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1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Списанието приема за публикуване оригинални научни ръкописи в областта на 
ендоурологията и минималноинвазивните диагностични и хирургични техники отго-
варящи на неговите цели.

Изпращането на ръкопис предполага, че: предложеният труд не е публикуван 
преди и не е в процес на публикуване в друго печатно или електронно издание; пуб-
ликацията е одобрена от всички съавтори и от институцията, в която е създадена. 
Кореспондиращият автор носи отговорност за верността на представените данни 
и за кореспонденцията с редакторите по време на рецензирането на предложения 
ръкопис. 

Всички изпратени за публикация ръкописи се рецензират от главните редакто-
ри и от 2 редактори от съответното направление. Ръкописите се оценяват по след-
ните критерии: оригиналност и актуалност на представения материал, уместност на 
използваните методи, точно описание на резултатите, основателни заключения на 
базата на представените данни. Решението за приемане, отхвърляне или връщане 
на ръкописа за корекция се основава на рецензиите на редакторите, отговорни за 
съответния ръкопис и на главния редактор от съответната специалност и се изпраща 
на автора за кореспонденция заедно с препоръките на рецензентите и редакторите в 
рамките на един месец след изпращането на ръкописа. 

Всеки ръкопис съдържа заглавна страница, която включва точно и информатив-
но заглавие на публикацията, име на автора (авторите), институция и адрес на автора 
(авторите), е-mail адрес, телефон и факс на автора за кореспонденция на български и 
английски език. Резюметата са написани на български и английски език.

Ръкописите трябва да бъдат написани на професионален език така, че да бъдат 
разбираеми при четене от професионалист, който не е тесен специалист в дадената 
област. Редакторите и издателя си запазват правото за редактиране на ръкописите 
преди отпечатване с цел подобреяване на езика, без да се променя смисъла на науч-
ните факти. Официалният език на списанието е български.

Изпратените за публикация ръкописи са обект на модификация от редакторите 
в съгласие със стила на списанието. След одобряването на ръкописа за публикация 
авторът за кореспонденция получава коректура, за да провери форматирането и пъл-
нотата на текста, наличието на грешки в текста, таблиците и/или фигурите. В размките 
на 24-48 часа авторът връща проверените ръкописи и корекции. Значими промени в 
съдържанието на текста, като нови резултати, корекция на променливи, корекция на 
заглавието или авторския колектив, не са разрешени без одобрението на главния ре-
дактор от съответното направление. След публикуване на ръкописа, корекции могат 
да бъдат направени единствено под формата на Erratum и публикувани в следващия 
брой на списанието.

 
2. ФОРМАТ НА ТЕКСТА

Приемат се ръкописи в Word формат, като текстът трябва да е с ясен шрифт и 
размер 12. Използваните съкращения в текста, трябва да се въвеждат в скоби след 
пълното наименование при първото му споменаване в текста. 

Използваните мерни единици трябва да са съобразени със системата SI 
(Systhème International), например min (минута), g (грам), n (брой) и др. 

Таблиците в текста се създават в Word, без да се вмъкват в текста като графичен 
елемент. Таблиците се нумерират с арабски цифри по реда, в който се появяват в те-
кста. Всяка таблица се поставя на отделна страница от текста. 

Изисквания към авторите
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 Заглавието на таблицата се поставя над всяка таблица. Съкращения и комен-
тари във връзка с таблицата се поставят под нея.

Фигурите трябва да допълват текста и таблиците. Фигурите се нумерират с араб-
ски цифри по реда, в който се появяват в текста, като се означават съответно Фиг.1, 
Фиг.2 и т.н. Фигурите се изпращат като отделни файлове, като легендата и заглавието 
на фигурата се поставят накрая на текстовия файл. Снимки и илюстрации се номери-
рат по ред като фигури и са в jpeg/jpg или tiff формат с минимална резолюция 300 dpi.

Библиографията се цитира по реда на появяване в текста, като номерът на цити-
раната публикация се поставя в скоби. Всеки номер отговаря на една цитирана пуб-
ликация. Списъкът с библиографията включва само цитирани в текста публикации, 
които са публикувани или са приети за публикация, като се подреждат по реда на по-
явяването им в текста. Библиографията съдържа имената на авторите, заглавието на 
публикацията, наименованието на списанието или изданието, в което е публикувана, 
годината на издаване и страниците, на които е публикувана. При наличие на повече от 
5 автора се цитират имената на първите трима, следвани от et al.:

Soucy F, Ko R, Duvdevani M, et al. Percutaneous nephrolithotomy for staghorn calculi: A 
single center’s experience over 15 years. J Endourol 2009;23:1669–1673.

3. ВИДОВЕ ПУБЛИКАЦИИ 

А. Оригинални статии
Всеки ръкопис трябва ясно да изразява целта на проучването, неговия дизайн 

и методи (включително времето за провеждането му, броя пациенти с включващи 
и изключващи критерии, източници на данни), основните детайли при описание на 
хирургични или други интервенции; основните резултати от проучването; дискусия 
на описаните резултати в контекста на публикувани в литературата други проучвания 
по тематиката; заключения. 

Форматът на статията е следния:
• Резюме - не повече от 300 думи със следната структура: въведение; цел; матери-

ал и методи; резултати; заключение; ключови думи
• Текст на статията със следната структура - въведение; цел; материал и методи; 

резултати; дискусия; заключения; библиография (не повече от 30 заглавия). 
Максимален брой думи – 2800, без да се включват таблици, фигури, легенда на 
фигури и таблици, библиография, резюме.
Всеки раздел на статията съдържа следната информация:

• Въведение - кратко описание на значението и актуалността на проучвания про-
блем

• Цел – точно описание на целта на проучването. При наличие на повече от една 
цел се посочва основната цел и вторичните цели на проучването.

• Материал и методи - описание на дизайна на проучването, неговата продъл-
жителност и място на провеждане, включващи и изключващи критерии, брой 
пациенти, основни детайли на хирургичните и други интервенции, използваните 
статистически методи за анализ на данните.

• Резултати - включват основните резултати от проучването и усложненията, които 
трябва да за нагледно и точно представени и изразени количествено

• Дискусия - обсъждане на резултатите от проучването в контекста на публикувани 
в литературата проучвания по темата, с описание и дискусия на основните огра-
ничения на направеното проучване

• Заключения - направените заключения трябва да произтичат от получените ре-
зултати

Б. Обзорни статии
Обзорните статии трябва да са изчерпателни и да са базирани на публикации, 

отразяващи адекватно дискутирания проблем. 
Форматът на статията е следния:

• Резюме - не повече от 300 думи със следната структура: въведение; цел; подбор 
и синтез на данните; заключение; ключови думи

• Текст на статията със следната структура: - въведение; цел; подбор и синтез на да-
нните;  заключение;  библиография (не повече от 30 заглавия). Максимален брой 
думи – 3500, без да се включват таблици, фигури, легенда на фигури и таблици, 
библиография, резюме.
Всеки раздел на статията съдържа следната информация:

• Въведение - кратко описание на значението и актуалността на проучвания про-
блем за клиничната практика
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Сравнение на предимствата и недостатъците на въглероден 
диоксид  и физиологичен разтвор като средство за 
раздуване на маточната кухина при хистероскопия
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ХИРУРГИЯОбзор

РЕЗЮМЕ
Хистероскопията е мини-инвазивна оперативна техника, при която маточната ку-
хина се оглежда с малък телескопичен инструмент (хистероскоп), който се въве-
жда през влагалището и маточната шийка. Раздуването на маточната кухина може 
да се извърши с газ – въглероден диоксид (СО2), или течност с ниско молекулярно 
тегло – физиологичен разтвор. СО2 се използва за осъществяване на диагностична 
хистероскопия, докато физиологичният разтвор за извършването, както на диа-
гностични, така и на оперативни хистероскопии. По честото използване на физио-
логичен разтвор като агент за раздуване на маточната кухина се дължи на това, че 
той съкращава времето за извършване на процедурата има по-нисък интензитет 
на болка, по-малко усложнения и по-висока финансова ефективност. По отноше-
ние на диагностичната ефективност, двата агента са съпоставими, с лек превес в 
полза на физиологичния разтвор.
Ключови думи: хистероскопия, въглероден диоксид, физиологичен разтвор, 
агент за разширяване

ABSTRACT
Hysteroscopy is a minimally invasive operative procedure used to examine the uterine 
cavity with a small telescopic instrument (hysteroscopy), which is introduced into the 
vagina and the cervix uteri. The choice of a distension media used to inflate the uterine 
cavity is either a gas - carbon dioxide (СО2) or a liquid with low molecular weight – 
normal saline. СО2 should be used to achieve a diagnostic hysteroscopy, while the 
normal saline could be of benefit to both diagnostic and operative hysteroscopy. The 
normal saline as a distension media is predominantly used due to statistically significant 
shorter time, simplified procedure performance, higher financial effectiveness, lower 
pain intensity and fewer complications. In relation to visibility the two agents are 
comparable with a slight superiority over the normal saline.
Key words: hysteroscopy, carbon dioxide, normal saline, distension media

ВЪВЕДЕНИЕ
Хистероскопията е мини-инвазивна оперативна 

техника, при която маточната кухина се оглежда с ма-
лък телескопичен инструмент (хистероскоп), който се 
въвежда през влагалището и маточната шийка (2). Тя 
се превръща в офис-базирана диагностична техника 
през 1980 г, когато Mencaglia et al. представят 4 mm 
телескоп, покрит от еднопоточен шафт (обвивка) с ди-
аметър 5.1 mm, който позволява използването на въ-
глероден диоксид като агент за раздуване на маточна-
та кухина (17). СО2 има същият индекс на пречупване 
като въздуха (1.00), осигурявайки ясна визуализация 
на ендометриалната кухина (14). От друга страна, упо-
требата на СО2 има недостатъци като кървене от ен-

дометриалната стена след контакт с хистероскопа и 
образуването на газови балони (14). При неговото из-
ползване, невъзможността за отстраняване на кръвта 
и мукуса от маточната кухина води до замъгляване на 
оптичното поле и съответно до ограничен успех на 
хистероскопията (14). Технологично развитие на из-
ползваната апаратура се извършва през 1996 г, кога-
то Karl Storz (Tuttlingen, Germany), въвеждат Bettocchi 
Office Hysteroscope с диаметър 2.9 mm, с работен 
шафт с постоянен поток и с канал за полутвърди 5 Fr 
инструменти (5.1 mm диаметър) (17). Тези технически 
характеристики, заедно с използването на физиоло-
гичен разтвор като агент за раздуване, едновременно 
допускат диагностични и терапевтични процедури 
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(хистероскопска хирургия) (17). Лесният достъп, до-
брата цена и безопасност на новият метод, позволяват 
разширяване на идикациите за неговото използване 
(14). Употребявания при този метод физиологичен 
разтвор има индекс на пречупване 1.37 (по-голям от 
този на въздуха 1.0), което води до значително увели-
чение на изследваното поле (14). 

Няма „златен стандарт“ за агент за раздуване на 
маточната кухина. Исторически той се ограничава до 
избора на газ – въглероден диоксид (СО2) или течност 
с ниско молекулно тегло – физиологичен разтвор 
(1). Изборът на агента за раздуване зависи от типа на 
процедурата: течности могат да бъдат използвани ед-
новременно и за диагностични и за оперативни хис-
тероскопии, докато СО2 - само за диагностични про-
цедури (1, 17).  

Цел на този литературен обзор е да сравни качест-
вото на визуализацията на маточната кухина, опера-
тивното време,  честотата на усложненията, комфорта 
на пациента и неговата удовлетвореност възникващи 
при диагностична и оперативна хистероскопия и съ-
ответно при използване на въглероден диоксид и фи-
зиологичен разтвор.

В изпълнение на нашата цел проведохме търсе-
не по темата в достъпната до момента литература и 
Medline. Обобщихме резултатите от рандомизирани 
контролни проучвания, сравняващи употребата на 
въглероден диоксид и физиологичен разтвор като аг-
енти за раздуване на маточната кухина.

В литературата съществуват множество проучва-
ния, сравняващи употребата на въглероден диоксид и 
физиологичен разтвор в хистероскопията (Naegele et 
al. 1996, De Iaco P et al. 2000, M. Paschopoulos et al. 2004, 
Craciunas L et al. 2013) (4, 7, 12, 14). Те се отнасят главно 
до хистероскопската техника, начина на приложение 
и поносимостта на пациентите по отношение на аген-
та за раздуване. Raimondo G et al. предпочита употре-
бата на СО2 поради по-добро качество на визуализа-
ция (17). Craciunas L. еt al. от друга страна съобщават 
за по-добра визуализация при използването на физи-
ологичен разтвор (4). Nagele et al.  докладват липса 
на значителна разлика между визуализацията с СО2 и 
физиологичен разтвор, въпреки по-честото наличие 
на газови балони при употребата на въглероден дио-
ксид (12). Тези и други автори изтъкват предимствата 
и недостатъците на предпочитания от тях агент, като 
всички се съгласяват, че основно значение има пра-

вилното провеждане на процедурата и спазването 
на общоприетите препоръки. Според ръководство 
на Френския колеж по акушерство и гинекология от 
2014 г. за извършване на хистероскопия диагностич-
ният хистероскоп трябва да бъде офисен (<3.5 mm 
широчина), ригиден, да се използва физиологичен 
разтвор за раздуване на маточната кухина, максимал-
ното налягане в маточната кухина да бъде под 120 
mm Hg, максималният дефицит на разтвор да бъде 
1000 ml при използване на хипотонични разтвори 
(2000 ml при използване на физиологичен разтвор), 
процедурата да e без анестезия, без цервикална под-
готовка, без вагинална дезинфекция и антибиотична 
профилактика (6). В повечето клинични проучвания 
за оценка на субективни характеристики като болка, 
визуализация и удовлетвореност, при хистероскоп-
ски оперативни или диагностични интервенции, ав-
торите използват VAS – Visual Analog Scale (5). Това е 
инструмент за измерване на характеристика или от-
ношение, което се смята, че варира в целия диапазон 
на стойностите и не може да бъде пряко измерено (5). 
Представена е за пръв път през 1921 г. от двама слу-
жители на Scott Paper Company, като метод за оценка 
на работещите в нея (5). За днешната й конструкция 
основна роля има Freyd (1923 г.). Тя представлява хо-
ризонтална линия с дължина 100мм (10 cm), в двата 
края, на която има дескриптори, както е показано на 
Фигура 1 (5). 

КАЧЕСТВО НА 
ХИСТЕРОСКОПСКИЯ ОБРАЗ

Множество проучвания сравняват качеството 
на образа при използване на въглероден диоксид и 
физиологичен разтвор по време на хистероскопия. 
Повечето автори предпочитат употребата на физио-
логичен разтвор, въпреки добиваните чрез СО2 висо-
кокачествени изображения, които са подобни на тези, 
които се възприемат от човешкото око по отношение 
на яснота и цвят (3, 10). Наличието на кръв, слуз, фраг-
менти на ендометриума или въздушни мехурчета (при 
СО2 хистероскопията) често прави оценката на маточ-
ната кухина трудна (3). За разлика от въглеросния дио-
ксид, физиологичния разтвор отмива тези вещества и 
те не пречат на огледа на маточната кухина (3). В мета 
анализ на контролирани рандомизирани проучвания 
обхващащи общо 1893 жени, Craciunas съобщава след-
ните резултати: случаите на незадоволителен образ се 
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срещат по-често при употребата на СО2 - 4%, в срав-
нение с 1.6 - 3.94% за хистероскопиите при които се 
използва физиологичен разтвор (4). В рандомизирано 
проучване Paschopoulos et al. сравняват диагностич-
ната прецизност на двата най-често използвани аген-
та за раздуване на маточната кухина, като сравняват 
хистероскопската находка с хистологичната диагноза 
(14). Физиологичният разтвор позволява откриването 
на субмукозни миоми, големи полипи и хиперплазия 
с по-голяма прецизност, сравнено с СО2, въпреки че 
разликата не е статистически сигнификантна (14). 
Контрастно на това, статистически значима разли-
ка се открива при откриване на леки ендометриал-
ни лезии, както и на крипти, хиперваскуларизации и 
други в полза на физиологичния разтвор (14). Това се 
обяснява с постоянното налягане на газа върхи ендо-
метриалната стена и „потъването“ на малките обекти 
в нея (14). Според същото проучване употребата на 
СО2 има по-ниска диагностична прецизност (64.6%) и 
чувствителност (0.30) в сравнение със случаите, при 
които физиологичен разтвор е използван за разду-
ване на кухината (диагностична прецизност 85.4%, 
чувствителност 0.79) (14). Само един автор в литерату-
рата съобщава по-добра видимост при употребата на 
въглероден диоксид – 8.9 (+/-1.85) срещу 7.0 (+/- 0.7) 
по 10 степенната визуална аналогова скала (VAS) (17). 
Raimondo et al. обяснява това наблюдение с по-голе-
мия диаметър на хистероскопа при СО2 и съответно 
по-добрата панорамна картина, с оптималното раз-
пръскване на светлината, по-добрият индекс на ре-
фракция и липсата на флуктоации на ендометриал-
ната покривка, причинена от физиологичния разтвор 
(17). Проблемът с „балончетата“, който е описван като 
неизбежно съпровождащ СО2, се случва само когато 
газът се смесва с течност; следователно може да бъде 
избегнат като използваните шафтове и оптика се под-
държат сухи (17). Pellicano и Brusco отчитат сходно ка-
чество на образа при сравнението на двата агента, но 
отбелязват по-честото наличие на „балончета“ и кър-

вене, които могат да замъглят образа при употребата 
на въглероден диоксид (3,15). 

ВРЕМЕТРАЕНЕ
Когато сравняват двата най-използвани агента за 

раздуване на маточната кухина, всички автори до-
кладват, че времето за извършване на хистероскопи-
ята е значително по-кратко при използване на физи-
ологичен разтвор в сравнение с въглероден диоксид 
(10). Данните от проучванеето на Litta et al. показват, 
че физиологичният разтвор е чудесен агент за разду-
ване с кратко процедурно време – 90 секунди (+/-10 
sec.) (10). Още повече той позволява добра визуализа-
ция и по-бързо раздуване в сравнение с СО2, което от 
своя страна осигурява по-дълго време за изследване 
на маточната кухина (10). Ретроспективно проучване 
на Brusco et al. показва средно време за извършване 
на изследване на маточната кухина 5.96 минути (+/-
1.55 min.) в СО2 групата и 3.12 (+/-0.96 min) в групата 
с физиологичен разтвор (3). За да се определят дали 
тази разлика е статистически сигнификантна автори-
те разделят хистероскопиите на 5 класа в зависимост 
от тяхното времетраене: 0-2 min., 2-3 min., 3-4 min., 
4-5 min., >5 min. (3). Изследователите установяват, че 
времетраенето на хистероскопията се променя зна-
чително според типа на агента за раздуване, като тези 
извършвани с физиологичен разтвор отнемат много 
по-малко време в сравнение с тези с въглероден дио-
ксид (3). Craciunas включва в своя мета анализ различ-
ни рандомизирани проучвания с разнородни данни 
по отношение времетраенето на хистероскопиите с 
единия и другия агент, със заключение, че хистеро-
скопиите с СО2 изискават много по-дълго време на из-
вършване (3). Времетраенето на процедурата трябва 
да се разгледа и от гледна точка на усложненията: то 
увеличава обема на дефицита на агента и се асоциира 
с увеличена честота на усложненията (1). Nagele et al. 
и Pellicano et al. също докладват, че използването на 
физиологичен разтвор в раздуването на маточната ку-

Без болка, визуализация, 
удоевлетвореностие

Най-висока степен болка, визуали-
зация, удоевлетвореностие

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Фиг. 1. Визуална аналогова скала (VAS) за болка, визуализация, удовлетвореност
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хина при хистероскопия намалява времетраенето на 
процедурата (12, 15).

БОЛКА И УДОВЛЕТВОРЕНОСТ
De Iaco et al. правят основополагащо проучване 

по отношение на хистероскопиите и свързаната с тях 
болка и удовлетворение от процедурата (7). При из-
следване на 1144 жени средният скор на болка е 4.7 
(+/-2.5) от 10 - степенната визуална аналогова скала 
(VAS), като 34.8% изпитват силна болка, а удовлетворе-
нието е 83% (7). Други автори сравняват болката при 
използване на физиологичен разтвор и въглероден 
диоксид и посочват противоречиви резултати. Nagele 
et al., Brusco et al., Pellicano et al., на базата на прове-
дените от тях проучвания, съобщават, че употребата 
на СО2 при хистероскопия причинява по-интензивна 
болка на пациента в сравнение с употребата на физи-
ологичен разтвор – 3.6% - 27.6% към 2.2% съответно 
(6, 11, 12). Същите съобщават и статистически сигни-
фикантна по-честа изява на болка в раменната област 
при хистероскопии, направени с въглероден диоксид: 
1.8% – 44.8% към съответно 0.4 – 6.66% за тези с физи-
ологичен разтвор (3,12,15). За разлика от тях, Litta et al. 
подкрепят становището, че физиологичният разтвор 
причинява по-интензивен дискомфорт от въглерод-
ния диоксид – 43.6% към 32.3%, но само ако жената 
пременопаузауно е нулипара (10).  Raimondo et al. съ-
общават за незначителна разлика в чувството за бол-
ка при употреба на СО2 и физиологичен разтвор при 
264 жени съответно: 4.1 (+/-2.27) и 4.1 (+/-2.20) по VAS 
(17). Авторите обясняват това, с факта, че в конкретно-
то проучване пациентките остават легнали за няколко 
минути, дишайки дълбоко, с което се изчиства газът от 
коремната кухина (17). При 5.3% от хистероскопиите 
с въглероден диоксид и при 6.1% от тези с физиоло-
гичен разтвор, жените са изпитали много силна болка 
(17). Същото проучване показва, че интензитетът на 
болката е статистически значимо по-висок при паци-
ентки с цервикални или ендокавитарни заболявания 
като стеноза на орифициума,  малформации на матка-
та и синехии (17). Paschopoulos et al. също не откриват 
сигнификантна разлика в интензитета на болка при 
двете групи (14). 

Много рандомизирани проучвания обръщат спе-
циално внимание на удовлетвореността на пациен-
тите от процедурата. Craciunas et al., Pellicano et al., 
Brusco et al. докладват за статистически значима раз-

лика в удовлетвореността при използването на СО2 – 
1.39 - 2.5 по VAS, и физиологичен разтвор – 2.28 - 3.3 
по VAS съответно (3, 4, 15). Не открихме в достъпната 
литература проучване, показващо същественни раз-
личия в удовлетвореността на пациентките от двата 
вида  раздуващ агент при хистероскопия. 

ДОСТЪПНОСТ И ЦЕНА
Още през 1996 г. Nagele стига до заключението, 

че физиологичният разтвор е добра алтернатива на 
въглеродния диоксид, поради своята достъпност и 
ниска цена (12). Brusco et al. u Litta et al. през 2003 г. в 
проучванията си установяват приблизително еднакво 
ниво на трудност при употребата на двата различни 
агента за раздуване на маточната кухина и съизмери-
ми цени на процедурата при тяхното използване (3, 
10). През същата година Pellicano et al. в рандомизи-
рано мултицентърно проучване по темата заключа-
ват: техниката за раздуването с разтвор е значително 
по-опростена и евтина в сравнение с нужната за СО2 
хистероскопия техника, която изисква скъпа инсу-
флаторна система за контрол на нивото на потока и 
интраутеринното налягане (15). При прегледа на дос-
тъпната литература не открихме други проучвания 
сравняващи хистероскопията с  СО2 и тази с физиоло-
гичен разтвор по отношение на цена и достъпност.

УСЛОЖНЕНИЯ
Сериозни усложнения при хистероскопия се сре-

щат с честота 0%-4% и варират в зависимост от из-
ползвания „агент“ за раздуване на маточната кухина 
(8, 9). Според най-мащабното проучване, направено 
през 2013 г. от Craciunas L  al.  и включващо 1839 па-
циентки, хистероскопиите с въглероден диоксид са 
съпроворени със значително повече случаи на ус-
ложнения – 3.83% в сравнение с тези с физиологичен 
разтвор – 1.37 - 2.64% (4). При използване на въгле-
роден диоксид най-честото усложнение е газов ем-
болизъм (8). Клиничната картина се характеризира с 
увеличение на кръвното налягане, тахикардия, арит-
мия и намалено интравенозно налягане (8). Няколко 
проучвания докладват тежки усложнения с използ-
ване на CO2, като кардиопулмонална емболия и дори 
смърт (15). Други изследвания обаче показват, че газо-
вите емболии, настъпили при диагностична хистеро-
скопия с CO2, вероятно не са причинени директно от 
самия агент, а от промяна на неговата концентрация 



9

Т. Станкова, А. Гановска, С. Ковачев •  Сравнение на предимствата и недостатъците на въглероден диоксид  и физиологичен разтвор...

в атмосферния състав в операционната зала (15). Па-
сивния приток на CO2 в съдовата система се олеснява 
при цервикални манипулации, раневи повърхности 
по маточната стена, както и при положение на тялото 
на операционната маса „с главата надолу“, при които 
сърцето е в по-ниска позиция от матката (15). Brusco 
GF в проучване със 74 пациентки, публикува 7 ус-
ложнения в групата където се  използва въглероден 
диоксид – 2 случая на хипотензия, 3 на гадене и 2 на 
повръщане, и нито едно усложнение в групата, в коя-
то се използва физиологичен разтвор (3). В проучване 
със 189 пациентки, Pellicano M. Et al не съобщават за 
усложнения  (емболия и др.) при използването на CO2, 
като раздуващ агент (15). 

При използване на течен разтвор за разтягане на 
маточната кухина, той трябва да бъде изотоничен, не-
хемолитичен, нетоксичен и да се елиминира бързо 
от организма (8). При използване в хистероскопските 
интервенции на ниско-вискозни течности, като раз-
дуващ агент най-честото усложнение е fluid overload 
(претоварване с течности), дефиниран като абсорб-
ция на повече от 1500 ml. от разтвора (8, 9). Случаите 
на претоварване с течности са асоциирани с опера-
тивната хистероскопия – 0.1%-0.2% (1). Факторите, 
водещи до това усложнение са интраутеринното на-
лягане и степента на увреждане на ендометриума и 
миометриума, времето на процедурата, подготовката 
на матката, дълбочината на резекция в дебелината на 
маточната стена и отваряне на синуси по време на ре-
зекцията (9). При изследване на 750 жени, претърпели 
резектоскопска ендометриална аблация с ниско-вис-
козни раздуващи маточната кухина агенти, Мagos et 
al. докладват 5 случая на лявокамерна сърдечна не-
достатъчност. Garrz et al. в свое изследване обхваща-
що 859 пациентки при които се извършват хистеро-
скопски оперативни интервенции с ниско-вискозни 
раздуващи маточната кухина агенти, описват 4 случая 
на белодробен оток (1). В ретроспективно проучва-
не на 21 676 хистероскопски операции проведени с 
ниско-вискозни раздуващи маточната кухина агенти, 
Aydeniy et al. описват 13 (0.06%) пациентки  с обемно 
течностно претоварване (fluid overload) (1). 

Към усложненията трябва да се включи и разпрос-
транението на ендометриални клетки и възможното 
дисеминиране на ендометриален карцином към ко-
ремната кухина. В първия случай може да се развие 
екстрагенитална ендометриоза, а при втория увели-

чаване стадия на заболяването и оттам влошаване 
на прогнозата за преживяемост на пациента. В про-
учване на Nagele ендометриални жлези се откриват 
в перитонеален аспират в 6.7% от случаите преди, и в 
25% от случаите след хистероскопия (13). Сравнявай-
ки употребата на двата агента за раздуване, не се съ-
общава за преимущество при използването на СО2 в 
този аспект (13). Lo et al. в рандомизирано проучване 
на 120 пациентки с ендометриален карцином устано-
вяват 8 случая на дисеминация на заболяването към 
коремната кухина след хистероскопия, като при 7 от 
случаите са използвали физиологичен разтвор, а при 
1 въглероден диоксид (11). Предполага се, че ендо-
метриалните малигнени клетки са се разпространили 
в коремната кухина по време на хистероскопията и 
това се случва с по-голяма вероятност при употреба-
та на физиологичен разтвор (11). Авторите наблягат 
на нуждата от бъдещи проспективни проучвания за 
установяване на това усложнение (11). Такъв мета ана-
лиз правят Polyzos et al. през 2010г., като включват 9 
проучвания и 1015 пациентки с хистологично доказан 
ендометриален карцином (16). Заключението от него 
е, че хистероскопията може да увеличава вероятност-
та за положителна за малигнени клетки перитонеална 
цитология и значително покачване на стадия на съот-
ветното злокачественото генитално заболяване (16). 
Употребата на физиологичен разтвор като агент за 
раздуване води до значително по-висок процент на 
разпространение на малигнени клетки в перитонеал-
ната кухина (1.48 - 5.64%) в сравнение с CO2 (16). 

В заключение можем да обобщим, че хистероско-
пията с физиологичен разтвор като агент за раздуване 
на маточната кухина предлага всички предимства на 
хистероскопията с въглероден диоксид, въприема се 
по-добре от пациентите и предлага възможности за 
лесно намиране и третиране в момента на откриване 
на повечето лезии. От друга страна по-краткото вре-
ме на изпълнение, по-високата финансова ефектив-
ност и по-малкото усложнения го правят подходящ 
агент за използване в амбулаторни и болнични усло-
вия. Вярваме, че агентът за раздуване на маточната 
кухина играе важна роля за правилното протичане на  
диагностичните и оперативни хистероскопии и в на-
стоящият момент на база на всичките му предимства 
препоръчваме физиологичния разтвор пред въгле-
родния диоксид.
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ЕНДОУРОЛОГИЯОригинална статия

РЕЗЮМЕ
Въведение и цел: Перкутанната нефролитотомия (PCNL) е методът на избор в 
лечението на конкременти в бъбрека с размери > 20 mm. През последните години 
ретроградната интраренална хирургия (RIRS) и минимално инвазивната PCNL (mini-
perc) все повече се налагат като ефективни и безопасни алтернативи за лечение на 
конкременти в бъбрека с размери до 30 мм. Целта на това проспективно проучване 
е да се направи сравнителен анализ на ефективността и безопасността на mini-perc и 
RIRS при лечението на конкременти в бъбрека с размери 20-30 mm.
Материал и методи: Извършеното проспективно нерандомизирано проучване 
включваше 43 пациенти с конкременти 20-30 mm, лекувани в периода Януари 2014 
– Август 2014 година. При 23 пациенти беше извършена mini-perc, а при 20 – RIRS. 
Мini-perc беше извършвана чрез перкутанен достъп с 18 Fr Amplatz шафт и 14 Fr неф-
роскоп, а RIRS – ретрограден трансуретрален достъп през 11/13 Fr уретерален шафт 
за достъп с 8.4 Fr флексибилен уретерореноскоп. Интракорпоралната дезинтеграция-
та на конкрементите бепе извършена с Holmium:YAG лазер (365 и 200 μ светловоди). 
Данните за предоперативните характеристики на пациентите, ефективността и безо-
пасността на операцията бяха проспективно сравнени. Ефективността беше оценява-
на по липсата на конкременти или наличието на резидуални фрагменти с размер до 
4 мм на 1ви следоперативен ден и 3ти следоперативен месец, а безопасността – по 
честотата на интра- и постоперативните усложнения.
Резултати: Предоперативните характеристики на пациентите бяха сравними в двете 
групи. Не се установиха сигнификантни разлики в средния размер на конкремен-
тите между mini-perc и RIRS групата (съответно, 22.1±3.9 mm срещу 22.2±3.5 mm, 
p=0.952). Ефективността на mini-perc след една процедура беше 91.3%, а на RIRS - 
65.0% (p=0.040). SWL на резидуални фрагменти беше извършена при 3 пациенти 
от RIRS групата (15%), а при 2 пациенти (10%) беше извършена втора сесия RIRS. 
Ефективността на 3ти постоперативен месец беше 95.7% за mini-perc групата и 85.0% 
за RIRS групата (p=0.252). Оперативното време беше сигнификантно по-дълго в RIRS 
групата (84.1±13.9 min срещу 50.5±10.9 min; p=0.000). Средният постоперативен 
спад на Hb беше сигнификантно по-висок в mini-perc групата (9.5±4.6 g/l срещу 

ABSTRACT
Introduction and objective: Percutaneous nephrolitotomy (PCNL) is currently the 
recommended treatment for renal stones > 20 mm. Recent studies have demonstrated 
that retrograde intrarenal surgery (RIRS) and minimally invasive percutaneous 
nephrolithotomy (mini-perc) can be effective and safe alternatives in the treatment of 
large renal stones up to 30 mm. The objective of this prospective study was to compare 
the efficacy and safety of mini-perc and RIRS in the treatment of renal stones of 20-30 
mm size.
Material and methods: A prospective non-randomized study including 43 patients 
with renal stones 20-30 mm was conducted between January 2014 and August 2014. 
23 patients underwent mini-perc and 20 – RIRS. Mini-perc was performed through 
18 Fr Amplatz sheath with 14 Fr nephroscope and RIRS – through 11/13 Fr ureteral 
access sheath with 8.4 Fr flexible ureterorenoscope. Holmium:YAG laser lithotripsy (365 
and 200 μ fibers) was used in both mini-perc and RIRS. Data on patients’ preoperative 
characteristics, stone-free rate, operating times, intra- and postoperative complications 
were prospectively compared. Patients were evaluated for residual fragments > 5 mm 
with plain radiography and ultrasound on the 1st postoperative day and on the 3rd 
month.
Results: Patients’ preoperative characteristics were comparable between the two 
groups. There were no statistically significant differences in mean stone size between 
the mini-perc and RIRS groups (22.1±3.9 mm vs 22.2±3.5 mm, p=0.952). The stone-
free rate after single procedure was 91.3% for the mini-perc group and 65.0% for the 
RIRS group (p=0.040). 3 patients of the RIRS group (15%) underwent SWL for residual 
fragments and 2 patients (10%) – a second session of RIRS. Stone-free rate on 3rd 
postoperative month was 95.7% for the mini-perc group and 85.0% for the RIRS group 
(p=0.252). Operative time was significantly longer for the RIRS group (84.1±13.9 min vs 
50.5±10.9 min; p=0.000). Mean hemoglobin drop was significantly higher for the mini-
perc group (9.5±4.6 g/l vs 3.8±1.9 g/l; p=0.000), with none of the patients requiring 
hemotransfusion. Minor complications classified as Clavien grade I-II occurred in 13% of 
the mini-perc group and 15% of the RIRS group (p=0.976). 
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Conclusions: The results of this prospective study suggest that both mini-perc and RIRS 
are effective and safe treatment options for renal stones 20-30 mm. Although mini-
perc has a higher stone-free rate after a single procedure, RIRS may be an acceptable 
alternative to PCNL in selected patients with large renal stones.

3.8±1.9 g/l; p=0.000), без необходимост от хемотрансфузия при нито един пациент. 
Усложнения от Clavien степен I-II бяха наблюдавани при 13% от пациентите в mini-perc 
групата и при 15% - в RIRS групата (p=0.976). 
Заключение: Резултатите от сравнителния анализ предполагат, че mini-perc и RIRS 
са ефективни и безопасни методи за лечение на конкременти в бъбрека с размери 
20-30 mm. Въпреки, че mini-perc е с по-висока ефективност след една процедура, 
RIRS е приемлива алтернатива на PCNL при лечението на селектирани пациенти с го-
леми по размер бъбречни конкременти. 

ВЪВЕДЕНИЕ
Перкутанната нефролитотрипсия (PCNL) е метода 

на избор в лечението на големи по обем и/или услож-
нени конкременти в бъбрека [1]. Въпреки високата 
ефективност на метода, той е свързан с риск от се-
риозни усложнения, като хеморагия с необходимост 
от хемотрансфузия в 1% - 45% в различните серии 
пациенти [2, 3, 4]. За намаляване на инвазивността 
на PCNL чрез работа през по-малък по-малък по раз-
мер нефростомен канал (14-18 Fr), беше предложена 
техниката на минимално инвазивна PCNL (mini-perc) 
[5]. Въпреки това, въпросът дали mini-perc има пре-
димства през стандартната PCNL по отношение на 
безопасността е все още дискутабилен [6-8]. С техно-
логичния напредък в ендоурологичния инструмента-
риум и консумативи, флексибилната уретероскопия, 
наричана още ретроградна интраренална хирургия  
(RIRS), все повече се налага като алтернатива на пер-
кутанната бъбречна хирургия, дори и при по-големи 
по размер конкременти, въпреки необходимостта от 
повторни манипулации [9].

Целта на това проспективно проучване е да се на-
прави сравнителен анализ на ефективността и безо-
пасността на mini-perc и RIRS при лечението на кон-
кременти в бъбрека с размери 20-30 mm size.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Пациенти
Извършеното проспективно нерандомизирано 

проучване включваше 43 пациенти с конкременти 20-
30 mm, лекувани в периода Януари 2014 – Август 2014 
година. При 23 пациенти беше извършена mini-perc, а 
при 20 – RIRS. Проспективно се анализираха и сравни-
ха данните за размер и положение на конкрементите, 
ефективността на операцията, оперативното време и 
честотата на интра- и постоперативните усложнения.

Предоперативни изследвания
Предоперативното изследване на пациентите 

включваше анамнеза, физикален преглед, индекс на 

телесна маса (BMI), лабораторни изследвания, образ-
ни изследвания – ехография, обзорна рентгеногра-
фия на отделителната система, венозна урография и/
или компютърна томография и оценка на анстезиоло-
гичния риск по ASA. Размерите на камъка бяха опре-
деляни от най-дългия и най-късия диаметър, измерен 
на рентгенологичните изследвания, а при множест-
вена литиаза – от сумата на най-големите диаметри. 
Повъхността на камъка беше изчислявана по форму-
лата на Tiselius и Andersson: повърхност на камъка = 
дължина x ширина x 3,14 x 0,25.

Оперативна техника
Mini-perc беше прилагана в две позиции на пациен-

та – стандартно положение по корем и Galdakao-мо-
дифицирано Valdivia положение по гръб (GMSV). След 
ретроградна катетеризация на уретера с и ретроград-
на уретеропиелография, се извършва пункция и ди-
латация на нефростомен канал с едностъпков мета-
лен дилататор до 18 Fr. Върху дилататорът се въвежда 
работен Amplatz шафт в външен диаметър 18 Fr, през 
който се въвежда нефроскоп 12 Fr (Richard Wolf мо-
дел Lahme, Germany). Литотрипсията на конкремента 
се извършва с 365 μ лазерен светловод и 80/100W 
Holmium:YAG лазер, като фрагментите се екстрахи-
рат през Amplatz шафта с помощта на т.нар. “vacuum 
cleaner” ефект на потока на промивната течност при 
изваждане на нефроскопа. В края на всяка операция 
рутинно се поставя нефростома 12 Fr, която се сваля 
на първи постоперативен ден.

RIRS беше извършвана в положение за литотомия, 
като при осъществяването на ретроградния достъп 
първо се извършва цистоскопия или семиригидна 
уретероскопия и ретроградна уретеропиелография 
за оценка на анатомията на уретера и колекторната 
система на бъбрека. След поставяне на уретерален 
шафт за достъп 11/13 Fr се въвежда флексибилен 
уретерореноскоп (Olympus, Germany). Литотрипсия-
та на конкремента се извършва Holmium:YAG лазер с 
220μm лазерен светловод. След приключване на про-
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цедурата при всички пациенти рутинно се поставя 
уретерален стент. 

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 на 3ти сле-
доперативен месец.  Ефективността на операцията 
беше определяна по липсата на остатъчни фрагменти 
от конкрементите или наличието на остатъчни фраг-
менти с размери под 5 мм на контролното образно 
изследване след операцията и на 3ти следоперативен 
месец. Оперативното време беше изчислявано от мо-
мента на позициониране на пациента на операцион-
ната маса в положение за операция и подготовка на 
оперативното поле до завършването на операцията 
(поставянето на нефростомната тръба или поставяне-
то на уретерален катетър). Безопасността на методите 
беше определяна по честотата на интра- и постопера-
тивните усложнения.

Статистически анализ
Сравнителният анализ на данните 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.

РЕЗУЛТАТИ
Предоперативните характеристики на пациентите 

бяха сравними в двете групи (Таблица 1). Преоблада-
ващата локализация на конкремента в mini-perc гру-
пата беше бъбречно легенче и долна група чашки, а 
в RIRS – групата – бъбречно легенче и горна/средна 
група чашки на бъбрека. 

Ефективността на mini-perc след една процедура 
беше 91.3%, а на RIRS - 65.0% (p=0.040). SWL на рези-
дуални фрагменти беше извършена при 3 пациенти 
от RIRS групата (15%), а при 2 пациенти (10%) беше 
извършена втора сесия RIRS. Ефективността на 3ти по-
стоперативен месец беше 95.7% за mini-perc групата и 
85.0% за RIRS групата (p=0.252) (Таблица 2).

ОБСЪЖДАНЕ
PCNL е методът на избор в минимално инвазив-

ното лечение на конкременти с размери ≥ 20 мм [1]. 

PCNL e високо ефективен метод с висок процент на 
пълно отстраняване на конкрементите след една про-
цедура с приемливо нисък процент на усложнения в 
съвременните центрове. С напредъка в ендоскопски-
те технологии и натрупването на клиничен опит през 
последните години, RIRS се превърна в атрактивна ал-
тернатива за лечение при пациенти с конкременти в 
бъбрека с размер над 20 mm и пациенти с противопо-
казания за перкутанна бъбречна хирургия и екстра-
корпорална литотрипсия. Основните недостатъци на 
метода включват високата му цена и необходимостта 
от повторни и допълнителни манипулации при при-
ложението му при конкременти с размер над 20 мм 
[10-12]. 

В настоящето проспективно нерандомизирано 
проучване сравнихме ефективността на mini-perc и 
RIRS при последователна серия пациенти с конкре-
менти в бъбрека с размери 20-30 мм. Преобладава-
щата локализация на конкремента в mini-perc групата 
беше бъбречно легенче и долна група чашки, докато 
в RIRS групата беше бъбречно легенче и горна/средна 
група чашки. Локализацията на конкремента в долна 
група чашки е важен лимитиращ фактор за ефектив-
ността на RIRS, особено при неблагоприятна бъбречна 
анатомия (инфундибуло-пелвичен ъгъл <70°, дължина 
на инфундибулума > 5 мм и ширина на ифундибулума 
< 5 мм) и голям размер на конкремента, възпрепят-
стващ екстракцията му с кошничка от чашката и пре-
местването му в легенчето или горна група чашки за 
извършване на литотрипсията [1, 13, 14]. 

В настоящето проучване ефективността на пер-
кутанната нефролитотрипсия след една процеду-
ра беше сигнификантно по-висока (91,3% с/у 65,0%; 
р=0.040), при сигнификантно по-дълго оперативно 
време в RIRS групата (р=0.000). След повторни и до-
пълнителни процедури на 3ти следоперативен месец, 
ефективността на RIRS нарастна до 85%. Тези резулта-
ти са сравними в докладваните в литературата срав-
нителни проучвания между mini-perc и RIRS. В неран-
домизирано проспективно  сравнително проучване 
върху 25 пациенти лекувани с mini-perc и 21 пациен-
ти – с RIRS със сходни предоперативни параметри и 
конкременти 10-30 мм Knoll et al. установяват сигни-
фикантно по-висока ефективност в групата mini-perc 
– 96% срещу 71,5% (р<0.001). Заключението на авто-
рите е, че и двата метода са безопасни, но mini-perc 
има предиството на по-висока ефективност след една 
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Таблица 1. Предоперативни характеристики на пациентите 

Mini-perc RIRS p-value

Средна възраст (години±SD) 47,3±12,0 51,0±16,4 0.411
Съотношение мъже/жени 60,9%/39,1% 45%/55% 0.298
Единствен бъбрек (n, %) 0 (0%) 2 (10,0%) 0.210

Рецидивна литиаза (n, %) 0 (0%) 6 (30,0%) 0.005

Средна ширина на камъка (mm±SD) 18,8±6,3 14,5±4,4 0.952

Средна дължина на камъка (mm±SD) 22,1±13,9 22,2±3,5 0.014

Среден предоперативен серумен креатинин (μmol/l ± SD) 87,2±20,6 96,1±22,9 0.192

Среден предоперативен Hg (g/l ± SD) 147,8±16,3 141,4±14,4 0.179

Предоперативен анестезиологичен риск по ASA (n, %) 
• ASA I клас 
• АSA II клас 
• ASA III клас 

16 (69,6%)
7 (30,4%)

0 (0%)

8 (40,0%)
11 (55,0%)

1 (5,0%)

0.113

Характеристика на конкремента (n, %) 
• Солитарен конкремент 
• Множествена литиаза 
• Инкомплетен коралиформен конкремент 

16 (69,6%)
6 (26,1%)
1 (4,3%)

16 (80,0%)
4 (20,0%)

0 (0%)

0.550

Локализация на конкремента (n, %)
• горна/средна група чашки
• долна група чашки
• бъбречно легенче
• бъбречно легенче и чашки 

0 (0%)
6 (26,1%)

16 (69,6%)
1 (4,3%)

6 (30,0%)
3 (15,0%)
3 (15,0%)
8 (40,0%)

0.001

Таблица 2. Резултати 

Mini-perc RIRS p-value

Ефективност след една процедура (n, %) 21 (91,3%) 13 (65,0%) 0.040

Ефективност на 3ти следоперативен месец (n, %) 22 (95,7%) 17 (85,0%) 0.252

Средно оперативно време (min±SD) 50,5±10,9 84,1±13,9 0.000

Лечение на остатъчни фрагменти (n, %) 
• SWL 
• Повторна процедура 

0 (0%)
0 (0%)

3 (15,0%)
2 (10,0%) 0.073

Среден постоперативен спад на Hg (g/l ± SD) 9,5±4,5 3,9±1,9 0.000
Интраоперативни усложнения (n, %) 
• Хеморагия 0 (0%) 1 (5,0%) 0.278
Постоперативни усложнения усложнения (n, %) 
• Фебрилитет 
• Хемотрансфузия 
• Бъбречна колика 

3 (13,0%)
0 (0%)

1 (4,3%)

3 (15,0%)
0 (0%)
0 (0%)

0.560

Постоперативни усложнения усложнения по Clavien-Dindo (n, %) 
• Clavien I
• Clavien IIIa 

3 (13,0%)
1 (4,3%)

3 (15,0%)
1 (5,0%) 0.976
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процедура и по-ниска честота на повторно лечение 
[15]. В мета-анализ на сравнителни проучвания върху 
ефективността на перкутанната нефролитотрипсия и 
ретроградната интраренална хирургия De et al.  ус-
тановяват сигнификантно по-висока ефективност на 
RIRS (OR:1.70; 95% CI, 1.07–2.70; p = 0.03), но по-кратко 
оперативно време в mini-perc групата (р=0.03) [16]. 

Рискът от сигнификантно кървене и необходимост 
от хемотрансфузия са важни фактори при поставяне 
на показанията за извършване на перкутанна нефро-
литотрипсия. Повечето автори считат, че намаляване-
то на диаметъра на работните инструменти намалява 
и потенциалната травма върху бъбречния паренхим 
и вероятността от хеморагия, докато други не устано-
вяват сигнификантна разлика между стандартната и 
mini-perc [17,18,19]. От друга страна, RIRS е безопасна 
техника, особено при пациенти с коагулопатии и на 
антикоагулантна терапия. 

Сравнителният анализ на безопасността на двата 
метода в настоящето проучване не установи сигнифи-
кантни разлики в честотата на интра- и постоператив-
ни усложнения между двете групи пациенти. Средният 
постоперативен спад на хемоглобина беше по-висок 
в mini-perc групата, но при нито един пациент от две-
те групи нямаше необходимост от извършване на хе-
мотрансфузия. В сравнителното си проучване Knoll 
et al. също не установяват сигнификантна разлика в 
интра- и постоперативните усложнения между двата 
метода [15]. В мета-анализ на De et al. авторите устано-
вяват по-ниска честота на усложнения в RIRS групата, 
без тази разлика да е статистически значима (ОR: 1.46; 
95% CI, 0.87–2.45; p = 0.15) [16]. 

Отчитаме, че настоящето проучване има някои 
лимитиращи фактори. Това е проспективно нерандо-
мизирано сравнително проучване върху малка гру-
па пациенти с бъбречни конкременти 20-30 мм. Въ-
преки сравнимите средни размери на конкремента, 
по-ниската честота на локализация на конкремента 
в долна група чашки в RIRS групата, вероятно би по-
влияла ефективността на метода. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резултатите от сравнителния анализ предполагат, 

че mini-perc и RIRS са ефективни и безопасни методи 
за лечение на конкременти в бъбрека с размери 20-30 
mm. Въпреки, че mini-perc е с по-висока ефективност 

след една процедура, RIRS е приемлива алтернатива 
на PCNL при лечението на селектирани пациенти с 
големи по размер бъбречни конкременти. 
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РЕЗЮМЕ
Цел: Инсуфициенцията на анастомозата остава най-фаталното усложнение след 
операции  при ниски тумори на ректума. Целта на настоящото проучване е сравня-
ване честотата на инсуфициенция на анастомозата при болни с и без протективна 
стома след лапароскопска интрасфинктерна ректална резекция.
Материал и методи: Проучването е проспективно и обхваща всички болни с 
извършена лапароскопска интрасфинктерна ректална резекция с или без изве-
дена протективна стома за период от януари 2010 до септември 2015. Сравненa 
е честотата на следоперативните усложнения, произтичащи от дебелочревната 
анастомоза при болните с и без изведена двустволова илеостома. 
Резултати: На трети следоперативен ден се установи сигнификантна разлика в 
нивото на CRP при пациентите с и без стома (P<0.019). Инсуфициенция на ана-
стомозата се диагностицира при двама болни (12.5%) с и петима (31.2%) без сто-
ма (P=025). Честотата на реоперациите свързани с усложнения, произтичащи от 
инсуфициенция на анастомозата е сигнификантно по-висока при пациентите без 
изведена протективна стома (P=0.001).
Изводи: Протективната стома понижава честотатa на инсуфициенция на ана-
стомозата  след лапароскопска интрасфинктерна резекция, смекчава клиничната 
симптоматика на това усложнение и  редуцира нуждата от реоперация. 

Ключови думи: иннтрасфинктерна резекция на ректума; лапароскопия; инсуфи-
циенция на анасомозата;  протективна стома 

ABSTRACT
Introduction and objective: Anastomotic leak is a serious complication of resection for 
low rectal carcinoma. This study evaluated the need for a protective stoma in laparoscopic  
intrasphincteric rctum resection.
Material and Methods: Data from a prospective study conducted between January 
2010 and September 2015 were analysed to determine the early outcome after 
laparoscopic intrasphincteric rectum resection in patients with and without a protective 
stoma. The morbidity  rate associated with and without loop ileostomy was compared.
Results: There was significant difference between patients with and without a stoma 
in CRP, on the third day after surgery (P<0.019). Anastomotic leakage occurred in two 
patients (12.5%) with a stoma and five (31.2%%) without  (P=0.025). The incidence of 
leaks requiring re-operation was significantly lower with a stoma (P=0.001).
Conclusions: A protective stoma reduced the rate of anastomotic leakage that required 
surgical intervention in laparoscopic  intrasphincteric rctum resection, and mitigated the 
sequelae of such leakage. 

Key words: intrasphinteric rectum resection; laparoscopy; anastomotic leakage;  
protective stoma
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ВЪВЕДЕНИЕ
Ниската предна резекция (НПР) е стандартна опе-

рация при рак на ректума, като позволява анастомо-
за на ниво средна/долна трета на ректума и съхра-
няване на аналния сфинктерен комплекс. При юкста 
– и интаанални тумори е технически възможна ин-
трасфинктерната ректална резекция (ИСРР) с пълно 
или частично отстраняване на m.sphincter ani internus 
(MSAI), но запазване на континентността (1). ИСРР на-
влезе в хирургичната практика след преосмисляне 
на концепцията за нивото на резекционните линии. 
Определящо за съхраняването на аналните сфинкте-
ри е както лонгитудиналната резекционна линия, така 
и циркумференциалната дистанция, която включва 
разстоянието между тумора и скелетната мускула-
тура на тазовото дъно. Съвременната концепция до-
каза, че  лонгитудиналната и циркумференциалната 
резекционни линии, отстоящи на  1mm  от тумора са 
достатъчни за постигане на онкологична радикалност 
(2). Техническите достижения на електрохирургия-
та позволиха извършването на лапароскопска ИСРР 
при аналогични на отворената хирургия онкологич-
ни и функционални резултати. Въпросът за нуждата от 
протективна стома след НПР  е все още дискутабилен 
(3). Инсуфициенция на анастомозата след ниски рек-
тални резекции се установява  в рамките на 3%-20% 
от случаите и е основна причина за високата честота 
на следоперативната смъртност и морбидност (4,5)  
За предотвратяване на това усложнение се прилагат 
различни техники, като механично очистване на чер-
вата, дренове и интралуменни приспособления. При-
ложение намира и протективната стома, като нейната 
роля е свързана с осигуряване покой на анастомоза-
та, при липса на чревен пасаж. Мултицентрични про-
учвания установяват, че липсата на протективна стома 
значително увеличава честотата на инсуфициенция 
на анастомозата (6,7). 

Целта на настоящото проспективно проучване е 
сравняване честотата на инсуфициенция на анасто-
мозата при болни с и без протективна илеостома след 
лапароскопска ИСРР, извършена по повод нисък рек-
тален карцином. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
За период януари 2010г. април 2015г. в Клиниката 

хирургия при МБАЛ, Варна са извършени 178 резек-
ции по повод карцином на дебело и право черво, като 

73 (41%) от тях са извършени лапароскопски. Обект на 
настоящото проучване са 16 пациента с лапароскоп-
ска ИСРР, при част от които е изведена протективна 
двустволова илеостома. Проучването е проспективно 
с предварително взето информирано съгласие от па-
циента. Влючващи критерии за ИСРР са:

Тип II или т.н югстааналнни тумори, разположени 
на ≤ 1cm   от аналния пръстен или на ≤ 2cm   от linea 
dentatа;

Тип III или т.н. интраанални тмори, които инфилтри-
рат MSAI;

T2-T3 ректални тумори;
G1-G2 ректални тумори
Съхранена континентност;
Липса на инфилтрация на m. sphincter ani externus 

(MSAE) и мускулите на тазовото дъно.
Всички операции са извършени от един екип, като 

решението за извеждане на стома е изцяло на опе-
риращия хирург.  За инсуфициенция на анастомозата 
се приемат случаите, при които се регистрира пови-
шена аксиларна температура над 38 градуса, малко-
тазов абсцес, изтичане на фекалии през дреновете и 
клинични данни за сепсис. При съмнение за инсуфи-
циенция е извършвана ректоскопия. Лабораторно е 
проследен C-реактивния протеин (CRP) на първия и 
третия следоперативни дни. 

Принципите на лапароскопската ИСРР не се раз-
личават от тези при отворена хирургия и включват 
тотална мезоректала ексцизия (ТМЕ) със съхраняване 
на автономната инервация. Пациентите с Т3 тумори, 
инфилтрация в мезоректума и MSAI, „N+“ статус дока-
зан с ядреномагните резонанс (ЯМР)   са подлагани на 
неоадювантна радио/химиотерапия. 

Оперативна техника
Болният е в позиция за литотомия, като за опе-

рацията е използвана 4 портова техника (Фиг.1). 
Пневмоперитонеумът e извършен с игла на Veres по-
средством „closed technique“. Операцията започва с 
мобилизация и прекъсване на a/v mesenterica inferior 
и визуализация на левия уретер и n.hypogastrici. ТМЕ 
започва с дорзална дисекция между мезоректума и 
fascia pelvis parietalis, като се съхранява автономната 
инервация. Дистално дисекцията достига до мускули-
те на тазовото дъно, които са покрити от ендопелвич-
ната фасция. Следва латерална дисекция между лате-
ралната част на fascia pelvis parietalis и мезоректума с 
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прекъсване на страничните връзки и a.rectalis media. 
Предната дисекция на ректума преминава през рек-
товагиналния септум при жени или дорзално на се-
менните мехурчета при мъжете, като следва хода на 
фасцията на Denonvillier. Краят на мезоректума се 
визуализира ясно на ниво тазови мускули и m.levator 
ani, като отстои на 1-2cm над ано-ректалния ъгъл. 
Най-ниската точка на тазова дисекция е горната част 
на canalis analis. Следва перинеална дисекция от т.н. 
“per anal team”. Прекъсват се мукозата на аналния ка-
нал, последвана от субмукозата и MSAI, като дисекци-
ята преминава по хода на интрасфинктерната бразда. 
Югстааналните тумори изискват парциална ИСРР, а 
интрааналните тотална ИСРР. Туморът и дебелото чер-
во се извеждат през перианалната рана (pull through), 
след което се извършва колоанална анастомоза на 
ниво linea dentatа или по-ниско  (Фиг.2). Трансперине-
ално в малкия таз се поставя тръбен дрен. По предна 
коремна стена се извежда двустволова илеостома, 
която се реституира след 6 седмици. Болните са про-
следени до 3 месеца следоперативно, като в края на 
периода е проучено качеството на живот по методи-
ка въведена от European Organisation for Research and 
Treatment of Cancer (QLQ-CR38), включваща 38 въпроса,  

от които в проучването са използвани основните че-
тири – микциони смущения, проблеми с дефекацията, 
гастроинтестинални проблеми и сексуални     смуще-
ния (8).

Статистика
Разликата в честотата на инсуфициенция на анасто-

мозата при групата болни с протективна илеостома и 
тази без стома са оценени статистически посредством 
chi-square test и log-rank test, като за сигнификантност 
се приема стойности на P<0.05.

РЕЗУЛТАТИ
На включващите критерии отговарят 16 болни, 

които са оперирани в планов порядък. При 9 (56%) 
пациента е изведена протективна двустволова иле-
остомия, а при останалите 7(44%) чревният пасаж 
е съхранен. Не се установи сигнификантна разлика 
в проучените показатели между двете групи болни, 
касаещи демографската характеристика, BMI, стадия 
и локализацията на тумора и хирургичните детайли 
на операцията (Таб.1). В следоперативния период се 
регистрира сигнификантна разлика в три просле-

5 mm

12 mm

12 mm
5 mm

Фиг. 1. Локализация на портовете при ИСРР. Фиг. 2. Обем на интрасфинктерната резекция на ректума (А), колоанална 
анастомоза (B): 1 – m. sphincter ani externus; 2 – m.sphincter ani internus
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дени показателя – ниво на CRP mg/L, честота на кли-
нично изявена инсуфициенция на анастомозата и 
показания за реоперация (Таб.2). При пациентите със 
стома нивото на CRP измерено на трети следопера-
тивен ден е сигнификантно         по-ниско (P=0.019) 
в сравнение с групата болни без стома. Честотата на 
инсуфициенция на анастомозата е статистически дос-
товерно по-ниска при пациентите със стома (P=0.025), 
както сигнификантна е и разликата в показанията за 
реоперация. При пациентите със стома честотата на 
реоперациите е достоверно по-ниска в сравнение с 
групата болни без стома (P=0.001).  Клинично прояве-
на инсуфициенция на анастомозата е регистрирана 
при двама болни (12%) изведена  стома и при петима 
(26%) без стома. Реоперация се наложи при трима па-
циента без стома, а при останалите инсуфициенцията 
е успешно лекувана консервативно. При стравняване 
на демографските показатели, BMI, нивото на анасто-
мозата и болничния престой при двете групи болни 
с клинично изявена инсуфициенция на анастомоза-
та се регистрира статистически достоверна разлика 
само в продължителността на болничния престой, 
който е достоверно по-кратък при пациентите без 
стома (P=0.011) (Таб.3).  След дехоспитализацията, при 
5 пациента със стома се регистрира клинично изяве-
на дехидратация, наложила инфузионна субституция 
и при всички стомирани болни се диагностицира 
перистомален дерматит. Пасажът е реституиран без 
усложнения 6 седмици след ИСРР. При проучване ка-
чеството на живот по методика въведена от European 
Organisation for Research and Treatment of Cancer (QLQ-
CR38) не се установи статистически достоверна разли-
ка при двете групи болни по отношение на микционни 
смущения, проблеми с дефекацията и гастроинтести-
налния тракт и сексуални смущения (Таб.4).

ДИСКУСИЯ
ТМЕ в комбинация с НПР е основен оперативен 

метод за лечение на ниски тумори на ректума. TME е 
предпоставка за повишен риск от развитие на инсу-
фициенция на анастомозата и произтичащите от нея 
висока честота на следоперативна смъртност и мор-
бидност (9). Инсуфициенцията остава         най-фатал-
ното усложнение след НПР (10), като нейната честота 
варира от 1% до 24% (11), с последваща следопера-
тивна смъртност в рамките на 6%-22% (12). Предраз-

полагащи фактори за инсуфициенция са нарушение 
в кръвоснабдяването на дисталния аноректален сег-
мент, наличие на обемисто празно пространство в 
малкия таз,  което е предпоставка за събиране на теч-
ност, с последващо и инфектиране (13). Предимствата 
на лапароскопската ИСРР пред отворената операция 
са категорични – по-малката следоперативна трав-
ма и болка, кратък срок на хоспитализация, по-слаб 
имунен отговор и не на последно място добрия ко-
зметичен ефект. Лапароскопският подход осигурява 
визуален контрол при оценка на циркумференциал-
ната резекционна граница, което е технически трудно 
постижимо при отворена операция. ИСРР позволява 
съхраняване на континенцията при ниски ректални 
тумори, при които е достатъчна лонгитудинална ре-
зекционна граница в рамките на 1mm. Установено 
е, че интрамурални туморни клетки се регистрират 
само в 4%-5% от случаите, при които лнгитудиналното 
резекционно разстояние е <1cm (14).

В настоящото проучване извеждането на протек-
тивна стома статистически достоверно намаля често-
тата на инсуфициенция (P=0.025).  Причината за това е 
изключеният пасаж, който осигурява чиста от чревно 
съдържимо анастомоза, липса на механично дразнене 
в зоната на шевовете и ниско интралуменно налягане 
(6,15). Общото становище от различни метаанализи е, 
че протективната стома намаля честотата на инсуфи-
циенция след НПР, като усложненията свързани със 
стомата са незначителни в сравнение с тези, последи-
ца от инсуфициенция на анастомозата (16,17,18). Про-
тивниците на протективната стома изтъкват следните 
недостатъци –  нуждата от последваща операция за 
реституция на пасажа, допълнителна хоспитализация, 
усложнения свързани със стомата  (пролапс, ретрак-
ция, некроза, стеноза, перистомален абсцес, парасто-
мална херния, перистомален дерматит) (19,20,21). 

Протективната стома се прилага широко в хирур-
гичната практика след НПР, въпреки че категорично 
не е доказана нейната полза за ограничаване често-
тата на инсуфициенция на анастомозата. Рутинното 
извеждане на стома след ниски ректални анастомози 
остава под въпрос. Според нас предимствата от из-
веждането на протективната стома са безспорни и 
ние препоръчваме нейното приложение при всички 
тумори разположени на <4cm от аналния ръб, позво-
ляващи запазване на MSAE.   
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Tабл. 1. Предоперативнии характеристики на пациентите

Показател Със стома
 (n= 9)

Без стома 
(n=7) P

Средна възраст 56(40-78) 54(41-72) 0.677
BMI* kg/m² 25.3(23.2-31.4) 23.2(21.5-30.2) 0.533
Пол мъж/жена  4/5 3/4 0.834
Ниво на тумора

Югстаанален
Интраанален

7
2

5
2

0.332

T стадий    Т2/Т3 3/6 2/5 0.632
Неоадюванта радио/химиотерапия 3 1 0.622
Средна кръвозагуба (ml) 290 (100-500) 220(100-400) 0.340
Среден болничен престой (дни) 11(7-11) 12(7-35) 0.112
Ниво на анастомозата

Парциална интрасфинктерна резекция
Тотална интрасфинктерна резекция

7
2

5
2

0.332

CRP mg/L (1-ви следоперативен ден) 117 112 0.235
BMI – Body Mass Index

Табл. 2. Следоперативни усложнения при пациентите с и без стома. 

Показател Със стома (n=9) Без стома (n=7) P
CRP mg/L (трети следоперативен ден) 53 >100 0.019

Клинични изявена инсуфициенция на анастомозата 2 5 0.025
Реоперация 0 3 0.001

Табл. 3. Характеристика на пациентите с и без инсуфициенция на анастомозата.

Показател С инсуфициенция (n=7) Без инсуфициенция (n=9) P
Пол мъж/жена 4/3 3/6 0.804

BMI kg/m² 27.8 26.3 0.703

Ниво на анастомозата
-югстаанален
-интраанален

5
2

7
2

0.232

Болничен престой (дни) 35(22-42) 8(7-10) 0.011

Табл. 4. Оценка качеството на живот според European Organization for Research and Treatment of Cancer, QLQ-CR38.

Въпрос Със стома (n=9) Без стома (n=7) P
Микционни смущения 1 2 0.786

Проблеми с дефекацията 5 6 0.654
Проблеми с гастроинтестиналния тракт 4 3 0.223

Сексуални смущения 7 6 0.256
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Резолюция на големите придружаващи заболявания 
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с хирургичната техника Билиопанкреатична 
деривация с дуоденално превключване 
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ХИРУРГИЯОригинална статия

РЕЗЮМЕ
Цел:  Процента на населението с болестно затлъстяване показва тенденция за на-
растване в световен мащаб през последните две десетилетия. Хиругичното лечение 
понастоящем се превърна в най-сигурния и надежден метод за лечение на затлъс-
тяването, показвайки отлични резултати в загубата на телесно тегло, добре подър-
жана във времето, и резолюцията на големите съспътсващи заболявания. Целта на 
това проучване е да се оценят резолюцията на големите съпътсващи заболявания: 
Захарен диабет, Артериална хипертония, Синдром на обструктивна сънна апнея 
(СОСА), Дислипидемия и Артропатия на големите стави на долните крайници, при 
пациенти с болестно затлъстяване третирани с хирургичната техника Билиопанкре-
атична деривация с Дуоденално Превключване.
Материал и методи: Ретро-проспективно проучване бърху 141 пациента с бо-
лестно затлъстяване оперирани с хирургичната бариатрична техника Билиопан-
креатична деривация с Дуоденално Превключване в периода между Януари 2003 
– Юни 2012 в Университетски Болничен Център Албасете. 
Резултати: Докладват се резолюция на захарният диабет при 81.2 % от пациентите 
на 6та  година следоперацията и 71,9%  при болните с артериалната хипертония. 95% 
от пациентите със СОСА показват подобрение на първата година след операцията без 
да имат нужда от поддържаща кислородана терапия в домашни условия и тази тен-
денция остава стабилна до шестата следоперативна година. Резолюцията  на хипер-
холестеролемията и хипертриглирицедимията е наблюдавана при 100% и 93.6% рес-
пективно. Отчитат се лоши резултати следоперативно в еволюцията на артропатията 
на големите стави на долните крайници. На шестата следоперативна година се отчитат 
резолюция или подобрение на симптомите само при 26% от пациентите.

ABSTRACT
Background: The incidence of morbid obesity increased all round the world over the 
last two decads. The surgical treatment became the most reliable option of the treatment, 
which maintain excellent and stable results of weight loss and resolution of the major 
comorbidities.    The aim of this study is to evaluate the benefits of the resolution of major 
comorbidities:  Diabetes mellitus, Hypertension, Obstructive sleep apnea syndrome 
(OSAS), Dislipidemia, and Arthropathy of major lower limb joints, among the patients 
with morbid obesity, treated by bariatric surgical technique Biliopancreatic Divertion 
whith Doudenal Switch (BPD DS). 
Material and Metods:  A retro - prospective study of 141 patients with morbid obesity 
who  underwent  BPD-DS, between January 2003 and June 2012 in the University 
Hospital Center of Albacete. 
Results: We report resolving of diabetes mellitus in 80% of the patients and  arterial 
hypertension in 70% on the 6th postoperative year.  95%  of the patients with OSAS 
improved after the first year without need of domiciliary oxygen therapy and this number 
stayed stable on the 6th year postoperatively. The resolution of hypercholesterolemia and 
hypertriglyceridemia were reported in 100% and 93.6% of the patients respectively. 
The bad results were reported regarding the resolution of arthropathy, 6 years after the 
bariatric intervention we account for only 26% resolution of this disease.
Conclusions: BPD-DS is a bariatric surgical technique which lead to excellent results 
of resolutions of major comorbidities such as Diabetes mellitus, hypertension, OSAS 
and dyslipidemia. The poor results were observed in the postoperative evolution of the 
arthropathy of major lower limb joints.



ГОДИНА 3 • БРОЙ 2 • НОЕМВРИ 2015 / VOLUME 3 • ISSUE 2 • NOVEMBER 2015

24

ÅÍÄÎÓÐÎËÎÃÈß È  
MÈÍÈÌÀËÍÎ ÈÍÂÀÇÈÂÍÀ 
 ÕÈÐÓÐÃÈß

ВЪВЕДЕНИЕ
Затлъстяването се определя като ексцесивно нат-

рупване на мазнини в организма. Увеличението на 
мазнините в организма може да бъде генетично обу-
словено, да се дължи се на фактори на околната среда 
или на други прични, но най-вече е в резултат на при-
ем висок прием на калории и намаляване на енергий-
ният разход на организма.

Приблизително 1/3 от населението на Западна 
Европа и САЩ страда от затлъстяване в определена 
степен. Kогато затлъстяването премине определени 
граници, последствията за различните системи на ор-
ганизма могат да бъдат унищожителни(1).

Клинични проучвания с висока степен на доказа-
телственост показват, че при морбидно затлъстяване 
хирургичното лечение води до значителна загуба на 
телесно тегло, която се поддържа във времето, както 
и до удължаване и подобряване качеството на живот 
при тези пациенти.

Болестното затлъстяване се асоциира с различни 
патологични състояния на организма които се под-
бряват или разрешават след успешна бариатрична 
хирургична интервнеция, която инициира загуба на 
телесно тегло. Тези състояния включват: артериална 
хипертония, захарен диабет тип, гастродуоденален 
рефлукс, синдром на обструктивна сънна апнея, миг-
рена, хиперлипидемия, а също така много други пси-
хологични и соматични болестни състояния.

Неоперативното лечение на болестното затлъс-
тяване (включващо диети, физически упражнения и 
поведенческа терапия) показват не особено добра 
ефективност при поддържане постигнатата загуба на 
телесно тегло за дълъг период от време и не са асо-
циирани с обратно развитие на съпътстващите забо-
лявания. Много клинични проучвания документират 
нарастващата смъртност при популацията от пациен-
ти с морбидно затлъстяване. 

Клинично проучване проведено в Швеция и 
включващо 26 годишно проследяване на пациенти 
със затлъстяване показва, че болни лекувани само с 
диета, сравнени с такива, които са понесли рестрик-

тивна бариатрична хирургична интервенция, имат 9 
пъти разлика в смъртността(2).

Друго клинично проучване в САЩ (Nurses Health 
Study), което включва 115 886 жени, показва, че тези 
с повишено телесно тегло (ВМI 25-30 кг/м2) и затлъс-
тяване  (BMI >30 кг/м2) води до увеличаване на риска 
от сърдечносъдова коронарна болест от 1.8 до 3.3 
пъти респективно, сравнявайки ги при подобна група 
жени с BMI<21 кг/м2(3).

Наличието на коронарна болест, тежка периферна 
атеросклероза, захарен диабет 2-ри тип и сънна апнея 
определя тези пациенти с много висок риск за раз-
витие на различни усложнения. Други заболявания 
асоциирани с морбидното затлъстяване, като гинеко-
логични аномалии, остеоартроза, билиарна литиаза с 
нейните усложнения, уринарна инконтиненция при 
стрес, се считат за фактори с по-малък риск от разви-
тие на усложнения. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ. 
От януари 2003 до юни 2012г. в Университетския 

болничен център на Албасете са оперирани 141 бо-
лни с морбидно затлъстяване с хирургичната техника 
Билиопанкреатична деривация с Дуоденално прев-
ключване.  Пациентите са разделени на 4 групи спо-
ред Дължина на обща бримка, възраст, пол, и предо-
перативен индекс за телесна маса.

1. Според дължината на общата бримка пациенти-
те са разделени на три групи. 

Първа група: пациенти с 50 см обща бримка 
(common chanel) - 34 пациента.

Втора група: пациенти с 75 см обща бримка 
(common chanel) – 51 пациента.

Трета група: пациенти с 100 см обща бримка 
(common chanel) – 56 пациента.

2. Възраст в години, разпределени в групи:
 • до 25 години.
 • 26-45 години. 
 • 46-65години.

3. Пол. 
 • Мъже.
 • Жени.

4. BMI в kg/m2, разпределени в групи:
 • BMI 40-60 кг/м². 
 • BMI > 60 кг/м²

От оперираните 141 болни 41 са били мъже (28.7%) 

Изводи: Билиопанкреатична деривация с Дуоденално Превключване е хиругична 
бариатрична техника, която води до отлични резултати за резолюцията на голе-
мите придружаващи заболявания като, Захарен диабет, артериална хипертония, 
СОСА, и дислипедемията. Наблюдават се лоши следоперативни резултати в еволю-
цията на артропатията на големите стави на долните крайници.
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и 100 жени (71.3%). Съотношението жени/мъже е 
2.44/1. 

Предоперативно като големи придружаващи забо-
лявания са дефинирани захарен диабет, артериална 
хипертония, синдром на обструктивна сънна апнея, 
артропатия на големите стави на горните крайници и 
дислипедемия. 

Захарен диабет е дефиниран при нива на кръвната 
захар ≥7 mmol/l или независимо от нивото на кръв-
ната захар ако пациентът е на антидиабетна терапия. 
Диабетният статус е подразделен на ,,контролиран с 
диета”, ,,контролиран с перорална терапия“, или ,,кон-
тролиран с инсулин“. Много от пациентите използва-
щи инсулин също са били и на перорален антидиа-
бетичен медикамент. Ремисия на захарният диабет се 
счита ако нивото на кръвната захар е било <7 mmol/l с 
нива на Hba1C <6.5% без медикаментозно лечение(4, 
5). Артериална  хипертония е дефинирана при нива на 
кръвното налягане ≥140/80 mm Hg или независимо 
от нивата на кръвното налягане ако болният е прие-
мал антихипертензивна терапия. Хипертонията е под-
разделена на „хипертония без медикаментозно лече-
ние“, „хипертония с един медикамент“ и хипертония 
с два или повече медикамента. Хипертония с повече 
от два медикамента е  определяна като тежка форма 
на хипертония(5). Синдромът на сънната апнея се 
определя като заболяване, което води до сънливост, 
невро-психични и кардиореспираторни нарушения, 
вследствие на анатомофизиологични промени в гор-
ните дихателни пътища. Тези промени водят до много-
кратната им обструкция по време на сън, намаляване 
на сатурацията на  кислорода и периодични събуж-
дания, които пречат на съня. Предоперативно всич-
ки болни са  консултирани с пулмолог. Синдрома на 
сънна апнея е бил дигностициран чрез функционален 
тест като 48.9% от пациентите са имали нужда нощно 
време от апарат за непрекъснато позитивно въздуш-
но налягане (CPAP), за да се предотвратят апноичните 
паузи и да се позволи адекватна почивка на пациента. 
Еволюцията и нуждата от CPAP следоперативно също 
са били оценени от пулмолог. Артрозата на големите 
стави на долните крайници е поставена чрез образно 
рентгеново иследване и/или  клиника от страна на 
пациента. 

За дислипидемия са считани критериите на 
International Diabetes Federation (IDF), както след-
ва: нива на триглицериди>1,7 mmol/l, HDL холесте-

рол<1,0 mmol/l при мъжете и < 1,3mmol/l при жените, 
или и двете) . 

РЕЗУЛТАТИ:
На таблица 1 са представени хронологично еволю-

цията за захарният диабет, артериалната хипертония, 
синдрома на обструктивната сънна апнея, апропати-
ята на големите стави на долните крайници и дисли-
демията проследени съответно предоперативно, на 
3 месец, 6 месец и едногодишно от първа до девета 
година следоперативно. (Фиг. 1)

В началото на проучването 19% от пациентите са 
били със ЗД; впоследствие на втора, трета, четвърта и 
пета година тази честота е съответно 3.7%, 3.9%, 3.5% 
и 2.9%. След това честотата на заболяването показва 
лека тенденция за покачване, за да достигне 6.25% на 
8-та година постоперативно. Отчита се 81.2 % резолю-
ция на захарния диабет тип  на шестата година (n=119 
pts) след операцията и 69.6% на 8-та година. 

Предоперативно намираме статистически значи-
ма разлика в честотата на ЗД в групата пациенти по 
възраст (р=0.001), която показва, че с напредване на 
възрастта честотата на ЗД се увеличава, като в групата 
болни от 46 до 65 години тя достига 70%. Отчита се 
и  статистически значима разлика в групата  по пол 
(р=0.009), като разпределинието е 4 мъже на 23 жени. 
Не се намира статистически значима разлика в група-
та по големината на предоперативния BMI (р=0.736).

Не се намира статистически значима зависимост 
в резолюцията на ЗД на шестата година от просле-
дяването (n=119) в групите по възраст (p=0.531), пол 
(p=0.694), начален BMI (p=0.536) и дължина на обща-
та бримка (p=0.727). Следователно тази патология се 
повлиява еднакво добре независимо от началното 
телесно тегло, възрастта, пола и дължината на общата 
бримка.

Артериална хипертония е наблюдавана при 93 
пациента (66.7%)преди бариатричната интервенция. 
От всички пациенти 92 (65.9%) са били с по-лека и 
средно тежка форма на артериална хипертония, а 1 
пациент (0.71%) е бил с тежка форма на АХ (антихи-
пертензивна терапия повече от 2 медикамента). На 
втора, трета и четвърта година от операцията честота-
та на хипертонията сред пациентите е била съответно 
12.4%, 13.3% и 15.4%. На осмата година честотата на 
АХ е била 17.6%, от тях един пациент е отчетен с тежка 
форма на хипертония. При половината от пациентите 



ГОДИНА 3 • БРОЙ 2 • НОЕМВРИ 2015 / VOLUME 3 • ISSUE 2 • NOVEMBER 2015

26

ÅÍÄÎÓÐÎËÎÃÈß È  
MÈÍÈÌÀËÍÎ ÈÍÂÀÇÈÂÍÀ 
 ÕÈÐÓÐÃÈß

без подобрение е била налице вродена форма на АХ. 
Отчита се резолюция на АХ при 71,9% (n=119) от па-
циентите на шестата година  и 73.2% на осмата година 
от проследяването. 

Таблица 2. Разпределиние на пациентите с АХ по възраст

до 25 год
Възрастова група

Total26-45 
год

46-65 
год

АХ
Няма АХ 6 33 9 48
АХ 0 48 44 92
тежка форма на АХ 0 1 0 1

Total 6 82 53 141

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. 
(2-sided)

Pearson Chi-Square 20.031a 3 .000

Не се намира статистически значима зависимост 
в резолюцията на артериалната хипертония следопе-
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Таблица 1. Значими придружаващи заболявания.

  initial 3м. 6м 1г. 2г. 3г. 4г. 5г. 6г. 7г. 8г. 9г.
ЗД 19.1% 15% 6.4% 2.9% 3.7% 3.9% 3.5% 2.9% 3.6% 3.3% 6.3% 0%
АХ 66.7% 52.9% 37.8% 18.7% 12.4% 13.3% 15.4% 15.4% 18.8% 19.7% 17.6% 23.1%
СОСА 78% 59.3% 31.4% 18.1% 6.6% 3.1% 1.7% 1.9% 2.4% 2.6% 0% 0%
Aртроп. 28.2% 28.1% 25.7% 14.4% 11.2% 13.4% 15.8% 15.5% 20.7% 23.7% 21.9% 21.7%
Хол. 35.5% 2.1% 0.71% 0% 0% 0.78% 0% 1.90% 0% 0% 0% 0%
ТГ 38% 10.70% 2.90% 1.43% 1.47% 1.56% 1.72% 1% 2.45% 3.30% 6.30% 0%

ративно в групите по възраст (p=0.593), пол (p=0.964), 
начален BMI (p=0.827). Според графиката на Kaplan-
Mayer (survival function), артериалната хипертония 
изчезва най-бързо при половината от пациентите в 
групата болни със 100 см обща бримка (средно за 2г. и 
4 месеца), след което при групата 75 см за три години 
и 6 месесца и най-бавно при групата 50см обща брим-
ка - за 4 години и 7 месеца със статистически значима 
разлика (p=0.000).

Синдром на обструктивна сънна апнея (СОСА) е 
бил наблюдаван при 78% от пациентите в началото на 
проучването с необходимост за нощно подаване на 
кислород с апарат CPAP. От тях 29.2% са били с лека 
форма на заболяването, 34.3% със средно тежка фор-
ма и 14.6% с тежка форма на СОСА. Резолюция на за-
боляването е както следва: на първата година следо-
перативно СОСА е наблюдаван при 18.1% от болните, 
на 3-та година при 3.9%, 2.6% на седмата година, 0% на 
осмата година.  Отчита се  100% резолюция  синдром 
на обструктивната сънна апнея на осмата година.

Фигура 1. Значими придружаващи заболявания.
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Не се намира статистически значима разлика в 
резолюцията на СОСА на шестата година от просле-
дяването (n=119) в групите по възраст (p=0.45), пол 
(p=0.741), начален BMI (p=0.06) и дължина на общата 
бримка (p=0.761). Следователно тази патология също 
се повлиява еднакво добре от бариатричната опера-
тивна интервенция независимо от началното телесно 
тегло, възрастта, пола и дължината на общата бримка.

Артропатията на големите стави на долните край-
ници е едно от заболяванията, което най-трудно се 
повлиява от бариатричната интервенция. Патология-
та е представена при 28.2% от пациентите в началото 
на проучването. Най-ниски нива на артропатията са 
наблюдавани на втората година 11.2%, 13.4% на трета-
та година, след което тенденцията е за нарастване, съ-
ответно 23.7% на седма година, 21.9% на 8-ма година и 

21.7% на девета година. Подобрение на заболяването 
има само при 22.1% на осмата година от групата паци-
енти, страдащи от тази патология в началото. Намира 
се силно изявена, статистическа зависимост между 
арторпатията и групата по възраст (р=0.002). Не се 
намира статистически значима зависимост на артро-
патията предоперативно в групите по BMI (p=0.565) и 
пол (p=0.409).

Не се отчита статистически значима разлика в ево-
люцията на артропатията в групите по пол (р=0.925) 
и BMI (p=0.996). В групата по възраст също не се ус-
тановява разлика в еволюцията на артропатията сле-
доперативно между различните възрастови групи 
(р=0.998), но се запазва тенденцията за разликата в 
честотата на артропатията между различните групи 
(р=0.000), представени преоперативно. Горното твър-

Фигура 2. Еволюция на ЗД в групите по възраст, пол, начален BMI и дължина на общата бримка.
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дение е видно фигура 4, на която се вижда, че кривите 
за еволюцията на артропатията в различните групи 
по възраст вървят успоредно с подобрение между 
първа и трета година, когато стойностите на телесно 
тегло са най-ниски, но впоследствие са с тенденция 
за влошаване. В групата по обща бримка най-ниска 
е честотата на артропатията в групата 100 см обща 
бримка (р=0.020); тази група е с най-добри резултати 
на 2-рата година, но впоследствие се запазва тенден-
цията към влошаване.  

Серумният холестерол e едно от метаболитните 
нарушения, което най-добре се повлиява от бари-
атричната интервенция. В началото на проучването 
той е с повишени серумни нива при 35.5% от паци-
ентите. На 3-тия месец хиперхолестеролемия е била 
отчетена само при 3 пациента (2.1%), на шестия месец 
– при 1 болен (0.71%). На първата година всички паци-
енти са били с нормални нива на холестрола. На пе-
тата година са наблюдавани високи нива при 1.9% от 
болните, след което всики болни са с нормални нива 
на холестерол на  шеста, седма, осма и девета година. 
В заключение можем да кажем, че има 100% резолю-
ция на това метаболитно отклонение с важен ефект 
върху сърдечно съдовите заболявания и с голямо 
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социално значение. Отчита се статистически значима 
зависимост в групата хиперхолестеролемия/възраст 
(p=0.018), като се отчита най-голяма честота на хипер-
холестеролемия в групата 45-65 г.

Хипертриглицеридемията е друго метаболитнo 
отклонение, повлияващо се отлично от билиопан-
креатичната деривация с дуоденално превключване.  
Хипертриглицеридемия е наблюдавана при 38% про-
цента от болните в началото на проучването, 1.56% нa 
3-та год., 3.25% на 8-ма г. На осмата година се отчита 
83.5% резолюция на хипертриглицеридемията. Не се 
наблюдава статистически значима разлика в резолю-
цията на хипертриглицеридемията в групите: ТГ/пол 
(p=0.849), ТГ/BMI (p=0.410), ТГ/възраст (p=0.191) и ТГ/
обща бримка (0.923). 
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Фигура 4. Еволюция на артропатията в групите по обща бримка и 
възраст

Фигура 3. Еволюция на артериалната хипертония в групата по обща 
бримка-Survival function.
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на илеума и намаляването на дислипидемията след 
няколко седмици. Предоперативни фактори, които 
могат да повлияят отрицателно за ремисията на ар-
териалната хипертония са напреднала възраст,  висок 
предоперативен BMI, тежка хипертония, а следопера-
тивно малка загуба на телесно тегло(10). Ahmed el al. в 
свое наблюдение съобщава, че байпасирането на тън-
ките черва има непосредствен ефект за намаляване 
на артериалното налягане дори и при нормотонични 
пациенти (11). Други автори смятат че артериалнанта 
хипертония при затлъстяването може да е генно обу-
словена и свързана с гена на лептина, което обяснява 
защо някои пациенти със затлъстяване имат а други 
нямат хипертония (12).

Според проучване на Swedish Obese Subjects (13) 
при пациентите, понесли рестриктивна бариатрична 
процедура, честотата на поява на нови случаи на хи-
пертония нараства с течение на времето и 10 години 
след операцията достига средните нива в общество-
то, въпреки значителната загуба на телесно тегло, 
поддържана във времето(14). За разлика от тях при 
малабсорбтивните бариатрични техники появата на 
нови случаи на хипертония е много по-ниска от сред-
ната в обществото, като след 10 и дори 25 години тази 
тенденция се запазва(15, 16). 

Нашето клинично проучване потвърждава до-
брите резултати на този вид хирургични техники при 
повлияването на артериалната хипертония и поддър-
жането ù за дълго време следоперативно (резолюция 
при 73.2% от оперираните на осмата година). Възмож-
но обяснение за това е байпасирането на по-голяма 
част от тънките черва (дуоденум и проксимален йе-
юнум) и стимулирането на чревните хормони, които 
най-вероятно имат ефект и върху артериалното наля-
гане(17).

Синдромът на сънната апнея е заболяване, което 
се повлиява отлично от бариатричната интервенция 
със 97% резолюция на шестата и 100% на осмата го-
дина. 

От горната графика (фиг. 5) се вижда, че резолюци-
ята на синдрома на сънна апнея в групите възраст и 
обща бримка е почти еднакъв, достигайки 100% резо-
люция. Най-бърза резолюция на това съпътстващо за-
боляване се наблюдава през първите 6 месеца, когато 
загубата на т.т. е най-интензивно, от което можем да 
заключим, че СОСА е директно зависим от затлъстява-
нето и със загубата на телесното тегло изчезва и тази 

ДИСКУСИЯ
Всеки пациент с болестно затлъстяване може да се 

смята за болен поради съпътстващите заболявания, 
които, както вече бе споменато във въведението, во-
дят до значително увеличаване на смъртността и по-
нижено качество на живот. Има пряка връзка между 
загубата на тегло след операцията и подобряването 
или излекуване на повечето от съпътстващите забо-
лявания. Отчитаме факта, че при повечето от съпът-
стващите заболявания се наблюдава излeкуване и 
подобрение през първата или втората година, когато 
загубата на телесно тегло е най-бърза и най-голяма.

 В нашата група 95% от болните в началото на про-
учването имат едно голямо съпътстващо заболяване, 
а 79,5% от тях имат повече от едно съпътсващо забо-
ляване.

Резултатите от нашето проучване потвърждават 
добрата резолюция на захарен диабет тип 2, отчете-
на и от други големи проучвания, като метаанализи 
на Buchwald(7, 8). Ние отчитаме 81.2% резолюция на 
захарния диабет тип 2 на шестата година и 69.6% на 
8-та година. Нещо повече, тези добри резултати бяха 
отчетени изключително рано в следоперативния пе-
риод, при някои пациенти дори по време на болнич-
ния престой, когато практически загубата на телесно 
тегло е била минимална. 

Rubino смята, че причината за това е байпасиране-
то на чревния пасаж от дуоденума, което подобрява 
глюкозния толеранс. Според тази теория проксимал-
ната част на тънкото черво е отговорна за секрецията 
на фактор, наречен anti-incretin factor, противополо-
жен на инкретините. Това са група чревни хормони, 
понижващи нивото на кръвната захар след нахран-
ване чрез стимулиране на отделянето на инсулин от 
Лангерхансовите острови. Смята се, че антиинкре-
тиновият фактор е повишен при пациентите със ЗД 
тип 2. Байпасът на проксималния чревник намалява 
секрецията на този фактор, подобрява глюкозната то-
лерантност и спомага за резолюцията на ЗД тип 2(9). 

Vage V. et al. в свое проучване съобщават ремисия 
на артериалната хипертония при 80 пациента, опери-
рани по повод болестно затлъстяване чрез BPD-DS, 
още по време на болничният престой, което включва 
редуциране или спиране  на медикаментозната тера-
пия (с изключение на бета-блокерите). Те обясняват 
този факт с механизма на изключването на прокси-
малния йеюнум от хранителния пасаж, стимулацията 
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патология. Тази тендеция се обяснява с намаляването 
на орофарингеалната мастна тъкан и отбременяване-
то на мускулатурата, поддържаща проходими горните 
дихателни пътища(18). Не се наблюдава статистически 
значима разлика между заболяването в началото на 
проучването в групите пол (p=0.170), възраст(p=0.504) 
и BMI (p=0.525).

При дислипидемията предоперативно се отчита 
статистически значима разлика в групата хиперхо-
лестеролемия/възраст (p=0,018), т.е нивата на холес-
терол и триглицериди се повишават с възрастта при 
тези болни. Дислипидемията е едно от съпъстващи-
те заболявания, което също се повлиява отлично от 
BPD-DS(7). Този факт се обяснява с малабсорбсорб-
цията на мазнини в дисталния илеум. Дуоденалното 
превключване води до универсална редукция в ни-
вата на холестерол и триглицериди, доказано чрез 
няколко клинични проучвания, при които тези пока-
затели са били наблюдавани(19). Нашето проучване 
потвърждава това твърдение: изчезване на хиперхо-
лестеролемията се наблюдава при 100% от болните 
след шестата година. Хипертриглицеридемията се по-
влиява при 93.6% от болните на 6-тата година и 83.5% 
на 8-мата година. 

Артропатията на големите стави на долните край-
ници е едно от заболяванията с най-лоши резултати 
след билиопанкреатичната деривация с дуоденално 
превключване. На осмата година от проучването само 
22.1% от групата с начална артропатия имат подобре-
ние на сиптомите. Това би могло да бъде обяснено с 

развитието на дегенеративни, необратими костно-ар-
тикуларни процеси на големите стави на долните 
крайници, поради  натоварването им от свръхтегло-
то в продължение на години, което прави трудно до 
невъзможно обратните възстановителни процеси. От 
наблюдаваните пациенти трима са претърпели била-
терална и 1 пациент унилатерална протеза на колян-
на става, а двама са понесли артроскопия на колянна 
става поради хондромалация. Предоперативно нами-
раме статистически значима разлика в групата артро-
патия/възраст (p=0,002), като най-висока е в групата 
46-65 години, където тя е представена при 44.2% от 
болните. Последният факт води до извода, че ранно-
то лечение на морбидното затлъстяваяне би предо-
твратило последащо появяване на атропатия на го-
лемите стави на долните крайници, която най-малко 
се повлиява от загубата на тегло след бариатричната 
интервенция.

ИЗВОДИ: 
Билиопанкреатичната деривация с дуоденално 

превключване води до излекуване или подобрение 
на захарния диабет, артериалната хипертония и синд-
рома на обструктивната сънна апнея съответно при  
81.2%, 71.9% и 95% от оперираните болни,  на шестата 
година следоперативно.

Билиопанкреатичната деривация с дуоденално 
превключване води до резолюция на хиперхолесте-
ролемията и хипертриглицеридемията съответно при 
100% и 93.6% от болните на 6-ата година следопера-
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Фигура 5. Еволюция на СОСА по група обща бримка и възраст.



31

T. Стоянов и кол. •  Резолюция на големите придружаващи заболявания при пациенти с морбидно затлъстяване....

тивно.
Артропатията на големите стави на долните край-

ници е едно от заболяванията, които по-трудно се 
повлияват от загубата на т.т след BPD-DS, поради не-
обратимите костно-ставните дегенеративни промени, 
развити като последствие на дългогодишното над-
нормено телесно тегло. На 6-ата година се наблюдава 
26% резолюция на това заболяване.
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ХИРУРГИЯОригинална статия

РЕЗЮМЕ
Лапароскопските операции при ГЕРБ и диафрагмални хернии се наложиха 
като златен стандарт  при лечението на тези заболявания. Причина за това са 
предимствата на лапароскопската хирургия, а именно по-малка травма, по-
малка нужда от обезболяване, скъсен болничен престой, по-добра визуализация 
на анатомичните структури и съразмерими резултати с отворената хирургия. 
С нарастване на процента на хората с наднормено тегло лечението на този тип 
патология става все по-актуално. 
В настоящото проучване се опитваме да разгледаме от части патофизиологията, 
насоките в оперативното лечение в литературата и да споделим нашият опит.
Ключови думи: лапароскопска хирургия за лечение на ГЕРБ, лапароскопско ле-
чение на диафрагмална херния, хиатус херния 

ABSTRACT
The laparoscopic operations for GERD and diaphragmatic hernia was established as the 
“gold standard” in the treatment of these diseases. The main reason  is of laparoscopic 
surgery advantages, less tissue injury, less need for analgesia, shorten hospital stay, 
better visualization of anatomical structures and comparable results with open surgery. 
In our days the increased percentage of obese people convert to more relevant treatment 
of this type of pathology.
 In this study, we try to look at parts of the pathophysiology, surgical treatment guidelines 
in the literature and to share our experience.
Key words: Laparoscopic surgery for GERD, Laparoscopic diaphragmatic hernia repair, 
Hiatus hernia.

ВЪВЕДЕНИЕ
Съвременният начин на живот, свързан с обез-

движване, затлъстяване и стрес, увеличава процента 
на тази патология. Във връзка с това лечението на 
тези заболявания става все по дискутабилно.

Патофизиология
Необходимо е да се подчертае, че патогенезата на 

ГЕРБ и хиаталните хернии  все още не е обяснена на-
пълно и е обект на дискусии.

 В патогенезата на ГЕРБ и хиаталните хернии се оф-
ормят три доминиращи патогенетични теории:

1. Повишеното интраабдоминалното налягане из-
тласква гастро-езофагиалната връзка /ГЕВ/ в гръдния 
кош.

Много автори се насочват към повишеното ин-
траабдоминално налягане като една от основните 
причини за възникване на ГЕРБ и диафрагмалните 
хернии. Pondolfino и сътр. дават най-добрите дока-
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зателства като изследват група от 286 болни (13). Той 
доказва, че нарастването на BMI и обиколка на кръ-
ста (WC) водят до повишаване на налягането върху 
стомаха и езофага  по време на инспириум и експи-
риум. Всеки сантиметър увеличение на обиколката 
на талията води до повишаване на интраабдоминал-
ното налягане с 0,16 mmHg. Нарастването на BMI с 
една единица води до повишаване на интраабдо-
минолното налягане с 0.17 mmHg. Това са сигурни 
доказателства за връзката между затлъстяването и 
ГЕРБ.

2. Скъсяването на хранопровода поради (фи-
броза или вагусова стимулация) измества ГЕВ в 
гръдния кош.

Christiansen и Miftakhaov публикуват проучване 
за ролята на вагуса във възникването на хиатални 
хернии (4). Те смятат, че лонгитудиналните мускулни 
влакна на езофага придърпват стомаха към гръдния 
кош при всяко преглъщане. Това се предотвратява 
от инхибитори на инервацията от кардиалната част 
на стомаха. Затова те предполагат, че нарушенията 
във функциите на вагуса водят до намаляване на тази 
инхибиторна функция. Действието на лонгитудинал-
ната мускулатура на езофага превалира и се получа-
ва удължаване на гастро-езофагиалната връзка.

3. ГЕВ мигрира в гръдния кош поради разши-
ряване на диафрагмалния хиатус в следствие на 
молекулярни или мекотъканни промени (абнор-
мен колаген тип 3). 

Последната и най-популярна теория е теорията 
за промените на мускулните фибри или по-точно 
промените в екстрацелуларния матрикс - проме-
ни в съотношенията на еластина, колагена, гликоп-
ротеини и протеогликани (5). Еластинът спомага за 
разтегливостта на мускулните влакна. Намаляването 
на еластина води до намаляване на разтегливостта, 
което води до ГЕРБ. Това е доказано с биопсии. Ко-
лагенът осигурява здравината на извънклетъчния 
матрикс. Познати са 19 типа колаген. Първи и тре-
ти тип са до 90% от колагена. При болни с хиатални 
хернии има намалено съотношение между  колаген 
тип 1 и колаген тип 3. Колаген 3 е незрял колаген. 
Нормално съотношението на колаген тип 1 и кола-
ген тип 3 е 4/1. При болни с хиатална херния преоб-
ладава колаген тип 3. Има изследвани фамилии, при 
които е доказано, че колаген тип 3 е свръхекспеси-
ран. Матриксните металопротеинази (еластази, ко-

лагенази) се съдържат в екстрацелуларния матрикс. 
Цинк-съдържащите металопротеинази възобновя-
ват действието на мускулите. При болни с ахалазия 
те са намалени. Когато тези еластази са увеличени 
се получава разграждане на екстрацелуларния ма-
трикс. Получават се промени в междуфибриларните 
пространства, което води до промени на клетъчно 
ниво на мускулатурата на крачетата на диафрагмата. 
Последните се разтягат и това води до поява на ди-
афрагмални хернии.

Класификация
Съществуват различни предложени класифика-

ции на хиаталната херния . 
Възприетата от SAGES - Society of American 

Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons различава 
четири типа хиатална херния:

Тип I – плъзгаща се херния, при която кар-
дио-езофагеалната връзка мигрира над диафраг-
мата. Стомахът запазва оста спрямо хранопровода, 
фундусът се разполоага под ГЕВ. 

Тип II – истински параезофагелни хернии. ГЕВ ос-
тава в нормалната си анатомична позиция, но част от 
фундуса херниира през хиаталния отвор в близост 
до хранопровода.

Тип III – смесен тип, комбинация между тип I и тип 
II. ГЕВ и фундусът херниират през хиаталния отвор. 
Фундусът се разполага над ГЕВ. 

Тип IV – хиатални хернии, при които в херниал-
ния сак се разполага структура, различна от стомах 
(напр. оментум, дебело черво, тънко черво).

Индикации за оперативно лечение
На оперативно лечение подлежи ГЕРБ, ако не се 

повлиява от консервативно лечение, а също и бо-
лни, които не желаят да бъдат на постоянно меди-
каментозно лечение. Усложнените форми на ГЕРБ са 
показани за операция. 

Тип I диафрагмални хернии не се оперират, ако 
няма ГЕРБ, тъй като оперативното лечение обикно-
вено води до обостряне на симптомите. За разлика 
от тях параезофагиалните хернии подлежат задъл-
жително на оперативно лечение, както и всички хер-
нии от смесен тип (1, 2). 

   Волвулусът на стомаха, съчетан с диафрагмална 
херния е състояние, което подлежи задължително на 
оперативно лечение.
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Оперативни техники и тенденции за тяхното 
използване 
Историята на антирефлуксната хирургия започва в 

средата на 20 век (1950г). Тя има за цел: 
 T връщане на долния езофагиален сфинктер в 

коремната кухина 
 T корекция на разширения отвор на диафрагмата 
 T корекция на ъгъла на His.

През 1991 г. Dallemagne публикува първоначален 
опит с 12 лапароскопски фундопликации по метода 
на Nissen (6). Наблюдава се нарастваща тенденция за 
използване на оперативно лечение в по-ранни ста-
дии на болестта. 

В световен мащаб най-използваната техника за 
оперативна корекция на рефлукса е методът на Nissen 
( стомашният фундос обвива и се фиксира около дис-
талната част на хранопровода). Тя се овладява лесно 
от хирурзите и осигурява ефективна бариера срещу 
рефлукса. Въпреки това, тази «нова бариера» може да 
предизвика нежелани ефекти, изразяващи се в перси-
стираща дисфагия, метеоризъм, подуване на корема 
и невъзможност за оригване. Тези симптоми може 
значително да променят качеството на живот на па-
циента. 

През годините, хирурзите променят техниката на 
Nissen с цел подобрявяне на нейните резултати. При-
мери в тази насока са: фундопликация без лигиране 
на късите артерии на стомаха, непълни (частични) 
фундопликации около оста на хранопровода и др. (8).

Оперативни техники и стъпки в оперативно-
то лечение 
Повечето студии препоръчват цялостно или 

частично отстраняване на херниалния сак при па-
раезофагиалните хернии (1, 3). При наличие на во-
дещ липом, той също трябва да бъде ексцизиран 
(Снимки 1-3). Когато херниите са с големи размери 
цялостното отстраняване на сака крие опастност от 
ятрогенни лезии. Други автори препоръчват херни-
алният сак да се ексцизира само около мястото за 
фундопликация. Ние считаме, че херниалният сак 
трябва да се премахва в максимален обем. По този 
начин се постига по-добра възможност за  извърш-
ване на фундопликацията (Снимки 4-5).

Чрез екстензивна медиастинална мобилизация 
на хранопровода, кардио-езофагиалната връзка се 
смъква 2-3см под диафрагмата в коремната кухина 

без  напрежение, което намалява процента на ре-
цидивите (Снимка 6).

Шев на крачетата на диафрагмата може да 
бъде преден и заден, като задният шев е най-често 
използван. Той се извършва с единични шевове с 
нерезорбируем конец (Снимки 7 – 9). 

   При дефекти над 7 - 8см. в диаметър се пре-
поръчва поставяне на платно. Съобщават се до-
бри резултати с по-нисък процент на следопе-
ративни усложнения при употребата на PTFE /
polytetrafluoroethylene/ (3). Техниките за фиксиране 
на платното са с ендоскопски шев или с такери. Фи-
ксирането с такери крие риск от кървене. Ние счи-
таме, че най-добрият начин за фиксиране на плат-
ното е с биологично лепило.

Пластиките с платно не се използват в на-
шата клиника, тъй като предизвикват тежки сле-
доперативни сраствания и водят до рецидив на 
оплакванията. Водеща е най-вече болката в късния 
следоперативен период, която не се копира с кон-
сервативни средства, а реоперацията  крие доста 
рискове. 

Фундопликация не се препоръчва при ГЕРБ без 
херния, тъй като се обострят симптомите в следо-
петативния период (2). При всички типове диаф-
рагмални хернии фундопликацията е етап от опе-
ративното лечение (1, 3). Най-често използвана е 
фундопликацията по Nissen. Има проучвания, които 
препоръчват ширината на фундопликата да е над 2 
см. (10, 12). При тази ширина се постига достатъчен 
контрол на рефлукса и се намалява дисфагията.

Частичните фундопликации /Dor, Toupet, Hill/ се 
препоръчват от хирурзите с цел избягване на по-
стоперативните симптоми характерни за 360 граду-
совите фундопликации (12). Частичните фундопли-
кации са по-малко използвани в практиката, за тях 
липсват по-дългосрочни проучвания.

На Снимки 10 – 14, представяме най-често из-
ползваната фундопликация в нашата практика – 
Фундопликация по метода на Hill.

Гастропексията се използва обикновенно като 
допълнителна хирургична техника. Счита се, че 
води до намаляване на рецидивите, особенно при 
големи хиатални дефекти (3), не се използва като 
самостоятелна хирургична техника.

Гастропластиката по Collis е метод на избор 
при случаите с брахиезофаг (къс хранопровод). Из-
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Снимка 1. Отсраняване на 
водещия липом. 

Снимка 5. Отпрепариране на 
херниалния сак. 

Снимка 9. Окончателен вид на 
крурорафията. 

Снимка 13. Фундопликация 
по Hill. 

Снимка 2. Отстраняване на 
водещия липом. 

Снимка 6. Мобилизиране на хра-
нопровода от задния медиастинум. 

Снимка 10. Фундопликация 
по Hill. 

Снимка 14. Завършен вид на 
фундопликацията. Снимки –  
собствен архив

Снимка 3. Отстраняване на 
водещия липом. 

Снимка 7. Заден шев на краче-
тата на диафрагмата. 

Снимка 11. Фундопликация 
по Hill. 

Снимка 4. Отпрепариране на 
херниалния сак. 

Снимка 8. Заден шев на краче-
тата на диафрагмата. 

Снимка 12. Фундопликация 
по Hill. 

вършва се след репониране на хернията, дисекция 
на херниалния сак и мобилизация в медиастинума. 
Някои автори смятат, че пластиката по Collis е под-
ходящ метод при повечето първични хернии и осо-
бено тези тип III и тип IV (3,10,12).

Предимства и недостатъци на 
лапароскопската хирургия в сравнение с 
конвенционалната 
Предимствата на лапароскопската хирургия про-

излизат от самата методика:
 T Минимална оперативна травма в сравнение с 

конвенционалната хирургия
 T Лапороскопският подход осигурява оптимална 

видимост в детайли на анатомията на горния 
етаж на коремната кухина, поради отлична ос-
ветеност и увеличение на картината.

 T Постоперативният период е много по-лек в 
сравнение с тежкия следоперативен период на 
конвенционалната техника. Нуждата от обезбо-
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ляване е минимална.
 T Пациентите се връщат по-бързо към нормал-

ния си начин на живот. Някои автори съобща-
ват среден болничен престой при лапароскоп-
ските фундопликации 3,2 дни срещу 6,4 дни при 
конвенционалните. Възстановяването на рабо-
тоспособността при лапароскопски операните 
е средно 15,3 дни спрямо 37,2 дни при конвен-
ционално оперираните (1, 2).

 T Ранните следоперативни усложнения са пове-
че при отворените операции (25% срещу 14%) 
(2). 

 T В литературата разликата в стойността на болнич-
ното лечение между лапароскопска и отворена 
фундопликация варира между $ 1,276 и $ 6.721 (7).

 T Общите разходи, които включват и разходи за 
обществото, от загуба на производителност, 
са значително по-ниски след лапароскопска 
операция, което прави лапароскопският метод 
по-рентабилен (7, 9, 11).

Eдинствен недостатък на лапароскоската техника 
е дисфагията като ранен следоперативен симптом, 
която се явява по-често при нея. По литературни дан-
ни процентите са 5% - 20% спрямо 0% -10% при от-
ворените операции. Този симптом се повлиява меди-
каментозно за около 15-20 дни след операцията (12).

Предимства и недостатъци на 
лапароскопската хирургия спрямо 
консервативното лечение
В литературата има сравнително малко проучва-

ния, в които се съпоставя лапароскопската фундопли-
кация LNF (лапароскопски фундопликации по метода 
на Нисен) и медикаментозното лечение на ГЕРБ с ин-
хибитори на протонната помпа (PPI). 

Всички проучвания са за кратък период - 5г., като 
обобщение изводите на различните автори са, че LNF 
води до дълготрайни без симптоми периоди (11). Ня-
кои автори смятят, че LNF е по-скъпа, но по-ефективна 
до края на живота (7). Смята се, че ако 5 г. след LNF има 
рефлукс и се приемат PPI значи операцията не е била 
ефективна. При 74% от болните LNF е ефективна. Като 
начална цена LNF е по-скъпа. Оперативното лечение, 
обаче, се изплаща за 3.1 г. и след 3.8 г. LNF става по-ев-
тина (7, 9). Lundell сравнява LNF и PPI за 12г. Това про-
учване е най-дългото и сравнително най-ново. В него 
се подчертава, че LNF е по-ефективна по отношение 
на контрола на симптомите (11).

НАШИЯТ ОПИТ
В Клиника Ендоскопска, Ендокринна хирургия и 

Колопроктология на ВМА са прилагани само лапаро-
скопски операции за лечение на ГЕРБ и диафрагмал-
ни хернии. 

В таблица 1. и 2. са представени разпределението 
на различните типове хернии и видовете хирургично 
лечение в нашата група пациенти.

РЕЗУЛТАТИ:
 T Всички болни са имали лек следоперативен пе-

риод. Обезболяването е правено само в първи-
те 24ч. с Profenid. 

 T Средният болничен престой на болните е 3 
дни. 

 T Прави впечатление следоперативната дисфа-
гия, която са имали всички болни оперирани 
по метода на  Nissen. Тя персистира окоро 20-
30 дни след операциета и трудно се повлиява 
консевативно.

 T При пациентите с предна фундопликация дис-

Таблица 1. Разпределение на различните типове хернии в групата.

Видове
хернии Аксиална Хиатална Смесен тип ГЕРБ

Без херния
Брой пациенти (n=100) 23 13 55 9

Таблица 2. Вид на хирургичното лечение.

Вид на пластиката Предна фундопликация 
с фундопексия Nissen фундопликация Крурорафия Крурорафия с платно

Брой операции (n=100) 87 7 2 4



37

Г. Коташев и кол. •  Лапароскопско лечение на гастро езофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ) ....

фагията е много рядка и се повлиява лесно 
консервативно.

ИЗВОДИ:
 • Ние  поддържаме мнението че, частичните плас-

тики съчетани с фундопексия са по-приемливи за 
болните и с по-малко следоперативни оплаквания. 
Последните се повлияват лесно консервативно и в 
последствие изчезват.

 • Най-често прилаганата от нас антирефлуксна опера-
ция е предна фундопликация с фундопексия. 

 • Това е хирургия, която трябва да се извършва в кли-
ники с голям хирургичен опит.

 • Частичните фундопликаци могат да са метод на из-
бор за антирефлуксна хирургия. 

 • Следоперативните резултатите зависят много от 
опита на хирурга и целия оперативен екип. Това са 
сравнително безопасни операции но не може да се 
постигне нулева смъртност.

 • Лапароскопските и други миниинвазивни подходи в 
коремната хирургия, имат голям потенциал.

 • Те водят до значителни икономии за пациентите и 
лечебните заведения.

 • По-ранна дехоспитализеция и по-ранно завръщане 
към пълна активност.
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РЕЗЮМЕ
Въведение и цел: Тоталната малкотазова екзентерация (ТМТЕ) включва премахва-
нето на всички органи в малкия таз и е показана при локално авансирали тумори на 
пикочния мехур, ректума и вътрешните гениталии (простата/семенни мехурчета или 
матка/аднекси) и техни локални рецидиви. Извършването на ТМТЕ, запазваща уроге-
ниталната диафрагма и леваторите дава възможност за различни видове деривация 
на урината и възстановяване на чревния пасаж на един или втори етап. 
Материал и методи: За четири годишен период (2011-2015г.) ТМТЕ със запазване 
на урогениталната диафрагма и леваторите беше извършена при 4 пациента. Забо-
ляванията наложили извършване на операцията са: карцином на ректум/сигма с 
масивна инфилтрация в пикочния мехур - 2, дивертикулоза на ректо-сигма с мно-
жествени фистули с пикочния мехур – 1, карцином на шийката на матката с масивна 
инфилтрация в пикочния мехур – 1. Използваните оперативни техники включват 
ТМТЕ със запазване на урогениталната диафрагма и леваторите, лимфна дисекция, 
трансперитонеална терминолатерална анастомоза на левия уретер с десния и дес-
ностранна уретерокутанеостомия, двустранни уретерокутанеостомии, оформяне на 
временен противоестествен анус, термино-терминална десцендо-ректо анастомоза 
(едно- или двуетапна). 
Резултати: Средната възраст на пациентите е 47,5 години. Средното оперативно 
време е 4,45 часа. При 3 пациенти операцията завърши с оформяне на временен про-
тивоестествен анус и при 1 - с едноетапна механична термино-терминална анасто-
моза на червото с автоматичен ушивател. При 2 пациента на втори етап се извърши 
реституция на чревния пасаж. Ранни следоперативни усложнения наблюдавахме при 
всички пациенти: анемичен синдром с необходимост от хемотрансфузия – 4, фебри-
литет – 3, супурация на оперативната рана – 1. След среден период на проследяване 
2,8 г. стриктура на уретерокожната стома настъпи при един пациент. При нито един 
пациент не е наблюдаван рецидив на основното заболяване или стриктура на урете-
ро-уретеро анастомозата в периода на проследяване. 
Заключение: Резултатите от тази серия пациенти предполагат, че ТМТЕ е ефективен 

ABSTRACT
Introduction and objective: Total pelvic exenteration (TPE) is an exenterative operation for 
advanced pelvic tumors and local tumor recurrences and involves resection of the rectum, 
bladder, and internal genital organs (prostate/seminal vesicles or uterus, ovaries and/
or vagina). The preservation of the urogenital diaphragm and the levator ani musculature 
allows for different techniques of urine diversion and immediate or staged restitution of the 
intestinal tract.
Material and methods: For a 4-year period (2011-2015) TPE with preservation of the 
urogenital diaphragm and levator ani was performed in 4 patients. The indications for TPE 
were tumor of the rectum/colon sigmoideum with involvement of the bladder in 2 patients, 
diverticulosis of rectum/colon sigmoideum with multiple vesicoenteric fistulas – 1 patient, 
locally advanced cervical cancer involving the bladder – 1 patient. The surgical technique 
of TPE included preservation of the urogenital diaphragm and levator ani, lympn node 
dissection, transperitoneal transureteroureteroanastomosis and right ureterocutaneostomy, 
bilateral ureterocutaneostomies and temporary colostomy or termino-terminal 
descendorectoanastomosis (immediate or staged procedure). 
Results: Patient’s mean age was 47,5 years. Mean operative time was 4,45 hours. In 3 
patients a temporary colostomy was performed and in 1 patient – an immediate termino-
terminal descendorectoanastomosis. 2 patients had restitution of the intestinal tract as a 
staged procedure. Early postoperative complications were observed in all patients – anemia 
with need for transfusion in 4 patients, fever – 3 patients and surgical site infection – 1 
patient. After a mean follow-up period of 2,8 years 1 patient developed stricture of the 
ureterocutaneal stoma. There were no local tumor recurrences and strictures of the 
transuretero-ureteroanastomosis during the follow-up period.
Conclusion: The results of this series of patients suggest that TPE is an effective method 
for local control of the disease despite the perioperative morbidity associated with the 
procedure. The technique of preservation of the urogenital diaphragm and levator ani 
allows for different techniques of urine diversion and immediate or staged restitution of the 
intestinal tract.
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метод за локален контрол на заболяването, въпреки високата честота на периопе-
ративни усложнения. Прилаганата оперативна техника със запазване на леваторната 
мускулатура и тазовата диафрагма дава възможност за реституция на уринната де-
ривация и на чревния пасаж на един или втори етап при липса на рецидив.

за деривация на урината и възстановяване на чревния 
пасаж, усложненията и локалните рецидиви при ТМТЕ 
със запазване на урогениталната диафрагма и левато-
рите.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
За периода м. ноември 2011 г. м. септември 2015 г. 

са оперирани и проследени четири пациента с извър-
шени ТМТЕ със запазване на урогениталната диафраг-
ма и леваторите. Заболяванията наложили извършване 
на операцията бяха: карцином на ректума с масивна 
инфилтрация в пикочния мехур – 1, карцином на рек-
тосигма с инфилтрация в пикочния мехур - 1, диверти-
кулоза на ректосигма с перфорации и формиране на 
голяма фистула отваряща се в тригонума на пикочния 
мехур, с тежък грануломатозен възпалителен процес 
-  1, карцином на шийката на матката с масивна инфил-
трация в пикочния мехур - 1.

Предоперативните изследвания на пациентите 
включваха анамнеза, общ и локален статус, лабора-
торни изследвания на урина и кръв, образни изслед-
вания – КТ с контраст на гръден кош, абдомен и малък 
таз, магнитно резонансна томография, ултразвуково 
изследване на паренхимни органи и пикочен мехур, 
цистоскопия, ректоколоноскоия и оценка на анестези-
ологичния риск по ASA ( фиг. 1 ).

ОПЕРАТИВНА ТЕХНИКА.
Операцията е извършвана под ендотрахеална анес-

тезия. Оперативният достъп е срединна лапаротомия.
Туморът  се премахва заедно с органите в малкия 

таз – пикочен мехур и простата, уретрата се резецира 
на ниво урогенитална диафрагма, а червото в зоната на 
аноректалното съединение (фиг.2).

Операцията е показана само при липса на карци-
номна инфилтрация в урогениталната диафрагма, ле-
ваторите и метастази по перитонеума. Уретерите се 
прекъсват непосредствено до пикочния мехур и вре-
менно се интубират с уретерален катетър № 7 (фиг.3).

Извършва се разширена лимфна дисекция. Дерива-
цията на урината е осъществявана посредством тран-

ВЪВЕДЕНИЕ. 
При тоталната малкотазова екзентерация /ТМТЕ/ се  

премахват  всички органи в малкия таз. Показана е при 
авансирали тумори на ректум, ректо-сигма, пикочен 
мехур с инфилтрация на съседни органи, гениталии 
при жените и техните локални рецидиви. Операцията 
е въведена Brunschwig през 1948 г. при авансирали 
екстраперитонеални карциноми /ЕРК/ на ректума и 
локални рецидиви на заболяването. Обемът е ексцизия 
на перитонеума с пикочния мехур, дисталната част на  
уретерите, простатата, аднексите, матка и вагина при 
жените, ректума и леваторите с обтураторните лимфни 
възли /ЛВ/ (1). При жените интерпозицията на генита-
лите между ректума и пикочния мехур позволява задна 
МТЕ (ректум с генитали) и запазване на уринния пасаж. 
Мъжката анатомия редуцира възможностите за задна 
екзентерация при екстраперитонеален ректален кар-
цином и  основна процедура за този пол е ТМТЕ. Урете-
рите се прекъсват  непосредствено до мехура и левият 
може да се анастомозира с десния, който се извежда 
като уретерокутанеостома. Друга възможност е реим-
плантация на уретерите в дебелото черво или създа-
ване на ортотопичен мехур от илеум.  Тоталната МТЕ е 
показана за селектирани пациенти, като независимо 
от значимия периоперативен леталитет (8 %) и услож-
ненията, преживяемостта достига 32-79% [2]. Морби-
дитетът за първичните тумори е 24 %, а при локален 
рецидив  стига до 44%. Тоталните МТЕ по принцип са с 
дефинитивно стомиране на уринарния и чревния па-
саж.

 Усъвършенстването на оперативната техника даде 
възможност при селектирани пациенти да се извърш-
ват запазващи урогениталната диафрагма и леваторите 
екзентерации, с възможност за едно- или двуетапна 
реституция на чревния и уринарен тракт [3,4]. Използ-
ваният метод е основен начин за постигане контрол на 
заболяването и необходимо условие за постоператив-
но постигане добро качество на живот.

ЦЕЛ
Проучване ефективността на използваните методи 
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ни 4 пациента, на средна възраст 47,5+-5,5 г. в диапа-
зона от 42 до 51 години. Съотношението мъже : жени 
е 3 : 1. Един пациент е опериран в друга болница, с 
лекувано при нас усложнение – хидронефроза в ляво. 
Извърши се интубация на двата уретера с уретурални 
стентове. След отстраняване на обструкцията продъл-
жи започнатата адювантна терапия.

По отношение на анестезиологичния фактор ASA се 
установява статистически по-голяма честото на ASA ІІІ 
клас в 50%. На трима   пациенти с ASA ІІІ и ІV предо-
перативно се направи хемотрансфузия за корекция на 
анемичния синдром.

Средното оперативно време е 4,45 часа / 3,55 – 5,35 
/, сигнификантно по- кратко при пациента с ТМТЕ, двус-
транни уретерокутанеостомии и извършена едноетап-
но термино – терминална анастомоза на червото с ав-
томатичен ушивател / р<0,001 /. При останалите трима 
операцията е завършила с оформяне на временен про-
тивоестествен анус. При 2-ма пациенти на втори етап 
се извърши реституция на чревния пасаж, след устано-
вена КТ липса на рецидив и метастази. Единият от тях 
получи супурация на оперативната рана и по-късно се 
оформи чревно-кутанна фистула.  Преди операцията с 
двустранна хидронефроза бяха 3-ма пациенти, а един с 
едностранна.

При трима пациента деривацията на урината е 
осъществена посредством трансперитонеална терми-
нолатерална анастомоза на уретера и десностранна 
уретерокутанеостомия. Двустранни уретерокутанеос-
томии се направиха при пациента с едноетапно възста-
новен чревен пасаж. При всички пациенти уретерите 
са били интубирани с уретерални стентове продължи-

суретероуретеростомия с десностранна уретерокута-
неостомия или такава двустранно. При извършване на 
трансуретероуретеростомия левия уретер се премест-
ва в дясно, максимално ниско в таза и края се срязва 
шпатоловидно. Антериомедиално се прави надлъжна 
уретеротомия на десния уретер с дължина съобра-
зена с тази на обособеното съустие на левия уретер. 
Уретерите се интубират с уретерални Mono J стенто-
ве № 6. Анастомозата се извършва с единични шевове 
абсорбируем конец 4/0. Двата стента се извеждат през 
десния уретер и се прави типична уретерокутанеосто-
ма. Двустранната уретерокутанеостома се извършва по 
стандартната техника, като уретерите предварително 
се интубират с уретерални стентове.

Осъществяването на чревния пасаж се прави по-
средством оформяне на временен противоестествен 
анус или термино-терминална десцендо – ректо ана-
стомоза, извършена по стандартен начин или с механи-
чен автоматичен ушивател. Операцията е извършвана 
на един или втори етап.

Постоперативно са прилагани антибиотици, вли-
вания на водно-солеви разтвори, плазма, 20% хума-
налбумин, хемотрансфузии и Клиномел. Провеждана 
е продължителна антитромботична профилактика. 
Периодично са изследвани урина и кръв, на шестия 
месец КТ за търсене на локален рецидив и метастази. 
Пациентите са диспансеризирани в РОД за наблюде-
ние и последващо лечение в зависимост от основното 
заболяване.

РЕЗУЛТАТИ
За четири годишен период са лекувани и проследе-

Фиг.1. МРТ  сагита-
лен срез – туморна 
формация в малкия таз 
– карцином на  ректум с 
инфилтрация в пикочния 
мехур
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телно време. 
Усложнения от различно естество в ранния следо-

перативен период наблюдавахме при всички пациен-
ти: анемичен синдром с необходимост от хемотрансфу-
зия – 4, фебрилитет до третия следоперативен ден – 3, 
супурация на оперативната рана – 1. При един пациент 
установихме късни усложнения- двустранна хидро-
нефроза вследствие пълна облитерация на уретеро-
кожната стома, което наложи поставяне на перкутанна 
нефростома в ляво, дренираща безпроблемно урина-
та и от десния бъбрек през уретероуретеростомията. 
Другото усложнение беше кожна фистула от чревен 
произход, оформена след извършена на втори етап 
реституция на чревния пасаж.

Неоадювантна лъчетерапия – 25 курса радиоакти-
вен кобалт е проведена на един пациент. Адювантна 
химиотерапия е направена при двама пациента. Не сме 
имали случаи с локален рецидив, поява на метастази и 
стриктура на мястото на терминолатералната анасто-
моза на уретера. Постигната е 100 % преживяемост на 
пациентите за периода на проучването.

ОБСЪЖДАНЕ
Първоначално, както и сега ТМТЕ по принцип са с 

дефинитивно стомиране на уринния и чревен пасаж. 
През последното десетилетие се появиха съобщения 
за запазващи урогениталната диафрагма и леваторите 
екзентерации, което е добра възможност за реститу-
ция  на чревния и уринен пасаж (3, 4) При тези екзенте-

рации туморът се премахва заедно с органите в малкия 
таз, уретрата се резецира на ниво урогенитална диаф-
рагма, а червото в зоната на аноректалното съедине-
ние. Дистална резекционна линия на правото черво 
на 3 – 4 cm. под тумора е достатъчна за постигане на 
интрамурален клирънс (5). Съхранената урогенитална 
диафрагма позволява създаване на ортотопичен ме-
хур от илеум, а запазването на леваторите със сфинк-
терите предполага възстановяване на контануитета 
с колоанална анастомоза при ЕРК или по-висока при 
друга локализация на процеса. Големият оментум се 
позиционира в малкия таз, за да сепарира двете рес-
торации. Задължително условие за извършване на тази 
операция е да няма карциномна инфилтрацията в ле-
ваторите и урогенитална диафрагма. 

Възстановяването на двата тракта може да се извър-
ши на един или два етапа, като първия вариант увели-
чава и без това високия оперативен риск при ТМТЕ. 
Интервалът до операцията за реституция трябва да е 6 
месеца, период достатъчен за минимализиране риска 
от поява на локален рецидив. Според Dorland липсата 
на далечни метастази отдалечава във времето летални-
ят изход.

Тоталната МТЕ внедрихме в клиниката на 21 ноем-
ври 2011 година. Периодът на проследяване след опе-
рацията от 10 месеца до 5 години ( средно 2,8 г.) считаме 
като приемлив за първоначални констатации и изводи 
полезни за клиничната практика. В нашата дейност сме 
се съобразявали с горепосочените становища и по-

Фиг. 2. Макроскопски препарат след ТМТЕ. Карцином на ректума. Сонда 
в ректовезикалната фистула, катетър в простатната част на уретрата в 
съседство с простатата 

Фиг.3. Оперативно поле при ТМТЕ със запазена diaphragma pelvis – тазови-
те органи са отстранени, уретерите са резецирани и катетеризирани
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стигнахме добри резултати. Извършването на транспе-
ритонеална терминолатерална анастомоза на уретера 
и едностранна уретерокутанеостома е приемлива и 
предпочитана пред двустранните уретерокутанеосто-
ми. С цел недопускане стеноза на уретерокожната сто-
ма, като метод на първи избор приемаме продължи-
телното стентиране на уретерите. Разширената лимфна 
дисекция е задължително условие за радикалност на 
операцията и стадиране на заболяването.

Подходът за възстановяване на чревния пасаж на 
втори етап приемаме за логичен. Тактиката позволява 
и провеждане на адювантна химиотерапия през този 
период. Използването на автоматичен ушивател съкра-
щава значително времето на операцията. Установените 
късни усложнения налагат своевременно адекватно 
лечение. Задължително обаче  трябва да отбележим 
и факта, че наблюдаваните късни усложнения са при 
един пациент нехаещ за собственото си здраве и не-
спазващ изискванията за диспансеризация, лечение и 
проследяване в районния онкодиспансер. 

Малкият брои лекувани пациенти не дава възмож-
ност за значими статистически данни. Въпреки това 
трябва да отбележим нулевия периоперативен лета-
литет, независимо от усложненията и преживяемост 
100%, резултати по-добри от тези на Wiggers T. (2), съ-
ответно 8 % и 32-79 %. Постигнатите добри резултати 
приемаме като следствие на нашия комплексен подход 
– радикално хирургично лечение и провеждане на не-
оадювантна и адювантна терапия, съобразена с нацио-
налните медицински стандарти за системно лекарстве-
но лечение, оценка на лечебния ефект и проследяване 
на злокачествените тумори при възрастни (6) 

 Стремежът за качество на живот при пациентите с  
ТМТЕ предполага след постигане контрол на основно-
то заболяване да се търсят възможности за реституция 
на уринната деривация и възстановяване на чревния 
пасаж. Осъществяването на тотална МТЕ с запазване 

на леваторите и урогениталната диафрагма е необхо-
димото условие за постигането на необходимото по-
стоперативно качество на живот.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ТМТЕ със запазване на урогениталната диафрагма 

и леваторите е сравнително нов метод за радикална 
хирургическа операция при авансирали злокачестве-
ни заболявания в малкия таз при липса на далечни ме-
тастази. Постигнатите добри резултати от лечението са 
следствие на тясната колаборация между уролози, хи-
рурзи,анестезиолози, онколози и други специалисти.
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ГИНЕКОЛОГИЯ

РЕЗЮМЕ
Въведение: Миомата на матката е най-често срещаната доброкачествена па-
тология, засягаща женската генитална система. Може да бъде както асимптома-
тична, така и с изразена клинична картина, което да налага нейното оперативно 
лечение. 
Цел на нашето проучване е да сравни предимствата и недостатъците на две 
минимално инвазивни оперативни техники при лечението на миома, а именно: 
вагинална хистеректомия (ВХ) и лапароскопски асистирана вагинална хистерек-
томия (ЛАВХ). 
Материали и методи: Проучването е ретроспективно, едноцентрово и е про-
ведено в Клиниката по Обща и Онкологична Гинекология (КООГ) на Военномеди-
цинска академия – София за перода 2007г - 2014г. В него са включени 178 жени 
с миоматозна болест на матката на възраст от 32г. до 68г. От тях при 149 жени 
е извършена вагинална хистеректомия, а при 29 жени лапароскопски асистирана 
вагинална хистеректомия. Показателите, които са сравнени между двете групи 
са: анамнестични данни, интраоперативна кръвозагуба, усложнения, оперативно 
време и общ болничен престой. Статистическия анализ на получените данни е из-
вършен с χ2  (Chi- square) тест. P ≤ 0.05 се приема за статистически сигнификантно. 
Резултати: Не установихме разлики в средната възраст на пациентките. Пари-
тетът е значително по-висок в групата на ВХ (ВХ 1.9 0.8 срещу ЛАВХ 1.5  0.7; p = 
0.00). Няма разлика в средния обем на матката – среден обем ± стандартно от-
клонение между двете групи на ВХ и ЛАВХ (176  срещу 196 см3), съответно. Сред-
ното оперативно време е значително по-дълго за групата на ЛАВХ (128  срещу 80  
min при ВХ; p = 0.00). Интраоперативната кръвозагуба (ВХ 1.1 ± 1.1 срещу ЛАВХ 
1.3 ± 0.9 g/dl; p = 0.2) и броят на интра - и следоперативни усложнения в двете 
изследвани групи са подобни. Общия болничен престой е значително по-дълъг в 
групата на ЛАВХ (ВХ 5.2 срещу ЛАВХ 6.3 дни; p = 0.00)

ABSTRACT
Introduction: Uterine leiomyomas are the most common benign tumors of the female 
reproductive system.
Although the majority of myomas are asymptomatic, some patients have symptoms or signs 
of varying degrees and require a hysterectomy.
The aim of the study was to compare the clinical results of two minimally invasive 
hysterectomy techniques: vaginal hysterectomy (VH) and laparoscopically assisted vaginal 
hysterectomy (LAVH).
Material and methods: A retrospective, single center study was performed at 
Department of General and Oncogynecology of Military Medical Academy, Sofia for a 
period of 2007-2014 years. The study include 178 women aged between 32-64 years, 
with uterine leiomyomas. VH was performed at 149 patients, LAVH was performed at the 
other 29 women. Outcome measures, including past medical history, blood loss, major 
complications, operating time and discharge time were assessed and compared between 
the studied VH/LAVH two groups. Statistical analysis was performed usingt, χ2 (Chi-square) 
test. P < 0.05 was considered statistically significant.
Results: There were no differences in patients’ mean age. Parity was significantly higher in 
the VH group (VH 1.9 0.8  vs. LAVH 1.5  0.7; p = 0.00). No difference was found in the mean 
± standard deviation (SD) uterine volume between vaginal hysterectomy and LAVH groups 
(176  vs. 196 cm3), respectively. The mean operative time was significantly longer for the 
LAVH group (128  vs. 80  min in VH group; p = 0.00). The intraoperative blood loss (VH 1.1 ± 
1.1 vs. LAVH 1.3 ± 0.9 g/dl; p = 0.2) and the rate of intra- and postoperative complications 
were similar in both groups studied. The mean discharge time was longer for LAVH than for 
VH ( LAVH 6.3 vs. VH 5.2 days, p = 0.00).
Conclusions: Laparoscopically assisted vaginal hysterectomy and VH both are safe 
hysterectomy techniques for for women with the myomatous uterus. Concerning the LAVH, 
the abdominal-pelvic exploration and the ability to perform adnexectomy safely represent 
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ВЪВЕДЕНИЕ
Миомите на матката са най-често срещаните добро-

качествени тумори при жените (1). Те могат да бъдат 
както асимптоматични, така и симптоматични. Най-чес-
то срещаните клинични симптоми са менометрорагия, 
тазова болка, констипация, полакиурия (1). При миом-
ни възли с големи размери може да се наблюдават не-
кротични изменения, което да доведе до субфебрили-
тет, както и до усложнения на евентуална бременност 
и раждане (2, 3, 4, 5). 

Миомната болест може да бъде лекувана както кон-
сервативно така и оперативно, като последният се смя-
та за метод на избор  (2, 3, 4, 5). Най-често прилаганата 
оперативна гинекологична процедура при случаите 
на симптоматична миома е хистеректомията (2, 3, 4, 5). 
Това е най-честата гинекологична операция в света 
(2, 3, 4, 5). В САЩ годишно се извършват средно около 
600 000 хистеректомии, като за по-голямата част от тях 
основна индикация е миомната болест (2, 3, 4, 5). Пора-
ди това, че миомите са доброкачествени образувания, 
засягащи женските гениталии, съществуват различни 
видове оперативни техники на хистеректомия, чиито 
основна цел е да се редуцират интра- и постоператив-
ната заболеваемост и усложнения (6). 

В зависимост от достъпа и обема на оперативната 
интервенция, хирургичното лечение на миомната бо-
лест може да бъде: тотална лапарохистеректомия (ЛХТ), 
суправагинална  хистеректомия (СХ) и много по-малко 
инвазивните техники като вагинална хистерекотмия 
(ВХ), лапароскопски асистирана вагинална хистерек-
томия (ЛАВХ) и тотална лапароскопска хистеректомия 
(ТЛХ) (6). Няма общоприет протокол, определящ пра-
вилната техника при оперативното лечение на миома-
тозно променената матка (6). Изборът на съответния 
метод се базира на редица клинични критерии като 
размерът на матката, предхождащи раждания, предиш-

ни коремни или вагинални операции и т. н. (7-9). Пре-
димствата на лапароскопската асистирана вагинална 
хистеректомия в сравнение с лапарохистеректомията 
са намаляване на постоперативната болка и скъсяване 
на болничния престой (10, 11).

До момента са проведени изключително малко на 
брой проучвания, които сравняват предимствата и не-
достатъците на по-малко инвазивните техники на хис-
теректомия. Целта на нашето проучване е, чрез ретрос-
пективен анализ да сравни ЛАВХ и ВХ по отношение на 
интра- и постоперативните усложнения и продължи-
телността на следоперативния болничен престой. 

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
Проведохме ретроспективно проучване за пери-

од от 2007г. до 2014г. Пациентите, включени в проуч-
ването са са оперирани по повод на миома на матката 
в Клиника по Обща и Онкологична гинекология, Во-
енномедицинска академия (КООГ, ВМА).  Включени са 
178 пациенти, които са разделени на две групи в зави-
симост от вида на оперативната интервенция, а имен-
но първа група - 29 пациенти, при които е извършена 
ЛАВХ и втора група от 149 пациенти с ВХ. Основните 
показатели на базата на които се осъществи сравне-
нието са: минали операции, предхождащи раждания, 
интраоперативна кръвозагуба, интра- и постопера-
тивни усложнения, размера на матката, патологоана-
томична диагноза, продължителност на оперативна-
та интервенция и общият болничен престой. Всяка 
една от сравняваните оперативни интервенции при 
различните пациенти е осъществявана по един и същ 
начин. Предоперативно при всяка една пациентка е 
проведен гинекологичен и ултразвуков преглед, оп-
ределящи размерът и подвижността на матката, броят 
и локализацията на миомните възли. В случаите, при 
които се е налагало е проведена предоперативна ди-

Заключение: Лапароскопски асистираната вагинална хистеректомия и вагинал-
ната хистеректомия са минимално инвазивни оперативни техники, които се смятят 
за по-щадящи спрямо тоталната лапарохистеректомия при оперативното лечение 
на жени с миомна болест. Предимствата на ЛАВХ спрямо ВХ е възможността за ин-
траоперативния оглед на коремната кухина и малкия таз, както и отстраняването 
на аднексите при нужда. Предимствата на ВХ спрямо ЛАВХ са по-малка интраопе-
ративна кръвозагуба и по-кратка продължителност на оперативната интервенция. 
Това я прави метод на избор при индицирани пациентки, при които по-кратката 
продължителност на интервенцията е наложителна. 
Ключови думи: миома на матката, вагинална хистеректомия (ВХ), лапаро-
скопски асистирана вагинална хистеректомия (ЛАВХ).

the major advantages comparing with VH. Vaginal hysterectomy had a shorter operating 
time making it a suitable method of hysterectomy for cases in which the shortest duration of 
surgery and anesthesia is preferable.
Key words: uterine myomas, vaginal hysterectomy (VH), laparoscopically assisted vaginal 
hysterectomy
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агностична хистероскопия или пробно сепарирано 
абразио.

Оперативна техника
Вагиналната хистеректомия започва с циркулярен 

разрез около маточната шийка. Последователно се 
освобождава пикочния мехур от подлежащата влага-
лищна стена, след което се отваря ректовагиналното 
и везикоутеринното пространство. Последователно се 
клампират, прерязват и лигират сакроутеринните ли-
гаменти, маточните артерии, яйчниковите лигаменти, 
кръглите връзки и маточните тръби. След екстирпация-
та на матаката следва перитонизиция с продължителен 
шев (12). Влагалищните стени се затварят с единични 
лигатури. В някои случаи извършваме сакроспинофи-
ксация на влагалищния чукан, за да профилактираме 
последващ пролапс на влагалището.   

При ЛАВХ се поставят три троакара. Единият се раз-
полага непосредствено под пъпа по методиката на от-
ворена лапароскопия. Това е мястото на въвеждане на 
оптиката. Другите два троака са работни, през които се 
въвеждат лапароскопските инструменти. Последните 
два троакара се поставят на около 5 cm проксимално 
от горният ръб на симфизата и на 7-8 cm латерално от 
срединната линия. В маточната кухина се въвежда ма-
точен маниполатор, осигуряващ интраоперативната 
манипулация на матката. Хода на операцията при ЛАВХ 
е следният: последователно коагулиране и прерязва-
не на кръглите маточни връзки, яйчниковите лигамен-
ти и маточните тръби. В случаите, в които се налага и 
премахване на аднексите се коагулират и прерязват 
ligg. Infundibulopelvicum. След това се отваря plica 
vesicouterina с последваща дисекция на пикочен мехур. 
Последователно двустранно се коагулират и прерязват 
маточните артерии, след което оперативната интер-
венция продължава чрез вагинален достъп. Вагинал-
ната фаза включва циркулярна инцизия на влагалище-
то около маточната шийка и последващо отваряне на 
ректовагиналното и везикоутеринното пространство 
(12). Следва последователно клампиране, прерязване 
и лигиране на кардиналните и сакроутеринните лига-
менти. Като последен етап от вагиналната фаза на ЛАВХ 
е затварянето на влагалищната стена с единични лига-
тури. Последен етап на ЛАВХ е лапароскопски оглед на 
коремната кухина и хемостаза, ако е необходима.

Основните показатели, необходими за анализи-
рането на интра- и постоперативните усложнения са: 
продължителност на оперативната интервенция (от 

първият разрез до налагането на последната лигатура), 
размерът на матката, честота на оперативната конвер-
сия и основната кръвозагуба. Кръвозагубата е опре-
делена, чрез измерване стойностите на хемоглобина 
24 часа преди операцията и три дни след операцията. 
Общият размер на матката се определя от размерът на 
миомните възли, измерен чрез ултразвук предопера-
тивно.  

Статистически анализ
Данните са обработени със статистическа програма 

SPSS (v.13). Използва се тестът χ2  (Chi- square), като се 
прави крос-табулация (crosstabulation). Сравняват се 
данните на две независими извадки. P ≤ 0.05 се приема 
за статистически сигнификантно. 

РЕЗУЛТАТИ
Сравнението на характеристиките между пациен-

тите, подложени на ВХ и ЛАВХ е показано в таблица I. 
Няма разлика в средната възраст на пациентите. Паци-
ентите в групата на ВХ имат повече раждания от паци-
ентите в групата на ЛАВХ (ВХ 1.9 0.8 срещу ЛАВХ 1.5  0.7 
; p = 0,00). Пациентите от групата на ЛАВХ претърпяват 
по-често цезарово сечение или други коремни опера-
ции от пациентите в групата на ВХ (цезарово сечение 
27.6% срещу 6.04 %, операциите 44.8 % срещу 20.1 %, 
p < 0.05). Показанията за операция в двете групи са 
симптоматични миоми. Не намерихме разлика в сред-
ния обем на матката между двете групи: вагинална хис-
теректомия и ЛАВХ групи (ВХ 176  срещу ЛАВХ 196 см3; 
p = 0,2). Големината на матката оказва влияние върху 
продължителността на операцията (p = 0,005). Сред-
ното работно време е значително по-кратко в групата 
на ВХ, отколкото в ЛАВХ група (80  срещу 128  min; p = 
0.00). Не установихме значителна разлика в интраопе-
ративната кръвозагуба между двете групи на вагинал-
на хистеректомия и ЛАВХ (ВХ 1.1 ± 1.1 срещу ЛАВХ 1.3 ± 
0.9 g/dl; p = 0.2). Аднексектомия е направена при 55.1% 
от пациентите в групата на ЛАВХ и в 20.1% от пациенти-
те в групата на ВХ (p < 0.05). Общия болничен престой 
е значително по-дълъг в групата на ЛАВХ (ВХ 5.2 срещу 
ЛАВХ 6.3 дни; p = 0.0001) (таблица 2). Таблица 3 показва 
сравнение на интра - и следоперативните усложне-
ния в двете групи. Не открихме статистически значи-
ма разлика между групите в честотата на основните 
усложнения (нараняване на пикочен мехур, сериозна 
хеморагия, хематом на коремната стена). В двете срав-
нявани групи при една пациентка се налагаше предо-
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Табл. 1 Основни показатели

Показател ВХ* (n-149) ЛАВХ** (n-29) p
Възраст 50.9  7.7 50.2 6.8 0.64
Паритет 1.9 0.8 1.5  0.7 0.00

Предходно Цезарово сечение 9 (6.04%) 8 (27.6%) 0.00
Предходна опер.  интервенция 30 (20.1%) 13 (44.8%) 0.03

*ВХ – вагинална хистеректомия,  
**ЛАВХ – лапароскопска асистирана вагинална хистеректомия. Показани са основните резултати  стандартните отклонения или n (%).

Табл. 2 Интра- и постоперативни показатели

Показател ВХ* (n-149) ЛАВХ** (n-29) p
Времетраене на оперативната интервенция (минути) 80 128 0.00

Размер на матката (см3) 176 196 0.20
Аднексектомия 30 (20.1%) 16 (55.1%) 0.00

Кръвозагуба (г/л) 12.5 13.7 0.22
Постоперативен болничен престой (дни) 5.2 6.3 0.00

*ВХ – вагинална хистеректомия,  
**ЛАВХ – лапароскопска асистирана вагинална хистеректомия. Показани са основните резултати  стандартните отклонения или n (%).

Табл. 3. Усложнения

Усложнения ВХ* (n-149) ЛАВХ** (n-29) p
Конверсия към лапаротомия 2 3 0.65

Нарушаване целостта на пикочен мехур 0 1 0.51
Постоперативно кръвопреливане 0 2 0.42
Хематом на предна коремна стена 0 1 0.58

ВХ – вагинална хистеректомия,  
**ЛАВХ – лапароскопска асистирана вагинална хистеректомия

перативно кръвопреливане заради анемия. В групата 
на ЛАВХ при две пациенти се наложи следоперативно 
кръвопреливане поради интраоперативни кръвоизли-
вии и нито едно в групата с ВХ.  При една пациентка 
в групата на ЛАВХ имаше нарушение на целостта на 
пикочен мехур. Такова няма в групата пациентки след 
ВХ.  Лацерацията на пикочен мехур беше установена 
интраоперативно и възстановена по време на опера-
цията след консултация със специалист- уролог. Кон-
версията към лапаротомия беше необходима при две 
пациентки в групата с ВХ и при три пациентки в групата 
на ЛАВХ. В групата на ВХ, причината е кървене от lig. 
Infundibulopelvicum в единия случай и интраабдоми-
нални сраствания при другия. В групата на ЛАВХ при-
чините бяха: лацерация на пикочен мехур;  сериозни 
интраабдоминални сраствания, ятрогенно нарушение 
целостта на голям тазов кръвоносен съд.

ОБСЪЖДАНЕ
Литературните данни относно изборът на вида на 

хистеректомия при лечение на миомата са доста про-
тиворечиви. Няма общоприет протокол на поведение. 
Предимствата на минимално инвазивните процедури 
относно по-краткия болничен престой, по-бързия въз-
становителен период и минималната кръвозагуба на-
последък ги определят като методи на избор (11, 13). 
Редица проспективни проучвания показват, че следо-
перативният болничен престой при пациентки, подло-
жени на ЛАВХ спрямо тези подложени на ЛХТ е по-кра-
тък и по-малко болезнен (11, 13). 

Противоречиви са мненията относно и изборът на 
вида на минимално инвазивните оперативни интер-
венции (ЛАВХ и ВХ) при лечението на миомата. Основ-
ни критерии, които се използват за сравнението им 
са оперативно време, обем кръвозагуба, усложнения, 
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болничен престой и продължителността на възстано-
вителния период. Според Darai et al. 2001г извършване-
то на ЛАВХ при липсата на специални индикации няма 
предимства, ако са налице условия за извършването на 
ВХ (14).

Според данните от друго ретроспективно проуч-
ване на Summit et al. 1992г ЛАВХ е свързана с по-про-
дължителен оперативен период, както и с по-голяма 
кръвозагуба и по-голяма нужда от аналгетици (16). В 
проучване Soriano et al. 2001г са включени 80 паци-
ентки, които са разделени в две групи в зависимост 
от оперативната инревенция, а именно: група 1 от 40 
пациентки, подложени на ЛАВХ и група 2 от 40 паци-
ентки, подложени на ВХ (15). Основните показатели на 
сравнение на двете оперативни интервенции са опе-
ративно време, кръвозагуба, възстановителен период 
и нужда от аналгетици (15). От получените резултати 
авторите заключават, че няма статистически значима 
разлика по отношение на изследваните показатели 
при двете оперативни интервенции (15). Осъществява-
нето на ЛАВХ без специални индикации не е за предпо-
читане пред ВХ (15).

 В проучване на Harkki et al. 2001г, в което са включе-
ни 13 885 хистеректомирани пациентки, рискът за ин-
траоперативни лезии на уринарния тракт при пациент-
ки с ЛАВХ е 2.2% по-висок спрямо този при пациентки 
с ВХ (0.4%) (17). Но според друго проучване, проведено 
от Garry et al. 2004г рискът за интраоперативни услож-
нения на уринарния тракт при ЛАВХ и ВХ е сходен (11). 
В нашето проучване има само една лезия на пикочен 
мехур в групата с ЛАВХ. 

Според данните от нашето ретроспективно проуч-
ване миома на матката като индикация за оперативно 
лечение – хистеректомия, представлява около 62% 
от всички индикации, като 53% от тях са осъществени 
чрез ВХ.

Според данните от проучванията до момента опе-
ративното време за осъществяването на ВХ е по-кратко 
спрямо това необходимо за ЛАВХ (16, 18). Количество-
то кръвозагуба при двата вида оперативни техники е 
различно. Основната кръвозагуба се определя като 
разлики в стойностите на хемоглобина в деня преди 
операцията и три дни след нея. Според данни на някои 
проучвания  кръвозагубата в групата пациенти, подло-
жени на ВХ е значително по-малка от тази при пациен-
ти подложени на ЛАВХ (18).  В нашето изследване не 
установихме статистически значима разлика по отно-

шение на интра и следоперативната кръвозагуба меж-
ду пациентките в двете групи (p=0.22). Няма значителни 
разлики по отношение на интра- и постоперативните 
усложнения в двете групи на нашето изследване (p. За 
пациентите от група 1 (ЛАВХ) на нашето проучване, въз-
становителния следоперативен период е по-дълъг в 
сравнение с пациентите от групата с ВХ. От направена-
та от нас литературна справка данните по отношение 
на продължителността на следоперативния период 
при ЛАВХ и ВХ е различна. Според някои автори ЛАВХ 
се асоциира с по-продължителен възстановителен пе-
риод, докато според други постоперативния болничен 
престой и при двете оперативни интервенци е съизме-
рим (11, 14, 18). 

В противоречие на данните от няколко проучвания, 
които ясно описват предимствата на ВХ спрямо ЛАВХ, 
ние смятаме, че ЛАВХ е индицирана при определени 
групи пациенти (16). Подходяща е при случаите, при 
които е наложителна аднексектомия поради доброка-
чествени овариални тумори, както и при пациенти, при 
които се очаква интраоперативни затруднения поради 
амнестични данни за прекарана в миналото тазова въз-
палителна болест или други коремни или тазови опе-
ративни интервенции. 

Според проучване на Johnson et al. ВХ е предпочи-
таният метод на хистеректомия при пациенти без при-
дружаваща патология или при липса на предшестващи 
инфекции или оперативни интервенции (19, 20). Въпре-
ки това, при наложителна аднескектомия ВХ има опре-
делени ограничения поради технически затруднения. 
Според нас поради по-малкото времетраене на ВХ и 
по-малката интраоперативна кръвозагуба, ВХ е метод 
на избор при по-възрастни пациенти и придружаващи 
рискови фактори. 

Според данните от най-големите проучвания, опи-
сани в литературата, които анализират предимствата 
и недостатъците на оперативните техники при ми-
ома, може да се заключи, че вагиналните операции 
остават най-често използваните оперативни проце-
дури. Основното предимство на ЛАВХ спрямо ВХ е 
възможността за оглед на коремната кухина и малкия 
таз, както и осъществяването на аднексектомия. ЛАВХ 
е приложима при случаите на овариални тумори, ма-
сивни сраствания, ендометриоза, предишни коремни 
оперативни интервенции. Значение за избора на опе-
ративна интервенция в лечението на миомната болест 
на матката при жените, има и опитът на лекарския екип. 
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Данните на много съвременни проучвания показват 
намаляване на интра и постоперативните усложнения, 
на оперативното време и кръвозагубата при лапаро-
скопските хистеректомии (ЛАВХ, ТЛХ) в сравнение с 
ВХ при придобиване на по-голям хирургичен опит от 
извършващите тези оперативни интервенции гинеко-
лози (18, 19). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основното предимство на ЛАВХ в сравнение с ВХ е 

възможността за експлорация на коремната кухина и 
малкия таз, както и при нужда да се осъществи аднек-
сектомия.

ВХ се характеризира с по-кратка интраоперативна 
продължителност както и по-малка интраоперативна 
кръвозагуба. Това е оперативна интервенция на пър-
ви избор в случаите, в които са необходими по-кратка 
анествзия и продължителност на оперативната интер-
венция.
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СЛУЧАИ ОТ ПРАКТИКАТА

РЕЗЮМЕ 
Представяме клиничен случай на мъж на 84 г., с анамнеза за бързо нарастващ 
тумор с давност от три години. Лезията неколкократно е ексцизирана и подлага-
на на криотерапия с течен азот. Пациентът бе лекуван оперативно чрез ексцизия 
и реконструкция с билобирано ламбо. Патохистологичното изследване установи 
данни за  порокарцином.  Този вид карцином е изключително рядък злокачествен 
тумор на екринните жлези с прогресивна еволюция, метастазиране по съседство и 
лимфогенен път, често водещ до летален изход. 
След хирургичното лечение, пациентът бе изписан с решение от онкокомитет за 
наблюдение и със значително подобрение на качеството на живот. 
Ключови думи: Порокарцином. Агресивни редки екринни кожни тумори. Рекон-
струкция в лицево- челюстна област. Билобирано ламбо. 

ABSTRACT
We represent a clinical case about an 84 - years old man with history of quickly growing 
tumor, which occurred 3 years ago. The lesion has been excised several times and has been 
treated with liquid nitrogen cryotherapy.  The patient has been treated surgically with 
wide excision and reconstructive techniques using bilobed flap. The pathohistological 
result showed data for porocarcinoma. This type of carcinoma is extremely rare malignant 
tumor of eccrine glands with progressive evolution, metastasis in organs and lymph 
nodes, which often leads to death.
After the surgical treatment and discussion with oncologists the patient was discharged 
for medical surveillance with significant improvement of his quality of life. 
Key words: Porocarcinoma. Rare aggressive eccrine skin tumors. Reconstruction in 
maxillofacial area. Bilobed flap

ВЪВЕДЕНИЕ:
Порокарциномите са изключително редки зло-

качествени тумори на екринните жлези. Характери-
зират се с бърз растеж, с висока степен на метаста-
зиране по съседство и по лимфогенен път. При 60 % 
от пациентите прогресията на заболяването води до 
летален изход. (1) Най-често засегнати са пациенти 
над 50-годишна  възраст. Макроскопски се представя 
с единични, асимптоматични кожни лезии с предилек-
ционно местонахождение по неокосмената част на 
главата, най-често в областта на клепачите.

Представяме пациент на 84 г., приет за първи път 
в отделението по ПХИ във ВМА- София, по повод на 
тумор между медиален кант на десен долен клепач и 
корена на носа. Туморната лезия е с давност от преди 
3 години, с прогресивна еволюция. Неколкократно са 

извършвани ексцизия и криотерапия с течен азот. При 
хоспитализацията туморът е с размери около 1сm в 
диаметър, нехомогенно пигментирана и лобирана 
повърхност, с централна секретираща улцерация, с 
плътна консистенция и подвижна спрямо околните 
тъкани. Регионални лимфни възли не се палпират. 
(Фиг.1, Фиг.2)

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ:
Изборът на терапия при този вид тумори се опре-

деля при оценка на индекса полза/риск между хирур-
гично и консервативно (лъче- и химио-) за лечение за 
кожни тумори с размер под 1,5 сm. В продължение на 
много години се води клинична дискусия между хи-
рурзи и онколози за избор на първа линия на лече-
ние на кожни тумори. В този клиничен случай, след 
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сравняване на предимствата и недостатъците на два-
та подхода, ние предприехме хирургично лечение. (2) 
(Таблица 1) 

Извод: за първа линия на лечение в този случай 
беше избран хирургичен подход.

ХИРУРГИЧНА ТЕХНИКА: 
Ексцизия на тумора. 
Отмерване на резекционни линии латерално на 5 

mm. Изрязване на същите със скалпел под 90 градуса 
до достигане на м.орбикуларис окули. Оформяне на 
тъканен дефект с размер над 1,5 сm и сферична фор-
ма, което наложи реконструкция чрез ламбо. (3)

Метод на реконструкция: билобирано ламбо.
Поради наличие не само на кожен, но и на подле-

жащ тъканен дефицит, ламбото  от кожа и подкожие е 
по-подходящ вид реконструктивна техника в сравне-
ние със свободен кожен трансплантат;

Видът ламбо се избра поради сферичната форма и 
големината на дефекта и поради богатата васкулари-

зация на тъканите в областта на лицето.  Това е ламбо, 
създадено на случаен принцип според кръвоснаб-
дяването, което се захранва от дермални съдове по 
съседство. Основно предимство пред другите видове 
ламба – по-лесна и бърза хирургична техника на из-
пълнение;

Избрахме билобирано ламбо, поради неговите 
много добри функционални и естететични резултати 
и универсалност при дефекти без тъканен резерв по 
съседство. (4) (Фиг. 3)

Патохистологичен резултат: 
Патохистологичното изследване на туморния 

материал установи порокарцином при чисти резек-
ционни линии, без туморна инфилтрация. Микроскоп-
ски се установи кожа и подлежащи тъкани с наличие 
на папиларна и ретикуларна дерма без ангажиране на 
епидермиса. Установиха се нодуларни туморни маси 
от солидни гнезда и корди от туморни клетки със 
светла цитоплазма и овални ядра, без проминиращи 
ядърца; огнищни некрози сред туморни гнезда; ви-

Таблица 1: Сравнение между различни методи на лечение:   

Хирургично лечение Консервативно лечение

Широка ексцизия и резекционни линии Невъзможна оценка на реалната тъканна ангажираност от тумора
Позволява хистопатоанатомично изследване Не позволява хистопатоанатомично изследване

Подлежи на едноетапна реконструкция с относително лесна хи-
рургична техника

Радиотерапията често води до увреда на облъчваните тъкани и затруднява 
последваща реконструкция.
Химиотерапията – липса на съществени доказателства за нейната ефектив-
ност върху порокациномите. 

Винаги би подлежало на реоперация и последващо консерва-
тивно лечение

Според някои проучвания радиотерапията се счита за рисков фактор при 
тези тумори.

Фиг. 1 Фиг. 2 Фиг. 3
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сока митотична активност; периферен възпалителен 
вал; разязвяване на надлежащия епидермис с псевдо-
епителиоматозна хиперплазия. 

Високият митотичен индекс, наличието на лимфо-
васкуларна инвазия и дълбочина на тумора над 7мм 
се асоциират с по-лоша прогноза. (5) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Хирургичната интервенция при агресивни кожни 

карциноми е основен начин на лечение. При опти-
мално широка ексцизия на тумора, чисти резекцион-
ни линии и липса на метастази продължителността 
на живота се запазва и качеството на живот се пови-
шава. Хирургичният метод на лечение е лесен за из-
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пълнение в специализирани клиники, изисква кратка 
хоспитализация, не налага използването на скъпи ме-
дикаменти, което осигурява неговата неговата ефек-
тивност и икономическа целесъобразност. Радикал-
ната ексцизия и реконструкцията чрез билобирани 
ламба се оказа верен избор за лечение дори при не-
ясна патоанатомична диагноза. (Фиг.4)
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Перкутанна нефролитотрипсия (PCNL) –  
30 години от въвеждането на метода  
в България

И. Салтиров, К. Петкова 

Катедра Урология и нефрология
Военномедицинска академия, София.

ИСТОРИЯ

 В съвременната научна литература, в ръковод-
ствата на Европейската и Американската асоциации 
по урология, методът на перкутанната нефролитот-
рипсия (PCNL) е определен, като метод на първи из-
бор за лечение на усложнени бъбречни камъни. Като 
такива се определят бъбречни камъни с размер над 
20 мм., коралиформени камъни, камъни съчетани с 
анатомични аномалии или с неподходящ за фрагмен-
тация химичен състав. Тази ендоскопска техника оси-
гурява висок процент на пълно отстраняване на камъ-
ните, минимална хирургична травма, кратък болничен 
престой и е свързана с нисък процент усложнения. 1,2 

За да се стигне до толкова категорична и безусловна 
оценка на една хирургична техника в световен ма-
щаб, това означава че е изминат дълъг и труден път на 
натрупване на опит, усъвършенстване и развитие на 
оперативната техника, на ендоскопския инструмента-
риум и енергийните източници, на използваните кон-
сумативи, на оценка и анализ на получените резултати 
и усложнения.

С настоящия обзор си поставихме за цел да пред-
ставим обобщени исторически данни за въвеждането 
и развитието на метода на перкутанната литотрипсия 
в света и в България и да отбележим 30 годишния 

юбилей от въвеждането на метода на PCNL в нашата 
страна, като по този начин отдадем почит и засвиде-
телстваме уважение и благодарност към пионерите 
на този вид хирургия. 

Историческо развитие на  метода на перку-
танната литотрипсия  (PCNL)  при лечение на 
камъните в бъбрека
Willard E. Goodwin за първи път съобщава за из-

ползването на перкутанна троакарна нефростомия, 
извършена под рентгенов контрол, през 1955 г. с цел 
дренаж на урината от бъбрека. 3. През 1958 година 
немския уролог Heinrich von Rohr описва метод за ен-
доскопска пиелоскопия, като нова оперативна техни-
ка за диагностика и лечение на камъни в бъбрека.4 Ав-
торът представя набор от инструменти за създаване 
на нефростомен канал и ендоскопия и дори предлага 
проект на рентгенов апарат, наподобяващ съвремен-
ното C-рамо. Въпреки новаторството на работата на 
von Rohr, предложената от него оперативна техника 
не предизвиква интерес в урологичната общност.  
Едва 20 години по-късно, през 1973 г.  методът се при-
лага като лечебна процедура от шведски екип включ-
ващ  уролог, B. Johannson и рентгенолог, I. Fernstrom, 

Percutaneous Nefrolitotripsiy (PCNL) – 
30 Years since the Introduction in 
Bulgaria

I. Saltirov, K. Petkova

Clinic of Endourology and SWL
Department of Urology and Nephrology
Military Medical Academy of Sofia
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които извършват първата перкутанна екстракция на 
камък от бъбрека през специално създаден за целта 
нефростомен тракт, като докладват операцията през 
1976 г. 5.  След тези начални стъпки, методът на пер-
кутанния достъп до колекторната система на бъбрека 
с цел лечение на уролитиазата започва да се развива 
целенасочено, като хирургичен метод, в началото на 
1980 г.  Това става с усилията на P. Alken и M. Marberger 
в Германия, на J. E. A. Wickham и Ronald A. Miller в Ан-
глия и на Joseph W. Segura и  Ralph V. Clayman в САЩ.6  
Проучванията на Alken et al. върху възможностите на 
PCNL за лечение на конкременти в бъбрека започват 
през 1979 година.7 През 1980 година те представят 
своя опит на годишния конгрес на Американската 
урологична асоциация, а през 1981 година публику-
ват първата си серия от 34 пациенти, при 15 от които 
операцията е извършена през оперативно създаден 
нефростомен канал, а при останалите – през създа-
ден перкутанно нефростомен канал.7 Първите им 
опити в създаване на нефростомен канал са изисква-
ли дни на постепенна дилатация с помощта на цер-
викални гинекологични дилататори. С развитието и 
усъвършенстването на оперативната техника, те съз-
дават дизайна на металните телескопични дилататори 
за постепенна дилатация с които успяват да постиг-
нат едномоментно създаване на нефростомен канал. 
Този тип дилататори се използват в много центрове и 
до днес, като ефективен, безопасен и икономически 
изгоден метод за дилатация на нефростомния тракт. 
През 1980 година авторите предлагат първия сет ин-
струменти за извършване на перкутанна бъбречна хи-
рургия, включващ метални телескопични дилататори, 
нефроскоп с окуляр разположен под ъгъл спрямо ра-
ботния канал и позволяващ използването на ултраз-
вуков енергиен източник и сонда за разрушаване на 
камъка и аспирация на фрагментите, както и на ригид-
ни помощни инструменти.7

Крайният резултат на тези усилия е създаването 
на оперативен метод, който ни осигурява създаване 
в един етап на нефростомен тракт от повърхността на 
кожата до колекторната система на бъбрека, проник-
ване през този канал с ендоскоп и изваждане или ли-
тотрипсия на камък под директен визуален контрол. 
Развитието на интракорпоралните енергийни източ-
ници даде възможност за използване и на различни 
методи за литотрипсия, като ултразвукова, електро-
хидравлична, пневматична и лазерна литотрипсия. 

Това значително повиши ефективността на метода 
при лечението на бъбречни камъни и го превърна в 
стандартен метод и метод на избор при лечението на 
големи по размер бъбречни камъни.8

През следващите години усилията на уролозите са 
насочени към усъвършенстването на оперативната 
техника и намаляване на усложненията. Напредъкът 
в ендоскопските технологии и конструирането на ен-
доскопи с по-малък калибър дадоха възможност за 
въвеждане на оперативната техника на „мини-перку-
танната нефролитотомия” (“Mini-perc”), при която се 
използват инструменти с по-малък калибър от 13 – 18 
Fr.9,10,11 Следвайки тази тенденция за намаляване на ка-
либъра на нефростомния канал Janаk Desai предлага 
техниката на Ultra Mini-perc с нефроскоп с 6 Fr рабо-
тен канал и работен шафт 11 Fr.12, a  Mahesh R. Desai, 
през 2011 година, предлага Micro-perc, с помощта на 
4.85 Fr “all-seeing” игла.13 Освен стремежа към нама-
ляване на усложненията, през годините усилията на 
уролозите са насочени и към подобряване на резул-
татите от PCNL. През 2008 година Cesare Scoffone et al. 
предлагат концепцията за Ендоскопска комбинирана 
интраренална хирургия (ECIRS), като възможност за 
комбиниране в една хирургична процедура на пре-
димствата на два метода за ендоурологично лечение 
на камъни в бъбрека - перкутанната нефролитот-
рипсия и флексибилната уретерореноскопия (т.нар. 
ретроградна интраренална хирургия ) .14 

Историческо развитие н на метода на перку-
танната литотрипсия  (PCNL)  при лечение на 
камъните в бъбрека  в България
Началото на приложението на съвременните мал-

коинвазивни методи за лечение на уролитиазата в 
България е сложено на 20 март 1985 година, когато 
се извършва първата перкутанна нефролитотрипсия 
в България 15,16. Операцията е извършена от Алексан-
дър Лилов, уролог и Елтимир Николов, рентгенолог, в 
Катедрата по урология и нефрология на ВМА, тогава 
Висш Военомедицински Институт (ВВМИ) в София.  

Това става още в първите години на въвеждането 
на метода в световната урологична практика, когато 
все още много малко на брой водещи урологични 
клиники и университетски центрове в Западна Европа 
и САЩ са възприели и прилагат този нов ендоуроло-
гичен метод за лечение. По това време все още много 
въпроси свързани с хирургичната техника, подобря-
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ване на резултатите и намаляване и лечение на услож-
ненията, търсят своя отговор. Идеята идва от доц. Ел-
тимир Николов, на когото в началото на 80-те години 
в Университетската клиника в гр. Фрайбург, Германия, 
е извършена новата за това време ендоскопска опе-
рация - перкутанна нефролитотрипсия.  Той споделя 
своите впечатления с проф. Иван Викторов, Началник 
на Клиниката по урология (фиг. 2), който възприема 
идеята да се създадат условия и да се въведе мето-
да в България. Усилията за нейното осъществяване се 
продължават от проф. Тодор Патрашков (фиг. 3), който 
оглавява Клиниката по урология след 1882 година. 

Клиниката по урология по това време вече разпо-
лага с рентгенов апарат “UROSKOP, Siemens” с опер-
ционна маса с мониторен контрол в реално време,  
което е условие без което е невъзможно да се извър-
ши тази операция. Следват закупуване на комплект 
апарати и инструменти за PCNL на немската фирма  
“Richard Wolf”, проучване на оперативната техника и 
подготовка за извършването на операцията. Опера-
цията се извършва от д-р Александър Лилов, тогава 
асистент в Клиниката по урология, подпомогнат при 
създаването на нефростомния канал от д-р Елтимир 
Николов, завеждащ ангиографското рентгеново отде-
ление в болницата.

Нефростомният канал се създава под рентгенов 

контрол. Използват се телескопични метални дила-
татори на Alken, нефростомния канал е 24 Ch. Литот-
рипсията се извършва на същия етап през нефроскоп 
с външен шафт 24Ch и с ултразвукова сонда (Richard 
Wolf ).  Операцията завършва с поставяне на нефрос-
тома тип “Maleko”24 Ch (COOK) (фиг. 4-а,б).

Първото научно съобщение за въвеждането на този 
метод за ендоскопско отстраняване на камъни от бъ-
бреците е направено на III-ти Национален конгрес по 
урология, състоял се на 04 и 05 октомври 1985 годи-
на в град Бургас. Първата научна публикация, озагла-
вена „Нашият опит от приложението на перкутанната 
нефролитотомия”  Т. Патрашков, Ал. Лилов, Е. Николов, 
е отпечатана в списание „Хирургия” 1986 година в което 
се описва хирургичната техника и се анализират резул-
татите от приложението на метода при лечението на 36 
пациента с камъни в бъбрека.17

Следвайки световните тенденции в ендоуро-
логичното лечение на уролитиазата, развитието и 
усъвършенстването на ендоскопите и енергийните 
източници, и натрупването на опит методът на PCNL 
се усъвършенства през годините и се превърна в 
основен метод за лечение на усложнена бъбречна 
калкулоза. През годините методът се разви и допъл-
ни с възможността за извършване на ендоскопска 
комбинирана интраренална хирургия (EСIRS. Методът 

Фиг. 1 полк. доц. Александър Лилов д.м. Фиг. 2 ген. м-р чл. кор. проф. Иван Викторов 
д.м.н.

Фиг. 3 полк. проф. Тодор Патрашков  д.м.н 
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беше въведен в България през 2011 година, като при 
него се комбинират възможностите на перкутанна-
та нефролитотрипсия и ретроградната флексибилна 
уретерореноскопия.18,19 Възможността едномоментно 
да се работи в колекторната система на бъбрека чрез 
перкутанен и ретрограден трансуретрален достъп от 
двама хирурзи с два ендоскопа и два енергийни из-
точника, се оказа изключително полезен метод за раз-
решаване на трудни ситуации при лечението на па-
циенти с коралиформена и множествена литиаза, при 
вродени аномалии усложнени с литиаза, при камъни 
с големи размери в проксимална трета на уретера и 
др. С метода на ECRIS се постига по-добър комфорт 
за пациента и анестезиолога, по-висок процент на 
пълно отстраняване на камъните, избягва се необхо-
димостта от повторна манипулация или създаване на 

повече от един нефростомен канал, с което се нама-
лява и вероятността от усложнения.18,19

Развитието на метода на PCNL в България, включва 
и въвеждането на mini-PNL, като разновидност на опе-
рацията. При нея перкутанната нефролитотрипсия 
се извършва през нефростомен канал 12Ch до15Ch, 
а литотрипсията се извършва с Holmium:YAG лазер. 
Методът е по-малко травматичен в сравнение със 
стандартната PCNL, но съществуват известни ограни-
чения във връзка с размера на камъка. Подходящ е за 
лечение на камъни със средни размери разположени 
в пиелона на бъбрека, долнополюсни чашки и каликс 
дивертикули. Резултатите постигнати при първата се-
рия пациенти лекувани с метода на mini-PNL доклад-
вахме по време на 19-ти Симпозиум по урология про-
веден в гр. Сандански на 5-7 юни 2014 година.

Фиг. 4. a,b, Комплектът апарати и инструменти с 
които е извършена първата в България PCNLT
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В заключение можем да кажем, че през годините 
перкутанната нефролитотрипсия, с всички нейни раз-
новидности, заедно с останалите минимално инва-
зивни методи, екстракорпорална литотрипсия (SWL), 
ригидната и флексибилната уретероскопия, прилага-
ни като монотерапия или комбинирано, се превърна-
ха в методи на избор за лечение на всички клинични 
форми уролитиазата с което се постигна изключи-
телно голям социален и медицински ефект при това 
често и с висока рецидивност заболяване. Заслуга за 
това имат пионерите във въвеждането и развитието 
на тези ендоурологични методи в България. 
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