимални стенози са установени при 708 па-
циента, като етиологичната причина в 608 случая 
(86%) е била малигнена стеноза на жлъчните пъти-
ща. В зависимост от типа на стенозата по класифи-
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кацията на Бисмут са поставяни един, два или три 
стента с различен диаметър (7 или 10 Fr), като в оп-
ределени случаи се е налагала дилатация на стено-
тичните участъци преди поставянето на стентовете 
(Фиг. 7a,b). При 588 пациенти (97%) са поставени 
пластмасови стентове (Фиг. 8), а при останалите 20 
пациента са поставени едновременно два непокри-
ти саморазширяващи се стента. 

От  общо 1774 случая на ендоскопско стенитра-
не с пластмасови протези при проксимални и дис-
тални стенози наблюдаваме оклузия на стента при 
621 пациента (35%), а миграция - при 89 пациента 
(5%). Дисфункция на саморазширяващите се стен-
тове сме наблюдавали в 85 случая или 22%, като 
основната причина за дисфункцията е била оклузия 
на стента при 60 пациента (15%).

Най-честите усложнения след извършване на 
ЕРХПГ бяха панкреатит (4,5%), кървене (3%), холан-
гит (2,1%) и перфорация (1%). Като рисковите фак-
тори за възникване на панкреатит, свързани със са-
мата манипулация определихме контрастирането 
на панкреатичния канал, съчетаните ендоскопски 
и перкутанни процедури (най-вече техниката Ран-
деву) и извършването на папилотомия, а като про-
тективни фактори - стенитрането на панкреатичния 
канал и предходната папилотомия. 

От направените 7131 ЕРХПГ процедури са уста-
новени 71 пациента с ретроперитонеална перфо-
рация (1%). 31 от пациентите с ретроперитонеална 
перфорация са лекувани консервативно (44%), а 

при 40 пациента се е наложило оперативно лече-
ние (56%).

В нашето проучване наблюдавахме 220 слу-
чая (3%) с кървене, като 100 пациента бяха с ран-
но кървене, 100 - с късно кървене и 20 – с ранно 
и късно кървене. При 50 пациенти (0,7%) бяха със 
сигнификантно кървене, изискващо извършване на 
оперативна хемостаза. Установихме статистически 
значима зависимост между възникването на кърве-
не и наличието на холедохолитиаза. Това се дължи 
на екстракцията на големи конкременти и механич-
ното дразнене на папила фатери. Установихме, че 
дисталната стеноза причинена от тумори на главата 
на панкреаса, се явява протективен фактор срещу 
кървене, а проксималната стеноза е рисков фактор 
за развитие на усложнението.

Всеки пети пациент в нашата серия е бил със 
завишени стойности на левкоцитите изследвани 
преди извършване на самата манипулация, като в 
съчетание с левкоцитозата са наблюдавани и раз-
нообрани клинични симптоми на бактериемия 
като фебрилитет, втрисане отпадналост и други. 
Общия брой на пациентите с бактериемия пре-
ди извършване на манипулацията е 1426 или 20%. 
Положителен ефект с подобряване на клиничната 
симптоматика и спадане на нивото на левкоцитите 
до нормални стойности сме наблюдавали при 1140 
от тези 1426 пациента или 80% от случаите, което 
показва, че справянето с обструкцията и осигуря-
ването на адекватен билиарен дренаж, съчетано с 
точни реанимационни мерки води до подобряване 
на общото състояние в повечето случаи. При 150 
пациента се наблюдава новопоявил се холангит 
или 2.1% от случаите, като  най-често сме наблю-
давали случаи на завишена левкоцитоза при хилар-
ни стенози или  при възникнали усложнения като 
кървене и перфорация. Установи се статистически 
знчима зависимост между развитието на холангит 
след манипулацията и наличието на проксимална 
стеноза.

ОБСЪЖДАНЕ
Екстрахепаталната холестаза (ЕХХ) е синдром, 

включващ бенигнени и малигнени заболявания, 
протичащи с нарушен дренаж на жлъчния сок. Ос-
новните диагностични методи за определяне на 
етиологията на обструкцията са ултразвуковата то-

Фиг. 8 Тумор на Клатскин тип 4 с поставени три пластмасо-
ви протези 7 Fr/15 см в леви и десни интрахепатални жл. 
пътища
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мография (УЗТ), компютърна томография (КТ) с кон-
траст и ЕРХПГ. 

Причината за избора на ултразвуковата томогра-
фия, като начален етап на диагностичния алгори-
тъм е лесната достъпност и висока ефективност на 
метода.  Поради спецификата на образния метод с 
възпроизвеждане на анатомични срезове в реално 
време, бързо можем да се ориентираме в диферен-
циално диагностично отношение, дали се касае за 
малигнен или бенигнен процес и да се разграничат 
видовете механична холестаза. Сензитивността  на 
метода според направената литературна справка 
се движи в диапазона 77-94% [1,2]. В нашето про-
учване на всички пациенти , но които е извършено 
ЕРХПГ, е направена ултразвукова томография (УЗТ) 
преди извършване на ендоскопската манипулация. 
При 6418 пациента с УЗТ беше поставена точна пре-
доперативна диагноза екстрахепатална холестаза 
с различна етиология, което показва 90% сензи-
тивност на метода в нашето проучване. Сензитив-
носта  на  КТ за диагностика на дисталната стено-
за с етиологична причина карцином на главата на 
панкреаса според различни проучвания се движи 
в диапазона 53-69% [4,5,6,7]. При проксималните 
стенози с най-честа етиологична причина холан-
гиоцелуларен карцином, данните от литературата 
показват сравнителна равнопоставеност между 
двата основни метода на детекция - магнитният ре-
зонанс и компютърната томография. В последните 
години се наблюдава тенденция за допълване на 
гореописаните методики с магнитнорезонансна 
холангиография (МРХГ) и компютърна томография 
с холангиография, така степента на сензитивност 
достига 84% [8,9]. В нашето проучване установихме 
708 пациента с проксимална стеноза на жлъчните 

пътища, като при 566 пациента (80%) установихме 
холангиоцелуларен карцином, като етиологичен 
фактор, с помощта на съчетаните УЗТ, ЕРХПГ, КТ и 
МРХГ.

Холедохолитиаза беше установена при 2651 па-
циента, като при 2386 (90%) конкрементите бяха 
екстрахирани, а при 32 пациента екстракцията на 
конкремените не е била успешна, поради големия 
им размер, и е извършена екстракорпорална литот-
рипсия с последваща екстракция на фрагментите. 
Така ефективността на манипулацията, съчетана с 
екстракорпорална и/или механична литотрипсия, 
достига 98%, като тези данни се потвърждават с до-
кладваната ефективност в литературата [10-15]. 

Решението ни  за избор на стент при палиативни 
пациенти е базирано на консенсуса на Европейско-
то дружество по гастроинтестинална ендоскопия, 
според който при пациенти с очаквана преживяе-
мост > 4 месеца се поставя пластмасов стент, а при 
очаквана преживяемост < 4 месеца се поставя са-
моразширяващ се стент (СЕМС) [3]. Това е и край-
ната стъпка в диагностично-лечебният алгоритъм.

 Честотата на усложненията от поставените стен-
тове в нашата серия пациенти е съпоставима с да-
нните от Европейската асоциация по гастроинтес-
тинална ендоскопия (Tаблица 1). Потвърдиха се 
данните на Европейската асоциация, че най-често 
срещаната причина за дисфункция при покритите 
стентове е миграцията, а при непокритите, оклузия 
на стента поради прорастване на патологична тъкан.

 Усложненията, породени от самата манипула-
ция сме класифицирали по критериите представе-
ни от Freeman et al. [16,17]. Kато основни рискови 
фактори сме взели под внимание модифицираните 
критерии от същото проучване (Таблица 2).

Таблица 1. Честотата на усложненията от ендоскопско стентиране по данни на Европейската асоциация по гастроинтестинална ендоскопия

Усложнение Пластмасов стент Непокрит SEMS Полупокрит SEMS Покрит SEMS

Нарушение във функцията 4% 27% 20% 20%
Миграция 6% 1% 7% 17%
Запушване 33% 4% 6% 7%
Прорастване на патолог. тъкан Няма данни 18% 7% Не се съобщава
Надрастване на патолог. тъкан Няма данни 7% 5% Не се съобщава
Остър холецистит < 0,5% 1% 4% Няма данни
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Таблица 2. Рискови фактори за панкреатит след ЕРХПГспоред 
модифицирана  таблица от Freeman et al.

Балонна дилатация на сфинктера
Анамнеза за прекаран панкреатит
Нормален билирубин
Контрастиране на панкреатичния канал
Панкреасна сфинктеротомия
Пре-кът сфинктеротомия
Подозирана дисфункция на сфинктера на ОДИ
Млада възраст 

Общата честота на усложненията след ЕРХПГ до-
кладвана в литературата е 5-10%. Четирите основни 
усложнения след извършване на ЕРХПГ са панкре-
атит, кървене, перфорация и инфекция. Най-често 
срещаното усложнение днес е панкреатита. Сте-
пента на тежест се oпределя най-вече от удължа-
ването на болничния престой и необходимостта 
от извършване на оперативна интервенция или 
престой в интензивно отделение. При мета-анализ 
на 21 проспективни проучвания се установява, че 
честотата на ятрогения панкреатит е средно около 
3,5%, но варира в широк диапазон (1,6-15,7%), като 
това зависи най-вече от кохортата пациенти [18]. В 
нашето проучване  ятрогенен панкреатит сме на-
блюравали при 324 пациента (4,5%). 

Перфорациите при ЕРХПГ се разделят на 3 групи: 
перфорация от канюлиране с водач, перфорация 
при папилосфинктеротомия (ретроперитонеална) 
и перфорация в зона отдалечена от папилата (пери-
тонеална). В нашето проучване ретроперитонеална 
перфорация е установена при 71 пациента (1%). 31 
от пациентите с ретроперитонеална перфорация са 
лекувани консервативно (44%), а при 40 пациента 
се е наложило оперативно лечение (56%). Ретропе-
ритонеалната перфорация почти винаги е резултат 
от папилосфинктеротомия, като особенно рисково 
е използването на сфинктеротом тип “needle-knife’’. 
Честотата на перфорациите при използването на 
този тип нож достига 5% [19-21]. В нашето проуч-
ване сме извършли 5721 папилотомии, като всич-
ки перфроации са настъпили след използване на 
„нож-игла”. 

Честота на хеморагия по литературни данни е 
от 2,5% до 11% в докладваните серии [22,23,24,25]. 
Данните от различните проучвания са противоре-

чиви, по съвременните публикации докладват чес-
тота в диапазона 0,8-2%, въпреки че според много 
автори реалната честота е  по-висока, особено ако 
хематологичните параметри се проследяват рутин-
но [26,27]. Повече от половината докладвани епи-
зоди са късно кървене в рамките на две седмици. В 
нашето проучване честотата на кървене беше 3%, 
като папилотомията беше основен рисков фактор 
за възникване на кървене, както и повторното из-
вършване на такава. 

Септицемията и бактериемията след ЕРХПГ се 
срещат най-често при пациенти с конкременти или 
стенози, при които не е постигнат адекватен били-
арен дренаж или при пациенти със запушени били-
арни стентове [28-31]. Всеки пети пациент в нашата 
серия е бил със завишени стойности на левкоцити-
те предоперативно, като при 80% е установено по-
добряване на клиничната симптоматика и спадане 
на нивото на левкоцитите до нормални стойности 
следоперативно, което показва значението на дез-
обструкцията и осигуряването на адекватен билиа-
рен дренаж в комбинация с реанимационни мерки. 
В нашето проучване установихме статистически 
знчима зависимост между развитието на холангит 
след манипулацията и наличието на проксимална 
стеноза. Като рискови за развитието на холангит 
фактори идентифицирахме и съчетаните ендоскоп-
ски и перкутанни процедури и техниката Рандеву, 
най-вече поради повишената инвазия и комбини-
раните рискови фактори от всяка една от тези ме-
тодики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Екстрахепаталната холестаза е синдром, който 

протича с разнообразна и богата клинична симп-
томатика. Основните методи за диагностика са ул-
тразвуковата томография, контрастно усилена то-
мография и/или холангиография, ядреномагнитен 
резонанс и магнитно резонансна холангиография. 
Ендоскопската ретроградна холангио-панкреато-
графия е безопасен и ефективен метод в диагно-
стично-терапевтичния алгоритъм при пациенти с 
екстрахепатална холестаза, даващ възможност за 
дефинитивно лечение при пациенти с бенигнена 
обструкция и палиативна декомпресия на жлъчни-
те пътища при иноперабилни пациенти с малигне-
ни заболявания. След разглеждането на пациента 
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на мултидисциплинарна среща може да се вземе 
решение за операбилност и в зависимост от кли-
ничните, биохимични показатели и прогнозата за 
очаквана преживяемост и да се избере вида на по-
ставения стент за декомпресия на жлъчните пъти-
ща. При бенигнените заболявания, най-често холе-
дохолитиаза, ЕРХПГ с екстракция на конкрементите 
е крайният етап в диагностично-лечебния алгори-
тъм.
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Reduced OR Times with Bipolar Safety
The next generation HF with the ESG-400 further improved the ignition performance of the large resection loop. 

Continuous Plasma Activation
The new HF generation allows for lengthened application laser style for easy operating, while obtaining smooth post-operative 
tissue results, virtually no bloodloss and potentially shortened catheterisation and hospital stays.

Improved Ignition for All Bipolar Electrodes
A priority topic in designing this new generator was to extend large and band 
loop ignition and make continuous plasma vaporisation available.

Smoother Pathology 
Smoother and more precise cutting effects allow for ideal pathology samples 
with minimal thermal spread with bipolar resection.

The Most Versatile, Advanced HF Generator
The ESG-400 combines forms of energy for open and laparoscopic surgery 
including vessel sealing and cutting systems for vessels up to and including 
7 mm in diameter.
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