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РЕЗЮМЕ
Венозния тромбемболизъм (ВТЕ) е една от водещите причини за смъртност при
пациенти, претърпяли оперативни интервенции. Може да се прояви най-често
като дълбока венозна тромбоза (ДВТ) и/или като белодробен тромбемболизъм
(БТЕ). Това е едно от постоперативните усложнения, което може да бъде предотвратено при приложението на периоперативна профилактика. Според настоящите ръководства профилактика на ВТЕ при гинекологични операции се препоръчва
при операции с отворен достъп. Профилактиката на подобен тип усложнения при
минимално инвазивните гинекологични интервенции е доста спорна и неопределена, тъй като според данните от редица проучвания рискът от ВТЕ при пациенти
подложени на минимално инвазивни интервенции е минимален. До момента
няма утвърдени препоръки, според които да се провежда подобна тромбемболична профилактика при минимално инвазивни гинекологични интервенции независимо от това дали се касае за доброкачествено или злокачествено заболяване.
Ключови думи: венозен тромбемболизъм, тромбемболична профилактика, минимално инвазивни гинекологични операции

ABSTRACT
Venous thromboembolic events (VTE) is one of the leading causes of mortality in patients
underwent surgery. It can occur as deep vein thrombosis (DVT) and / or pulmonary
embolism (PE). This is the one of postoperative complications which can be prevented
with the use of perioperative prophylaxis. According to current guidelines prevention of
VTE in gynecological surgery is recommended for operations with open access. Prevention
of this type of complications in minimally invasive gynecological interventions is quite
controversial and uncertain as, according to data from several studies the risk of VTE in
patients undergoing minimally invasive interventions is minimal. There are currently no
approved recommendations by which to conduct such thromboembolic prophylaxis in
minimally invasive gynecological interventions regardless of whether it is a benign or
malignant disease.
Keywords: venous thromboembolism, thromboembolic prophylaxis, minimally
invasive gynecological surgery

ВЪВЕДЕНИЕ

риоперативна профилактика (1, 2, 3).
При жени, които са подложени на големи оперативни гинекологични интервениции, рискът от ДВТ
без проведена тромбемболична профилактика е с
честота от 17% до 40%, като при злокачествени заболявания рискът е значително по-висок (3). При проведена профилактика постоперативната честота на
ВТЕ е съответно: 1.14% - при доброкачествени гинекологични изменения; 0.7% - при лапароскопия; 0.3%
- при пациенти подложени на оперативни интервенции с вагинален достъп; 4% при пациенти с онкоги-

Венозният тромбемболизъм (ВТЕ) е една от водещите причини за смъртност при пациенти, претърпяли оперативни интервенции (1). Може да се прояви
най-често като дълбока венозна тромбоза (ДВТ) и/
или като белодробен тромбемболизъм (БТЕ) (). БТЕ е
една от основните причини за около 10% от смъртността по време на болничния престой и около 40%
- след гинекологични операции (2, 3). Това е едно от
постоперативните усложнения, което може да бъде
предотвратено при приложението на съответната пе5
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РИСК ОТ ВТЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ,
ПОДЛОЖЕНИ НА МИНИМАЛНО
ИНВАЗИВНИ ГИНЕКОЛОГИЧНИ
ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ

некологични заболявания (4, 5, 6, 7). Голяма част от
проведените проучвания до момента включват само
симптоматични пациенти с ДВТ, докато асимптоматичните пациенти могат да останат недиагностицирани
(8). Средно 50% от пациентите с ДВТ са асимптомни,
което определя по-висока от описаната в литературата реална честота на постоперативна ДВТ (8). Според
проучване на Liu et al. постоперативната честота на
ДВТ е около 15.6% (9).
ВТЕ най-често настъпва в постоперативния период (10). Според данни от проучване на Schmeler et al.
тромбемболичната профилактика в постоперативния
период при пациенти с висок риск от ВТЕ намалява
значително честотата на постоперативните усложнения (10). Те сравняват честота на ВТЕ при пациенти с
продължителна тромбемболична профилактика (30
дни) след коремна операция по повод на онкогинекологично заболяване и пациенти след същата интервенция, но без съответната профилактика. Според
получените данни честота на ВТЕ след проведената
профилактика намалява от 2.7% до 0.6% (10). Средно
ВТЕ настъпва на 12-я ден от оперативната интервенция (10). Резултатите по отношение на честотата на
ВТЕ след 30-я ден с и без профилактика, обаче, не се
различават значително (10).
В проучване на Martino et al. са включени 1373 пациентки, при които са осъществени както коремни
оперативни интервенции (839), така и минимално инвазивни (534) поради доброкачествени и злокачествени гинекологични заболявания (11). На всички пациенти е проведена само механична антитромбинова
профилактика и ранно раздвижване (11). Честотата
на БТЕ сред пациентите с коремна операция е 4.1%,
а тази при минимално инвазивните е 0.4% (11). Честотата на ВТЕ при пациенти с онкологично заболяване
и възраст над 60 години е значително по-висока (11).
Според получените данни от проучването рискът за
постоперативен БТЕ при пациентки със злокачествено заболяване е 14 пъти по-висок спрямо тези с доброкачествено заболяване (11).
Според данните от литературата рискът от ВТЕ е
по-нисък при минимално инвазивни оперативни гинекологични интервенции в сравнение с този при
лапаротомиите (12). Това е така поради по-малката
хирургична травма, рядката употреба на ретрактори,
по-късия болничен престои и ранното раздвижване
(12).

Днес с развитието на медицината и технологиите
минимално инвазивните оперативни интервенции в
гинекологията са интервенции на предпочитане както при доброкачествени така и при злокачествени изменения (13, 14, 15). В литературата съществуват доста
противоречиви данни за риска от ВТЕ след подобен
тип интервенции (13, 14, 15). От една страна рискът
е редуциран поради по-малката хирургична травма
и по-краткото времетраене на операцията и ранното
раздвижване на пациентите (13, 14, 15). От друга страна при пациентите, подложени на лапароскопски интервенции е повишен венозния застой поради пневмоперитонеума, който се създава интраоперативно
и протрахираната позиция на Тренделенбург (13, 14,
15).
Едно от първите проведени проспективни проучвания, изследващи честота на ВТЕ при пациенти подложени на лапароскопия е осъществено от Ageno et
al. (16). В него са включени 266 пациентки, които са
оперирани по повод на доброкачествено заболяване (16). Най-честата индикация за оперативна интервенция са овариални кисти и ендометриоза (16). При
нито една от пациентките не е проведена медикаментозна или механична профилактика на ВТЕ в постоперативния период (16). Средната продължителност на
оперативните интервенции е 60.5 минути (от 10 до
300 минути) (16). При нито една от включените пациентки не се установява ДВТ (16). Според авторите на
проучването рискът за ВТЕ при пациентки, подложени на лапароскопия по повод на доброкачествено гинекологично заболяване, е изключително нисък (16).
Nick et al. в свое проучване изследват честота на
ДВТ и БТЕ до 6 седмици след лапароскопска интервенция (4). При 6 от 849 (0.7%) пациенти се установява
симптоматичен венозен тромбемболизъм (4). Диагнозата е поставена средно на 15.5 ден (от 1 до 41 ден)
(4). От 430 пациентки, които са оперирани по повод
на гинекологично злокачествено заболяване, при 5
(1.2%) се установява постоперативен ВТЕ (4). Честота
на ВТЕ при пациентки подложени на радикални оперативни интервенции, тазова/парааортална лимфна
дисекция, спленектомия или чревна резекция е 2.8%
(4). Според данните от проучването наднорменото те6
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гло и продължителността на оперативната интервенция са фактори, които не повишават риска от ВТЕ (4).
Според тях пациенти, които се подлагат на радикални
оперативни интервенции биха могли да имат полза от
приложението на постоперативна антикоагулантна
терапия (4).
В друго проучване, Ritch et al. изследват зависимостта на риска за ВТЕ и употребата на тромбемболична профилактика при жени подложени на лапароскопска хистеректомия (17). В проучаването са
включени 60 013 жени, като при 579 (1.0%) от тях се
установява ВТЕ (17). От пациентките с ВТЕ, 2.1% са на
възраст на и над 60 години и 2.3% са със злокачествено заболяване (17). При 23 562 (39.3%) пациентки
не е проведена тромбемболична профилактика, при
29 288 (48.8%) е проведена само механична профилактика, а при 7 163 (11.9%) – само фармакологична
(17). Според техните данните от всички пациентки,
които се подлагат на лапароскопска оперативна интервенция повишен риск за ВТЕ има при по-възрастните жени, пациентките с придружаващи заболявания
и тези със злокачествено заболяване (17). В резултат
на това те предлагат употребата на фармакологична
тромбемболична профилактика при жени над 60 години, както и при пациентки с придружаващи заболявания и такива със злокачествени процеси, които
повишават риска от подобен тип усложнение (17).
В проучване на Sandadi et al. са включени 573 пациентки (18). Те изследват честотата на постоперативния
ВТЕ след миниинвазивна оперативна интервенция по
повод на ендометирален карцином (18). При 125 (22%)
пациентки е приложен постоперативно нискомолекулен хепарин (18). При всички пациентки, включени в
проучването е приложена секвенциална механична
компресия интраоперативно, продължаваща до края
на болничния престои (18). При 7 (22%) пациентки се
установява симптоматичен ВТЕ (18). Според авторите на проучването повишен риск за ВТЕ има при BMI
по-голям 40 kg/m2 и оперативно време повече от 180
min (18). Честотата на ВТЕ в групата на високорисковите пациентки е 9.5%, а тази в останалите групи е
0.6% (18).
В ретроспективно проучване на Kumar et al. 2013 г.
са включени 558 пациенти с ендометриален и цервикален карином, при които е изследвана честота на ВТЕ
30 дни след минимално инвазивни оперативни интервенции (19). 90% от пациентките са с хистологично

доказан ендометриален карцином, а останалите 10%
с цервикален (19). Пациентките включени в проучването са подложени на различни минимално инвазивни оперативни хистеректомии, а именно: 88% са
подложени на робот асистирана хистеректомия, 9%
- на вагинална и 3% - на лапароскопска (19). При всички пациентки е проведена секвенциална механична
тромбемболична профилактика, а при 39% е приложена и фамакологична профилактика (19). Според данните от проучването няма установен ВТЕ по време на
болничния престой, а в 30-дневния следоперативен
период са установени подобни усложнения само при
0.5% (19). Заключението на авторите от проведеното
проучване е, че данните за риска от постоперативен
ВТЕ на базата на които са съставени действащите ръководства за профилактика са валидни за отворените
оперативни интервенции, а не за минимално инвазивните (19).
В проучване на Secin et al. 2008 г. са включени 5 951
пациенти с карцином на простата, които са подложени на минимално инвазивна радикална простатектомия (20). Честотата на ДВТ при тези пациенти е 0.5%,
докато честота на БТЕ е 0.2% (20). Средно ДВТ се установява на 10-тия следоперативен ден, а БТЕ на 11-тия
ден (20). Според авторите няма разлика в честотата на
тромбемболичните усложнения при различните видове ендоскопски достъп, а именно лапароскопски и
робот-асистирана (20). При всички пациенти, включени в проучването е проведена тромбемболична профилактика с ластични чорапи на долните крайници
или чрез пневматична компресия (20).

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА
ТРОМБЕМБОЛИЧНИТЕ УСЛОЖНЕНИЯ
ПРИ ПАЦИЕНТИ ПОДЛОЖЕНИ НА
ОТВОРЕНА ОПЕРАТИВНА ИНТЕРВЕНЦИЯ

В литературата са описани редица рискови фактори, които се асоциират с повишен риск от ВТЕ в
постоперативния период при пациенти подложени
на гинекологични оперативни интервенции (18, 21).
Това са: телесна маса (BMI) ≥30 или 40 kg/m2, оперативно време над 180 min, злокачествени заболявания,
хемотрансфузия ≥2000 ml (18, 21). За съжаление тези
фактори не са абсолютни и не винаги позволяват правилната преценка на тромбемболичния риск при съответния пациент (18, 21).
Днес са утвърдени редица ръководства за про7
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филактика на тромбемболични усложнения при
оперативни интервенции на редица асоциации
като: the American College of Chest Physicians (АССР), the
American Society of Clinical Oncology (ASCO), the National
Comprehensive Cancer Network (NCCN) и the American
College of Obstetrics and Gynecology (ACOG) (22, 23, 24,
25). Според тези ръководства при всички пациенти,
на които им предстои коремна и/или тазова оперативна интервенция поради онкологично заболяване,
е необходимо да се провежда фармакологична тромбемболична профилактика (22, 23, 24, 25). Според ръководствата на ASCO, NCCN и ACOG профилактиката
трябва да продължи до 28 дни след оперативната интервенция (22, 23, 24, 25). При всички останали пациенти нуждата от профилактика се определя съобразно индивидуалните рискови фактори на конкретния
пациент (22, 23, 24, 25).
Според ASCO при пациенти, на които им предстои
голяма коремна оперативна интервенция профилактиката трябва да започне поне 12-24 часа преди интервенцията и да продължи от 7 до 10 дни (12). Продължителната профилактика повече от 4 седмици се
налага при високо рискови пациенти след големи
оперативни интервенции (12). ASCO преопоръчват
тромбемболичната профилактика да се осъществява
чрез ниско-молекулен нефракциониран хепарин (12).
Според данните от две рандомизирани контролирани проучвания продължителната тромбемболична
профилактика при пациенти с онкологични гинекологични заболявания намалява риска за постоперативнен ВТЕ (25, 26). В двойно сляпо, многоцентрово проучване на Bergqvist et al. 2002г са включени пациенти,
при които е осъществена лапаротомия поради гинекологично онкологично заболяване (25). На всички
пациенти е проведено лечение с енокспарин 40 mg/
дневно подкожно за 6 до 10 дни (25). След рандомизацията пациентите са разделени в две групи: първа
група, в която пациентите получавали енокспарин за
още 21 дни и втора група, в която пациентите получавали плацебо също за 21 дни (25). Честотата на ВТЕ в
плацебо групата е 12%, а в първата група – 4.8% (25). В
заключение авторите препоръчват продължителната
хепаринова профилактика при пациенти с онкогинекологични заболявания (25).
В друго проучване, Rasmussen et al. изследват ефикасността и безопасността на тромбемболичната профилактика с нискомолекулен хепарин (далтепарин)

(26). В проучването са включени 590 пациенти след
лапаротомия поради онкологично заболяване, които
са разделени на две групи (26). В първата група тромбемболичната профилактика се прилага за 28 дни, а
във втората - за 7 дни (26). Според получените данни
в групата с продължителна хепаринова профилкатика
рискът за постоперативен ВТЕ е намален с 16.3%, а в
тази с кратката профилактика – с 7.3% (26).

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА
ТРОМБЕМБОЛИЧНИТЕ УСЛОЖНЕНИЯ
ПРИ ПАЦИЕНТИ ПОДЛОЖЕНИ НА
МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНИ
ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ

Данните за честотата на ВТЕ при пациенти подложени на минимално инвазивни оперативни интервенции като лапароскопия и роботизирана хирургия са
недостатъчни (27). До момента няма общоприети ръководства за превенция на ВТЕ при минимално инвазивни оперативни интервенции (27). Според препоръките на ACCP ранното раздвижване на пациентите
след оперативна лапароскопия и при липса на други
рискови фактори, е достатъчно за редуциране риска
за ВТЕ (27). ACOG препоръчва тромбемболична профилактика при всички рискови пациенти независимо
от вида на оперативната интервенция – лапаротомия
или лапароскопия (22). Според препоръките на ASCO
пациенти, при които времетраенето на лапароскопската интервенция е повече от 30 min трябва да получават тромбемболична профилактика с ниско молекулен нефракциониран хепарин (НМНФХ) или с ниско
молекулен хепарин, освен ако няма повишен риск от
кървене или източник на активно кървене (12). Тъй
като липсват общоприети правила за тромбемболична профилактика при пациенти след лапароскопия,
ASCO предлага профилактиката при тези пациенти
да се прави съобразно индивидуалните им рискови
фактори (12).
В проучване на Hansen et al. са включени 9949 пациентки, които са подложени на тотална хистеректомия поради доброкачествени изменения (28). При
общо 91% е проведена хепаринова тромбопрофилактика като при 48% е започната предоперативно, а при
52% - постоперативно (28). Според данните постоперативната хепаринова профилактика редуцира риска
от активно кървене след хистеректомия без да се повишава риска от ВТЕ в следоперативния период (28).
8
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КНИГОПИС:

Според анкета, проведена сред онкогинеколози съществуват значителни разлики в употребата на
тромбемболичната профилактика при минимално инвазивни интервенции (29). Голяма част от тях (51.2%)
не използват рутинно предоперативна хепаринова
профилактика (29). Останалите, които използват предоперативната хепаринова профилактика, я продължават до дехоспитализирането на пациента независимо от бенигнената (73.5%) или малигнената (53.3%)
патология. Седемдесет и един (71%) от анкетираните
лекари използват комбинирана тромбемболична
профилактика (механична и фармакологична) при пациенти, подложени на лапароскопски интервенции
поради злокачественни заболявания (29). 76% от тях
съобщават, че при краткотрайни интервенции и бенигнена патология основният метод на тромбемболична профилактика е секвенциалната компресия на
долните крайници (29).
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Сравнителен анализ на минимално инвазивна и
стандартна перкутанна нефролитотомия при пациенти
с конкременти в бъбрека с размери 20-30 мм
К. Петкова, И. Салтиров
Клиника Ендоурология и ЕКЛ
Катедра Урология и нефрология
Военномедицинска академия – София

Comparative study on minimally
invasive and standard percutaneous
nephrolithotomy for the treatment of
renal stones 20-30 mm

K. Petkova, I. Saltirov

РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

Въведение и цел: Перкутанната нефролитотрипсия (PCNL) е метода на избор в
лечението на големи по обем и/или усложнени конкременти в бъбрека. Стандартната хирургична техника на PCNL включва използването на нефростомен канал с
размери от 24 до 34 Fr. За намаляване на инвазивността на PCNL беше предложена
техниката на минимално-инвазивна PCNL (mini-perc), базирайки се на хипотезата,
че приложението на по-малък размер инструменти (14-18 Fr) намалява травмата върху бъбречния паренхим и вероятността от хеморагия. Целта на настоящето
проспективно проучване е да се направи сравнителен анализ на ефективността и
безопасността на mini-perc и стандартна PCNL при лечението на конкременти в бъбрека с размери 20-30 mm.
Материал и методи: Извършеното проспективно нерандомизирано проучване
включваше 174 последователни пациенти с конкременти с размер 20-30 mm, лекувани в нашия център в периода Януари 2012 – Юни 2015 година. При 25 (14,4%)
пациенти беше извършена mini-perc, а при 149 (85,6%) – стандартна PCNL. Проспективно се анализираха и сравниха предоперативните характеристики на пациентите, ефективността на операцията, оперативното време и честотата на интра- и
постоперативните усложнения.
Резултати: Предоперативните характеристики на пациентите бяха сравними в
двете групи с изключение на средния размер на конкрементите (25,7±3,6 mm за
стандартна PCNL и 22,6±2,7 mm за mini-perc; р=0.000) и по-честата локализация
на конкрементите в долна група чашки на бъбрека в mini-perc групата. Ефективността mini-perc беше сравнима с тази на стандартната PCNL без статистически
значими разлики на 1ви следоперативен ден (92% срещу 98%; р=0.151) и на 3ти
следоперативен месец (96% срещу 98,7%; р=0.374). Не се установиха статисти-

Introduction and objective: Percutaneous nephrolitotripsy (PCNL) is the treatment
of choice for large and/or complex urolithiasis. Standard PCNL is performed through
a 24 – 34 Fr nephrostomy tract. In an effort to reduce the morbidity of PCNL, the
technique of minimally invasive PCNL (mini-perc) through a 14 – 18 Fr nephrostomy
tract was proposed recently, based on the hypothesis that the smaller size access sheath
would reduce renal parenchymal trauma and the risk of bleeding. The objective of this
prospective study was to compare the efficacy and safety of mini-perc and standard PCNL
in the treatment of renal stones of 20-30 mm size.
Material and methods: A prospective non-randomized study including 174 patients
with renal stones 20-30 mm was conducted between January 2012 and June 2015.
25 (14,4%) patients underwent mini-perc and 149 (85,6%) – standard PCNL. Data
on patients’ preoperative characteristics, stone-free rates, operating times, intra- and
postoperative complications were prospectively compared.
Results: Patients’ preoperative characteristics were comparable between the two
groups, except for mean stone size (25,7±3,6 mm for standard PCNL vs 22,6±2,7 mm for
mini-perc; р=0.000) and higher incidence of lower pole stones in the mini-perc group.
Stone-free rates were comparable between the two groups after a single procedure
(92% vs 98%; р=0.151) and at 3rd postoperative month (96% vs 98,7%; р=0.374).
There was no statistically significant difference in the operative time between the two
groups (47,9±10,2 min for mini-perc vs 46,1±10,4 min for standard PCNL; р=0.433).
Intra- and postoperative complications rates were similar in both groups. The mean
postoperative Hg drop was significantly lower in the mini-perc group (11,2±9,5 g/l vs
16,6±9,3 g/l; p=0.008), with no statistically significant difference in hemotransfusion
rates between groups (0% vs 1,3%; р=0.733).
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Conclusions: The results of this prospective study suggest that both mini-perc and
standard PCNL are highly effective and safe treatment options for renal stones 20-30 mm.
Although mini-perc showed a tendency for longer operative times, it has the advantages
of lower postoperative Hg drop and reduced hemotransfusion rate compared to standard
PCNL.

чески значими разлики и в средното оперативно време между двете групи пациенти (47,9±10,2 min в mini-perc групата срещу 46,1±10,4 min за стандартна PCNL;
р=0.433). Сравнителният анализ на безопасността на двата метода не установи
сигнификантни разлики в честотата на интра- и постоперативни усложнения между двете групи пациенти. Средният постоперативен спад на Hg беше сигнификантно по-нисък в mini-perc групата (11,2±9,5 g/l срещу 16,6±9,3 g/l; p=0.008), но
не беше установена сигнификантна разлика в честотата на хемотрансфузия между
двете групи пациенти (0% срещу 1,3%; р=0.733).
Заключение: Резултатите от настоящето сравнително проучване предполагат, че
mini-perc и стандартната PCNL са високо ефективни и безопасни методи за лечение на конкременти в бъбрека с размери 20-30 mm. Mini-perc техниката показа
тенденция за удължено оперативно време, но има предимствата на по-малък
постоперативен спад на хемоглобина и по-ниска честота на хемотрансфузии в
сравнение със стандартната PCNL.

ВЪВЕДЕНИЕ

с конкременти с размер 20-30 mm, лекувани в нашия
център в периода Януари 2012 – Юни 2015 година.
При 25 (14,4%) пациенти беше извършена mini-perc, а
при 149 (85,6%) – стандартна PCNL. Проспективно се
анализираха и сравниха предоперативните характеристики на пациентите, ефективността на операцията,
оперативното време и честотата на интра- и постоперативните усложнения.
Предоперативни изследвания
Предоперативното изследване на пациентите
включваше анамнеза, физикален преглед, лабораторни изследвания и оценка на анстезиологичния риск
по ASA. За точно планиране на оперативния достъп
и оценка на бъбречната анатомия предоперативно
бяха извършени ехография и рентгеново контрастно
изследване на отделителната система (венозна урография и/или компютърна томография). Размерите на
камъка бяха определяни от най-дългия и най-късия
диаметър, измерен на рентгенологичните изследвания, а при множествена литиаза – от сумата на най-големите диаметри.
Оперативна техника
Двете оперативни техники бяха прилагани в две
позиции на пациента – стандартно положение по корем и Galdakao-модифицирано Valdivia положение по
гръб (GMSV). Техниката на mini-perc включваше ретроградна катетеризация на уретера и ретроградна уретеропиелография, пункция и дилатация на нефростомен канал с едностъпков метален 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 модел Lahme, Germany).
Литотрипсията на конкремента се извършва с 365 μ

Перкутанната нефролитотрипсия (PCNL) е метода
на избор в лечението на големи по обем и/или усложнени конкременти в бъбрека [1]. Хирургичната техника на PCNL включва използването на нефростомен
канал с размери от 24 до 34 Fr, т. нар. стандартна PCNL.
Въпреки високата ефективност на метода, честотата
на интра- или постоперативна хеморагия с необходимост от хемотрансфузия докладвани в литературата са
между 1% - 18% в съвременните серии пациенти [2, 3,
4]. За намаляване на инвазивността на PCNL Jackman
et al. предложиха техниката на минимално-инвазивна
PCNL (mini-perc), базирайки се на хипотезата, че приложението на по-малък размер инструменти (13-18
Fr) намалява травмата върху бъбречния паренхим и
вероятността от хеморагия [5,6]. Въпреки широкото
приложение на mini-perc в много центрове, голяма
част от докладваните в литературата сравнителни
проучвания със стандартна PCNL не успяха да докажат сигнификантни разлики между двете техники по
отношение на честотата на постоперативни усложнения, паренхимната травма и риска от кървене [7-10].
Целта на настоящето проспективно проучване е
да се направи сравнителен анализ на ефективността
и безопасността на mini-perc и стандартна PCNL при
лечението на конкременти в бъбрека с размери 20-30
mm.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Пациенти
Извършеното проспективно нерандомизирано
проучване включваше 174 последователни пациенти
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Фиг. 1

Фиг. 2

Фиг. 1 Рентгенов образ на
mini-perc при частично
извършена литотрипсия на
конкремент в бъбрека
Фиг. 2 Рентгенов образ на
mini-perc след литотрипсия
на конкремент в бъбрека

лазерен светловод и 80/100W Holmium:YAG лазер,
като фрагментите се екстрахират през Amplatz шафта
с помощта на т.нар. “vacuum cleaner” ефект на потока
на промивната течност при изваждане на нефроскопа (фиг. 1, фиг. 2). В края на всяка операция рутинно
се поставя нефростома 12 Fr, която се сваля на първи
постоперативен ден.
Техниката на стандартната PCNL в нашия център
включва ретроградна катетеризация на уретера и
ретроградна уретеропиелография, пункция и дилатация на нефростомен канал с метален телескопичен дилататор на Alken до 25 Fr. Върху последния
дилататор се въвежда работния шафт и дилататорите
се екстрахират. Прониква се с ендоскопа в кухинната система на бъбрека и се извършва литотрипсия
на конкрементите с ултразвуков литотриптер. След
приключване на манипулацията рутинно се дренира кухинната система с нефростома 20-22 Fr. В редки случаи, при селектирани пациенти (неусложнена
операция, кратка продължителност на операцията,
липса на придружаващи анатомични аномалии или
състояния), извършваме “tubeless” PCNL без поставяне
на нефростома в края на операцията, но с поставяне
на уретерен стент.
Постоперативно проследяване
За оценка на терапевтичния резултат при всички
пациенти бяха прилагани ехография и/или обзорна
рентгенография след премахване на нефростомата
(24-48h) и на 3ти следоперативен месец. Ефективността на операцията беше определяна по липсата
на остатъчни фрагменти от конкрементите или наличието на клинично незначими остатъчни фрагменти
(< 5 мм) на контролното образно изследване. Опе-

ративното време беше изчислявано от момента на
позициониране на пациента на операционната маса
в положение за операция и подготовка на оперативното поле до завършването на операцията (поставянето на нефростомната тръба или екстракцията на
Amplatz шафта при tubeless процедура). Безопасността на методите беше определяна по честотата на интра- и постоперативните усложнения. Кръвозагубата
беше оценявана по постоперативния спад на хемоглобина на 24 час след операцията. Показанията за
хемотрансфузия включваха хемоглобин < 75 g/l или
симптоматична анемия. Критерий за постоперативен
фебрилитет беше наличието на фебрилитет ≥ 38,5оС в
постоперативния период без наличието на диагностични критерии за сепсис.
Статистически анализ
Сравнителният анализ на данните от двете групи
пациенти се извърши чрез Student t-test, Pearson chisquare 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 с изключение на средния
размер на конкрементите (25,7±3,6 mm за стандартна
PCNL и 22,6±2,7 mm за mini-perc; р=0.000; Таблица
1). Преобладаващата локализация на конкремента
в mini-perc групата беше бъбречно легенче и долна
група чашки, а в standard PCNL-групата – бъбречно легенче и чашки на бъбрека.
Ефективността на mini-perc след една процедура
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Таблица 1. Предоперативни характеристики на пациентите
Mini-perc

Standard PCNL

p-value

48,7±12,4
64%/36%
1 (4,0%)
17,2±5,8
22,6±2,7

49,5±12,3
51,7%/48,3%
21 (14,1%)
20,5±4,4
25,7±3,6

0.013
0.177
0.137
0.011
0.000

94,6±43,1

88,6±22,4

0.300

144,4±19,0

143,1±15,9

0.716

17 (68,0%)
8 (32,0%)
0 (0%)

71 (47,6%)
73 (49,0%)
5 (3,4%)

17 (68,0%)
7 (28,0%)
1 (4,0%)
0 (0%)

125 (83,9%)
14 (9,4%)
7 (4,7%)
3 (2,0%)

16 (64,0%)
9 (36,0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

125 (83,9%)
6 (4,0%)
1 (0,7%)
16 (10,7%)
1 (0,7%)

Mini-perc

Standard PCNL

p-value

Ефективност след една процедура (n, %)

23 (92,0%)

146 (98,0%)

0.151

Ефективност на 3ти следоперативен месец (n, %)

24 (96,0%)

147 (98,7%)

0.374

Средно оперативно време (min±SD)

47,9±10,2

46,1±10,4

0.433

Tubeless процедура (n, %)

1 (4,0%)

3 (2,0%)

0.465

Среден постоперативен спад на Hg (g/l ± SD)

11,2±9,5

16,6±9,3

0.008

0 (0%)
0 (0%)

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

0.774

3 (12,0%)
0 (0%)
0 (0%)

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

0.158
0.733
0.331

Средна възраст (години±SD)
Съотношение мъже/жени
Рецидивна литиаза (n, %)
Средна ширина на камъка (mm±SD)
Средна дължина на камъка (mm±SD)
Среден предоперативен серумен креатинин (μmol/l
± SD)
Среден предоперативен Hg (g/l ± SD)
• Предоперативен анестезиологичен риск по ASA (n,
%)
• ASA I клас
• АSA II клас
• ASA III клас
Характеристика на конкремента (n, %)
• Солитарен конкремент
• Множествена литиаза
• Инкомплетен коралиформен конкремент
• Комплетен коралиформен конкремент
Локализация на конкремента (n, %)
• бъбречно легенче
• долна група чашки
• горна/средна група чашки
• бъбречно легенче и чашки
• каликс дивертикул

0.141

0.062

0.000

Таблица 2. Резултати

Интраоперативни усложнения (n, %)
Хеморагия
Перфорация на кухинната ситема
Постоперативни усложнения усложнения (n, %)
• Фебрилитет
• Хемотрансфузия
• Уринарна фистула
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50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

40%

44,00%

чение на уролитиаза при възрастни в различни центрове, използвайки Amplatz шафтове с размери 14-18
Fr [11-13]. С натрупването на клиничен опит, mini-perc
се наложи като алтернатива на екстракорпоралната
литотрипсия (SWL) и флексибилната уретерореноскопия (fURS) при лечението на конкременти в бъбрека с размери 10-20 mm, конкременти в долна група
чашки на бъбрека и неблагоприятни фактори за SWL,
специфични клинични ситуации (конкременти в каликс дивертикул, неблагоприятен химичен състав) и
множествена бъбречна литиаза [11-15]. Възможността
за намаляване на бъбречната травма с редукцията на
размера на нефростомния канал обоснова приложението на mini-perc и за лечение на конкременти с размери > 20 mm, включително и коралиформени конкременти, въпреки потенциалните недостатъци, като
удължено оперативно време поради необходимостта
от литотрипсия на конкрементите на малки фрагменти, подходящи за екстракция през по-малък размер
Amplatz шафт, намалената иригация, водеща до лоша
видимост, и вероятността от намаляване на ефективността на метода [7,16,17].
В настоящето проспективно нерандомизирано
проучване сравнихме ефективността на mini-perc и
стандартна PCNL в последователна серия пациенти
с конкременти в бъбрека с размери 20-30 мм. Предоперативните характеристики на пациентите бяха
сравними в двете групи с изключение на средния
размер на конкрементите (25,7±3,6 mm за стандартна
PCNL и 22,6±2,7 mm за mini-perc; р=0.000) и по-честата локализация на конкрементите в долна група
чашки на бъбрека в mini-perc групата. В нашата серия
пациенти mini-perc показа висока ефективност сравнима с тази на стандартната PCNL без статистически
значими разлики на 1ви следоперативен ден и на 3ти
следоперативен месец. Тези резултати контрастират
с получените от Guisti et al., но са сравними с докладваните от други автори [7,9,15,18]. В изследваната серия пациенти не установихме статистически значими
разлики и в средното оперативно време между двете групи пациенти (47,9±10,2 min в mini-perc групата
срещу 46,1±10,4 min за стандартна PCNL; р=0.433).
Тези резултати вероятно са свързани с по-малкия
размер на конкрементите в mini-perc групата и малко
по-високата честота на конкременти с химичен състав от калциев оксалат дихидрат и струвит. Техниката
на дилатация на нефростомния канал, методите за ли-
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Фиг. 3 Разпределение на конкрементите по химичен състав
беше 92,0%, а на standard PCNL – 98,0% (p=0.151). Не
се установиха сигнификантни разлики в честотата на
интра- и постоперативните усложнения между двете
групи пациенти. Средният спад на Hg беше сигнификантно по-нисък в mini-perc групата, като необходимост хемотрансфузия беше наблюдавана при 2 пациенти от standard PCNL-групата (Таблица 2).
Преобладаващият химичен състав на конкремента
и в двете групи пациенти беше калциев оксалат (Фиг.
3).

ОБСЪЖДАНЕ
PCNL е методът на избор в минимално инвазивното лечение на конкременти с размери ≥ 20 мм [1]. От
въвеждането си в рутинната клинична практика през
80те години на 20ти век, PCNL се извършва стандартно през нефростомен канал с размери от 24 до 34 Fr.
С натрупването на клиничен опит в перкутанната бъбречна хирургия и развитието на ендоскопските технологии, се търсеха начини за намаляване на усложненията и повишаване на ефективността на метода.
Въпреки модификациите в хирургичната техника на
PCNL, тя все още е свързана със сериозни усложнения като хеморагия с необходимост от хемотрансфузия, докладвани в 1% - 18% от случаите [2, 3, 4].
През последните години беше предложена техниката на минимално инвазивна PCNL (mini-perc), базирайки се на хипотезата, че намаленият размер на
нефростомния канал (14-18 Fr) е свързан с намален
риск от хеморагия и намалена загуба на функционален бъбречен паренхим. Mini-perc беше описана за
първи път от Jackman et al. за лечение на бъбречни
конкременти в детска възраст [5]. В последващите
години техниката беше приложена успешно и за ле15
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тотрипсия на конкрементите и евакуация на фрагментите, също са фактори, имащи влияние върху оперативното време. Mini-perc техниката има предимството
на едностъпкова дилатация на нефростомния канал,
която пести оперативно време в сравнение с рутинно прилаганата в нашия център техника на дилатация с метален телескопичен дилататор на Alken при
стандартна PCNL. Лазерната литотрипсия на конкремента и необходимостта от литотрипсия на по-малки фрагменти при mini-perc техниката допринася за
удълженото оперативно време спрямо стандартната
PCNL, при която прилагаме ултразвукова литотрипсия
с едновременна аспирация на фрагментите. От друга страна, използването на “vacuum cleaner” ефекта
за евакуация на фрагментите при mini-perc, описан в
литературата, съкращава времето за екстракция като
премахва необходимостта от използването на щипки
[20]. Въпреки това, тенденцията за по-дълго оперативно време с редуцията на размера на нефростомния
канал, докладвана в литературата, беше наблюдавана
и в нашата серия пациенти [7,9,15,18,19].
Сравнителният анализ на безопасността на двата
метода в настоящето проучване не установи сигнификантни разлики в честотата на интра- и постоперативни усложнения между двете групи пациенти.
Средният постоперативен спад на Hg беше сигнификантно по-нисък в mini-perc групата (11,2±9,5 g/l срещу 16,6±9,3 g/l; p=0.008), но не беше установена сигнификантна разлика в честотата на хемотрансфузия
между двете групи пациенти (0% срещу 1,3%; р=0.733).
В ретроспективното си проучване Guisti et al. установиха, че намаляването на размера на нефростомния
канал е свързано с по-малък спад на хемоглобина и
по-ниска честота на хемотрансфузии [7]. Тази тенденция за намалена кръвозагуба, макар и несигнификантна в някои проучвания, беше потвърдена и от други
автори, сравняващи mini-perc със стандартната PCNL
[15,16,18]. При интерпретацията на тези резултати
трябва се имат предвид и други фактори, освен размера на нефростомния канал, имащи влияние върху
честотата на хеморагични усложнения след PCNL,
като размер на конкремента, оперативно време и
брой нефростомни канали [21,22].
Отчитаме, че настоящето проучване има някои
лимитиращи фактори. Макар и проспективно, това
е нерандомизирано сравнително проучване върху
последователна група пациенти с бъбречни конкре-

менти 20-30 мм. Въпреки, че не установихме сигнификантни разлики в ефективността и безопасността на
mini-perc в сравнение със стандартна PCNL, по-големият размер конкременти в standard PCNL - групата и
различните характеристики и локализация на конкрементите в двете групи пациенти, вероятно имат влияние върху получените резултати. Бъдещи рандомизирани сравнителни проучвания върху големи групи
пациенти ще дадат дефинитивен отговор за предимствата и недостатъците на mini-perc спрямо стандартната PCNL.
Заключение
Резултатите от настоящето сравнително проучване предполагат, че mini-perc и стандартната PCNL са
високо ефективни и безопасни методи за лечение на
конкременти в бъбрека с размери 20-30 mm. Mini-perc
техниката показа тенденция за удължено оперативно
време, но има предимствата на по-малък постоперативен спад на хемоглобина и по-ниска честота на хемотрансфузии в сравнение със стандартната PCNL.
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Периоперативни, ранни и късни постоперативни
усложнения при Диод-Лазерна енуклеация на
простатата – 5 годишно проследяване
K. Давидов, E. Попов, В. Роглев, Д. Златанов, Н. Стоянов,
Б. Божков, А. Попов
Отделение по урология, МБАЛ ”Токуда Болница-София”

Perioperative, early and late
postoperative complications of
Diode-laser enucleation of the
prostate – 5 years follow-up

K. Davidoff, E. Popov, V. Roglev, A. Popov, D. Zlatanov, N. Stoyanov,
B. Bojkov
Department of Urology, MHAT “Tokuda Hospital - Sofia”

РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

Въведение: Въвеждането на лазерните технологии в терапията на доброкачествената простатна хиперплазия и все по-широкото им прилагане в клиничната
практика през последното десетилетие, доведоха до ново ниво на безопасност на
хирургичното лечение на простатната жлеза.
Цел: Настоящето проучване цели да представи дългосрочните резултати в нашата
клиника при приложението на Диод-Лазерна Енуклеация на Простатата (ДиЛЕП) с
над 5-годишно проследяване и сравнението им с резултатите от трансуретрална
резекция на простатата (ТУР-П) по отношение на периоперативните и ранните и
късни постоперативни усложнения
Материал и методи: от м. март 2009 до м. октомври 2011 година, 100 пациента бяха подложени на ДиЛЕП с минимален период на проследяване от 60 месеца,
приключил септември 2016 за последния пациент. Техните резултати бяха сравнени с резултатите на аналогична по демографски показатели група от 100 пациенти
подложени на ТУР-П в същия времеви интервал и подложени на същия протокол
за проследяване.
Резултати: Като общ брой, броят на периоперативните усложнения при ДиЛЕП е
статистически по-нисък от този при ТУР-П (р <0,6). Съответно съотношението е 17
към 30 пациенти. При сравнение с групата пациенти с ТУР-П не се открива статистически значима разлика по отношение постоперативните усложнения.
Заключение: ДиЛЕП е ефективен ендоскопски метод, който освен това е по-малко травматичен. Значително намалената кръвозагуба по време на операция води
до по-малка нужда от кръвопреливане и снижена необходимост от иригация на
пикочния мехур. Също така в сравнение с ТУР-П трансуретралният катетър се отстранява по-рано след операцията и болничният престой е по-кратък.
Ключови думи: ДПХ, лазерна терапия на простата, диодни лазери, ТУР-П, интраоперативни усложнения, ранни и късни пост-оперативни усложнения

Introduction: The development of laser technologies for treatment of benign prostatic
hyperplasia and their widespread implementation in everyday practice in the last decade
led to a new level of safety and decreasing of the morbidity in surgical treatment of BPH.
Aim: The aim of our study is to present our long-term results with the use of Diode-Laser
Enucleation of the Prostate (DiLEP) with follow-up period of 5-years, and to compare
these results with TUR-P regarding perioperative and early and late postoperative
complications
Material and methods: Between March 2009 and October 2011, 100 patients were
subjected to DiLEP with minimal follow-up period of 60 months, which have concluded
in September 2016 for the last patient. Their results regarding complications were
compared to a group of 100 patients with identical preoperative parameters subjected to
TUR-P with the same follow-up period and protocol.
Results: The total number of perioperative complications is statistically significant lower
in the DiLEP group compared to TUR-P group (17 patients in the DiLEP group and 30
patients in the TUR-P group, р <0,6). No statistically significant difference was found
when comparing postoperative complications in the two groups.
Conclusion: DiLEP is effective endoscopic method, which has very limited morbidity.
The intraoperative bleeding is significantly reduced, which leads to lower level of
blood transfusions and reduced need of bladder irrigation. Compared to TUR-P,
the catheterization time is reduced by half, which allows for significantly shorter
hospitalization period.
Keywords: BPH, laser prostate surgery, diode laser, DiLEP, TUR-P, intraoperative
complications, early and late postoperative complications
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ВЪВЕДЕНИЕ:

извършване, многобройните процедури и техники
може да бъдат класифицирани на: трансуретрална
лазерна инцизия, трансуретрална контактна лазерна
вапоризация, интерстициална лазерна коагулация и
трансуретрална безконтактна лазерна коагулация(6,
7).
Въздействието на определен лазер върху тъканта
на простатата, независимо от това, дали прави разрез, вапоризира, коагулира или резецира, се определя от дължината на неговите вълни, мощността му
и вида на емисиите (продължителни или пулсиращи)
при хирургичното му приложение (8, 9, 10). Поради
тази причина общите термини като „лазерно лечение“ и „лазерна простатектомия“ трябва да се избягват (11) и вместо тях да се посочва наименованието
на специалния лазер.
Цел: целта на настоящето проучване е да представи нашите резултати от 5-годишно проследяване на
периоперативните, ранни и късни постоперативни
усложнения при извършване на Диод-лазерна енуклеация на простатата (ДиЛЕП), и сравнението им с
резултати от група пациенти подложени на биполярен ТУР-П в същия времеви интервал
Материал и методи: от март 2009 г. до октомври
2011 г., 100 пациента бяха подложени на ДиЛЕП с
минимален период на проследяване от 60 месеца,
приключил септември 2016 г. за последния пациент. Техните резултати бяха сравнени с резултатите
на аналогична по демографски показатели група от
100 пациенти подложени на ТУР-П в същия времеви
интервал и подложени на същия протокол за проследяване
За лазерната енуклеация беше използван Диоден
лазер - (680-1470 nm) – това е голяма група лазерни
системи, която през последните десет години имат
изключително широко приложение и развитие. Те
имат висок коефициент на ефективност по отношение на консумираната енергия и мощността на излъчваната лазерна енергия, миниатюрни размери
и ниска цена. Те имат отлични хемостатични и вапоризационни възможности. За трансуретралната
резекция беше използвана стандартна система за
биполярна резекция на простатата с резектоскоп с
постоянна промивна система.
Всички пациенти включени в проучването отговарят на следните критерии за включване в проучването:

Доброкачествената простатна хиперплазия (ДПХ)
е изключително чест проблем в урологичната практика. Едно популационно проучване, публикувано
през 2001, установява че то засяга приблизително
8.4% от мъжете на възраст 40-49 години и 33.5% от
тези на възраст 60-70 години.[1] В началото на 20-ти
век отворената простатектомия доби популярност
като метод за хирургично лечение на ДПХ. Отворената простатектомия е процедура с относително
висока честота на усложненията и дълъг период на
възстановяване, поради което във втората половина на века тя постепенно бе изместена от трансуретралната резекция на простатата (ТУР-П), която се
превърна в златен стандарт при хирургичното лечение на малки и умерено увеличени простатни жлези.
Високата ефективност, намалените разходи и бързото възстановяване са основните фактори довели до
популярността на ТУР-П. Трансуретралната резекция
обаче има своята немалка честота на усложнения,
включително нуждата от хемотрансфузии при 2.0-4.8
% от пациентите, и развитието на ТУР-синдром при
0-1.1% при монополярен ТУР-П[2].
Едно проучване с осем годишно проследяване на
голяма кохорта от 23,123 мъже, които са били подложени на ТУР-П показва кумулативна честота на
нуждата от повторни ендоурологични манипулации
в 14.7%[3] . Честотата на ТУР-синдрома се увеличава
с нарастване обема на жлезата над 45 g и резекционно време надхвърлящо 90 мин. [4]
Поради тези причини, през последните 15 години
бяха разработени множество алтернативни процедури с цел да постигнат ефективност идентична на
ТУР-П, но с минимизиране на броя усложнения и разходите. Много от тези процедури не изпълниха тази
задача, докато няколко от тях показват потенциала
да изместят ТУР-П, след като са показали обещаващи
резултати в големи рандомизирани проспективни
клинични проучвания. Това са методиките базиращи
се на лазерната енуклеация и лазерната вапоризация на простатната жлеза.
През 1979 г. Бьоверинг (5) публикува труд за клиничното приложение при карцином на простатата с
Неодим YAG-лазер. Чак в началото на 90-те години
лазерът започва да се прилага и за лечение на ДПХ
и скоро с помощта на медицинската индустрия постига зашеметяващ успех. Съобразно методиката на
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ложи вторична коагулация. При нито един пациент
не се е налагала хемотрансфузия. По време на операцията при четирима пациенти (4 %) се наблюдава
перфорация на капсулата на простатата. В резултат
на това при един пациент (1 %) се наблюдава перивезикален и ретроперитониален екстравазат на течност при постоперативната абдоминална сонография, съответно лекувана с диуретици. Това наложи
трансуретралният катетър да бъде оставен за още 24
часа допълнително.
Нараняване на стената на пикочния мехур се
наблюдава при 5 пациенти (5 %), а при един (1 %)
– нараняване на уретерален остиум. Споменатите
наранявания бяха причинени по време на фрагментацията с електрическа бримка на енуклеираната
простатна тъкан. В този случай отново беше приложено оставяне на катетъра за допълнителни 24 до
48 часа, което е единственото и достатъчно успешно лечение. На извършената венозна урография при
пациента с нараняване на уретералния остиум, не бе
констатирано смущение в дренажа на урината.
При нито от един пациенти не се наложи ре-катетеризация. При един пациент (1 %) се наложи допълнителна апикална резекция на по-късен етап,
понеже след декатетеризация не бе констатирано
особено подобрение в максималната сила на потока
на урината и в количеството остатъчна урина.
При трима пациенти (3 %) след операцията се наблюдава фебрилитет. Единственото необходимо лечение бе антибиотично, но се наложи удължен престой в болница в два от случаите. При един пациент
(1 %) в момента на изписване се наблюдава инконтиненция трета степен.
Сравнение на периоперативните усложнения
при ДиЛЕП и ТУР-П Нито при ДиЛЕП, нито при ТУР-П
бяха наблюдавани случаи на ТУР-синдром. При групата с ТУР-П последващ кръвоизлив се появи в 5
пъти по-често (5%), отколкото при група ДиЛЕП, което наложи в три случая (3%) да се извърши повторна
интервенция с цел коагулация. При трима пациенти
(3%) се наблюдава поява на кръвоизлив след изписване от болницата, което наложи повторна хоспитализация. При двама пациенти (2%) след ТУР-П се
наложи хемотрансфузия.
При ДиЛЕП не се е налагало повторно поставяне
на катетър, докато при ТУР-П това бе наложително
няколко пъти (7 пациента). При групата ДиЛЕП само

• клинично симптоматична ДПХ (IPSS ≥ 12); простатата с обем под 100 мл на трансабдоминален УЗ;
• максимална сила на потока на урината < 12 мл/сек
при минимален обем на микция от 150 мл;
• остатъчна урина ≥ 50 мл.
• Критерии за изключване от проучването:
• анатомично/неврологично доказан малък капацитет на пикочния мехур;
• миогенна хипотония или атония на пикочния мехур;
• неврологичен проблем с изпразването на пикочния
мехур;
• свръхактивност на детрузора, която не подлежи на
терапия и не е неврогенна;
• големи дивертикули на пикочния мехур, които задържат урина;
• предишна операция поради установяване на стриктура на уретрата, операция на простатата;
• конкомитантен карцином на простата или пикочния
мехур;
• Мултиморбидност (ASA IV).
Пациентите бяха проследявани на 1,6,12,24,36 и
60 месец след оперативното лечение. Използваните
методи за клинична оценка са IPSS, обем остатъчна
урина, а континентността и потентостта са оценявани с MSAM-7 въпросника

РЕЗУЛТАТИ:
Средната възраст на пациентите при които е извършен ДиЛЕП е 67,9 ± 7,3 години (56 -88 г.). Средния
обем на простататае 53,5 ± 20 мл (20-95мл ), средна стойност PSA – 5,0 ± 6,1 ηg/ml (0,2-48). Преоперативната стойност на хемоглобин е 14,6 ± 1,2 g/dl
(10,7-17,2), на хематокрит 42,3 ± 5,2 % (31,1-49.2), на
серумния натрий 139,9 ± 2,7 mmol/l (133-148). Средната сила на потока на урината е бяха 4,9 ± 3,8 мл/
сек (0-11) и средния обем остатъчната урина 235,0 ±
162,6 мл (50-1000). Резултатът от IPSS беше със средна стойност 22,0 ± 3,8 (13-33).
Групата пациенти подложени на ТУР-П в същия
времеви интервал има статистически еквивалентни
преоперативни показатели.
Периоперативни усложнения при пациентите след ДиЛЕП - При един пациент (1 %) се наблюдава следоперативно артериално кървене, което на20
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веднъж се наложи апикална повторна резекция, докато при група ТУР-П - три пъти 3%. И при двете групи имаше по един пациент, страдащ при изписването си от високостепенна стрес инконтиненция.
Като общ брой броя на периоперативните усложнения при ДиЛЕП е статистически по-нисък от този
при ТУР-П (р <0,6). Съответно съотношението е 17
към 30 пациенти. Периоперативните усложнения са
обобщени в Tаблица 1.

Таблица 2. Постоперативни усложнения
Постоперативни усложнения

ДиЛЕП ТУР-П

Р значимост
(двустранна)

Стриктура на уретрата

4(4,1 %) 3(3,3)

1,000

Склероза на шийката на пикочния
3(3,1)
мехур

3(3,3)

1,000

Рецидив на аденома

0(0 %)

1,000

1(1,0)

DiLEP

TURP

Асимптотична
значимост
(двустранна)

Клас по
Clavien-Dindo

Таблица 1 Периоперативни усложнения при ДиЛЕП и ТУР-П

Кървене

1

5

0,212

3b

Повторна коагулация

1

3

0,246

3b

Преливане на кръв

0

2

0,497

2

Перфорация на капсулата

4

4

1,000

1

Перфорация на пикочния мехур

5

2

0,445

1

Нараняване на остиума

1

0

1,000

1

Апикална повторна резекция

1

3

0,621

3b

Повторно поставяне на катетър

0

5

0,059

1

Постоперативна температура

3

4

1,000

2

Инконтиненция

1

1

1,000

3b

Сбор

17

30

0,068

Континенция - Преди операцията 60 пациента
(30 %) (27 от ДиЛЕП-групата и 33 от ТУР-П-групата)
се оплакваха от лека стрес инконтиненция, която се
изразява в неволно изпускане на капчици урина и
за която се е използвало максимално по една превантивна превръзка на ден. След една година тази
симптоматика продължаваше да се проявява при
пет ДиЛЕП-пациента (18,5 %) и при пет ТУР-П-пациента (15 %). Ново възникване на императивна инконтиненция се прояви само при един пациент (1,1 %),
който е от ДиЛЕП-групата. При един пациент от всяка група възниква де нововисокостепенна инконтиненция при натоварване, която продължаваше да се
проявява до 12 месеца след операцията.
Потентност - Общо 111 пациента (55,5 %) се
оплакваха преоперативно от еректилна дисфункция. 84 пациента от тях (42 %) (43 от ДиЛЕП-групата
и 41 от ТУР-П-групата) нямаха достатъчна ерекция,
за да могат да осъществят полов контакт. И в двете
групи имаше по един пациент, при който след операцията еректилната дисфункция изчезна изцяло. В
ДиЛЕП-групата двама от пациентите информираха
за значително подобрение на потентността. 10 от 89
ДиЛЕП-пациенти (11,2 %) и 9 от 86 ТУР-П-пациенти
(10,5 %) информираха за постоперативно влошаване
на еректилната функция.
Ретроградна еякулация - От сексуално активните
мъже 74 % от ДиЛЕП-групата и 70,3 % от ТУР-П-групата съобщиха за настъпване на постоперативна
ретроградна еякулация.

Постоперативни усложнения при ДиЛЕП При един пациент след 4 седмици, при други двама
след три месеца и при още един след 36 месеца (или
общо при 4,1 %) след оперативното лечение се установи стриктура на уретрата.
При трима се намери склероза на шийката на
пикочния мехур (3,1%) при контролния преглед след
6 месеца. Стриктурите на уретрата и склерозата на
шийката на пикочния мехур бяха лекувани посредством уретротомия интерна и съответно ТУР. При
един пациент след 30 месеца беше открит рецидив
на аденома (1 %).
При сравнение с групата пациенти с ТУР-П не се
открива статистически значима разлика по отношение постоперативните усложнения. Таблица 2

ОБСЪЖДАНЕ
Общият брой на констатираните периоперативни
усложнения в група ДиЛЕП е статистически по-нисък
от този в група ТУР-П (17 спрямо 30 пациента, р = 0.068)
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и то предимно за сметка на усложнения от клас 3b по
класификацията на Клавиен-Диндо (4 пациента при
група ДиЛЕП и 12 при група ТУР-П). От особено значение е значимото намаляване на броя усложнения
свързани с периоперативно кървене от простатното
ложе което се наблюдава както в нашата група пациенти, така и в проучванията утвърдили ХоЛЕП като водещ метод за лечение на ДПХ (12,13,14). Другата много значима група усложнения, които са значително
по-ниски в групата ДиЛЕП, са свързани с успешната
де-катетеризация (0 спрямо 5 пациенти съответно в
групите ДиЛЕП и ТУР-П с неуспешна декатетеризация,
р=0,059) и нуждата от повторна апикална резекция (1
пациент в група ДиЛЕП и 3 пациенти с ТУР-П, р=0.621).
Подобни резултати, вероятно свързани с по-големия
процент премахната обструктивна тъкан, цитират и
други автори (15,16,17)
При сравнението на групите ДиЛЕП и ТУР-П се вижда, че при късните усложнения няма съществена статистическа разлика. Тези резултати, както и честотата
на наблюдаваните усложнения в нашата серия, отговарят на цитираните в проучванията с дългосрочно
проследяване след лазерна енуклеация на простатата (18,19). Аналогични са и резултатите от проучванията проведени с използването на диоден лазер като
средство за лазерна енуклеация на простатната жлеза, макар и върху по-малки серии пациенти (20,21,22).

латор ще скъси оперативното време при ДиЛЕП и ще
направи безпроблемно приложението му при много
големи простатни жлези.
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Сравнителни резултати на лапароскопска
с отворена радикална нефректомия при
бъбречноклетъчен карцином Т1-Т2 NoMo
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Comparative results of
laparoscopic with open radical
nephrectomy in renal cell
carcinoma T1-T2 NoMo

N.Mihaylov, D. Shishkov, V. Pavlov, K. Marudov
Clinic of Urology
University Multiprofile Hospital for Active Treatment, Plovdiv

РЕЗЮМЕ:

ABSTRACT

Въведение и цел: Ракът на бъбрека или бъбречно-клетъчният карцином представлява 2 - 3% от всички ракови заболявания. Той е най-честото туморно образование на бъбрека и представлява 85-90% от всички злокачествени тумори на
бъбреците.
През 1991 Clayman извършва първата лапароскопска нефректомия с техника an
block отстраняване на бъбрека и още при първите проучвания лапароскопската
радикална нефректомия се обявява за стандарт при оперативното лечения на бъбречно-клетъчния карцином Т1-Т2 NoMo.
Целта на настоящото проучване е да оценим вида и тежестта и сравним постоперативните усложнения при пациенти, лекувани с отворена и лапароскопска
радикална нефректомия за бъбречно-клетъчния карцином в стадии Т1-Т2 NoMo.
Материали и методи: Анализирахме данните на 47 пациента с доказан бъбречно-клетъчен карцином, лекувани в нашата клиника за 7 годишен период
- от 2008 – 2015 година. 22 от пациентите бяха оперирани с трансперитонеална
лапароскопска радикална нефректомия, а 25 с отворена радикална нефректомия.
Средната възраст беше 63 години( от 58 до 74 години), жените в изследването бяха
15, а мъжете 32 на брой. Бъбречноклетъчния карцином беше локализиран в 26 от
случаите в десен бъбрек и 21 в ляв бъбрек.
Резултати: Не установихме разлика в показателите на двете групи пациенти по
отношение на възраст, тегло, височина и оперативно време В групата пациенти,
при които беше извършена лапароскопска операция, се установи по-малка кръвозагуба, по-малка нужда от постоперативно обезболяване и по-кратък болничен
престой.
Заключение: Лапароскопска радикална нефректомия при пациенти с рак на
бъбрека в стадии Т1-Т2 NoMo е безопасна, надеждна процедура, с намалена
кръвозагуба и по-кратък болничен престой в сравнение с отворената хирургична
нефректомия.
Ключови думи: бъбречно-клетъчен карцином, радикална нефректомия, лапароскопия;

Itroduction and aim: Kidney cancer or renal cell carcinoma represents 2-3% of all
cancers. It is the most frequent tumor of the kidney education and represents 85-90% of
all malignant kidney tumors
Since the first series of laparoscopic nephrectomies were introduced in 1991 by Clayman,
laparoscopic radical nephrectomy (LRN) has become the standard technique for radical
nephrectomies for T1 renal tumors.
The purpose of this study is to present our experience to evaluate and compare the
postoperative complication rate and clinical follow-up of patients treated for T1 – Т2
renal cancer by open or laparoscopic nephrectomy at the same institution, as this
approach appears to be attractive for treating small renal cancers.
Materials and Methods: We followed 47 patients in 7 years– from 2008 to 2015 year,
22 patients underwent transperitoneal laparoscopic and 25 open radical nephrectomy.
Women in the study were 15, the men were 32. Cancer in the left kidney– 21; in the
right kidney– 26
Results: There were no differences between the laparoscopic and open groups in age,
sex ratio, weight, height, operative duration (134 vs 142 min), tumour diameter. Patients
who underwent laparoscopic surgery had less blood loss (110 vs 310 mL), less need for
transfusion, a lower consumption of analgesia drugs, and shorter hospitalization (5 vs
9 days).
Conclusions: Laparoscopic radical nephrectomy for patients with T1 renal cancer is a
safe, reliable procedure that decreases hospitalization time and bleeding, and ensures the
same cancer control as open nephrectomy.
Кey words: renal cell carcinoma , radical nephrectomy, laparoscopy,
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ВЪВЕДЕНИЕ:

и метод на избор за лечение на локализирания бъбречен карцином. Класическата хирургична нефректомия в сравнение с лапароскопската нефректомия
е съпроводена с по-голяма кръвозагуба и по-голяма
хирургична травма.

Бъбречно-клетъчният карцином представлява
2-3% от всички ракови заболявания. Той е най-честото
туморно образование на бъбрека и представлява 8590% от всички злокачествени тумори на бъбреците.
Среща се малко по-често при мъжете (1.6 : 1). Средната възраст при поставяне на диагнозата е 64 години..
Тютюнопушенето, затлъстяването и артериалната хипертония са фактори, които могат да увеличат риска
от развитие на тумор на бъбрека.
Бъбречно-клетъчните тумори имат относително
бавно развитие, ограничено първоначално в пределите на самия бъбрекн, но при прогресията на заболяването може да достигне до много големи размери
– над 15-20 см.
Характерно за туморите на бъбрека е ранното метастазиране по кръвен (венозен) път, първоначално
в бъбречната вена, а в по-напреднали стадий е възможно “туморния тромб” да достигне и до дясното
сърдечно предсърдие. По тази причина, най-честите
далечни метастази са в белия дроб.
Бъбречноклетъчният карцином се характеризира с окултно протичане при голяма част от болните.
Класическата триада от болка в поясната област, хематурия и коремен тумор е рядко срещана (10%) и е
индикатор за напреднало заболяване. 25-30% от пациентите са асимптомни и диагнозата им се поставя
при случайно рентгенологично изследване.
Най-честите клинични прояви на бъбречно-клетъчен карцином са хематурия (40%), болка в поясната
област (40%), палпируема маса в лумбалната област
или корема (25%). Другите признаци и симптоми са:
загуба на тегло (33%), фебрилитет (20%), хипертония
(20%), хиперкалциемия (5%), нощно изпотяване, отпадналост и варикоцеле от съответната страна.
Хирургичното лечение остава най-ефективното терапевтично решение при локализиран бъбречно-клетъчен карцином. През 1991 Clayman (1)
извършва първата лапароскопска нефректомия с
an block техника за отстраняване на бъбрека. Още
първите проучвания върху ефикасността и безопасността на лапароскопската радикална нефректомия я
препоръчват като стандарт при оперативното лечения на бъбречно-клетъчния карцином в стадии Т1-Т2
NoMo. С натрупването на опит през годините лапароскопската радикална нефректомия вече е стандартна
процедура в големите урологични центрове по света

Целта на настоящото проучване е да оценим вида
и тежестта и сравним постоперативните усложнения
при пациенти, лекувани с отворена и лапароскопска
радикална нефректомия за бъбречно-клетъчния карцином в стадии Т1-Т2 NoMo. Да споделим нашият опит
при лапароскопските оперативни техники и оценим
предимствата им в сравнение с отворените хирургични техники, при спазване на индикациите за прилагането им.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ:
В Клиниката но урология към УМБАЛ, Пловдив
направихме извадка от клиничната база данни на 278
болни оперирани за период от седем години (от 2008
до 2015 година) по повод на бъбречно - клетъчен
карцином в различен стадии развитие на заболяването. Извършихме ретроспективно, нерандомизирано проучване върху 47 пациента с карцином на
бъбрека в стадии Т1-Т2 N0M0, със сходна морфологична и патоанатомична находка. От тях 22 пациенти
бяха оперирани с трансперитонеална лапароскопска
радикална нефректомия, а 25 с отворена радикална
нефректомия.
Средната възраст на пациентите беше 63 години
(от 58 до 74 години), жените в проследяването бяха 15,
а мъжете 32 на брой. Бъбречноклетъчния карцином
беше локализиран в 26 от случаите в десен бъбрек и
21 в ляв бъбрек. Средният размер на тумора беше 4.5
сm (от 2 до 7 сm), без да се надхвърля размера от 7 сm
. Болните оперирани лапароскопски, бяха обезболявани еднократно в деня на операцията и при нужда
през следващите дни, докато болните оперирани с
отворена операция през първите 3 дни.
При всички пациенти бяха изследвани, възраст,
пол, локализация и размери на тумора, BMI, риск ASA,
оперативно време, оперативна кръбозагуба и болничен престой. (Таблиица 1)
Диагнозата беше поставена с анамнеза, физикален
преглед, лабораторни изследвания, образни изследвания – ехография, венозна урография, компютърна
томография (CT) и/или магнитно резонансна томо25
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Таблиица 1. Основни параметри, характеризиращи пациентите
Характеристика
на пациентите и
проследяване:

Лапароскопска
радикална
нефректомия:

Отворена
радикална
нефректомия:

Пол:
- мъже: (брой)
- жени: (брой)

15
7

15
10

14
8
59.2 (58 – 71)
28.6 (17.5-32.5)
1.86 (1–3)

15
10
63.2 (60 – 74)
32.5 (23.5 – 37.5)
2.4 (1–3)

134 (60 – 240)

142 (85 – 220)

160 (20 – 850)

310 (150 – 1100)

6 (2 – 13)

9 (7 – 17)

3.93 сm (2 – 7)

4.8 сm (2 – 8)

14.4 (1 – 48)

19.4 (1 – 36)

Локализация:
- десен бъбрек: - брой
- ляв бъбрек: - брой
Възраст – години:
BMI (kg/m2)
Риск по АСА:
Средно оперативно
време: (минути)
Средна оперативна
кръвозагуба: (милилитри)
Среден болничен престой:
(дни)
Диаметър на тумора: (сm)
Среден
период
на
проследяване: (месеци)

Фиг. 1.
за 48 часа.
• лезия на черен дроб – консервативна лекувана
• преминаване към отворена операция, поради
сраствания от предходна бъбречна оперативна интервенция
В групата с отворена радикална нефректомия наблюдавахме усложнения при 5-ма пациенти- 20%
• при 2-ма от пациентите се наложи постоперативно
заместване с кръвни продукти
• при 1 от пациентите се разви хипостатична пневмония
• при 1 пациент по повод профузно кървене, се наложи ревизия и се поставиха хемостатични гъби и се
проведе заместителна терапия с кръвни продукти
• при 1 от пациентите се засегна плеврата по време
на оперативнатаа интервенция и се постави аспирационен дрен интраоперативно.
В групата пациенти с лапароскопска нефректомия
наблюдавахме по-ниска кръвозагуба - средно 110 ml,
спрямо 310 ml при групата с хирургична нефректомия, по-малка нужда от постоперативно обезболяване и по- кратък среден болничен престой – съответно 5 дни и 9 дни.
Средният размер на тумора при лапароскопските
операции беше 3.93 cm (от 2 до 7 cm) и 4.8 cm (от 2
до 8 cm) при отворените операции, който не показва
статистически значима разлика. По преценка на оператора, след съответната консултация с анестизиолог,
на болните с по-висок BMI и с по-висок риск по АSA
беше предложена отворена хирургична операция.
Следоперативното наблюдение включваше само

графия (МRT) , и оценка на анестезиологичния риск
по АSA. При всички пациенти след хоспитализацията,
предоперативно беше започнато антибиотично лечение и тромбоемболична профилактика с ниско молекулярен хепарин.
Хирургичното лечение извършвахме с лумботомия
и ретроперитонеална нефректомия при отворените и
с трансперитонеален достъп при лапароскопските
операции. (Фиг. 1).

РЕЗУЛТАТИ:
Не установихме значима разлика по отношение на
възраст, BMI и оперативно време, между пациентите при които е извършена лапароскопска и отворена
операции.
Наблюдаваните усложнения при двете групи пациенти също не показват значима разлика, като честота,
въпреки че са различни по характер и терапевтично
поведение.
В групата с лапароскопска нефректомия наблюдавахме усложнения при 3-ма пациента - 13.6%.
• пневмоторакс - лекуван с поставяне на гръден дрен
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част от пациентите. Протоколът за проследяване
включваше извършването на образни и лабораторни изследвания на 6-ти, 12-ти, 24-ти, 36-ти и 60-ти
постоперативен месец. При един от пациентите опериран с отворена радикална нефректомия се разви
бъбречна недостатъчност две години след операцията вследствие на диабетна нефропатия. При пациентът беше започнато диализно лечение. Двама
от наблюдаваните пациенти екзитираха по време на
проследяването вследствие на други заболявания.

инвазивен метод за лечение на бъбречно-клетъчния
карцином в стадии Т1-Т2 NoMo, в сравнение с отверената радикална нефректомия. Предимствата са
в по-малката кръвозагуба, по-малката хирургична
травма, по-краткият болничен престой и по-бързото
следоперативно възстановяване. Лапароскопската
радикална нефректомия има еднаква лечебна ефективност по отношение на онкологичните резултати в
сравнение с конвекционалната хирургия при бъбречноклетъчния карцином Т1-Т2 N0 M0

ОБСЪЖДАНЕ:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Нашето ретроспективно проучване върху вида и
тежестта на постоперативните усложнения при пациенти, лекувани с отворена и лапароскопска радикална нефректомия за бъбречно-клетъчния карцином в
стадии Т1-Т2 NoMo показаха, че в сравнение с конвенционалната хирургия, лапароскопската намалява
постоперативната болка, престоя в болницата и позволява на пациента да възобнови нормалните си дейности по-бързо.
Различни проучвания също потвърждават ползата
от тази по-малко инвазивна процедура и незименно
показват предимствата на лапароскопската радикална нефректомия пред отворената операция при бъбречно-клетъчния карцином в Т1-Т2 NoMo стадий.
(2,3,4,5)
Въпреки предимствата, като по-лесен достъп до
съдовете на бъбречния хилус и по-голямо оперативно поле, трансперитонеалния лапароскопски достъп
достъп има и потенциални недостатъци – изисква солиден технически опит и крие риск от нараняване на
коремни органи и/или кръвоносни съдове..
Нашият клиничен опит в лапароскопската хирургия показва, че лапароскопската радикална нефректомия е високо ефективен, безопасен и минимално

Лапароскопската нефректомия е метод на избор
при хирургичното лечение на пациенти с бъбречно-клетъчен карцином в стадий Т1-Т2N0M0.
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Приложение на лапароскопска простатектомия при
лечението на доброкачествена простатна хиперплазия със
значителен обем – начален опит и обзор на литературата
K. Давидов, E. Попов, В. Роглев, Д. Златанов,
Н. Стоянов, Б. Божков, А. Попов
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Laparoscopic simple prostatectomy in
the treatment of BPH with significant
volume of the prostate – initial
experience and literature review

K. Davidoff., E. Popov, V. Roglev, A. Popov, D. Zlatanov,
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ABSTRACT
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Въведение: В миналото възможностите на уролога при лечението на случаите на
силно увеличени в резултат на ДПХ простатни жлези бе ограничен. Основна и единствена процедура при простатни жлези със значителен обем надхвърлящ 100 мл
бе отворената простатектомия/аденомектомия. Едва през последното десетилетие
с развитието на биполярния ТУР-П и лазерната хирургия на простатата се появиха алтернативи на тази класическа оперативна техника. Въпреки това случаите на жлези
с екстремни обеми все още представляват сериозно хирургично предизвикателство
при използването на минимално-инвазивни методи. Една алтернатива в тези случаи
представлява лапароскопската простатектомия на простатната жлеза.
Материал и методи: В периода 5.2016-9.2016 в нашата клиника бяха извършени
5 лапароскопски простатектомии. Прилаганата оперативна техника е с използване на
5 лапароскопски порта (1 порт 12 мм, 1 - 10 мм и 3 - 5 мм). Достъпът е екстраперитонеален с ретропубичен достъп до простатата.
Резултати: Средната възраст на пациентите е 69,8 години (67-74 години), средния
обем на простатната жлеза е 108 мл (65-160 мл). При един от пациентите с простата с обем 65 мл като допълнително показание за извършване на лапароскопска
простатектомия бе наличието на множествена мехурна литиаза. Оценката по АСА на
всички пациенти е 3. Оперативното време е 85 мин (65-100 мин). Не са наблюдавани
интраоперативни усложнения и нужда от конверсия.
Обсъждане и заключение: На базата на ограничената по обем налична литература лапароскопската простатектомия на простатната жлеза е ефективна и безопасна
процедура при случаите на екстремни по обем простати. Тази техника дава по-кратко
оперативно време в сравнение с лазерната енуклеация на простатата в тези случаи,
като дава резултати еквивалентни на отворената простатектомия при много пониско ниво на усложнения.
Лапароскопската простатектомия предлага една алтернатива за лечение при пациентите със значителни по обем ДПХ на простатната жлеза, съчетаваща безопасността и
бързото възстановяване на минимално-инвазивните методи на лечение с ефективността и краткото оперативно време на отворената простатектомия.
Ключови думи: ДПХ, лазерна терапия на простата, лапароскопска простатектомия,
отворена простатектомия на простатната жлеза

Traditionally the therapeutic options in cases of severely enlarged prostates due to BPH
(approximately over 100 ml) were extremely limited. The main and only surgical option
in these cases was the open simple prostatectomy. During the last decade with the
emergence of bi-polar TUR-P and laser surgery of the prostate, alternatives of this classical
surgical intervention were established. Nonetheless the cases of extremely enlarged
prostate still represent serious challenge when using minimally invasive transurethral
surgical methods. One alternative in these cases is the laparoscopic simple prostatectomy.
Material and methods: During the period 5.2016-9.2016, 5 simple laparoscopic
prostatectomies were performed. We have used 5-port operative technique (1 port
12 mm, 1 - 10 mm и 3 - 5 mm). The laparoscopic approach is extraperitoneal with
retropubic enucleation of the prostate gland.
Results: Mean age of the patients is 69,8 years (67-74 years), mean volume of the
prostate - 108 ml (65-160 ml). In one of the cases with prostate volume of 65 ml,
additional indication for laparoscopic simple prostatectomy was multiple bladder calculi.
In all patients ASA score is 3. Mean operative time is 85 min (65-100 min). We haven`t
observed intraoperative complications and the need to conversion to open surgery.
Обсъждане и заключение: Based on a limited volume of publications laparoscopic
simple prostatectomy is effective and safe procedure in cases of prostates with extreme
volumes due to BPH. This technique allows for shorter operative time compared to
laser enucleation of the prostate in these cases, while giving results equivalent to open
prostatectomy with much lower level of complications.
Keywords: BPH, laser prostate surgery, laparoscopic simple prostatectomy, open simple
prostatectomy
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ВЪВЕДЕНИЕ
При избора на оперативен метод при доброкачествена простатна хиперплазия (ДПХ) се взимат под
внимание множество фактори - опит, налична апаратура, обем на простатната жлеза, предходни операции в областта на таза. Следва обсъждане с пациента
и избор на най-подходящ метод за лечение. Класически те се свеждат до два основни метода:
- Трансуретрална хирургия - водещият в последните десетилетия ендоскопски метод за хирургични интервенции на долните пикочни пътища.
извършва се със специален инструментариум през
пикочния канал. Класически метод, познат като трансуретрална резекция на простатата. Резекцията се
извършва с височестотен ток – монополярен, а през
последните години и биполярен ТУР-П. Въвеждането
на лазерните технологии в този вид хирургия даде новия златен стандарт във вариант лазерна енуклеация
на простатната жлеза(1, 2, 3). Потенциален недостатък
на трансуретралния достъп е значително удълженото
оперативно време при екстремно увеличена простата и придружаваща друга патология, като конкременти на пикочния мехур, което от своя страна води до
проблеми от анестезиологично естество и значително повишава риска от развитие на постоперативни
стриктура на уретрата и склероза на мехурната шийка.
- Класическа отворена простатектомия - При
този метод лечението се извършва през оперативен
разрез с различни достъпи (трансвезикален, ретропубичен, перинеален) Простатната жлеза се енуклеира дигитално.(4,5). Методът има своите недостатъци,
свързани с наличието на оперативна рана, по-дългия
болничен престой и по-бавното възстановяване. По
тази причина неговото приложение намалява в последните години, а неговата роля се запазва само при
екстремно увеличени по обем простатни жлези или
при съпътстваща патология, като конкременти и дивертикули на пикочния мехур.
- Лапароскопска простатектомия - Лапароскопската простатектомия съчетава минимална инвазивност и бързо възстановяване подобно на трансуретралната хирургия от една страна с възможността
за лечение на големи по обем простатни жлези и/или
придружаваща патология на долните пикочни пътища, с кратко оперативно време по подобие на отворената простатектомия(6, 7). Възстановяването е кратко,

Разрез при
Дупки на кожата при
отворена операция
лапароскопска операция
Фиг 1 Разлика между оперативните разрези при класическа отворена и
лапароскопска простатектомия
кръвозагубата и болката са незначителни. Връщането към бита и социалния живот е бързо. Методът е
особено подходящ при ДПХ със значителен обем, и
анатомично грацилна уретра при което съществуват
потенциални рискове за нейното увреждане, особено
при удължено оперативно време(8,9).

НАЧАЛЕН ОПИТ И РЕЗУЛТАТИ
Материал и методи: В периода 5.2016-9.2016 в нашата клиника бяха извършени 5 лапароскопски простатектомии. Използваната оперативна техника е с 5
лапароскопски порта (1 порт 12 мм, 1 - 10 мм и 3 - 5
мм). Достъпът е екстраперитонеален с ретропубичен достъп до простатата (техника на Миллин) (фиг 2
и 3). След постигането на капноретроперитонеум се
извърша лигиране на дорзалния плексус на простата
по начин идентичен на извършвания при радикална простатектомия. Следва трансверзален разрез на
предната стена на простатната капсула и енуклеиране по тъп и остър начин на простатната тъкан в плана
вървящ по хирургичната капсула на простатата. Хемостазата на простатното ложе се постига с биполярна коагулация и при нужда резорбируеми лигатури.
Включването на този терапевтичен метод се базира на
опита натрупан при извършването на лапароскопска
радикална простатектомия през последните години.

РЕЗУЛТАТИ
Средната възраст на пациентите е 69,8 години (6774 години), средния обем на простатната жлеза е 108
мл (65-160 мл). При един от пациентите с простата с
обем 65 мл като допълнително показание за извършване на лапароскопска аденомектомия бе наличието
на множествена мехурна литиаза. Средната оценка
по IPSS e 21,6 (19-31). 3 от пациентите (60 %) са били
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Фиг 2 Екстракция на енуклеираната простатна тъкан

Фиг 3 Простатното ложе след енуклеиране на простатната тъкан

катетеризиране преоперативно поради епизод на
остра ретенция. Оценката по АСА на всички пациенти
е 3. Оперативното време е 85 мин (65-100 мин). Не са
наблюдавани интраоперативни усложнения и нужда
от конверсия.
Средното спадане на хемоглобина постоперативно е 15,6 г/л (0-22 г/л), при нито един от пациентите не
е имало нужда от хемотрансфузия. Средната продължителност на постоянна иригация на пикочния мехур
е 30,1 часа (18-48 часа), средния болничен престой
е 6,1 дни (5-7 дни). Уретралният катетър е снет на 4,3
постоперативен ден (4-6 постоперативен ден). След
снемането на уретралния катетър всички пациенти
са уринирали спонтанно с добра струя (средна стойност на дебит на урината – 18,6 мл/ сек, 13 – 22мл/
сек). Средното количество остатъчна урина е 58,6 мл
(0-115 мл)

трайно подобрение на симптоматиката с минимални
усложнения(2,3). Въпреки това при екстремно уголемени простатни жлези все още се прибягва към класическата отворена простатектомия. Въпреки че тя е
високо-ефективна, отворената оперативна техника е
свързана със значителна честота на усложнения и дълъг период на възстановяване(4,5).
Лапароскопската простатектомия (ЛП) е въведена
от Mariano и сътр. през 2002[6]. Резултати от приложението и показват еквивалентна ефективност в сравнение с отворената простатектомия, но при значително
намалени периоперативни усложнения и болничен
престой[7]. Наскоро приложението на ЛП при големи
по обем простатни жлези бе сравнено с ТУР-П. Сравнението показва по-малък обем остатъчна простатна
тъкан, по-кратко време на катетеризация при лапароскопската операция, както и по-малка честота на късни усложнения (стриктури на уретрата и стрес-инконтиненция ) и по-добри функционални параметри след
втората година от операцията[8].
Минималната кръвозагуба при ЛП, дори в тази
технически проблемна група пациенти, може да се
обясни с повишеното налягане при инсуфлацията на
CO2, както и употребата на ултразвуковия скалпел
дава едно относително безкръвно поле. Постоперативната нужда от иригация на пикочния мехур са минимални и изключително рядко се наблюдава образуването на съсиреци.
Един от недостатъците на представяната лапароскопска техника е фактът че предходни хирургични интервенции в долната част на корема могат

ОБСЪЖДАНЕ
Настоящето ниво на технологии представя широк арсенал от минимално-инвазивни методики за
лечение на ДПХ. Трансуретралните методи (биполярен ТУР-П и лазерната хирургия на простатната жлеза) са метод на избор при оперативното лечение на
ДПХ. Идеалния подход за оперативното лечение на
значителни по обем простатни жлези все още е дискутабилен. Според настоящите насоки за добра клинична практика на European Association of Urology
guidelines, препоръчваната оперативна техника при
простати надхвърлящи 80 гр е лазерната енуклеация
на простатната жлеза(1). Този метод дава значително и
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да променят анатомията на екстраперитонеалното
пространство до степен да направят операцията технически невъзможна. Друг потенциален проблем е
липсата на предходен лапароскопски опит при някои
уролози [9,10]. Тази оперативна техника е изключително интуитивна и лесна за приложение за уролози
с предходен опит от извършени радикални простатектомии, което е една от най-честите лапароскопски
урологични операции.

2. Wilson N, Mikhail M, Acher P, Lodge R, Young A. Introducing
holmium laser enucleation of the prostate alongside
transurethral resection of the prostate improves outcomes of
each procedure.Ann R Coll Surg Engl. 2013;95:365–8.
3. Kuntz RM, Lehrich K. Transurethral holmium laser enucleation
versus transvesical open enucleation for prostate adenoma
greater than 100 gm.: A randomized prospective trial of 120
patients. J Urol. 2002;168:1465–9.
4. Serretta V, Morgia G, Fondacaro L, Curto G, Lo
bianco A, Pirritano D, et al. Open prostatectomy for
benign prostatic enlargement in southern Europe
in the late 1990s: A contemporary series of 1800
interventions. Urology. 2002;60:623–7.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На базата на ограничената по обем налична литература лапароскопската простатектомия е ефективна
и безопасна процедура при случаите на екстремни
по обем простати. Тази техника дава по-кратко оперативно време в сравнение с лазерната енуклеация
на простатата в тези случаи, като дава резултати еквивалентни на отворената простатектомия при много
по-ниско ниво на усложнения. Важно ограничение
на този лапароскопски метод е че той следва да бъде
прилаган само от опитни лапароскописти. Лапароскопската простатектомия предлага една удачна алтернатива при пациентите със значителни по обем
ДПХ, съчетаваща безопасността и бързото възстановяване на минимално-инвазивните методи на лечение с ефективността и краткото оперативно време на
отворената простатектомия. Тези факти се потвърждават и в нашия начален опит с приложението на лапароскопската простатектомия.
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Сравнение на постоперативните микционни параметри
при диод лазерна енуклеация на простатата (Диод-ЛЕП)
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Comparison of post-operative
parameters of micturion after Diodelaser enucleation of the prostate and
TUR-P – 5 years follow-up

K. Davidoff, E. Popov, V. Roglev, A. Popov, D. Zlatanov,
N. Stoyanov, B. Bojkov

РЕЗЮМЕ:

ABSTRACT

Въведение: В последното десетилетие развитието на лазерните технологии доведе до сериозна промяна в оперативното лечение на ДПХ и отне монополното място
на ТУР-П като златен стандарт.
Цел: Настоящето проучване цели да представи дългосрочните резултати по отношение параметрите на микцията в нашата клиника при приложението на Диод-ЛЕП
(ДиЛЕП) с над 5-годишно проследяване и сравнението им с резултатите от ТУР-П
Материал и методи: от март 2009 до октомври 2011 г., 100 пациента бяха подложени на ДиЛЕП с минимален период на проследяване от 60 месеца, приключил
септември 2016 г. за последния пациент. Техните резултати бяха сравнени с резултатите на аналогична по демографски показатели група пациенти подложени на
ТУР-П в същия времеви интервал и подложени на идентичен протокол за проследяване.
Резултати: В сравнение с изходните данни пет години след операцията, средната
стойност на IPSS се подобри с повече от 8 пъти в ДиЛЕП-групата и около 6,5 пъти
в ТУР-П-групата. Средната стойност на максималния уринен поток се покачи в
ДиЛЕП-групата с 6 пъти, а в ТУР-П-групата с почти пет пъти. Средното количество
остатъчна урина се подобри при пациентите от ДиЛЕП-групата с повече от 96 % а в
ТУР-П-групата с повече от 90 %.
Заключение: нашите петгодишни изследвания показват че ДиЛЕП е поне толкова
ефективна и с продължително действие, колкото ТУР-П.
Ключови думи: ДПХ, лазерна терапия на простата, диодни лазери, ТУР-П, IPSS,
дебит на урината, остатъчна урина

Introduction: During the last decade the development of laser technologies for BPH has
led to serious changes in the surgical treatment of BOO and took away the monopoly of
TUR-P as a “gold standard” procedure for this indication.
Purpose: The aim of our study is to present our long-term results regarding postoperative parameters of micturition with the use of Diode-Laser Enucleation of the Prostate
(DiLEP) with follow-up period of 5-years, and to compare these results with TUR-P
Materials and methods: In the period March 2009 - October 2011 100 patients were
subjected to DiLEP with minimal period of follow-up of 60 months, which had concluded
in September 2016 for the last patients in the study. The results of the DiLEP group are
compared with a group of 100 patients, analogical by demographic and pre-operative
parameters, subjected to TUR-P during the same time interval and with identical follow-up period.
Results: When comparing with pre-operative parameters 5 years after the operation,
mean value of IPSS has decreased more than 8 times in DiLEP patients and approximately
6,5 times in TUR-P group. Mean value of maximum urine flow rate has increased 6 times
in DiLEP group, and more than 5 times in TUR-P group. Mean volume of residual urine has
decreased with more than 96 % after DiLEP, and more than 90 % after TUR-P.
Conclusion: Our five years long-term results show that DiLEP is at least as effective as
TUR-P and with comparably durable results.
Keywords: BPH, laser prostate surgery, diode laser, DiLEP, TUR-P, IPSS, urine flow, residual urine
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ВЪВЕДЕНИЕ

терапии са по-ефективни от алфа-блокерите, но имат
около 10 % провалени терапии на година и степен
на необходимост от повторна процедура (в повечето
случаи ТУР-П) от 20-25 % в рамките на 2-3 години (4).
Хипотетичните предимства на минимално-инвазивните процедури са намаленият риск от стриктура
и стрес-инконтиненция, както и запазването на антеградната еякулация при доказано подобряване на индекса на симптомите, подобряване на максималната
сила на потока на урината, както и постигане на пълно
евакуиране на остатъчната урина. И въпреки това до
началото на хилядолетието не може да бъде открита
алтернативна процедура на ТУР-П, която по своята
ефективност и устойчивост е ненадмината и в крайна
сметка не може да бъде заменена (5).

Преди въвеждането на ТУР-П през 30-те години отворената простатектомия беше единствената възможност за терапия при лечение на ДПХ. В сравнение с
простатектомията, ендоскопската техника ТУР-П има
същият ефект, но е по-малко инвазивен и по-изгоден
от финансова гледна точка метод. Тези предимства са
допринесли на времето за превръщането на ТУР-П в
монополна терапевтична процедура за микционни
смущения при малки до средно големи простати. И
въпреки че и до днес ТУР-П се смята за златен стандарт на оперативната терапия на доброкачествена
хиперплазия на простатата, през последните десетилетия и най-вече в началото на 90-те години, след
въвеждането на медикаментозната терапия, ТУР-П все
по-често се подлага на критика. Причината за това е
смъртността при ТУР-П, която от 2,5 % в началото на
60-те години и 0,23 % през 80-те години сега спадна до
под 0,2 % (1) и по този начин е напълно приемлива. От
решаващо значение е намалената честота на пери- и
постоперативни усложнения през годините до 15–20
% (2) и степента на повторна интервенция до 10-15 %
в рамите на 10 години след ТУР-П. Въпреки че повече от 70 % от пациентите с СДПП поне временно са
могли да бъдат лекувани медикаментозно, този вид
терапия не е алтернатива и преди всичко не замества
ТУР-П. При много пациенти дори и след медикаментозно лечение на СДПП се налага задължително и
ТУР-П, като прогресията на състоянието въпреки медикаментозното лечение е една от абсолютните индикации за операция.
Продължават да се търсят алтернативни оперативни методи за лечение на доброкачествена хиперплазия на простатата, които да са по-малко инвазивни,
и въпреки това еднакво ефективни, със съответното
подобряване на симптомите, на потока на урината и
на остатъчната урина. Освен това степента на усложнения и необходимостта от повторна интервенция
трябва да се намалят до минимум. Оптимално би било,
ако процедурата може да се проведе амбулаторно и
без пълна упойка. Само в периода от 1989 г. до 1995
г. са се появили над 1100 статии за лечение на доброкачествената хиперплазия на простатата (3) и междувременно урологът може да реши дали да прилага
вапоризация, аблация, лазерна коагулация, лазерна
резекция, или лечение с микровълни или ултразвук.
Първоначално-разработените минимално-инвазивни

ЦЕЛ
Целта на настоящето проучване е да представи
нашите резултати от 5-годишно проследяване на постоперативните микционни параметри при извършване на ДиЛЕП, и сравнението им с резултати от група
пациенти подложени на ТУР-П в същия времеви интервал

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
За периода от март 2009 г. до октомври 2011 г., 100
пациента бяха подложени на ДиЛЕП с минимален
период на проследяване от 60 месеца, приключил
септември 2016 г. за последния пациент. Техните резултати бяха сравнени с резултатите на аналогична по
демографски показатели група от 100 пациенти подложени на биполярен ТУР-П в същия времеви интервал и подложени на същия протокол за проследяване.
Протоколът на проучването е проспективно, рандомизирано и уницентрично клинично изследване за
сравнение на два оперативни метода. Рандомизацията бе извършена с уеб-базираната програма Research
Randomizer. Ефективността на ДиЛЕП и биполярния
ТУР-П бе сравнявана в периода на проследяване по
следните параметри - IPSS, максимална сила на потока на урината и обем остатъчна урина (ml) в ранния
постоперативен период и при контролни прегледи
на 1, 6, 12, 18, 24, 36 и 60 месеца след операцията

РЕЗУЛТАТИ:
При извършването на статистическа обработка на
изходните данни за двете групи (ДиЛЕП и ТУР-П) спо33
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Таблица 1. Сравняване на предоперативните изходни данни при групите ДиЛЕП и ТУР-П
Параметър

Група ДиЛЕП

Група ТУР-П

р-стойност

67,9 ± 7,3 (56 -88 г.)

68,7 ± 8,2 (52-86)

0,507

TRUS (cm3)

53,5 ± 20 мл(20-95мл )

49,9 ± 21,1 г (20-95)

0,147

PSA (ηg/ml)

5,0 ± 6,1 ηg/ml(0,2-48)

5,2 ± 5,0 ηg/ml (0,2-26)

0,527

22,0 ± 3,8 (13-33)

21,4 ± 5,2 (9-32)

0,645

4,9 ± 3,8 мл/сек (0-11)

5,9 ± 3,9 мл/сек (0-12)

0,084

235,0 ± 162,6 мл (50-1000)

216,3 ± 177,3 мл (50-800)

0,097

Възраст (години)

IPSS Score
Средна сила на уринния ток предоперативно
(ml/sek)
Остатъчна урина предоперативно (ml)

ред теста на Mann-Whitney, не бяха установени статистически значими разлики. Данните са представени
на следната таблица: (Таблица 1)
През годините на проследяването част от пациентите бяха изключени от наблюдението поради
наличие на усложнения и/или болестни процеси от
страна на долните пикочни пътища или неявяване на
контролните прегледи, преместване по местожителство или смърт. 5-годишния период на проследяване
са завършили 72 пациенти от ДиЛЕП групата (72%) и
65 пациента от ТУР-П групата (65%). Причините за отпадане от наблюдението са представени на Tаблица 2.

Полиморбидност
Починал
24 месеца следоперативно
Налични
Отказ от контролен преглед
Склероза на шийката на пикочния мехур
Рак на уротела
Починал
36 месеца следоперативно
Налични
Отказ от контролен преглед
Преместил се
Полиморбидност
Рецидив на аденома
Склероза на шийката на пикочния мехур
Стриктура на уретрата
Починал
60 месеца следоперативно
Налични
Отказ от контролен преглед
Преместил се
Полиморбидност
Рецидив на аденома
Склероза на шийката на пикочния мехур
Стриктура на уретрата
Починал

Таблица 2. Проследяване на пациентите за 5-годишен срок
Предоперативно рандомизиране
Планирано
Оперирани
1 месеца следоперативно
Налични
Инцидентен рак на простатата
6 месеца следоперативно
Налични
Стриктура на уретрата
12 месеца следоперативно
Налични
Склероза на шийката на пикочния мехур
Отказ от контролен преглед
18 месеца следоперативно
Налични
Отказ от контролен преглед
Преместил се

ДиЛЕП

ТУР-П

100
100

100
100

97
3

90
10

94
3

89
1

89
3
2

86
1
2

82
2
1

78
2
1

2
2

3
2

80
1
0
0
1

75
0
1
2
0

75
1
2
0
1
0
1
0

69
0
0
2
0
1
2
1

72
1
2
0
0
0
0
0

65
1
0
1
0
0
0
2

Резултати 1 месец след операцията - В ДиЛЕП-групата (n=97) средният IPSS е равен на 4,3±2,9 (0-14),
средната максимална стойност на уринния поток 23
±7,0 (6-44) ml/sek и средното количество остатъчна
урина 9,4 ±19,3 (0-100) ml.В ТУР-П-групата (n=90) сред34
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Фиг 1 Flow-диаграма на проучването
ният IPSS е равен на 5,5 ±3,8 (0-16), средната максимална стойност на уринния поток 25,5 ±10,7 (3-67) ml/
sek и средното количество остатъчна урина 13,2 ±19,4
(0-84) ml.Докато при максималната стойност на уринния поток няма статистически значима разлика, то

IPSS и обемът на остатъчна урина при ДиЛЕП-групата
са статистически по-ниски от тези на ТУР-П-групата.
Резултати 18 месеца след операцията -В ДиЛЕП–
групата (n=82) средният IPSS е равен на 1,3 ±1,5 (0–9),
средната максимална стойност на уринния поток 27,5
35
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±9,2 (7-49) ml/sek и средното количество остатъчна
урина 1,6 ±16,6 (0-60) ml. В ТУР-П-групата (n=78) средният IPSS е равен на 4,0 ±3,8 (0–19),средният максимален поток на урината 28,2 ±11,2 (9-55) ml/sek и средното количество остатъчна урина 16,3 ±28,4 (0-140)
ml.Стойността на IPSS и на обема на остатъчна урина бяха в ДиЛЕП-групата статистически значително
по-ниски отколкото в ТУР-П-групата. Максималният
поток на урината не се различава статистически.
Резултати 36 месеца след операцията - В ДиЛЕП-групата (n=75) средната стойност на IPSS беше 2,7
±3,2 (0-24), средната максимална стойност на уринния
поток 29,0 ±11,0 (6-54) ml/sek и средното количество
остатъчна урина 8,4 ±16,0 (0-80) ml. В ТУР-П-групата
(n=69) средната стойност на IPSS беше 3,3 ±3,0 (0-15),
средната максимална стойност на уринния поток 27,5
±9,9 (8-50) ml/sek и средното количество остатъчна
урина 20,2 ±33,0 (0-170) ml.
Резултати 60 месеца след операцията - В ДиЛЕП-групата (n=72) средната стойност на IPSS беше 2,8
±3,1 (0-22), средната максимална стойност на уринния
поток 27,3 ±11,4 (8-58) ml/sek и средното количество
остатъчна урина 8,6 ±16,0 (0-81) ml. В ТУР-П-групата
(n=65) средната стойност на IPSS беше 3,4 ±2,9 (0-16),
средната максимална стойност на уринния поток 26,9
±9,9 (8-51) ml/sek и средното количество остатъчна
урина 20,3 ±31,0 (0-155) ml.
Докато при сравнението в групата не се отчете статистически значима разлика в стойността на IPSS и на
максималния поток на урината, обемът на остатъчната
урина в ДиЛЕП-групата беше статистически значително по-нисък от този на ТУР-П-групата.
В сравнение с изходните данни пет години след
операцията, средната стойност на IPSS се подобри с
повече от 8 пъти в ДиЛЕП-групата и около 6,5 пъти в
ТУР-П-групата. Средната стойност на максималния
уринен поток се покачи в ДиЛЕП-групата с 6 пъти, а в
ТУР-П-групата с почти пет пъти. Средното количество
остатъчна урина се подобри при пациентите от ДиЛЕП-групата с повече от 96 % а в ТУР-П-групата с повече от 90 %. При статистическото сравнение с теста на
Mann-Whiteny се оказа, че статистическата постоперативна стойност на максималния уринен поток от
първия контролен преглед до последния контролен
преглед след 60 месеца вкл. не се различава съществено в двете групи. За разлика от това беше отчетено
значително статистическо подобрение на стойността

на IPSS до 24 месеца след операцията и на стойността
на остатъчното количество урина до 36 месеца след
операцията в ДиЛЕП-групата в сравнение с ТУР-П-групата. При последното проследяване на пациентите
60 месеца след оперативното лечение се наблюдава
трайно стациониране на параметрите на микция и в
двете групи

ДИСКУСИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Основното прозрение от годините на иновации в
областта на хирургията на доброкачествена хиперплазия на простатата е, че болестността при минимално-инвазивните методи е по-висока от първоначално приетото и се характеризира преди всичко с
изместването от момента на операцията към ранния
следоперативен период. Освен това слабата инвазивност оказва негативно влияние върху ефективността
и продължителността на запазването на успеха от
лечението. Така се установява, че минимално инвазивните терапии са само продължение на медикаментозното лечение, при които резултатът от лечението и
продължителността му не могат да се прогнозират с
точност. Огромната разлика настъпва през последното десетилетие с широкото въвеждането в практиката
на лазерната енуклеация, лазерната вапоризация и
лазерната вапо-резекция с използването на диоден,
холмиев или тулиев лазер – процедури които давата
ефективност еквивалентна или надхвърляща тази при
ТУР-П при значително намалена морбидност
В множество публикации поотделно се посочват
добрите резултати от ЛЕП, но все още има нужда от
дългосрочни изследвания. Мадерсбахер и Марбергер през 1999(5) след преглед на 29 рандомизирани
изследвания на ТУР-П срещу алтернативни методи
стигат до извода, че ТУР-П остава и най-ефективният
метод за дезобструкция на ДПО и че най-добрите дългосрочни резултати се постигат при него. Независимо че авторите споменават междинните резултати на
Аниджар и кол. (6) и това, че подобрението на максималния поток на урината след вапоризация с холмиум
лазер е малко по-добро от това след ТУР-П, в началото
на хилядолетието лазерната терапия остава в крайна
сметка един от алтернативните методи на ТУР-П.
Нашето изследване доведе до резултати, които показват, че няма статистически значима разлика между
ДиЛЕП и ТУР-П – от първия контролен преглед след
един месец след операцията – до последния контро36
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Фиг. 2. – Сравнение на промяната в IPSS в
двете групи

Фиг. 3. Сравнение на промяната в максималния дебит на урината в двете групи

лен преглед 60 месеца след нея, макар че средната
максимална стойност на потока на урината в сравнение със стойностите преди операцията се е покачила
в групата ДиЛЕП 6 пъти, а в колектива ТУР-П – 5 пъти.
При сравняване на средните стойности на остатъчната урина по време на всички контролни прегледи ДиЛЕП постига значително статистическо превъзходство
над ТУР-П. Чисто субективните микционни оплаквания в групата ДиЛЕП, които се измерват количествено
чрез IPSS, бяха средно по-ниски, но и статистически
по-значими до след две години след операцията. От
първостепенно значение бе подобряването на описаните микционни параметри, сравнявано по време
на всички контролни прегледи с предоперативните
основни стойности. Тан и кол. (7) доказаха чрез постоперативни динамични измервания (промените в
кривата на налягането на потока), че прилагането на
ДиЛЕП води до значително по-добра дезобструкция
на изхода на пикочния мехур, отколкото при ТУР-П.
Последното се доказва чрез значително по-голямото
количество резецирана тъкан по време на ДиЛЕП. А
фактът, че по време на ЛЕП се отстранява максимумът
от тъканта на простатата, беше демонстрирано от
Мууди и Лингеман (8) и Кунц и Лерих (9). Тези именно автори доказват еквивалентни функционални резултати между ЛЕП и супрапубичната аденомектомия.
Основаваме се на заключението, че техниката ДиЛЕП,
а именно енуклеацията на жлезата на равнището на
хирургичната капсула, е причина за добрите и частично по-добрите функционални резултати в нашия колектив в сравнение с ТУР-П. Когато прилага техника
ДиЛЕП, операторът чрез лазерното влакно остава точ-

Фиг. 4. Сравнение на обема остатъчна урина
в двете групи

но в същия тъканен пласт между аденома и хирургичната капсула, както прави операторът с пръста си по
време на супрапубичната енуклеация на аденом. Така
се образува кухина за енуклеация, която много трудно
може да се постигне при ТУР-П техниката. Последното
става очевидно и от 4 до 6 пъти по-високата степен на
повторни операции поради недостатъчна резекция,
съответно рецидив на аденома след ТУР-П, в сравнение с тази при енуклеацията на аденома (10). Натрупаната информация за необходимостта от повторна
операция е особено подходяща за оценяването на
дългосрочната ефективност на процедурата при операция на ДПХ. Според Йенсен и кол. (11) данните за
ТУР-П са 1,8 % на година. Макконъл и кол. (12) посочват инцидентност от 10 % след пет години контролно
наблюдение, а Руус и кол. (10) – стойности от 12–15,5
% след осем години контролно наблюдение.
Двете изследвани от нас групи показват постоянни резултати по време на контролно наблюдение с продължителност три години. Възникването
на нужда от повторна операция поради рецидив на
аденома поне досега и при двете групи бе 0 %, независимо че един пациент, подложен на ДиЛЕП, се оплаква от отслабване на потока на урината, но поради
субективното си състояние не желае да се подложи
на повторна оперативна интервенция.
Вестенберг и кол. (13) публикуват данни от
своето сравнително изследване ЛЕП срещу ТУР-П,
което посочва резултати от най-дългия проспективен
период на контролни прегледи в целия свят. Даже четири години след ЛЕП те не установяват разлика между IPSS, максималната стойност на потока на урината
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и остатъчната урина – в сравнение с тези на ТУР-П. същите резултати се наблюдават и при няколко големи
проучвания през последните 5 години с използване
на същия принцип на диод-лазерната енуклеация (14,
15, 16, 17). И ние можем да се вече убедено да заемем
същата позиция – нашите досегашни петгодишни изследвания ни позволяват да заявим, че ДиЛЕП е поне
толкова ефективна и с продължително действие, колкото ТУР-П.
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Диагностична стойност на трансректалната 10-точкова
биопсия на простатата под ехографски контрол
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Diagnostic value of transrectal
ultrasound guided 10-core prostate
biopsy

O. Gatsev, K. Petkova, N. Vasilev, V. Vasilev, Ts. Petkov, I. Saltirov

РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

Въведение и цел: Широкото приложение на простатоспецифичния антиген
(ПСА) при изследване на пациенти със симптоми на долните пикочни пътища
(СДПП), увеличи броя на пациентите, подложени на систематична 10-точкова
трансректална биопсия на простатата под ехографски контрол (TRUSBx). Целта на
настоящето проучване е да се изследва диагностичната стойност на TRUSBx при
пациенти с клинично съмнение за карцином на простатата.
Материали и методи: За периода януари 2015г. – декември 2015г. се извърши
ретроспективно проучване върху 266 последователни пациенти със съмнение за
карцином на простатата (повишени стойности на ПСА и/или съмнителна физикална и ехографска находка), при които се извърши стандартна трансректална 10-точкова простатна биопсия. TRUSBx се извърши под местна анестезия с 18 G tru - cut
игла по схемата 6+4 точкова биопсия. Ретроспективно се анализираха данните за
възраст, стойности ПСА, хистологичен резултат, процентно съдържание на карцинома в жлезата и Gleason score.
Резултати: Средната възраст на пациентите беше 69,9±8,4 години (46÷91), а
средният ПСА - 53,5±318,4 нг/мл (1,2÷4712). Хистологичното изследване доказа
простатен карцином при 123 пациентa (46,3%), доброкачествена простатна хиперплазия при 82 пациента (30,8%), простатна интраепителна неоплазия при 61
пациента (22,9%). 2 пациенти (1,6%) с хистологично доказан простатен карцином
имаха Gleason score 2÷4, 52 пациенти (42,6%) – Gleason score 5÷6, а 68 пациентa
(55,7%) Gleason score ≥7. Средните стойности на ПСА при пациенти с простатен
карцином бяха сигнификантно по-високи в сравнение с пациентите без хистологични данни за карцином (101,8 нг/мл срещу 12,02 нг/мл; р<0.0001).
Заключение: Трансректалната 10-точкова биопсия на простатата под ехографски
контрол е стандартен метод за хистологична диагностика, установяващ наличието
на простатен карцином при 45-50% от пациентите с повишени стойности на ПСА
и/или клинично съмнение за карцином. За повишаване на диагностичната ù стойност, през последните години беше въведена техниката на таргетната простатна
биопсия (HistoScanning™, MRI fusion biopsy).
Ключови думи: Простатен карцином, Простато-специфичен антиген, Диагноза,
Трансректална ултразвукова простатна биопсия

Introduction and aim: The widespread use of prostate-specific antigen (PSA) for the
evaluation of patients with lower urinary tract symptoms (LUTS) increased the number of
systematic 10-core transrectal ultrasound guided prostate biopsies (TRUSBx) performed
in everyday practice. The objective of this study was to investigate the diagnostic value of
TRUSBx in patients with clinical suspicion of prostate cancer.
Materials and methods: The clinical records of 266 consecutive patients suspected
of having prostate cancer (elevated PSA and/or suspicious digital rectal examination
and ultrasound), who underwent standard 10-core TRUSBx between January 2015 and
December 2015 were retrospectively reviewed. TRUSBx was performed under local anesthesia using a 18G tru-cut biopsy needle loaded on a biopty gun, using a 10-core (6+4)
biopsy scheme. Data on patient’s age, PSA values, detection rates, percentage of cancer in
the cores and Gleason score were analyzed.
Results: Patients’ mean age was 69,9 ± 8,4 years (46 ÷ 91 years) and mean serum
PSA values - 53,5 ± 318,4 ng/mL (1,2 ÷ 4712 ng/mL). Histological examination of the
biopsy cores demonstrated prostate cancer in 123 patients (46.3%), benign prostatic
hyperplasia in 82 patients (30.8%) and prostatic intraepithelial neoplasia in 61 patients
(22.9%). 2 patients (1.6%) had Gleason score 2÷4, 52 patients (42,6%) - Gleason score
5÷6 and 68 patients (55,7%) Gleason score ≥7. Mean serum PSA value in prostate cancer patients were significantly higher compared to patients without histological evidence
of cancer (101.8 ng/mL versus 12.02 ng/ml; p <0.0001).
Conclusion: Transrectal ultrasound guided 10-core prostate biopsy is a standard method for histological diagnosis, with a detection rate of 45-50% in patients with elevated
PSA and/or clinical suspicion of prostate cancer. Further studies on newer biopsy techniques (targeted prostate biopsy - HistoScanning ™, MRI fusion biopsy) are needed to
improve its diagnostic accuracy.
Keywords: Prostate cancer, Prostate-specific antigen, Diagnosis, Transrectal ultrasound
guided prostate biopsy
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ВЪВЕДЕНИE:

Ретроспективно се анализираха данните за възраст,
стойности тПСА, хистологичен резултат, процентно
съдържание на карцинома в жлезата и Gleason score.
При всички пациенти се приложи антибиотична
профилактика с флуорохинолон 24 часа преди биопсията и спиране на приема на индиректни антикоагуланти 5 дни преди биопсията. Позицията на пациента, в зависимост от предпочитанието на оператора, беше - лява латерална позиция или положение
за литотомия. Беше прилагана локална анестезия
с интраректално приложение на лидокаинов гел.
TRUSBx се извърши под ехографски контрол с трансректален трансдюсер 5-7,5 Hz с 18G tru-cut игла с
биопсичен сектор с дължина 2 см и автоматичен биопсичен пистолет (BARD-Magnum и BARD-BioptyCut)
по схемата 6+4 точкова биопсия (стандартна секстантна биопсия и четири странично взети биопсии
в десния и ляв връх и средната част на простатната
жлеза) (фиг. 1).

Трансректалната биопсия на простатата под
ехографски контрол (ТRUSBx) е златният стандарт в
диагностиката на простатния карцином. Методът с
най-висока диагностична стойност за доказване на
простатен карцином е хистопатологичното изследване на цялата простатна жлеза, но този подход е неприложим в клиничната практика, освен при извършване
на радикална простатектомия. Въвеждането на трансректалната биопсия на простатата под ехографски
контрол от Hodge et al. през 1989 г. промени диагностичния подход при пациенти със суспектни данни за
простатен карцином и се превърна в метод на избор
за хистопатологична диагностика на локализирания
карцином на простатата [1].
Въпреки това този вид техника има два недостатъка. Първо, количеството на тъканните проби получени чрез биопсия е ограничено и раковите клетки
могат да бъдат пропуснати, и, второ, диагностичната
точност на простатната биопсия при диагностиката
на простатния карцином е неясна, поради което бяха
предложени различни техники и схеми на биопсия
[2-4]. През последните години, няколко автора предлагат разширени схеми за простатна биопсия (12-точкова, сатурационни биопсични схеми, таргетни простатни биопсии), с цел повишаване на диагностичната
ù точност и процента на откриване на простатен карцином [5-10]. Въпреки това оптималният брой биопсии и разпределението им в суспектните региони на
простатата остава спорно. Широкото приложение на
простатоспецифичния антиген (ПСА) при изследване
на пациенти със симптоми на долните пикочни пътища (СДПП) увеличи броя на пациентите подложени на
систематична 10-точкова трансректална биопсия на
простатата под ехографски контрол (TRUSBx). Целта
на настоящето проучване е да се изследва диагностичната стойност на TRUSBx при пациенти с клинично
съмнение за карцином на простатата.

РЕЗУЛТАТИ
Средната възраст на пациентите беше 69,9±8,4
(46÷91) години. Хистологичното изследване на материала от TRUSBx доказа наличие на простатен карцином (РСа) при 123 пациенти, ДПХ - при 82 и простатна
интраепителна неоплазия (ПИН) - при 61 (Фиг. 2).
Хистологичният грейдинг според Gleason score
показа наличие на GS ≥ 7 при 55,7% от пациентите
(фиг. 3)
Разпределението на пациентите с простатен карцином (PCa) според възрастта показа най-висока честота в групата 60 – 79 години (Фиг. 4).
Средната стойност на тоталния серумен ПСА при
пациентите с хистологично доказан карцином на
простатната жлеза беше 53,5±318,4 ng/ml (1,2÷4712).
30,6% от пациентите с хистологично доказан карцином на простатата имаха стойности на серумния ПСА
в „сивата зона” 4-10 ng/ml (фиг. 5)
Фиг. 5 Разпределение на пациентите с хистологично доказан простатен карцином в групи според
стойностите на тоталния ПСА.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
За периода януари 2015 г. – декември 2015 г. се
извърши ретроспективно проучване върху 266 последователни пациенти със съмнение за карцином
на простатата (повишени стойности на ПСА и/или
съмнителна физикална и ехографска находка), които
бяха подложени на стандартна трансректална 10-точкова простатна биопсия под ехографски контрол.

ОБСЪЖДАНЕ
Простатоспецифичният антиген е описан за първи
път през 1979 г. и неговото използване се препоръчва, както за скрининг, така и за оценка на терапевтичния отговор при лечението на простатния карцином.
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Дигиталното ректално изследване и ПСА са основни
диагностични методи при изследването пациенти със
симптоми на долните пикочни пътища, предизвикани
от простатната жлеза. Изследването на ПСА заедно
с други параметри, като етническа принадлежност,
анамнеза за генетична предразположеност към простатен карцином и дигитално ректално изследване,
позволяват оценка на индивидуалния риск за простатен карцином [11]. Въвеждането на ПСА доведе до голям напредък в ранната диагностика на заболяването и възможността за диагностицирането му в ранен
клиничен стадий. Въпреки това, връзката между серумното ниво на ПСА и риска от карцином не е напълно определена. Рутинният скрининг на ПСА все още
е дискутабилен въпрос, поради ниската чувствител-

Фиг. 1 Насочващо устройство за трансректален трансдюсер, биопсични
игли и автоматични биопсични пистолети за извършване на простатна
биопсия
ПИН

РсА

45,00%
40,00%

61
PCa

35,00%

123

30,00%
25,00%
20,00%
15,00%

%

ДПХ

82

10,00%
5,00%
0,00%
40-49

Фиг. 2 Разпределение на пациентите по хистологичен резултат от
материала от TRUSBx

60,0%

50-59

60-69

70-79

> 90

80,00%

55,7%

80,56%

70,00%

50,0%

80-89

Фиг. 4 Разпределение на пациентите с хистологично доказан карци(
)
ном на простатната жлеза по възрастови категории

42,6%

60,00%

40,0%

50,00%
40,00%

30,0%

30,56 %

30,00%

20,0%

20,00%

10,0%

10,00%

1,6%

0,00%

0,0%
GS 2-4 (low grade)

0,93%
< 4 ng/ml

GS 5-6 (intermediate grade) GS ≥ 7 (hi gh grade)
Gleason Score

4 ng/ml - 10 ng/ml

> 10 ng/ml

Фиг. 5 Разпределение на пациентите с хистологично доказан простатен карцином в групи според стойностите на тоталния ПСА.

Фиг. 3
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лики в процента положителни за карцином биопсии
между трите биопсични техники [23]. В настоящето
проучване стандартната 10-точкова биопсия показа
наличие на простатен карцином при 46,02% от пациентите.
В опит да се повиши чувствителността на
простатната биопсия бяха предложени сатурационни биопсии с над 20-точкови схеми, прилагани при
първична биопсия и при пациенти с множество предишни негативни биопсии и с клинично съмнение за
наличие на карцином [24-26]. В сравнително проучване Jones et al. установяват доказване на простатен
карцином при 51,7% от пациентите подложени на
24-точкова сатурационна биопсия и при 44,6% - при
стандартна 10-точкова схема [25]. Nomikos et al. извършват сравнителен анализ на 24-точкова и 10-точкова схема, но не установяват сигнификантни разлики
в процента на доказване на простатен карцином (р =
0.43) [26]. Увеличаването на броя биопсични проби,
повишава чувствителността на простатната биопсия,
но и удължава продължителността на процедурата,
а следователно и дискомфорта на пациента, особено
когато аналгезията се индуцира с локални анестетици, който е най-често използваният метод. Освен това,
повишеният брой биопсични проби е рисков фактор
за постбиопсични усложнения като хематурия, болка,
инфекция, ретенция на урината, еректилна дисфункция, ректално кървене, вазовагален синкоп, сепсис
[27-28].
Съвременната система за грейдинг (Gleason
score) на простатния карцином е разработенa от
Gleason през 1960 г. и е важен прогностичен фактор
за биологичното поведение и риска от прогресия на
заболяването [29]. В настоящето проучване най-висок
процент пациенти с карцином на простатата имаха
Gleason score ≥ 7, който е свързан с по-агресивен карцином и по-лоша прогноза. Получените резултати за
корелацията на Gleason score и 10-точковият биопсичен протокол са сравними с тези в друго публикувано
в литературата проучване [23].
Честотата на простатния карцином нараства с
възрастта, като резултатите от проучвания върху аутопсичен материал показват, че почти 30% от мъжете над 50 годишна възраст има хистологични данни
за простатен карцином [30,31]. В настоящото проучване установихме, че с повишаване на възрастта се
увеличава честотата на простатния карцином сред

ност и специфичност на теста и нарастващата честота
на свръхдиагностика на локализиран простатен карцином с нисък риск от прогресия и смъртност [12-14].
В настоящето ретроспективно проучване установихме 68,5% от пациентите с простатен карцином
имаха стойности на ПСА > 10 ng/ml, а 0,93% - стойности < 4 ng/ml. Въпреки, че с повишаването на стойностите на ПСА нараства и вероятността за наличие
на простатен карцином, специфичността на теста е
ниска, особено в така наречената «сива зона” (ПСА от
4 до 10 ng/ml). В нашето проучване 30,6% от пациентите с простатен карцином имаха стойности на ПСА в
„сивата зона”. Тези резултати са сравними с докладваните в литературата пручвания, които установяват наличие на простатен карцином при 25-30% от пациентите със стойности на ПСА 4-10 ng/ml [15-19]. Определянето на референтна стойност при изследването на
ПСА има за цел на повиши чувствителността му в диагностиката на простатния карцином. Публикуваните
данни, потвърдени и с нашите резултати показват, че
простатен карцином може да бъде диагностициран и
при ниски стоийности на ПСА < 4 ng/ml, поради което някои автори предлагат извършване на простатна
биопсия при стойности на ПСА < 2,5 ng/ml при пациенти под 60 годишна възраст [20].
Трансректалната биопсия на простатата под
ехографски контрол е стандартният метод за диагностициране на простатен карцином, но оптималният
брой биопсични късове все още е дискутабилен и
варира в зависимост от възрастта на пациента, обема
на простатата и вида на очакваното лечение. Първоначално Hodge et al. предлагат секстантната техника,
която в последващи проучвания показа фалшиво отрицателни резултати в 30% от случаите. Впоследствие,
Eskew et al. предлагат приложението на систематична
биопсия от 5 зони на простатата за повишаване на
процента на доказване на простатен карцином до 35%
[21]. Presti et al. съобщават, че секстантната биопсия не
успява да открие простатен карцином при 20% от 483
пациенти, в сравнение с 8- и 10-точковите схеми с биопсии от периферните зони [22]. Авторите предлагат
12-точкова (разширена биопсия) със специално внимание към страничните участъци на простатата като
оптималната биопсична схема. В друго проучване на
Chambo et al., откриването на простатен карцином с
10-, 12- и 16-точкови схеми е, съответно, 29,1%, 28,21%
и 30,5%, като не са установени сигнификантни раз42
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РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

Въведение и цел: Gleason score е важен прогностичен фактор при определяне
на терапевтичното поведение при пациенти с простатен карцином. Простатната
биопсия се превърна в златен стандарт за поставяне на хистологична диагноза
и даде възможност за широко прилагане на радикалната простатектомия, като
метод за радикално хирургично лечение на локализирания простатен карцином.
По литературни данни Gleason score, определен при хистологичното изследване на
препарата от радикална простатектомия в голям процент от пациентите е по-висок
от този при простатна биопсия. Целта на настоящето проучване е да се изледва
промяната на Gleason score при пациенти с биопсично доказан карцином на простатата подложени на радикална простатектомия
Материали и методи: Направи се ретроспективен анализ на данните на 31
последователни пациенти за периода януари 2015 г. – април 2016, при които е
извършена стандартна 10-точкова простатна биопсия, с последваща радикална
простатектомия. Бяха анализирани данните за възраст, стойности на простатоспецифичния антиген (PSA) и сравнен Gleason score от простатната биопсия и радикалната простатектомия.
Резултати: Средната възраст на пациентите беше 66 години (57÷77 години), а
средната стойност на PSA- 11,30 ng/mL (4,86÷28,50 ng/mL). При изследваните пациенти с най-висока честота след трансректална биопсия на простатата е Gleason
score 3+3=6 (13 пациенти - 44 %) и 3+4=7 (7 пациенти - 23%). След извършване
на радикална простатектомия при 17 пациенти се установи повишаване на Gleason
score спрямо хистологичния резултат от предшестващата биопсия на простатата,
при 11 не се установи промяна, а при 3 се установи намаляване на Gleason score.
След извършване на радикална простатектомия в групата пациенти с Gleason score
3+3=6, се установява повишаване на хистопатологичния Gleason score при 7 пациенти (53,8%) към 3+4=7, запазен 3+3=6 при 4 пациенти (30,8%) и намален
- при 2 пациенти (15,4%). Не се установи зависимост между възрастта на пациентите и патологичния Gleason score.

Introduction and objective: Gleason score (GS) is an important prognostic factor
when deciding on treatment of patients with prostate cancer. Prostate biopsy became
the gold standard in the histologic diagnosis of the disease and prompted the wide use
of radical prostectomy for the surgical treatment of localized prostate cancer. Multiple
studies have found that a significant percentage of patients have higher Gleason score
from radical prostatectomy specimens compared to prostate biopsy. The objective of
this study is to compare Gleason score from prostate biopsy and radical prostatectomy
specimens of prostate cancer patients.
Material and methods: The clinical records of 31 consecutive prostate cancer patients,
who underwent 10-core prostate biopsy followed by radical prostatectomy between
January 2015 and April 2016, were retrospectively reviewed. Data on patients’ age,
prostate specific antigen values and Gleason score from prostate biopsy and radical
prostatectomy specimens were analyzed and compared.
Results: Patients’ mean age was 66 (57÷77 years) and mean preoperative PSA - 11,30
ng/mL (4,86÷28,50 ng/mL). The most common Gleason scores of prostate biopsy
specimens were 3+3=6 (13 patients - 44 %) and 3+4=7 (7 patients - 23%). Gleason
score analysis following radical prostatectomy revealed higher GS in 17 patients, no
change in 11 patients and lower GS – in 3 patients. Of all patients with biopsy GS of
3+3=6, 7 (53,8%) were found to have GS 3+4=7 following radical prostatectomy, 4
(30,8%) had no change in GS and 2 (15,4%) had lower GS. There was no correlation
between patients’ age and pathological GS.
Conclusion: The results of this study suggest that a considerable proportion of patients
undergoing radical prostatectomy are found to have a higher Gleason score compared to
preoperative prostate biopsy. These findings should be considered during preoperative
staging and grading of prostate cancer and treatment decision-making.
Keywords: Gleason score, Prostate cancer, Prostate biopsy, Radical prostatectomy
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Заключение: Резултатите от това проучване показаха, че при голям процент от
пациентите, подложени на радикална простатектомия, е налице нарастване на
Gleason score спрямо предоперативното биопсично изследване, което трябва да се
има предвид при предоперативното стадиране на пациентите с карцином на простатата и поставянето на показания за радикална простатектомия.
Ключови думи: Gleason score, Карцином на простатата, Простатна биопсия, Радикална простатектомия

ВЪВЕДЕНИЕ

бора на терапевтично поведение – радикално лечение (радикална простатектомия, радиотерапия)
или изчаквателно наблюдение (AS).
Целта на настоящето проучване е да се изследва
промяната на Gleason score при пациенти с биопсично доказан карцином на простатата, подложени на
радикална простатектомия.

Карциномът на простатата е най-честото злокачествено заболяване при мъжa и второ по смъртност след карцинома на белия дроб [1]. В миналото, диагнозата простатен карцином се поставяше
сравнително късно поради ниската специфичност и
чувствителност на използваните диагностични методи. Въвеждането на простатоспецифичния антиген
(PSA) и приложението му в комбинация с дигитално
ректално изследване, трансректална ехография и
трансректална биопсия на простатата под ехографски контрол подобриха ранната диагностиката на
простатния карцином [2].
Многоточковата простатна tru-cut биопсия, извършена под ехографски контрол, въведена от
Hodge et al. през 1989 година, постепенно се превърна в златен стандарт за поставяне на хистологична диагноза и определяне на предоперативния грейдинг на тумора с Gleason score (GS) и даде
възможност за широко прилагане на радикалната
простатектомия, като метод за радикално хирургично лечение на локализирания простатен карцином [3].
Gleason score (GS) е важен прогностичен фактор
при пациенти с простатен карцином и е един от
факторите, влияещи върху избора на терапевтичен
метод, заедно с клиничния стадий на заболяването, възрастта на пациента и простато-специфичния
антиген [4]. Докладваните в литературата сравнителни проучвания установиха слаба корелация
между биопсичния Gleason score и хистологичния
грейдинг на препарата от радикална простатектомия [5-7]. Някои автори установиха повишаване
на Gleason score в до 50% от случаите с биопсичен
резултат високодиференциран карцином и намаление на Gleason score в до до 80% от случаите с
нискодиференциран карцином [8,9]. Тези промени
в Gleason score имат важно прогностично значение
и точното определяне на хистологичния грейдинг
при простатна биопсия е основен фактор при из-

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Извърши се ретроспективен анализ на данните на
31 последователни пациентис локализиран карцином
на простатната жлеза, при които е извършена стандартна трансректална 10-точкова простатна биопсия под
ехографски контрол с последваща радикална простатектомия в периода м. Януари 2015 г. – м. април 2016г.
Бяха анализирани данните за възраст, стойности на
простатоспецифичния антиген (PSA) и сравнен Gleason
score от простатната биопсия с този от хистологичното
изследване на простатата след радикалната простатектомия.
Оперативната техника на простатната биопсия
включваше анестезия с интраректално приложение
на лидокаинов гел и извършване на 10-точкова трукът биопсия под трансректален ехографски контрол
с 18G игла по схемата 6+4 точкова биопсия. Радикалната простатектомия беше извършена по класическата оперативна техника описана от Walsh et al. с
лимфна дисекция, съобразно препоръките на Европейската асоциация по урология [1,10].

РЕЗУЛТАТИ
Средната възраст на пациентите беше 66 години
(57÷77 години), а средната стойност на PSA- 11,30 ng/
mL (4,86÷28,50ng/mL).
Най-често срещаният биопсичен Gleason score
беше 6 (3+3) при 44% от пациентите. Разпределението на пациентите по Gleason score е представено на
фиг. 1.
Сравнителният анализ на Gleason score след хистологичното изследване на препарата от радикална
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ОБСЪЖДАНЕ

простатектомия установи повишаване спрямо биопсичния грейдинг при 17 (54,8%) пациенти и намаляване – при 3 (9,7%) пациенти (фиг. 2).
Средните стойности на PSA бяха най-високи при
пациентите с намален Gleason score (фиг. 3)
Биопсичен GS 4(2+2) се установи при 7% от всички пациенти, като при половината от тях след радикална простатектомия хистологичното изследване
показа GS 6, a при останалите – GS 7.
При 53,8% от пациентите с биопсичен GS 6 (3+3)
се установи повишаване на GS на 7 (3+4) (фиг. 4)
При 28% от пациентите с GS 7(3+4) и 25% с GS
7(4+3) е установен GS > 7 след хистологично изследване на препарата от радикална простатектомия.

Gleason score (GS) е важен прогностичен фактор
при пациенти с простатен карцином и е един от
факторите, влияещи върху избора на терапевтичен
метод [4]. Широката употреба на номограми в клиничната практика при диагностиката и определяне
на терапевтичното поведение при простатния карцином, налагат да се определи точността нa Gleason
score от простатната биопсия. Докладваните в литературата сравнителни проучвания установиха слаба корелация между биопсичния Gleason score и
хистологичния грейдинг на препарата от радикална
простатектомия [5-7]. В мета-анализ на Cohen et al.,
включващ 14839 пациенти, авторите установяват
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съвпадение на биопсичният GS с този от радикална простатектомия при 63% поеишаване – при 30%
и понижаване - при 7% [11]. В друго изследване на
Mian et al., сравнението на GS от хистологичния препарат от биопсията и трайния хирургичен препарат,
показват корелация в около 50% [12]. Capitanio et al.
анализират серия от 301 пациенти с нискорисков
карцином на простатата по критериите на D`Amico,
които са преминали простатна биопсия и последваща радикална простатектомия. Съвпадението на
Gleason score между биопсичния и трайния хирургичен препарат е 47,5% [13]. В нашето изследване
наблюдаваните съвпадение, повишаване и намаляване на GS са, съответно, 35.48%, 54,84% и 9.68%.
Резултатите от простатната биопсия и трайния
хирургичен препарат могат да се различават по няколко причини, като субективна оценка на патолога,
неправилно взети проби, недостатъчно материал за
хистологично изследване или малък обем на карцином с висок GS в биопсичния материал [14,15]. Простатният карцином е мултифокално заболяване, което се визуализира трудно под ехографски контрол.
Извършването на 6, 10 или 12-точкова биопсия под
ехографски контрол включва малки по обем проби
от предилекционните и суспектните за развитие на
карцином на простатата зони. Това е причина често да се пропусне зона с най-висок Gleason score.
Различни проучвания върху съвпадението между
биопсичния и патологичния Gleason score с повишаване на броя на биопсичните проби показаха противоречиви резултати, което не оправдава необоснованото повишаване на броя на взетите проби при
едно изследване с цел повишаване на точността на
биопсичния GS [1,11,12,16].
Друго обяснение за повишаване на Gleason score
при постоперативното изследване e времето от извършването на биопсията на простатата до момента
на извършване на оперативната интервенция. В проучване на Freedland et al. върху 895 мъже с нискорисков простатен карцином, авторите не установяват
сигнификантна корелация между времевия интервал от биопсията до радикалната простатектомия и
наличието на висок GS, позитивна резекционна линия или екстрапростатно разпространение на заболяването (р<0.05) [17].
През 2012 година Epstein et al. публикуаваха
най-голямото проучване, описано в литературата,

включващо 7643 пациенти. Авторите aнализират
корелацията между биопсичния и дефинитивен
Gleason score. При пациентите с GS 2+3=5 и 3+3=6
(36,3%) се наблюдава повишение на GS. В групата с
GS 3+4=7, половината от случаите не се установява
промяна в патологичния GS. Общо 58% от случаите
имат съвпадащи биопсичен и патологичен GS при
стойности 4+5=9 и 5+5=10. Вследствие на направения анализ, авторите установяват че повишаването
на възрастта и на PSA и понижаването на теглото на
трайния препарат, са фактори, които определят повишаването от биопсичния GS 2+3=5 и 3+3=6 при
радикална простатектомия [18].
В нашето проучване най-честият биопсичен
Gleason score е 3+3=6 при 13 пациенти (44%), след
него по честота е Gleason score 3+4=7 - при 7 пациенти (23%). След извършване на радикална простатектомия в групата пациенти с Gleason score 3+3=6,
се установява повишаване на хистопатологичния
Gleason score при 7 пациенти (54%) към 3+4=7, запазен 3+3=6 при 4 пациенти (31%), намален при 2
пациенти (15%). От всички пациенти, 17 са с промяна в Gleason score – 55%. Не установихме корелация
между възрастта, стойностите на tPSA и промяната в
биопсичния и патологичния Gleason.
Публикуваните в литературата данни и нашите
резултати предполагат, че са необходими нови инструменти за предсказване на промяната в Gleason
score за подобряване на предоперативното стадиране и терапевтично поведение при пациентите с локализиран простатен карцином.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резултатите от това ретроспективно проучване показват, че при голям процент от пациентите,
подложени на радикална простатектомия е налице
нарастване на Gleason score спрямо установения
при предоперативното биопсично изследване.
Тези разлики трябва да се имат предвид при предоперативното стадиране на пациентите с карцином
на простатата, избора на метод за лечение и поставяне на показания за извършване на радикална простатектомия. Биопсичния Gleason score има
значителни ограничения в способността си точно
да предсказва патологичния Gleason score, особено при пациенти с високодиференциран карцином
при биопсичното изследване. Бъдещи проучвания,
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включващи нови биопсични техники и туморни
маркери вероятно ще подобрят съществуващата
система за предоперативно стадиране на простатния карцином.
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Patterns of preoperative urinary
tract infection in struvite stone
formers treated with percutaneous
nephrolithotomy

D. Petrova1, K. Petkova2, S. Vassilev1, I.Saltirov2

РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

Въведение и цел: Струвитната уролитиаза е асоциирана с инфекция от уреаза-продуциращи бактерии, водеща до формиране на коралиформени бъбречни
конкременти, изпълващи голяма част от колекторната система на бъбрека. Перкутанната нефролитотрипсия (PCNL) е методът на избор в лечението на коралиформена литиаза, но е свързана с някои технически предизвикателства поради
необходимостта от пълно отстраняване на конкремента за ерадикация на инфекцията. Целта на настоящето проучване е да се представи характеристиката на бактериалните причинители в съвременна серия пациенти със струвитна литиаза, при
които е извършена PCNL.
Материал и методи: Направи се проспективно проучване върху 477 последователни пациенти с 495 бъбречни единици, при които е извършена стандартна PCNL
за периода Май 2011 година – Април 2015 година. Анализираха се и се сравниха
данните за предоперативна уроинфекция и спектъра на бактериалните причинители при пациентите със струвитна литиаза и друг химичен състав на конкремента.
Резултати: Химичният анализ на конкремента установи струвитна литиаза при
140 пациенти, от които 77.1% бяха жени, в сравнение с 37.5% в групата с друг
химичен състав (р=0.000). Честотата на предоперативна уроинфекция беше
сигнификантно по-висока в групата със струвитна литиаза (58.6% срещу 9.9%;
р=0.000). Най-честите бактериални причинители в групата със струвитна литиаза
бяха E.coli при 32.9%, Pseudomonas aeruginosa – при 10.7% и Proteus mirabilis – при
7.9%. Уреаза-продуциращи бактерии бяха установени при 21.5%, а непродуциращи уреаза – при 37.2% от пациентите със струвитна литиаза.
Заключение: Резултатите от това проучване показаха висока честота на асоциация на струвитната литиаза с предоперативна уроинфекция. Анализът на бактериалните причинители в тази съвременна серия пациенти установи по-висока
честота на непродуциращи уреаза бактерии, което показва значението на предоперативната урокултура за насочената предоперативна антибактериална терапия
и профилактика.

Introduction and objective: Struvite stones are usually associated with infection
with urease-producing bacteria, causing the formation of staghorn stones, which branch
into calyces and occupy a large portion of the renal collecting system. Percutaneous
nephrolithototmy (PCNL) is the treatment of choice for staghorn stones. However, this
type of stones poses some technical challenges to the procedure, because of the need
of complete stone clearance and eradication of infection. The objective of this study is to
present the patterns of urinary bacterial infection in a contemporary series of staghorn
stone patients, undergoing PCNL.
Material and methods: A prospective study, including 477 consecutive patients with
495 renal units, treated with PCNL, was conducted between May 2011 and April 2015.
Data on preoperative urine cultures and bacteriology of patients with struvite stones and
other types of stones were compared and analyzed.
Results: Stone analysis revealed struvite stones in 140 patients, 77.1% from which were
female, compared to 37.5% in the group of stone with other than struvite composition
(p=0.000). Preoperative infection rate was significantly higher in the struvite stones
group (58.6% vs 9.9%; р=0.000). The most common bacteria, associated with struvie
lithiasis were E.coli in 32.9%, Pseudomonas aeruginosa – in 10.7% and Proteus mirabilis
– in 7.9%. Urease-producing bacteria were found in 21.5% of the cases, and non-ureasplitting microorganisms – in 37.2% of struvite lithiasis patients.
Conclusions: The results from this study revealed a high incidence of association of
struvite lithiasis with preoperative urinary tract infection. The presence of non-ureasplitting bacteria in this contemporary series of staghorn stone patients reveals the
importance of preoperative urine culture and lends support to pre-operative antibiotic
use and prophylaxis.
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ВЪВЕДЕНИЕ

казатели (урея, серумен креатинин, пикочна киселина,
калий, натрий, глюкоза), химично изследване на урина и
анализ на уринния седимент, микробиологично изследване на урина с антибиограма. При всички пациенти с
положителна урокултура се проведе предоперативна
антиботична терапия според направената антибиограма. След извършване на PCNL беше извършен химичен
анализ на конкрементите. Анализираха се и се сравниха
данните за предоперативна уроинфекция и спектъра на
бактериалните причинители при пациентите със струвитна литиаза и друг химичен състав на конкремента.
Статистическият анализ на данните се извърши чрез
дескриптивни методи, Pearson chi-square и Fisher’s exact
test при ниво на значимост р < 0,05. Анализите бяха осъществени със SPSS v.16.0.1.

Коралиформените бъбречни конкременти, са големи
по размер и разклонени по форма конкременти, изпълващи голяма част от колекторната система на бъбрека
(легенче и няколко или всички бъбречни чашки) [1].
Най-често химичният им състав е магнезиево-амониев
фосфат (струвит) или комбинация от струвит и калциев
карбонат, и са асоциирани с инфекция от уреаза-продуциращи бактерии. Въпреки че, коралиформената литиаза в 75% от случаите се асоциира със струвитна литиаза,
в клиничната практика се срещат и случаи с коралиформени камъни с друг химичен състав (урат, калциев
фосфат, цистин). Струвитните камъни често се наричат
още и „инфектирани камъни” поради асоциацията им с
инфекция от уреаза-продуциращи бактерии. Основните
бактериални видове, продуциращи уреаза са Proteus,
Pseudomonas, Klebsiella, и Staphylococcus. Най-често срещаният причинител на уринарни инфекции - Escherichia
coli, не е типичен уреаза-продуциращ вид, но се установява и в голям процент от пациентите с уролитиаза [2].
При липса на лечение коралиформените бъбречни
конкременти водят до прогресивно увреждане на бъбречната функция и хронична бъбречна недостатъчност,
а персистиращата инфекция – до животозастрашаващ
уросепсис [1,3]. Ето защо, основната цел на лечението на струвитната литиаза е пълно премахване на конкрементите, за ерадикация на инфекцията, редукция на
обструкцията, запазване на бъбречната функция и намаляване риска от нарастване на камъка и рецидиви. Перкутанната нефролитотрипсия (PCNL) е методът на избор
в лечението на коралиформена литиаза, но е свързана с
някои технически предизвикателства поради необходимостта от пълно отстраняване на конкремента за ерадикация на инфекцията [4].
Целта на настоящето проучване е да се представи характеристиката на бактериалните причинители в съвременна серия пациенти със струвитна литиаза, при които
е извършена PCNL.

РЕЗУЛТАТИ
Средната възраст на пациентите беше 49,1±13,2 години (14÷79 години). 51,3% от пациентите бяха мъже, а
48,7% - жени. При 23,6% от пациентите микробиологичното изследване на урината установи наличие предоперативна уроинфекция.
Химичният анализ на конкремента установи струвитна литиаза при 140 (28,3%) пациенти и друг химичен
състав (калциев оксалат, урат, цистин) при 355 (71,7%) пациенти. 77,1% от пациентите със струвитна литиаза бяха
жени, в сравнение с 37,5% жени в групата с друг химичен
състав (р=0.000) (Фиг.1).
Честотата на предоперативна уроинфекция беше
сигнификантно по-висока в групата със струвитна литиаза (58.6% срещу 9.9%; р=0.000). Най-честите бактериални причинители в групата със струвитна литиаза
77,10%

80%
70%

62,50%

60%
50%
37,50%

40%

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

30%

Направи се проспективно проучване върху 477 последователни пациенти с 495 бъбречни единици, при
които е извършена стандартна PCNL за периода Май
2011 г. – Април 2015 г.
Предоперативното изследване на пациентите
включваше анамнеза, физикален преглед, лабораторни
изследвания на пълна кръвна картина, биохимични по-

22,90%

20%
10%
0%

Мъже
Струвитна литиаза

Жени
Друг хим. състав

Фиг. 1 Честотно разпределение на изследваната популация пациенти
според химичния състав на конкремента и пола
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Фиг.2 Сравнително честотно разпределение на изследваната популация
пациенти според химичния състав
на конкремента и бактериалния
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бяха Escherichia coli при 32.9%, Pseudomonas aeruginosa
– при 10.7% и Proteus mirabilis – при 7.9% (Фиг.2). Уреаза-продуциращи бактерии бяха установени при 21.5%, а
непродуциращи уреаза – при 37.2% от пациентите със
струвитна литиаза.

30%

35%

непълното му хирургично премахване [9].
Най-често срещаните бактериални видове, продуциращи уреаза са Proteus, Pseudomonas, Klebsiella, и
Staphylococcus. Еscherichia coli не е типичен уреаза-продуциращ вид, но се установява и в голям процент от
пациентите с уролитиаза [2]. В някои случаи вторична
инфекция с уреаза-продуциращи бактерии може да доведе и до наслагване на струвит и карбонат апатит върху ядро от метаболитни конкременти (калциев оксалат,
урат) [10].
В настоящето проучване установихме наличие на
струвитна литиаза при 28,3% от пациентите, лекувани с
PCNL, като честотата ù беше сигнификантно по-висока
в женския пол. Най-честите бактериални причинители
в групата със струвитна литиаза бяха E.coli при 32.9%,
Pseudomonas aeruginosa – при 10.7%, Proteus mirabilis –
при 7.9%, Klebsiella pneumoniaе - при 2.9% от пациентите. Уреаза-продуциращи бактерии бяха установени при
21.5%, а непродуциращи уреаза – при 37.2% от пациентите със струвитна литиаза. Тези резултати са сравними
с докладваните в литературата бактериологични проучвания, установяващи относително висока честота на
инфекции с E. coli при пациенти със струвитна литиаза
[11-13].
Hugosson et al. изследват спектъра на бактериалните причинители при пациенти със струвитна литиаза и
установяват наличие на уреаза-продуциращи микроорганизми само при 48% от струвитните камъни, но и при
32% от калциевоксалатните конкременти [14]. Авторите
правят извода, че инфекцията с уреаза-продуциращи
бактерии не винаги присъства при пациенти със струвитни камъни и може да не е единствения етиологичен
фактор за образуването им. В друго проучване Bratell et
al. също установяват отсъствие на уреаза-продуцира-

ОБСЪЖДАНЕ
Концепцията за наличието на причинно-следствена
връзка между уринарните инфекции и бъбречните камъни датира още от древността. Хипократ отбелязва връзката между спиналните абсцеси и бъбречните камъни, а
през 1817 г. Марсет описва едновременното наличие на
уринарни инфекции, фосфатни камъни и алкална урина
[5]. В началото на 20ти век Brown предполага връзката
между уреаза-продуциращите бактерии като причина за
бъбречните камъни и малко по-късно изолира Proteus
vulgaris от бъбречен конкремент [6].
Инфекцията с уреаза-продуциращи бактерии е основният етиологичен фактор в литогенезата на струвитните камъни, които съставят около 15% от всички бъбречни конкременти [6,7]. Механизмът на образуването
им включва разграждане на уреята в урината от продуцираната от бактериалния причинител уреаза до амоняк и въглероден диоксид, които хидролизират от амониеви йони и бикарбонат. Свързването им с катионите в
урината води до образуването на карбонат апатит и магнезиево-амониев фосфат. Органичният матрикс е друг
важен етиологичен фактор при пациентите със струвитна литиаза и се състои от минерализиран органичен
материал и полизахариден биофилм, секретиран от самите бактерии [8]. Освен това, изследвания на бактериални култури от фрагменти от струвитни конкременти,
установяват и наличие на бактерии в самия конкремент,
което е предпоставка за рецидив на заболяването при
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щи щамове при пациенти с конкременти от магнезиево-амониев фосфат [11]. От друга страна, авторите
наблюдават висока честота на инфекции с E. coli в тази
група пациенти, което предполага участието ù като вероятен етиологичен фактор в патогенезата на струвитната уролитиаза.
De Fazio et al. изследват модела на бактериална
инфекция и колонизация в съвременна серия от 474
пациенти и установяват струвитна литиаза при 8% от
пациентите с преобладаване на женския пол [12]. В тяхната серия честотата на положителна предоперативна и
интраоперативна урокултура и положително микробиологично изследване на конкремента е сигнификантно
по-висока при пациентите със струвитна литиаза. 31%
от струвитните камъни са показали стерилни урокултури, докато при 49% са установени неуреаза-продуциращи бактерии от типовете Е.coli и Enterococcus spp. Подобни данни докладват и Romero et al. при анализ на 12
проучвания върху спектъра на бактериални инфекции
при пациенти с уролитиаза [13]. Авторите установяват,
че най-честите бактериални причинители свързани с
уролитиаза са: E.coli, Pseudomonas, Proteus, Klebsiella и
Enterococcus spp., с тенденция за намаляване на честотата на инфекции с Pseudomonas и увеличаване на честотата на Enrerococcus spp. И двете групи автори изказват
хипотезата за вероятно повлияване на получените резултати от широкото приложение на предоперативната
антибиотична терапия и въвеждането на нови антибактериални препарати. Освен това, наличието на традиционно неуреаза-продуциращи бактерии при пациенти
със струвитна литиаза, поставя въпроса за преоценка
на тяхната уреазна активност и разкрива значението на
предоперативната урокултура и разширената антибиотична профилактика в тази група пациенти.

по-висока честота на непродуциращи уреаза бактерии,
което показва значението на предоперативната урокултура за насочената предоперативна антибактериална
терапия и профилактика.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резултатите от това проучване показаха висока честота на асоциация на струвитната литиаза с предоперативна уроинфекция. Анализът на бактериалните причинители в тази съвременна серия пациенти установи
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РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

Лапароскопската колоректална хирургия търпи голямо развитие през последните
две десетилетия. Серия от рандомизирани проучвания показва, че лапароскопската
колоректална хирургия е свързана с много по-добри краткосрочни резултати и еквивалентни на конвенционалната хирургия дългосрочни резултати в онкологичен план.
Цел на настоящото проучване е представяне и сравнителен анализ на резултатите на
Клиника чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология, ВМА – София, в
областта на лапароскопската колоректална хирургия.
Ретроспективно бяха проучени извършените в клиниката, за периода 09.200409.2015 година, 899 колоректални резекции, 154 от които извършени лапароскопски.
Лапароскопски са осъществени следните интервенции: 32 десни хемиколектомии
(20,77%), една дясна хемиколектомия с едновременна резекция на сигмата (0,65%),
3 леви хемиколектомии (1,94%), 52 резекции на сигма (33,76%), 51 предни резекции на ректума (33,11%), една резекция на ректума по Хартман (0,65%), 10 абдомино-перинеални резекции по Miles (6,49%), две субтотални колектомии (1,29%) и
две тотални колектомии (1,29%). Средният болничен престой е значително по-кратък при лапароскопските операции, съответно около 5-10 дни спрямо 10-14 дни за
конвенционалните. Според типа на оперативната интервенция оперативното време
е малко по-дълго при лапароскопските операции, но с напредване на обучителната
крива, то видимо се скъсява. По отношение на дългосрочните онкологични резултати, средната преживяемост е почти еднаква за двете групи, като при лапароскопската
тя е съответно 1-годишна – 91,56%, 3-годишна – 74,70%, 5 – годишна – 61,3% и
10 – годишна – 10,8%. Хистологичните изследвания ясно показват, че при лапароскопски оперираните пациенти не се допуска компромис с онкологичните граници и
радикалността на интервенцията.
Получените данни потвърждават, че при адекватно подбрани пациенти и опитен
хирургичен екип, лапароскопската колоректална хирургия е с неопровержими предимства по отношение на краткосрочните и дългосрочните резултати, осигуряваща
по-бързо и лесно възстановяване, при еквивалентни онкологични резултати.
Ключови думи: лапароскопска хирургия, колоректални резекции, хемиколектомия

Laparoscopic colorectal surgery underwent a signifficant development in the past two decades. Series of randomized, prospective clinical trials revealed that laparoscopic colorectal
surgery is associated with far better short-term benefits and equivalent to open surgery
long-term oncological results, despite of the initial contradictory reports on its oncological
adequacy. The aim of this study is to present and compare the results achieved at the field
of laparoscopic colorectal surgery in the Department of HPB and Transplant Surgery, Military
Medical Academy – Sofia with the world ones.
A retrospective analysis and comparison of the data from 899 colorectal resections, performed in the department for the period 09.2004 - 09.2015, of which 154 laparoscopically,
was done.
The following surgical interventions were performed: right hemicolectomy n=32 (20.77%),
right hemicolectomy with simultaneous resection of sigmoid colon n=1 (0.65%), left hemicolectomy n=3 (1.94%), resection of sigmoid colon n=52 (33.76%), anterior resection of
the rectum n=51 (33.11%), Hartmann rectal resection n=1 (0.65%), Miles abdominoperineal resection n=10 (6 49%), subtotal colectomy n=2 (1,29%) and total colectomy
n=2 (1.29%). The average hospital stay was significantly shorter for the laparoscopically
operated patients (5-10 days approximately), compared to 10-14 days for the open surgery.
According to the type of surgery, operative time was a little longer for the laparoscopic procedures at the beginning of the followed period, but with the progression of the learning curve,
it noticeably shortened. Concerning long-term oncological results, the average survival was
almost the same for both groups. For the laparoscopic group: 1 year - 91.56%, 3 years 74.70%, 5 years - 61.3 % and 10 years - 10.8 % respectively. The histological results clearly
demonstrated that laparoscopic patients are not compromised in terms of oncological results and radical surgery is accomplished in all the cases.
The obtained results revealed that in carefully selected patients and well experienced surgical team, laparoscopic colorectal surgery has undeniable advantages concerning shortand long-term outcomes, providing faster and easier recovery with equivalent oncological
results.
Keywords: laparoscopic surgery, colorectal resections, hemicolectomy
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ВЪВЕДЕНИЕ

на средната преживяемост, са според официални данни от Националния раков регистър.
В Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология на ВМА – София е възприет единен протокол отностно броя, разположението
на троакарите и положението на пациента по време
на операцията, в зависимост от това къде е разположен тумора (фиг. 1). Екстракцията на препарата се извършва най-често през мини-лапаротомия по Фаненщил при резекция на сигма или ректума, докато при
дясна и лява хемиколетомия обикновено се използва
мини-срединна лапаротомия. Във всички случаи се
използва wound–protector, за предотвратяване дисеминация на процеса.
Включени в анализа са и група от 13 пациенти, подлежали на симултанна колоректална и чернодробна
лапароскопска резекция, по повод на синхронни
метастази. Пациентите са оценявани по пол, възраст,
локализация на тумора, вид на извършената оперативна интервенция и TNM-стадиране. Сравнение с
отворените оперативни интервенции е направено по
брой изолирани лимфни възли, оперативно време,
кръвозагуба, постоперативни усложнения, болничен
престой, периоперативна смъртност, преживяемост.
Сравнителен анализ е направен по отношение на
преживяемостта при пациентите подложени на лапароскопска и конвенционална резекция. Кривите на
преживяемост са изготвени в съответствие с метода
на Kaplan-Meier, а сигнификантността им е проверена съгласно способите на Mantel-Cox (log rank test),
Breslow-Wilcoxon и Tarone-Ware. Всички статистически

След въвеждането и, лапароскопската хирургия,
бързо се превръща в стандарт, при лечението на
редица доброкачествени заболявания. По отношение на малигнените заболявания, възприемането и
е по-бавно, поради първоначално изказани съмнения във връзка с възможността за постигане на радикална резекция. Въз основа на тези съображения,
са проведени редица рандомизирани проучвания, за
установяване на дългосрочните резултати при пациенти преминали лапароскопски операции по повод
на колоректален карцином. След повече от две десетилетия на дебати и противоречия, сега вече ясно
е доказано, че лапароскопската хирургия при колоректален карцином, сравнена с конвенционалната,
има за предимства в краткосрочен аспект - по-ниско
ниво на болка постоперативно, по-кратък болничен
престой, по-ранно възстановяване на пасажа, при
сравними дългосрочни онкологични резултати. В
съображение остават продължителната обучителна
крива и предизвикателствата пред хирурга в технически аспект, както и влиянието на тези фактори върху
резултатите от този тип хирургия.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Ретроспективно бяха проследени и анализирани
899 колоректални резекции, 154 от които лапароскопски, извършени в Клиника по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология към ВМА – София,
за периода 09/2004 - 09/2015 година (табл. 1). Дългосрочното проследяване на пациентите и отчитането

Таблица 1. Разпределение на колоректалните резекции, извършени за периода 09.2004 - 09.2015 година в Клиника по Чернодробно-панкреатична
хирургия и трансплантология, ВМА – София

Фигура 1. Позициониране на троакарите при резекция на сигма, ректум
(а) и при дясна хемиколектомия (b).
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анализи са извършени с помощта на SPSS версия 22.0
за Windows.

РЕЗУЛТАТИ
Според вида си извършените 154 лапароскопски
операции се разпределят както следва (табл. 1): десни
хемиколектомии са n=32 (20,77%), дясна хемиколектомия с едновременна резекция на сигмата n=1
(0,65%), леви хемиколектомии n=3 (1,94%), резекции
на сигма n=52 (33,76%) , предни резекции на ректума
n=51 (33,11%), резекция на ректума по Хартман n=1
(0,65%), абдомино – перинеални резекции по Майлс
n=10 (6,49%), субтотална колектомия n=2 (1,29%) и тотална колектомия n=2 (1,29%).
Средната възраст на групата пациенти оперирани
лапароскопски е 64,2 години, варираща от 33 до 87
години, като 93 (60,38%) от тях са мъже, а 61 (39,6%) са
жени. Стадирането по TNM е отразено в табл.2, като
се вижда, че значително преобладават пациентите с
Т3 стадий на заболяването. Според хистопатологичното изследване 56% са умерено - диференцираните
карциноми, 16% - високо-диференцираните и 18% ниско-диференцираните. При всички 154 пациента е
постигната R0 резекция. Средният брой изследвани
лимфни възли при лапароскопските резекции е 13,6
(между 7 и 32), а при конвенционалните – 14,1 ( 8-35
), което показва, че няма статистически значима разлика (р>0.05) и не може да има съмнение относно
онкологичната еквивалентност на лапароскопския
подход.
С напредване на обучителната крива в клиниката
(Фиг.2), особено през последните 4 години, се отбелязва и значително скъсяване на оперативното време при лапарскопските процедури, като то е средно
116,57мин. (от 65 до 210 мин.). Съпоставено със средното оперативно време при конвенционалните операции – 110 мин. (55-205 мин.), ясно показва, че при
веднъж овладяна методика, продължителността на
интервенцията, също спира да бъде негативен покзател.
Конверсия към отворена операция се е наложила в 10 от случаите (6,49%), в 6 от тях порaди наличие
на локално авансирал туморен процес, непозволяващ адекватна лапароскопска резекция, в 3 поради
наличие на перитуморен абсцес и в един – поради
напреднали илеусни промени, непозволяващи безопасната манипулация на червата. Средно изчислената

Таблица 2. Разпределение на лапароскопските резекции

Фиг. 2 Средно оперативно време – обучителна крива.
кръвозагуба при лапароскопските операции е около
60 ml (20-250 ml), сравнено със средно 210 ml (70-450
ml) при отворените. Възстановяване на пасажа се наблюдава значително по-рано при лапароскоската гру56

И. Такоров и кол. • Лапароскопска колоректална хирургия – златен стандарт при лечението на колоректалния карцином

Средното време на поява е около 3-ти (2–8) следоперативен ден. В един случай (0,64%) на 5-ти следоперативен ден, се наблюдава спонтанна перфорация на
тънко черво, която е решена чрез ре-лапароскопия и
сутура. Адхезионен илеус се наблюдава в един случай
(0,64%) на седми следоперативен ден, също решен
чрез ре-лапароскопия и дебридмант. През последните две години в 4 от лапароскопски оперираните пациенти, като усложнение се наблюдава инкацерация
на тънкочревна бримка в 10 мм троакарно отвърстие.
Пациентите се представят с картина на прогресиращ
илеус, въпреки лечението (фиг.3). В два от случаите
пациентите бяха още лежащо болни, а в другите два
се презентираха с това усложнение около 14 дни след
изписването им. При всички пациенти е извършена
ре-лапароскопия, като в 3 от случаите се отдаде дезинкарцерация на витална тънкочревна бримка, а в
един се наложи парциална резекция с Т-Т анастомоза.
Във връзка с тези усложнения в клиниката се възприе
като практика послойното затваряне на троакарните
отвърстия.

па – около 3-ти (2-6) следоперативен ден. Активното
раздвижване на лапароскопски оперираните пациенти се осъществява още на първия следоперативен
ден. Нуждата от обезболяване е значително по-малка,
а периодът на използване на опиоиди не по-дълъг от
3 дни. Средният постоперативен престой е около 6
дни (5 – 14), сравнен с този на конвенционаланата група пациенти – около 10 дни (7 – 17).
Относно постоперативните усложнения и периоперативната смъртност, разликите между двете групи, са без статистическа значимост (p>0.05). Следоперативни усложнения са наблюдавани в 8,44% (n=13)
от пациентите в лапароскопската група и в 9.53%
(n=71) от конвенционално оперираните. Подробно
са разгледани само хирургичните усложнения (табл.
3). Повечето от нехирургичните усложнения са първа
и втора степен по класификацията на Dindo-Clavien и
са лесно овладяни и в двете групи.
Таблица 3. Основни показатели при лапароскопските и
конвенционалните оперативни интервенции
Лапароскопски
резекции

Конвенционални
резекции

154

745

Конверсии, %

10 (6.49%)

-

Периоперативни усложнения , %

13 (8.44 %)

71 (9.53%)

Средно оперативно време, мин.

116,57
( 65 – 210 )

109,50 (55 – 205)

Средна интраоперативна
кръвозагуба, мл

60 (20-250)

210 (70 – 450)

Възстановяване на пасаж, ден

3 ( 2 - 6)

5 (3 – 8)

Среден постоперативен престой,
дни

6 (5 - 14)

10 (7 – 17)

Периоперативна смъртност

2 (1,29%)

6 ( 0,81%)

Показател
Брой

Таблица 4. Хирургични усложнения след лапароскопска
колоректална хирургия
Усложнения

N

Ден на поява

Инсуфициенция на анастомозата

7 (4.54%)

3 (2-8)

Перфорация на тънко черво

1 (0,64 %)

5

Илеус (per adhesionem)

1 ( 0.64%)

7

Инкарцерация на т.черво в порт

4 ( 2,59 %)

8 - 14

В постоперативния период летален изход е налице в два (1,29%) от случаите – един след дясна хемиколектомия и един след абдомино-перинеална
резекция по Майлс, в следствие на полиорганна недостатъчност.
Сравнявайки средната едно-, три-, пет- и десет-годишна преживяемост между лапароскопските и конвенционалните колоректални резекции (фиг. 4) не се
установява статистически значима разлика (p>0.05).
При лапароскопската група те са съответно 91,56%,
74,70%, 61,3% и 10,8%. Сравнени с конвенционаланата
съответно – 89,11%, 69,40%, 58,4%, 12,3%. Наблюдават
се незначително по-висок процент на едно-, три-, пет
–годишната преживяемост за лапароскопската група

Като хирургични следоперативни усложнения в
нашата лапароскопска група най-често е наблюдавана инсуфициенция на анастомозата – в 4,54% ( n=7)
(табл. 4). В един от случаите тя е при илео-трансверзоанастомоза, след дясна хемиколектомия. В останалие
шест, след резекция на ректум или сигма, с извършена
механична Т-Т анастомоза. В пет от случаите се е наложила релапароскопия и последваща ре-анастомоза през наличната мини-лапаротомия. В един от случаите инсуфициенцията е третирана консервативно.
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ОБСЪЖДАНЕ
Предимствата на лапароскопската хирургия са вече
добре известни и доказани. От както Jacobs et al. [1]
докладваха първата лапароскопска колектомия през
1991, се наблюдава все по-голям интерес и развитие на
лапароскопската колоректална хирургия. Ранни проучвания показват приложимостта на лапароскопската
колектомия [1,13,14]. Въпреки това няколко доклада
посочват, че лапароскоската процедура се свързва
с висок процент на метастазиране в областта на троакарните отвърстия и оперативната рана. Berends et
al. [15] съобщават, че при 21,4% от пациентите са се
наблюдавало метастазиране в областта на предна коремна стена. Редица мултицентрични, проспективни,
рандомизирани проучвания, като Clinical Outcomes of
Surgical Therapies (COST) [6,7], Barcelona trial [3,8], The
COlon cancer Laparoscopic or Open Resection (COLOR)
[5,9] и The Conventional versus Laparoscopic – Assisted
Surgery in Colorectal Cancer (CLASICC) [4,10,16], са
проведени с цел установяването на онкологичната
еквивалентност на лапароскопската колоректална
хирургия спрямо конвенционалната. Тhe CLASICC
trial е единственото проучване, включващо пациенти и с карцином на ректума. [4,10,16]. Резултатите от
дългосрочното проследяване вече са публикувани и
при всички проучвания се цитират подобни кратко- и
дългосрочни онкологични резултати [3-10,16]. По отношение на изследваните лимфни възли, статуса на
резекционните линии, постоперативната смъртност
и заболеваемост, не се наблюдава сигнификантна
разлика между лапароскопската и отворената хирургия [3-6]. След средно проследяване от 62,9 месеца,
в CLASICC trial, се установяват обща преживяемост
(ОП) и свободен от болест интервал (СБИ), сравними
между двете групи пациенти [4]. The COST trial, след 7годишно проследяване, също подтвърждава, че няма
значима разлика по отношение на ОП, СБИ и степентта на рецидиви между двете групи [6]. Резултатите от
Barcelona trial, след 95 месечно проследяване, дори
показват тенденция за по-високи ОП и СБИ с полза на
лапароскопската група [3]. Резултатите от всички тези
проучвания демонстрират предимствата на лапароскопската спрямо отворената хирургия, като по-ниско
ниво на болка постоперативно, изискващо по-малка
употреба на опиоиди и аналгетици, по-кратък болничен престой, по-бързо възстановяване на пасажа и
захранване на пациентите, при сравними резултати за

Фигура 3. Тънкочрена инкарцерация в 10-12мм троакарно отвърстие.
(табл. 5).

Overall Comparisons
Chi-Square

Df

Sig.

Log Rank (Mantel-Cox)

,192

1

,661

Breslow (Generalized Wilcoxon)

,172

1

,679

Tarone-Ware

,198

1

,656

Фигура 4. Функция на преживяемостта при лапароскопски и отворени
колоректални резекции
Таблица 5. Преживяемост при лапароскопски и конвенционални
колоректални резекции
Преживяемост

Лапароскопски

Конвенционални

1-годишна

91,56%

89,11%

3-годишна

74,70%

69,40%

5-годишна

61,3%

58,4%

10-годишна

10,8%

12,3%
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

5-годишна преживяемост и СБИ, ниво на локални рецидиви и далечни метатази [7-10]. Изолираните лимфни възли цитирани при всичките проучвания са без
значима разлика между двете групи – средно 10-17
[3-10,16], като Braga and colleagues през 2008 посочва
резултати от средно 12.7 при лапароскопските и 13.6,
при отворените операции [22]. В нашата серия се наблюдава . среден брой на изследвани лимфни възли
при лапароскопските резекции 13,6 (между 7 и 32), а
при конвенционалните – 14,1 (8-35), което показва, че
няма статистически значима разлика (р>0.05) и резултатите са съизмерими със световните. С напредване
на обучителната крива, посочваните като недостатъци на лапароскопската хирургия – оперативно време
и невъзможност за радикална резкция при авансирал
тумор също са преодоляни.
Luglio et al. показват промяната в оперативното
време, с напредване на обучителната крива, като посочват оперативното време при резекции в дясно и
ляво за първите и последните 25 случаи от своята серия. Те са съоветно: за десните хемиколектомии – 200
мин при първите случаи и 147 мин при последните,
а за левите резекции – 251 мин срещу 187 мин [23].
В нашата серия пациенти тази постепенно увеличаваща се разлика в оперативното време, с напредване
броя на случаите ясно си личи – за десните резекции
– от 160 мин до 65 мин в последните случаи, за левите резекции, вкл. и абдомино-перинеалните – от 210
мин до 150 мин в последните случаи (фиг. 3). Отчетлив
спад в средното оперативно време в хода на обучителнатта крива се наблюдава след 70-тия случай.
През последните години различни проучвания показват, че Т4 стадия на заболяването не е противопоказание за избора на лапароскопски подход и е с еквивалентни онкологични резултати [18,20,21]. В Т4 стадий
са били 18 от пациентите в серията, като резекция на
съседен орган се е наложила при 15 от тях – парциална
резекция на влагалище с последваща колпопластика в
5 случая, резекция на уретер с double JJ стентиране
– 3 случая, парциална резекция на пикочен мехур – 4
случая и резекция на дуктус деференс – 3 случая. При
всички от тях са постигнати радикални резекционни
граници. Овладяването на хирургичните усложнения
чрез ре-лапароскопия е предпочитан метод, достатъчно ефикасен и запазващ преимуществата на лапароскопската хирургия [19]. Това се подтвърждава и от
изследваната серия пациенти.

В големи центрове с нужната материална база и
обучен хирургичен екип лапароскопката колоректална хирургия вече е златен стандарт. Получените
данни, при анализа на групата пациентите след лапароскопка колоректална хирургия са сравними със
световните и сами по-себе си доказват онкологичната еквивалентност на метода с отоврената хирургия
и неопровержимите му краткосрочни предимстава
– по-малка кръвозагуба, по-ранно раздвижване на
пациентите, с по-малка и краткосрочна необходимост от обезболяване, по-кратък болничен престой
и по-бързо захранване, по-ранно възстановяване на
пасажа, по-добър козметичен ефект, при еквивалентни онкологични резултати и преодолима обучителна
крива.
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Locally advanced pancreatic
carcinoma - R1-2 resection or bypass
surgery
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РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

Въведение: Карциномът на панкреаса (КП) е агресивно заболяване с лоша прогноза.
Заболяването е с най-висока честота в САЩ и Европа, нараства пропорционално на
честотата на затлъстяването и е на 8-мо място от всички онкологични заболявания. Радикалното оперативно отстраняване на КП (R0 резекция) е основен фактор,
определящ следоперативната преживяемост. За съжаление КП се диагностицира
обикновенно в напреднал стадий, като хирургичното лечение в комбинация с химио/радиотерапия не водят до задоволителни резултати.
Цел: Целта на проучването е сравнителен анализ на преживяемостта след нерадикална резекция (R1/2 – микро/макроскопски резидуален тумор) и “bypass”
операция при локално авансирал карцином на панкреаса.
Материал и методи: За период от януари 1995г. до януари 2016г. в Клиниката
по хирургия при Военноморска болница, Варна са преминали 288 болни с карцином на панкреаса, като при 115 (39.9%) е извършена “bypass” операция (билиодигестивен и/или стомашнойеюнален байпас), а при останалите 173 (60.0%)
дуоденопанкреатична резекция (Whipple или пилоросъхраняваща). Операцията е
определена, като R0 при 122 (70.5%) болни, R1 при 43 (24.8%) и R2 при останалите 8 (4.6%). Проучването е проспективно, като за оценка на преживяемостта при
отделните гупи болни е използван методът на Kaplan-Meyer и Logrank test, като
сигнификантност се отчита при p=0.05.
Резултати: Не се установява статистически значима разлика в честотата на следоперативната смъртност при болните с R0, R1/2 резекция и bypass операция
(6.5%, 4.6% и съответно 4.3%; p=0.832). При групата пациенти с R0 и R1 резекция,
средната следоперативна преживяемост е статистически достоверно по-дълга в
сравнение с тази след “bypass” операция (18/13 vs 3/7 месеца)(p<0.001, p=0.023).
Преживяемостта при неоперабилен, локално авансирал карцином на панкреаса
и „bypass“ операция не се различава от тази, регистрирана при пациентите с R2
резекция (7 vs 6 месеца)(p=0.883). Преживяемостта при метастазирал карцином
на панкреас и “bypass” операция е значително по-кратка в сравнение с тази, след
“bypass” операция без наличие на далечни метастази (3 vs 7 месеца)(p=0.002).
Заключение: Резекцията с микроскопски резидуален тумор (R1) е за предпочи-

Introduction: Pancreatic cancer (PC) is an aggressive disease with poor prognosis.
The disease has the highest incidence in the US and Europe increased in proportion
to the frequency of obesity and is on the 8th place of all cancer. The radical surgical
removal of the PC (R0 resection) is a major determinant of postoperative survival.
Unfortunately CP is usually diagnosed at an advanced stage, the surgical treatment
in combination with chemo / radiotherapy does not lead to satisfactory results.
The aim of this study is a comparative analysis of survival after non-radical resection (R1/2 - micro/macroscopic residual tumor) and “bypass” surgery in locally
advanced pancreatic cancer.
Material and Methods: For a period from January 1995 until January 2016 in the
Department of Surgery at Naval Hospital, Varna passed 288 patients with pancreatic
cancer, while 115 (39.9%) was carried out “bypass” operation (biliodigestive and/or
gastrojejunal bypass), while the remaining 173 (60.0%) pancreaticoduodenectomy
(classic Whipple or pyloruspresrving). The operation is determined by R0 in 122
(70.5%) patients, R1 in 43 (24.8%) and R2 in the remaining 8 (4.6%). The study is
prospective and for survival analysis, the Kaplan-Meyer method was used and the
Logrank test. The significance level was set to p=0.05.
Results: There was no significant difference in the incidence of postoperative mortality in patients with R0, R1 / R2 resection and bypass (6.5%, 4.6% and 4.3%; p
= 0.832). In the group of patients with R0 and R1 resection, the mean postoperative survival was statistically significantly longer than that after “bypass” operation (18/13 vs 3/7 months) (p <0.001, p = 0.023). The survival in unresectable,
locally advanced pancreatic cancer and “bypass” operation is no different from that
recorded in patients with R2 resection (7 vs 6 months) (p = 0.883). The survival in
metastatic carcinoma of the pancreas and “bypass” operation is significantly shorter
as compared with that after the “bypass” operation without the presence of distant
metastases (3 vs 7 months) (p = 0.002).
Conclusions: The resection with microscopic residual tumor (R1) is preferable to
palliative “bypass” surgery in cases of locally advanced, borderline resectable pancreatic cancer. The resection with macroscopic residual urine tumor (R2) should be
avoided, because it does not lead to prolonged survival. In these cases, it is prefer-
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2
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тане пред палиативната “bypass” операция, в случаите на локално авансирал или
т.н гранично резектабилен карцином на панкреаса. Резекцията с макроскопски
резидуален тумор (R2) трябва да се избягва, тъй-като не води до удължаване на
преживяемостта. В тези случаи е за предпочитане “bypass” операцията.
Ключови думи: карцином на панкреас, гранично резектабилен карцином на
панкреаса, мезопанкреас

able “bypass” operation.
Key words: pancreatic cancer, borderline resectable pancreatic canser, mesopancreas

ВЪВЕДЕНИЕ

ЦЕЛ
В настоящото проучване е направен сравнителен
анализ на преживяемостта след нерадикална резекция (R1/2 – микро/макроскопски резидуален тумор) и
“bypass” операция при локално авансирал КП с акцент
върху периадвентициалната дисекция около AMS, която
цели отстраняване на т.н. мезопанкреас, който е събирателно понятие и включва тъканите около проксималните 3-4cm на артерията и тези между AMS и prosessus
uncinatus (processus uncinatus margin). (Фиг.1).

Карциномът на панкреаса (КП) е агресивно заболяване с лоша прогноза. Заболяването е с най-висока честота
в САЩ и Европа, нараства пропорционално на честотата
на затлъстяването и е на 8-мо място от всички онкологични заболявания (1). КП се диагностицира обикновенно в напреднал стадий, като хирургичното лечение
в комбинация с химио/радиотерапия не водят до задоволителни резултати. Аденокарциномът на панкреаса е
единственото онкологично заболяване в Европа, чиято
повишена честота на смъртност за 2014 г. е предвидена
и очаквана (2). КП се нарежда на 4-то място по смъртност
от всички онкологичните заболявания.
История
Налице е огромен напредък в хирургичното лечение на КП от времето на първата дуоденопанкреатична резекция (ДПР) извършена през 1909 г. от Kaush и
последвалата модификация на Whipple (1930 г.). В исторически аспект, първата успешна тотална панкреатектомия е извършена през 1944 г. от Priestly, а през 1978 г.
Traverso и Longmire въвеждат в хирургичната практика
пилоросъхраняващата ДПР. Напредъкът в хирургичната техника и реанимацията понижиха следоперативната смъртност под 5%, но следоперативната морбидност остава висока и се движи в рамките от 30% до
60%. Три са основните следоперативни усложнения
след ДПР – панкреатична фистула/абсцес, забавено
стомашно изпразване и следоперативна хеморагия.
Ахилесовата пета след ДПР е инсуфициенцията на панкреатичната анастомоза, която по литературни данни е
с честота от 0% до 18% и е непосредствена причина за
следоперативна смъртност при 5% от болните (3). Ето
защо спорът за „по-добрата“ анастомоза продължава и
до днес. Всяка една от двата типа панкреатични анастомози – панкреатикойеюноанастомоза (Whipple 1940 г.)
или панкреатогастроанастомоза (Waugh и Clagett. 1946
г.) – има своите предимства и недостатъци и е въпрос
на личен избор, коя от тях да бъде приложена. Радикалното оперативно отстраняване на КП (R0 резекция)
е основен фактор, определящ следоперативната преживяемост.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
За период от януари 1995 г. до януари 2016 г. в Клиниката по хирургия при Военноморска болница, Варна
са преминали 288 болни с КП, като при 115 (39.9%) е извършена “bypass” операция (билиодигестивен и/или стомашнойеюнален байпас), а при останалите 173 (60.0%)
ДПР (Whipple или пилоросъхраняваща) в комбинация
със стандартна лимфна дисекция. ДПР резекция е определена, като R0 при 122 (70.5%) болни, R1 при 43 (24.8%)
и R2 при останалите 8 (4.6%). Проучването е проспективно и включва ДПР извършени от екип, воден от един и
същ хирург. За оценка на преживяемостта при отделните гупи болни е използван методът на Kaplan-Meyer и
logrank test, като сигнификантност се отчита при p=0.05.

РЕЗУЛТАТИ
В проучването са изключени пациентите с експлоративна лапаротомия и диагностична лапароскопия.
Затруднено изпразване на стомаха е регистрирано
по-често при групата болни с извършена “bypass” операция (p<0.001), като този тип оперативна интервенция е
прилагана по-често при пациенти в IV стадий на КП и наличие на далечни метастази (p<0.001) (Табл.1). ДПР продължава статистически достоверно два пъти по-дълго в
сравнение с “bypass” операцията (p<0.001).
Резекция на v.portae се е налагала по-често при пациенти с R1/R2 операция (p<0.001). Хистоморфологичното
изследване на препаратите установи, че pT4 стадий на
заболяването е по-често регистриран при пациентите
с R1/R2 операция (p<0.001). Следоперативната морбид62
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(Фиг.2).

ОБСЪЖДАНЕ
Епидемиологични проучвания за периода
2002-2008 г. на Националния институт за изучаване на рака в САЩ установяват, че 53%
от пациентите с КП имат далечни метастази към момента на диагнозта. На радикално
оперативно лечение подлежат само 15-20%
от пациентите КП, като останалите 25% са с
локално авансирало заболяване и не подлежат на радикално оперативно отстраняване,
поради ангажиране от туморния процес на
Фигура 1. Периадвентициална дисекция около AMS, с премахване на т.н. мезопанкреас
съседните кръвоносни съдове. КП е агре(стрелки).
сивно заболяване, като 5 години преживяват
само 6% от всички болни, а от подложените
на радикално оперативно лечение само 25%
преживяват 5 години (4). Според International
Study Group of Pancreatic Surgery (ISGPS) за определяне радикалността на ДПР е нужно хистоморфологично изследване на 7 резекционни
повърхности: предна, задна, медиална (бразда на v.mesenterica superior), периадвентициалната тъкан около AMS, панкреаса в облатта
на трансекцията, хепатикохоледох и тънко
черво. Туморни клетки в тъканите около AMS
се откриват в 45% от случаите определени
като R0 резекция, което поставя въпроса за
Фигура 2. Средна превиживямост след R0/R1/R2 резекции и “bypass” операции при КП
реалната честота на радикалните операции
(Kaplan-Meyer и logrank test)
(5). Дефиницията за R0 резекция използвана от европейските автори е липса на туморни клетност е най-висока при групата болни с R0 резекция и
ки на протежение ≥1mm от резекционната граница.
най-ниска при групата с “bypass” операция (p=0.023). Не
При използване на тази дефиниция е обяснимо защо
е установена статистически значима разлика в честотата
честотата на R1 резекциите достига до 70%, като туна следоперативната смъртност при трите групи болни
морната инфилтрация преобладава в тъканите от т.н.
(R0/R+/bypass) (p=0.832).
мезопанкреас (6). Наличието на туморни клетки се
При групата пациенти с R0 и R1 резекция, средната
свързва с близоста на тумора до периневралния авследоперативна преживяемост е статистически достотономен плексус около AMS, която технически ограверно по-дълга в сравнение с тази след “bypass” операничава възможностите за разширяване на дисекцията.
ция (18/13 vs 3/7 месеца)(p<0.001, p=0.023)(Таб.2).
Периадвентициалната дисекция около AMS позволява
Преживяемостта при неоперабилен, локално аванпостигане на чисти резекционни граници и е препоръсирал карцином на панкреаса и „bypass“ операция не
чителна при КП. Неотдавна в хирургичната практика
се различава от тази, регистрирана при пациентите с
се въведе т.н. “artery first approach” с цел улесняване на
R2 резекция (7 vs 6 месеца)(p=0.883). Преживяемостта
периадвентициалната дисекция около AMS, но към мопри метастазирал КП и “bypass” операция е значително
мента липсва стандартизация на методиката. Според
по-кратка в сравнение с тази, след “bypass” операция без
American Joint Committee on Cancer (AJCC) и Union for
International Cancer Control (UICC) резекцията се опреденаличие на далечни метастази (3 vs 7 месеца)(p=0.002)
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Таблица.1. Проучени показатели.
Показател
N
Възраст (средно)
Пол м/ж
BMI kg/m² (средно)
Предоперативен жлъчен дренаж
Затруднено изпразване на стомаха
Диабет
Тип ДПР
Whipple
Traverso-Longmire
Тип bypass
гастро-ентеро и билио-дигестивен
само гастроентеро
само билиодигестивен
Резекция на v.portae
Резекция на a.hepatica communis
Продължителност на операцията (минути/средно)
pT4
Позитивни регионални
лимфни възли
Далечни метастази
Адювантна химиотерапия
Следоперативна морбидност
Следоперативна смъртност

R0
122
67
51-71
24
12(9.8%)
12(9.8%)
28(22.9%)

Радикалност на операцията
R1
R2
43
8
64
59
21-22
3-5
25
24
5(11.6%)
1(12.5%)
3(6.9%)
1(12.5%)
15(34.8%)
6(75%)

32(26.2%)
90(73.4%)

3(6.9%)
40(92.9%)

2(25%)
6(75%)

P

БДБ
115
67
75-40
23
10(8.6%)
39(33.9%)
32(27.8%)

0.214
0.030
0.176
0.063
<0.001
0.189

-

0.406

-

-

-

19(15.5%)
1(0.8%)
422
6(4.9%)

13(30.2%)
469
11(25.5%)

3(37.5%)
475
6(75%)

79(68.6%)
2(1.7%)
34(29.5%)
232
-

90(73.4%

32(74.4%)

6(75%)

-

0.167

3(2.4%)
109(89.3%)
46(37.7%)
8(6.5%)

3(6.9%)
37(86%)
15(34.8%)
2(4.6%)

1(12%)
7(87.5%)
3(37.5%)
0%

80 (69.5%)
104(90%)
22(19.1%)
5(4.3%)

<0.001
0.154
0.023
0.832

<0.001
<0.001
<0.001

Таблица 2. Анализ на следоперативната преживяемост.
Тип операция

R0

R1

R2

N

122

43

8

М1
87

М0
28

Средна преживяемост (месеци)

18

13

6

3

7

3 годишна преживяемост(%)

22

7

0

0

0

“p” ниво vs “bypass” операция

<0.001

0.023

0.833

ля като R0 при липса на туморни клетки по хода на резекционната повърхност, без да се изисква определена ширина на резекционна граница (tumor clearance 0
mm). Поради тази причина авторите от САЩ съобщават
за по-висока честота на R0 резекция при КП, в сравнение с европейските си клеги. Към настоящият момент
липсва “level I evidence” за ползата от неоадювантна
химиотерапия при пациенти с туморна инфилтрация
на AMS. ISGPS не препоръчва неоадювантна химиоте-

“Bypass”

0.002

рапия при “гранично резектабилен” КП и туморна инфилтрация на мезентерикопорталните вени в случаите,
при които е технически възможна радикална резекция.
Ползата от неоадювантната химио/радиотерапия, при
“гранично резектабилен” КП подлежи на бъдещи проучвания (7). За да се класифицира един КП като „гранично резектабилен“ са нужни следните критерии според
National Comprehensive Cancer Network (NCCN) (8):
TT Рентгенови данни за тумор, стесняващ лумена
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на мезентерикопорталните вени или причиняващ пълна
венозна оклузия, но с техническа възможност за радикална резекция;
TT Туморна инфилтрация на a.gastroduodenalis до
излизането и от a.hepatica communis с ангажиране или
избутване на къс сегмент от хепаталната артерия и свободен от туморна инфилтрация tr.celiacus.
TT Туморът избутва AMS и/или обвива артерията
на протежение ≤180° от нейната циркумференция.
В голям процент от случаите туморът на панкреаса
се оказва „гранично резектаблен“ и хирургът е изправен
пред дилемата и рискът да извърши R+ (R1/2) резекция
или “bypass” операция. Въпросът за ползата от R+ операция или “bypass” е все още дискутабилен (9). Преживяемостта след R+ резекция е достоверно по-дълга в
сравнение с “bypass” операцията само в случаите, при
които резекцията е в обем R1 (R1/13 vs bypass/3-7 месеца;
p=0.023). Не е установена статистически значима разлика в преживяемостта след R2 резекция в сравнение с
bypass операция (R2/6 vs bypass/3-7 месеца; p=0.833). В
проучването е регистрирана разлика в преживяемостта при групата болни с и без метастази подложени на
“bypass” операция, в полза на пациентите без метастази
(M0/7 vs M1/3 месеца; p=0.002).
Основният извод от проучването е, че резекцията с
микроскопски резидуален тумор (R1) е за предпочитане
пред палиативната “bypass” операция, в случаите на локално авансирал или т.н гранично резектабилен КП. Резекцията с макроскопски резидуален тумор (R2) трябва
да се избягва, тъй-като не води до удължаване на преживяемостта. В тези случаи е препоръчителна “bypass”
операцията.
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РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

Въведение и цел: Предимствата и недостатъците на отворената и минимално
инвазивна ингвинална херниопластика са все още дискутабилни. Целта на настоящето проучване е да се направи сравнителен анализ на следоперативните имунологични промени при пациенти с отворена и минимално инвазивна ингвинална
херниопластика (Но- / Нм-пациенти).
Материал и методи: Проучването включва 36 пациенти от мъжки пол оперирани по повод на ингвинални хернии. На 18 пациенти е извършена минимално инвазивна херниопластика (Нм-пациенти). средната възраст на групата е 52,4 години
(18 – 73 години) и 18 Но-пациенти оперирани с отворена техника (Lichtenstein) със
средна възраст на групата 56,7 години (29-81 години). Кръвните серуми за лабораторен анализ са вземани трикратно в последователност: 2 ч. преди операцията,
24 часа и 7 дни следоперативно. Изследвани са: пълна кръвна картина и маркери
на възпалението (С-реактивен протеин, СУЕ, фибриноген). Флоуцитометрично са
изследвани лимфоцитните популации T- (CD3+), B- (CD19+) и NK-клетки, както и активирането на левкоцитите според експресията на HLA-DR, CD38, CD279,
CD163. Статистическата обработка на резултатите е напаравена с програмен пакет
SPSSv21.
Резултати: Сравнявайки средните стойности между Нм- / Но-пациентите на
24 ч. след операцията се наблюдава сигнификантно понижение на моноцитите и NK-клетките и увеличение на левкоцитите, лимфоцитите и гранулоцитите в
Нм-групата. Тези разлики не се наблюдават на седми следоперативен ден (7СОД).
Активираните гранулоцити (CD64+), моноцити (CD64/CD163+), Т-лимфоцитите (CD3+) и В-лимфоцитите (CD19+) са сигнификантно понижени при Но-група
в сравнение с миниинвазивната на 1СОД. Сигнификантна инверсия на 7СОД в
средните стойности на маркерите на възпалението и депресия на еритроцитите,

Introduction and objective: The minimally invasive technique has replaced the
open approach in many surgical procedures. Advantages and disadvantages of open and
minimally invasive hernia surgery are still being discussed. The objective of this study is
to compare postoperative immune changes after minimally invasive and open repair in
patients with inguinal hernias (H-patients).
Material and methods: Study included 36 male patients with inguinal hernias.
Eighteen underwent minimally invasive hernia repair (Hm-patients). The mean age of
Hm-group was 52.4 years (18-73). The rest 18 patients underwent open hernia repair
(Ho-patients), with a mean age of 56.7 years (29-81). Blood tests were performed 24
hours prior to surgery, 24 hours and 7 days after surgery. Analysis included full blood
count and markers of inflammation (CRP, ESR, Fibrinogen). T- (CD3+), B- (CD19+) and
NK-cell lymphocyte populations were studied by means of flow cytometry, as well as
activation of leucocytes, according to the expression of HLA-DR, CD38, CD279, CD163. All
data were analyzed using SPSS version 21.
Results: At 24 hours after surgery there were significant decrease in monocytes and
NK-cells and increased leucocytes, lymphocytes and granulocytes in minimally invasive
group compared with open group. This difference between two groups didn‘t exist at 7th
postoperative day. Activated granulocytes (CD64+), monocytes (CD64/CD163+), T-lymphocytes (CD3+) and B-lymphocytes (CD19+) were significant decrease in open group
compared with minimally invasive group at first postoperative day. At 7th postoperative
day there were significant increase in markers of inflammation (CRP, ESR, Fibrinogen)
and decreased erythrocytes, hematocrit and hemoglobin levels, NKT-cells, CD3+ and
%HLA-DR in CD19+ in open group.
Conclusions: Minimally invasive inguinal hernia repair is a technically feasible option
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with lesser degrees of immunosuppressive response to open repair. Postoperative immune and blood parameters under investigation, are better preserved in the minimally
invasive group (Hm-).
Keywords: Surgical stress, minimally invasive inguinal hernia repair, immunosuppressive response.

хематокрита, хемоглобина, NKT-клетките, CD3+ и %HLA-DR в CD19+ се наблюдава
при Но-групата.
Заключение: Минимално инвазивните ингвинални херниопластики в следоперативния период протичат с по-слаб имуносупресивен отговор и съхранени в
значителна степен имунологични и кръвни показатели за разлика от отворените
херниопластики.
Ключови думи: Хирургичен стрес, минимално инвазивна ингвинална херниопластика, имуносупресивен отговор.

ВЪВЕДЕНИЕ

фоцити), освобождават се острофазови белтъци и
възпалителни цитокини в количества пропорционални на тежестта на хирургичната травма [15-16].
В свое проучване Suter et al., сравнявайки отворени и минимално инвазивни ингвинални херниопластики, докладва, за удължено оперативно време,
незначителна следоперативна болка, по-бързо възстановяване и по-слаб имуннен отговор при минимално инвазивно оперираните пациенти за разлика от конвенционално оперираните [17].
Предимствата на минимално инвазивната пред
отворената ингвинална херниопластика са все още
дискутабилни, в хирургичните среди не е постигнат
консенсус за това кой вид херниопластика превъзхожда останалите. Целта на нашето проучване е да
сравним имунологичните промени, които настъпват в резултат на хирургичната травма при пациенти подложени на отворена и минимално инвазивна
ингвинална херниопластика (Но- / Нм-пациенти).

В световен мащаб пластиките на ингвиналния
канал са сред най-често срещаните операции в общохирургичната практика. През последните три
десетилетия настъпиха революционни промени в
концепцията за хирургично лечение на херниите.
Въведена е херниопластика без напрежение с помощта на протезни материали от различен произход, приложима при всички видове хернии.
Предпочитан метод за отворена ингвинална херниопластика с доказани предимства пред шевната
техника на Shouldice в изключение на случаите с
малки индиректни хернии при млади пациенти е
предложената от Lichtenstein методика с протеза,
разположена върху мускулите [1]. Минимално инвазивният подход при ингвиналните херниопластики се основава на концепцията за пластика без
напрежение с разполагане на протезата в преперитонеалното пространство [5,6]. Минимално инвазивните техники: Трансабдоминална Преперитонеална (ТАРР) и Тотална Екстраперитонеална (ТЕР) са
водещи в лечението на ингвиналните хернии през
последните двадесет години [2-4].
Минимално инвазивните техники се характеризират с по-бързо следоперативно възстановяване
на пациентите и по-малка следоперативна болка в
сравнение с отворените ингвинални херниопластики, които са все още широко разпространени в
хирургичната практика [7,8]. Редица рандомизирани проучвания съпоставят отворените и минимално инвазивни ингвинални херниопластики по отношение на честотата на рецидивите, усложненията,
хроничната болка, качеството на живот и равносметка цена-ефективност [8-14]. Друг важен показател при съпоставяне на двата подхода е степента
на тъканната травма, която причиняват. Организмът
реагира на травмата (операцията) чрез метаболитен и възпалителен отговор (остра фаза на имунния
отговор), активират се кръвните клетки (Т- и В-лим-

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Проучването включва 36 пациенти от мъжки пол
оперирани по повод на ингвинални хернии. На половината от тях (18 пациенти) е извършена минимално инвазивна херниопластика (Нм-пациенти),
на другата половина, също 18 пациенти (Но-пациенти) отворена херниопластика по метода на
Lichtenstein. На Таблица 1. Е представена демографската и клинична характеристика на пациентите от
двете групи (Нм- и Но-пациенти). В минимално инвазивната група са извършени 11 ТАРР и 7 ТЕР херниопластики.
Повечето от пациентите в Нм-групата (61,1%) са
с двустранни ингвинални хернии, поради факта,
че при двустранна локализация минимално инвазивната преперитонеална пластика е с доказани
предимства пред отворената. Предоперативния
анестезиологичен риск на Нм-пациентите е преимуществено първи и втори клас по ASA, за разлика
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Таблица 1. Демогрфска и клинична характеристика на Н-пациентите (Нм-/Но-).
Нпациенти

Възраст
средна/ години

Нмn=18
Ноn=18

52,4
(18-73)
56,7
(29-81)

Местоживеене
София / страната
13 / 5
13 / 5

8

Едностранна
бр.
%
7
38,9%
16
89%

Вроден имунен отговор

6

3

ASA 2
Hm

ASA 3

Десни
бр.
%
5
28%
8
44,5%

Рецидивни
бр.
%
1
5,5%
2
11%

Специфичен имунен отговор

Моноцити (CD14+)
Т-лимфоцити (CD3+)
• % CD64 в CD14
• % HLA-DR в CD3
• % CD163 в CD14
• % CD38 в CD3
• % HLA-DR в CD14
• CD279 в CD3
Неутрофилни гранулоцити
В-лимфоцити (CD19+)
• % CD64 в гранулоцитите
• % CD38 в CD19
• % CD163 в гранулоцитите
• % HLA-DR в CD19
• % HLA-DR в гранулоцитите
NK-клетки (CD3- CD16/CD56+)
• % HLA-DR в NK-клетките
NKT-клетки (CD3+ CD16/CD56+)

4

ASA 1

Леви
бр.
%
2
11%
8
44,5%

Таблица 2. Изследвани показатели на вродения и специфичен
имунен отговор.

8
7

ASA 0

Двустранна
бр.
%
11
61,1%
2
11%

ASA 4

Ho

Фигура 1. Разпределение на Нм- и Но-пациентите в зависимост от предоперативния анестезиологичен риск по ASA

от Но-пациентите, където той е втори и трети клас
(Фиг. 1). Изборът на конвенционален подход за операция при пациентите с по-висок клас по ASA е повлян от щадящата анестезия (спинална / епидурална), която се използва при този тип операция.
Предоперативно на пациентите от двете групи е
снета подробна анамнеза, изследвани са обшия и
локален статус, кръвна картина, биохимия и урина,
ЕКГ, рентген на бял дроб, консултация с анестезиолог, кардиолог или друг специалист при необходимост. Лабораторните кръвни изследвания проследяват промените които настъпват в кръвните
клетки: еритроцити, хемоглобин, хематокрит, левкоцити и диференциална кръвна картина. От маркерите на възпалението са изследвани С-реактивен
протеин (СРП), скорост на утаяване на еритроцитите (СУЕ), фибриноген, тоталнен протеин, албумин и
гликопротеинът YKL-40. Флоуцитометрично (FACS
Canto II – Becton Dickinson) са изследвани лимфоцитните популации T- (CD3+), B- (CD19+), NK-клетки,
активирането на левкоцитите според експресията

на HLA-DR, CD38, CD279, CD163 като показатели на
вродения и специфичен имунен отговор (Tабл. 2).
Лабораторните показатели са вземани трикратно в последователност: два часа преди операцията
- предоперативно (ПОД); 24 часа след операцията
на 1 СОД (следоперативен ден) и на 7ми СОД.
Статистическа обработка и графично онагледяване на получените резултатите е извършено с
програмен пакет IBM SPSS Statistics v.21. Използвани са непараметрични методи на анализ, тъй
като 68% от предоперативните групи данни се
различават по разпределение от Гаусовото (тест
на Колмогоров-Смирнов). Медианните стойности
са приложени като мярка на централна тенденция, с персентили 5 (Р5) и 95 (Р95) като, показатели за разсейване на данните. За сравнение между групите е използван тестът на Mann-Whitney
за независими извадки или свързани данни. Като
ниво на статистическа значимост се приема p <
0,05.
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Фиг. 2

Фиг. 4

Фиг. 12

Фиг. 13

Фиг. 14

Фиг. 15

Фиг. 3

Фиг. 5

РЕЗУЛТАТИ

Фиг. 6

Фиг.7

Фиг. 8

Фиг.9

Фиг.10

Фиг.11

Сравнявайки предоперативните средни стойности на лабораторните показатели между двете
групи пациенти (Нм-/Но-), не се установяват статистически значими разлики. На 1СОД се наблюдава сигнификантна разлика в нивата на левкоцитите и лимфоцитите (Р=0,001 и Р=0,043), които са
по-високи при минимално инвазивно оперираните пациенти (Нм-) (Фиг. 2 и 3). На 7СОД разликата
в стойностите на лимфоцитите между групите намалява (Р=0,05), отново по-висока при минимално
инвазивно оперираните пациенти. Левкоцитите на
7СОД не показват статистическа разлика между
групите (Нм- / Нк-).
Сигнификантно по-високи стойности при Носпрямо Нм-пациентите на 1СОД са моноцитите – над референтната граница (Р=0,05) (Фиг. 4),
NK-клетките като процент (Р=0,029) и като абсолютен брой (Р=0,021) (Фиг. 12 и 13) и %HLA-DR в гранулоцитите (Р=0,05). На 7СОД нарастват средните
стойности на %NK-клетките при двете групи, като
запазват разликата между тях от 1СОД (Фиг. 14 и
15). Останалите три показатели на вродения имунитет не показват статистическа разлика между
групите на 7СОД.
Минимално-инвазивно оперираните пациенти (Нм-) на 1СОД са със сигнификантно по-високи
гранулоцити – над референтната граница (Р=0,002)
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(Фиг. 5), %MFI в CD64 (Р=0,022), Gr индекс CD64
(Р=0,045), %CD64 в гранулоцитите (Р=0,038) (Фиг.
6), %CD64 в моноцитите (Р=0,042) и %CD163 в моноцитите (Р<0,001) (Фиг. 7). На 7СОД се наблюдава
обратна зависимост при %CD64 в гранулоцитите
(Р=0,027) , останалите показатели не показват статистически разлики в стойностите си.
При показателите участващи в специфичния
имунен отговор на 1СОД, със сигнификантно
по-високи стойности в Нм-групата са Т- и В-лимфоцитите (CD3+ ; CD19+) като процент (Р=0,045 и
Р=0,05) и абсолютен брой (Р=0,05 и Р=0,002), като
В-лимфоцитите (CD19+) са под референтни граници при класически оперираните пациенти (Фиг. 12
и 13). На 7СОД Т-лимфоцитите запазват тенденцията от 1СОД с разлика Нм- / Но- (Р=0,022 и Р=0,048),
докато В-лимфоцитите (%CD19+ и CD19+ абсолютен брой) не показват разлика между групите (Фиг.
14 и 15). Единствено %CD38 в CD19 на 1 СОД е със
средни стойности по-високи при класически оперираните пациенти (Р=0,045) (Фиг. 8). Наблюдава
се известна депресия в стойностите и при двете групи на 7СОД, но със запазена разликата от
1СОД ( Р=0,04). Сигнификантно по-висок на 7СОД
в минимално инвазивната група е %HLA-DR в CD19
(Р=0,031), при липса на статистическа разлика в
стойността на 1СОД.
На 7СОД при Но-пациентите сигнификантно
по-високи са С-реактивен протеин, фибриноген
(над референтни граници) и СУЕ (Р=0,005, Р=0,031
и Р=0,006), при липса на разлика между групите на
1СОД (Фиг. 9, 10 и 11). Други значими разлики на
7СОД при липса на такива от 1СОД се наблюдават
при еритроцитите, хемоглобина, хематокрита и еозинофилите, сигнификантно по-ниски при конвенционалната група (Но-) (Р=0,03, Р=0,021, Р=0,044
и Р=0,011), но в референтни граници и при двете
групи.
Регистрирани са три случаи на ранни следоперативни усложнения в отворената група и нито
един в минималноинвазивната група (Табл. 3). Пациентите с ретенция на урината са катетеризирани
и консултирани с уролог. Назначено им беше лечение за дома и повторна консултация с уролог след
30 дни. При третия пациент се наложи оперативно
спиране на кървенето, дрениране на скротума с
последващо наблюдение и превръзки което удъл-

жи следоперативния му престой със седем дни.
Таблица 3. Ранни следоперативни усложнения при Н-пациентите.
Ранни следоперативни
усложнения

Ретенция на
урината

Кървене

Но-пациенти

2

1

Нм-пациенти

0

0

Посредством единичен и множествен бинарен
логистичен регресионен анализ в отворената група сме определили маркери, предоперативните
стойности на които са показателни за тежестта на
протичане на следоперативния период (ранни усложнения, болничен престой и др.) (Табл. 4).
Таблица 4. Маркери за ранни следоперативни усложнения в Ногрупата.
Показатели:
Възраст

Стойност
>64 г.

ASA

≥III клас

Фибриноген g/l

>3,9 g/l

%CD3 (Т-лимфоцити)

<67,6 %

%CD64 в гранулоцитите

>0,71 %

Кръвозагуба ml

>20 ml

В нашето проучване Но-пациенти с предоперативни стойности на фибриногена над 3,9 g/l, %CD3
(Т-лимфоцити) под 67,6%, активирани гранулоцити
(%CD64 в гранулоцитите) над 0,71%, възраст над
64г., триети или по-висок клас по ASA и интраоперативна кръвозагуба повече от 20 мл. са рискови за
развитие на ранни следоперативни усложнения и
удължен болничен престой. Пациенти с такива показатели трябва да бъдат активно проследявани и
профилактирани.

ОБСЪЖДАНЕ
Имунната система неутрализира попадналите в
организма патогенни микроорганизми и стимулра
процесите на тъканното възстановяване. В отговор
на хирургична травма или инфекциозен процес
имунната система регира със системно възпаление и активира имунния отговор. През последните
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години съществуват редица доказателства за това,
че хирургичната интервенция и анестезията причиняват инуносупресия, посредством подтискане
на вродения и придобит имунитет на хирургичните пациенти [18- 22]. Тъканната увреда причинена
от хирургичната травма активира острата фаза на
имунния отговор, който се представя клинично с
фибрилитет, левкоцитоза, гранулоцитоза, секреция на острофазови белтъци от черния дроб и
серумни протеини. Съчетанието на левкоцитоза с
гранулоцитоза в ранния следоперативен период
е показател за остро възпаление. Гранулоцитите
са първите имунни клетки които мигрират в мястото на увредата, следвайки сигналите на цитокини и левкотриени [23]. Нашето проучване показва
сигнификантна левкоцитоза на 1СОД в минимално
инвазивната група (Нм-) за разлика от Но-групата,
която на 7СОД се нормализира (в референтни граници) и при двете групи. Активираните гранулоцити и моноцити на 1СОД, оценени чрез експресията
на FcRI (CD64, CD163), са сигнификантно по-високи
в Нм-групата и показват тенденция към възстановяване на 7 СОД. Гранулоцитните индекси за CD64
експресия показват права зависимост с ранно повишения антиген CD163 (1 СОД) и обратна зависимост със следоперативната HLA-DR експресия при
гранулоцитите, която е по-ниска нри Нм-пациентите. Сигнификантно по-ниска е концентрацията на
моноцити в периферната кръв на Но-пациентите и
експресията на човешкия левкоцитен антиген HLADR върху тяхната повърхност. Съществуват данни за
права зависимост между тези стойности и процента
на следоперативните възпалителни усложнения на
хирургичните пациенти [25].
Наблюдава се права зависимост между гранулоцитните индекси за CD64 и CD64 експресията върху
моноцитите и моноцитния индекс които са сигнификантно по-ниски при Но-пациентите, на 1СОД.
Това отразява намаления капацитет на моноцитите
при тези пациенти да представят антигени – една
от съществените им функционални характеристики. При Нм-пациентите нараства гранулоцитната
активация и експресия на CD163 в моноцитите на
1 СОД за разлика от Но-пациентите, което можем
да си обясним със съхранените в значителна степен имунни функции и елиминиране на клетъчни
разпадни продукти от проведената оперативна ин-

тервенция. Сигнификантно е увеличен процентът
на NK-клетките в периферната кръв на Но-групата
спрямо Нм-групата на 1 и 7 СОД, поради участието
им в по-обширно следоперативно възпалителното
огнище.
Острата фаза на следоперативния имунен отговор е изразена непосредствено след оперативната
намеса (1 СОД) и в нея участват още възпалителните
серумни маркери С-реактивен протеин,фибриноген и СУЕ. Плазмените протеини (Тотален протeин и
албумин) не показват различия между двете групи
в нашето проучване. Серумните концентрации на
С-реактивен протеин, фибриногeн и СУЕ са повишени на 1СОД и при двете групи без сигнификантна
разлика между тях. На 7СОД стойностите и на трите
показатли са сигнификантно по-високи при Но-пациентите за разлика от Нм-, които възстановяват
предоперативните нива. Високите концентрации
на възпалителните маркери в следоперативния
период са показател за развиваща се възпалителна рекция, инфекция, травма или тъканна некроза.
Стойностите им колерират с тежестта на тъканната
травма (операция) и общото състояние на пациентите в следоперативния период [24]. Тези резултати доказват по-голяма тъканна травма и по-силен
имунен отговор в следоперативния период при отворените херниопластики за разлика от минимално инвазивните, където имунитетът е в значитекна
степен съхранен.
Клетките на специфичния имунен отговор, Т- и
В-лимфоцити (CD3+, CD19+) се включват постъпателно в следоперативните промени, те представляват късната фаза на имунния отговор. Хирургичната
травма подтиска функцията на тези клетки, доказана е пряка връзка между степентта на супресията,
тежестта на травмата и развитие на следоперативни усложнения и смъртност (26). В подкрепа на тези
факти резултатите от нашето проучване показват
сигнификантно по-малък процент на активираните
Т- и В-лимфоцити (CD3+, CD19+) в отворената група
(Но-) на 1 и 7СОД, за разлика от Нм-пациентите където промените са незначителни.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Минимално инвазивните ингвинални херниопластики се характеризират с по-малка тъканна
травма, следоперативно съхранени в значителна
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степен имунни функции и по-слаб имуносупресивен отговор за разлика от отворените херниопластики. Подкрепа на тези факти са лабораторните резултати от изследваните показатели на двете
групи пациенти (Нм-/Но-) в нашето проучване. Минимално инвазивно оперираните пациенти възстановат по-бързо имунните си функции, още на 7СОД
средните стойности на имунологичните показатели са близки до предоперативните. Острата фаза
на имунния отговор е регистрирана в ранния следоперативен период и при двете групи, като при
Но-пациентите е по-силно изразена и продилжава
на 7СОД за разлика от Нм-пациентите. Късната фаза
на имунния отговор протича с депресия на клетките
на специфичния имунитет Т- и В-лимфоцити, сигнификантно по-ниски при Но-пациентите за разлика
от Нм-пациентите. Тази депресия на лимфоцитите в
следоперативния период при Но-групата заедно с
намаления капацитет на моноцитите и гранулоцитите да представят антигени са причина за по-висок
процент на следоперативни усложнения и смъртност при тези пациенти. Пред- и следоперативното
проследяване на имунологичните показатели на
пациентите с ингвинални хернии дава информация
за настъпване на системен възпалителен отговор
(SIRS), други усложнения, както и възможност за
ранно терапевтично повлияване.
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Диагностична точност на 2D трансвагиналният ултразвук в
откриването на патология на маточната кухина в сравнение
с диагностична хистероскопия
С. Ковачев, Т. Станкова, А. Гановска, С. Гицова
Клиника по обща и онкологична гинекология.
Военномедицинска академия, София

Diagnostic accuracy of 2D
transvaginal ultrasound in detecting
uterine cavity abnormalities as
compared to hysteroscopy

S. Kovachev, T. Stankova, A. Ganovska, S. Gitsova
Department of General and Oncogynecology
Military Medical Academy, Sofia

РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

Цел: Оценка на диагностичната точност на 2D ултразвуково изследване в откриването на ендометриална хистопатология в сравнение с диагностична хистероскопия.
Материали и методи: Проспективно проучване, проведено в Клиника по
обща и онкологична гинекология (КООГ) на Военномедицинска академия, София
за периода от януари 2015г. до март 2016г., включващо четиридесет и четири
пациентки на възраст от 23 г-72 г, насочени с предполагаема диагноза полип на
ендометриума. При всички пациентки предоперативно бяха извършени: гинекологичен преглед с 2D ултразвуково изследване и в последствие диагностична
хистероскопия. Гинекологичен преглед и 2D ултразвук са извършени отново 24
часа след процедурата. Изследвано е съответствието между подозираната диагноза с 2D ултразвук и обективната хистероскопска находка.
Резултати: Четеридесет и четири (44/100%) успешно извършени хистероскопии, 36 (81.8%) от които с патологична находка: 27 ендометриални полипа
(75%); 6 (16.7%) субмукозни миоми и 3(8.3%) маточни септуми. 2D трансвагиналният ултразвук в сравнение с хистероскопията показва 79.5% диагностична
точност и 45% положителна прогностична стойност. В допълнение, за откриването на полипи ние установихме 76.4% чувствителност и 79.5% диагностична
стойност. Чувствителността за субмукозни миомни възли e 100%. От извършените хистероскопии 36 бяха диагностични, а 8 оперативни. Наблюдавахме честота на усложненията 2.2% - 1 пациентка с умерено кървене за повече от 7 дни.
Заключение: 2D ултразвукът се оказа прецизен в отдиференцирането на нормален от абнормален ендометриум. Методът изглежда отличен първичен диагностичен способ с висока чувствителност в откриването на ендометриална патология. Хистероскопията е по-прецизна в диагностицирането на ендометриални
полипи, вродени маточни аномалии и субмукозни миоми. Тя е „златен стандарт”
за изследване на маточната кухина. Различните диагностични методи трябва да
бъдат използвани по подходящ начин и да бъдат разчитани от експерти, за да се
избегне погрешното, прекомерно или недостатъчно диагностициране.
Ключови думи: 2D ултразвук, хистероскопия, диагностична точност

Study objective: To estimate the accuracy of 2D ultrasonography in predicting
endometrial histopathology as compared with hysteroscopy.
Materials and methods: Date from prospective cohort study conductedin Military Medical Academy – Department of Gynecology – Sofia between January 2015
and March 2016, which included forty-four patients aged between 23-72 years,
referred with a suspected diagnosis of endometrial polyp.All patients underwent 2D
ultrasound and Hysteroscopy. Gynecological examinationand 2D US were completed 24 hours after the procedure. We evaluated the concordance between suspected
diagnosis with 2D ultrasonography and hysteroscopy.
Results: Forty four (44/100%) successfully performed hysteroscopies, 36 (81.8%)
of which with pathological findings: 27 endometrial polyps (75%), 6 (16.7%)
submucousmyomas and 3 (8.3%) septate uterus. Тransvaginal 2D ultrasound
compared to hysteroscopy resulted in 79.5% diagnostic accuracy and 45% positive
predictive value. In addition, for the detection of polyps we estimated 76.4% sensitivity and 79.5% diagnostic accuracy. Moreover, the results for submucousmyoma
were as high as 100% sensitivity. Оf hysteroscopies done, 36 were diagnostic and 8
were operative. We had a 2.2% complication rate-1 patient with moderate bleeding
for more than 7 days. In our study we established correlation between ultrasound
and hysteroscopy findings (p≤ 0.05).
Conclusion: 2D ultrasound was accurate in distinguishing between normal and
abnormal endometrium. It seems to be an excellent initial diagnostic method, with
high sensitivity in diagnosing endometrial abnormalities. Hysteroscopy is more
accurate in diagnosis of endometrial polyps, congenital uterine abnormalities and
submucous myomas. Hysteroscopy is the gold standard method for investigation of
the uterine cavity.The various diagnostic methods should be used in a proper way
and evaluated by experts to avoid mis-, over- and underdiagnoses.
Key words: 2D sonography, hysteroscopy, diagnostic accuracy
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ВЪВЕДЕНИЕ

чена биопсия на откритата локална лезия (5).

Патологията на маточната кухина включва
най-често ендометриални полипи, субмукозни миомни възли и септуми (1). Пациентките с такава патология имат различни клинични оплаквания, като
най-често това е абнормално маточно кървене
(70% от ендометриалните полипи), болки (по-често
при субмукозни миомни възли), инфертилитет (24% от инфертилитета се дължи на интракавитарна
патология) или пък в по-малък процент отсъства
симптоматика (1, 2). Ендометриалните полипи са
меки месести интраутеринни разраствания, състоящи се от ендометриални жлези и фиброзна строма
и са покрити от ендометриална лигавица (1). Честотата им в общата популация е приблизително 8%
(1). Миомите са бенигнени гладкомускулни тумори,
които обикновено произлизат от миометриума (1).
Честотата им в общата популация е 20-25%, но според някои проучвания достига до 70-80% (1). Субмукозните миоми са 5% от всички миоми (3). Малформациите на матката са най-честият вроден дефект
на женската репродуктивна система с честота 4% от
общата популация (4). Честотата на различните дефекти възлиза на: двурога матка – 37%, матка с частичен септум – 13%, дъговидна матка – 15%, двойна
матка – 11%, матка с пълен септум – 11%, еднорога
матка – 4.4% (4).
Диагностични методи за откриването на интраутеринна патология са 2D ултразвук, 3D ултразвук,
хистеросалпингография, хистероскопия, компютърна томография и магнитен резонанс. Най-често прилаганата от тях, трансвагинална сонография
позволява детайлно изследване на анатомични
аномалии на матката и ендометриума (5). Освен
това тя позволява визуализация на патология на
миометриума, маточната шийка, тръбите и яйчниците (5). Този диагностичен метод спомага за диагностициране на ендометриални полипи, аденомиоза,
лейомиоми, утеринни аномалии, генерализирано
ендометриално задебеление, асоциирано с хиперплазия или малигненост (5). Не трябва да се забравя, че този метод е субективен и може да доведе до
диагностични неточности. Днес за обективизиране
на ултразвуковите съмнения се използва обективното хистероскопско изследване. Хистероскопията
(ХСК) позволява директна визуализация на маточната кухина и едномоментното лечение или насо-

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
Проведеното проучване е проспективно, проведено в Клиника по обща и онкологична гинекология на ВМА за периода от януари 2015 г. до март
2016 г. Броят на включените в него пациентки е 44,
насочени с предполагаема диагноза полип на ендометриума. Те са разделени в две групи:
• Група А – претърпели диагностична хистероскопия – 36 пациентки
• Група Б – претърпели оперативна хистероскопия – 8 пациентки
• Критерии за включване в проучването бяха:
• Наличие на клинична симптоматика
• Ултразвукова предполагаема ендометриална патология
• Липса на противопоказания за оперативно и медикаментозно лечение
• Изключващи критерии:
• Съмнение за злокачествен интраутеринен процес
• Наличие на тежки съпътстващи заболявания, непозволяващи въвеждане в анестезия или оперативна интервенция
На всички пациентки предоперативно бяха извършени лабораторни изследвания: ПКК, биохимия,
хемостаза, кръвна група. Извърши се анамнеза, гинекологичен преглед и ехографско изследване на
малък таз в деня на хистероскопията.
На всички пациентки следоперативно е извършено отново 2D ултразвуково трансвагинално изследване (УЗ). На 12 от пациентките е изследвана
ПКК и СУЕ на 24-я час след хистероскопията.
Изследва се съответствието между подозираната диагноза с 2D ултразвук и хистероскопия.
Като нормална находка счетохме функционален,
дисфункционален и атрофичен ендометриум, а за
абнормална: ендометриален полип, хиперплазия,
субмукозна миома и матка със септум.
Данните за пациентките са събирани в таблица –
EXCELL. Те са събирани от досиетата и компютърната система на Военно-медицинска академия, София
и от епикризи за болничния престой след хирургично лечение на съответното заболяване.
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Данните са обработвани със статистически метод SPSS for Windows 8.0.0. Статистически анализ
на получените резултати е извършен с Chi square
и Fisher exact тестове. За статистическа значими се
приемат резултатите при р≤0.05.

Резултат от статистически тест chi-square е 8.8. Резултатите са сигнификантни при р ≤ 0.05.
От резултатите в Таблица 3 и след статисическата им обработка в нашето проучване е налице корелационна зависимост между УЗ и ХСК.

РЕЗУЛТАТИ

ОБСЪЖДАНЕ

От пациентките, включени в проучването 36
(81.8%) съобщават за оплаквания, като това включва
менометрорагия, болки, интерменструално кървене, инфертилитет (Табл. 1).

През 2016г. Европейската асоциация по репродуктивно здраве и ембриология съвместно със Европейската асоциация по гинекологична ендоскопия създават консенсус за диагностика на женските
генитални аномалии (6). Според него гинекологичен преглед и 2D ултразвук се препоръчват за изследване на асимптоматични жени (6). 3D ултразвук
се препоръчва за диагноза на женски генитални
аномалии в симптоматични пациентки, принадлежащи към високорискова група за наличие на такава патология и асимптоматични пациентки със
съмнение за наличие на такава след рутинен преглед (6). Ядрено-магнитен резонанс и ендоскопско
изследване се препоръчват на малка група от пациентки със съмнение за комплексна аномалия или
при диагностични дилеми (6).
Проведени са множество проучвания, сравняващи точността на 2D утлразвук с хистероскопия
в диагнозата на утеринни аномалии. Според Vitner
et al. в проучване, обхващащо 128 пациентки, хистероскопията има сигнифакантно по-висока чувствителност в диагностицирането на интраутеринни
миоми, докато трансвагиналната сонография има
по-висока чувствителност за диагноза на задържани плодни части (7). Въпреки че хистероскопията
има по-висока предиктивна стойност за диагноза
на ендометриални полипи, разликата не е статистически значителна (7). Според същото проучване
комбинираното използване на двата метода не подбрява чувствителността и специфичността (7). Според проучване на Garuty et al., обхващащо 1500 пациентки, хистероскопията показва чувствителност,

Таблица 1. Клинични оплаквания на пациентките
МеноКлинични
метрорагия
оплаквания
n/%

Болки
n/%

Интерменструално
кървене
n/%

Анемия
n/%

имат

22 / 50

4 / 9.1

17 / 38.6

3 / 6.8

нямат

22 / 50

40 / 90.9

27 / 61.4

41 / 94.2

От таблицата е видно, че най-много са пациентките с оплакване от менометрорагия 50%, следвани
от тези с интерменструално кървене 38.6%.
Всички пациентки са постъпили с приемна предполагаема дигноза ендометриален полип. (Табл. 2)
От предприетите 44 хистероскопии, всички 44
бяха извършени успешно. От таблица 2, става ясно,
че никой не подозира при УЗ, наличието на вътрематочен септум (0%), но той се намира в 6.8% от пациентките. Диагнозата полип се потвърждава при
61.4% от жените.
Таблица 3. Съответствие между УЗ находка и ХСК находка.
Патологична
ендометриална
находка

УЗ
n/%

ХСК
n/%

имат

44 / 100

36 / 81.8

нямат

0/0

8 / 18.2

Р
0.003

Таблица 2. Съмнение за наличие на интраутеринна патология при приемането.
n – 44
(100%)
имат
нямат

Полип
n/%
УЗ
44/100
0

ХСК
27/61.4
17/38.6

Субмукозна миома
n/%
УЗ
ХСК
6/13.6
7/15.9
38/86.4
37/84.1
76

Септум
n/%
УЗ
0
44/100

ХСК
3/6.8
41/93.2

Ендометриал на
хиперплазия n / %
УЗ
ХСК
3/6.8
4/9.1
41/93.2
40/90.9
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специфичност, негативна предиктивна стойност и
позитивна предиктивна стойност съответно 94.2%,
88.8%, 96.3% и 83.1% (8). Най-висока точност се установява при откриването на ендометриални полипи,
докато най-ниска при диагностицирането на ендометриална хиперплазия (8). В по-ново проучване на
Godoy Bordes et al. , включващо 281 жени в менопауза, ултразвукът показва чувствителност 88.7%, специфичност 25.4%, позитивна предиктивна стойност
81.7%, негативна предиктивна стойност 37.5% и точност 75.4% в диагностицирането на ендометриални
полипи (9). Хистероскопията показва съответно:
96.4% чувствителност, 74.6% специфичност, 93.4%
позитивна предиктивна стойност, 84.6% негативна предиктивна стойност и 91.8% точност (9). Тези
данни се приближават значително до резултатите
от нашето проучване. Интересно е проучването на
Faivre et al., включващо 31 пациентки и сравняващо
3D ултразвук с хистероскопия и ядрено-магнитния
резонанс в диагностицирането на септирани и двуроги матки (10). Конкордантността между ултразвукът, оперативната хистероскопия или лапароскопия е потвърден във всичките 31 случая (10).
Точността на трансвагиналния ултразвук в диагностиката на интракавитарна патология като
субмукозни миоми и полипи се подобрява с инстилацията на разтвор до ниво на точност, сравнимо с амбулаторната хистероскопия (11). Той е
ниско-струващ скринингов метод удобен за пери- и
постменопаузни пациентки с вагинално кървене,
като употребата му понижава нуждата от инвазивни
процедури за жените без аномалии, подобрявайки
чувствителността на откриване на аномалии при
жени с патология (12). От друга страна развитието
на технологиите позволи намаляване на диаметъра на хистероскопите и осъвършенстването на инструментариума, с което се подпомагат „виж и третирай“ амбулаторните хистероскопии и превръщат
това миниинвазивно изследване от диагностичен в
комплексен метод за диагноза и лечение (11, 12).

на ендометриална патология. В нашето изследване
открихме корелационна зависимост между утразвукова и хистероскопска находка (р ≤ 0.05.) Хистероскопията е по-прецизна в диагностицирането на
ендометриални полипи, вродени маточни аномалии и субмукозни миоми. Тя е „златен стандарт” за
изследване на маточната кухина. Различните диагностични методи трябва да бъдат използвани по
подходящ начин и да бъдат разчитани от експерти,
за да се избегне погрешното, прекомерно или недостатъчно диагностициране.
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РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

Актиномикозата е хронична, грануломатозна, инфекциозна болест. Причинена е от
Actinomyces israelii - филаментозна, Грам-положителна, анаеробна бактерия, която
нормално колонизира устната кухина, горния гастроинтестинален тракт и женската генито-уринарна система.
Коремната форма на заболяването е рядка, като илеоцекалната област е предилекционно място. Инфекцията се развива предимно локално, чрез образуване на
грануломатозна тъкан, обширни фибринозни промени, абсцеси и фистули към
съседни органи.
Диагнозата се поставя трудно и се доказва най-често при хистологично изследване. Лечението представлява комбинация от хирургична резекция и антибиотична
терапия.
Представяме клиничен случай на апендикуларна актиномикоза със засягане на
цекума, наложило извършването на дясна хемиколектомия.
Ключови думи: абдоминална актиномикоза, остър апендисит

Actinomycosis is a chronic, granulomatous, infectious disease caused by Gram-positive,
anaerobic bacteria Actinomyces israelii. It belongs to the physiologic flora of the oral
cavity, upper gastrointestinal tract and female genito-urinary tract.
The abdominal form is rear and affects predominantly the ileocecal area. The infection
spreads mostly locally by forming granulomatous tissue, massive fibrinous adhesions,
abscesses and fistulas within the surrounding tissues.
The diagnosis is most often carried out by microscopy, confirming the isolated bacteria.
The treatment relies on a combination of surgical resection and antibiotic therapy.
We present a case report of appendicular actinomycosis with involvement of the cecum
where right hemicolectomy was performed.
Key words: abdominal actinomycosis, acute appendicitis

ВЪВЕДЕНИЕ

цекалната област е предилекционно място [2]. Инфекцията се развива предимно локално, образуваща инфламаторни формации, често инфилтриращи съседни
органи, като може да имитира образа на малигнени
заболявания [3]. Диагнозата е предимно микроскопска - доказва се наличието на микроорганизма или
на патогномонични “сярни гранули” [1] . Лечението е
комбинация от хирургична резекция на засегнатите
тъкани и продължителна антибиотична терапия (бета-лактами с метронидазол или тетрациклини, макролиди и други).

Актиномикозата е хронична, грануломатозна, инфекциозна болест, причинена от Actinomyces israelii
- филаментозна, грам-положителна, анаеробна бактерия, нормално колонизираща устната кухина, горния
гастроинтестинален тракт и женската генито-уринарна система [1]. Среща се като нормален коменсал в
цекума. Предаване от човек на човек не е документирано. Патогенезата се осъществява чрез образуване на грануломатозна тъкан, обширни фибринозни
промени, абсцеси с фистули и некроза. Най-често
засегнати са цервико-фациалният (50% от случаите) и
торакалният регион (20%). Коремната форма е рядка
и се среща при едва 15% от пациентите, като илео-
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79

ÅÍÄÎÓÐÎËÎÃÈß È
MÈÍÈÌÀËÍÎ ÈÍÂÀÇÈÂÍÀ
ÕÈÐÓÐÃÈß

ГОДИНА 4 • БРОЙ 2 • НОЕМВРИ 2016 / VOLUME 4 • ISSUE 2 • NOVEMBER 2016

клиниката по спешност със силни болки в корема с
давност от около седмица. През последните два дни
болката се засилила и локализирала в илео-цекалната
област, придружено с астено-адинамичен синдром и
фебрилитет. Пациентът отрича минали или придружаващи заболявания. При клиничния преглед се установява болезненост в долен десен квадрант на корема с
положителни симптоми за перитонеално дразнене. В
същата област се палпира формация с диаметър около 5 см. Кръвните изследвания показват левкоцитоза
(16.0 x 109/L) с повишени стойности на С-реактивен
протеин (112 mg/L). При абдоминална ехография
се установява формация в областта на апендикса с
уплътнена околна мастна тъкан и наличие на малко
количество свободна течност в малкия таз (Фиг. 1) .
На базата на клиничната, лабораторната и образно-диагностичната констелация е поставена работна диагноза остът апендисит с периапендикуларен
инфилтрат и пациентът е опериран в спешен порядък. При експлорацията е установен гангренозно
променен апендикс с абсцедиране и изразени възпалителни промени в цекума, терминалния илеум и
периколичната мастна тъкан. Извършена е дясна хемиколектомия с термино-латерална илео-трансверзоанастомоза.
Хисто-патологичното изследване показа тифлит с
реактивна мукозална и лимфоидна хиперплазия в областта на цекума с фибробластна пролиферация към
перицекална мастна тъкан (фибринозен перитифлит)
и апендикуларна актиномикоза с подостър локален
абсцес в периапендикуларната мастна тъкан. Установени са и хиперпластични промени в мукозата, обширни зони на разязвяване с отлагане на фибрин и
подлежаща пролиферация на гранулационна тъкан;
гноевиден ексудат с актиномицетни друзи и фекалит
в лумена на апендикса с формирането на фистулен
ход между стената на апендикса и цекума (Фиг. 2).
Постоперативният период протече гладко. След
поставяне на хистологичната диагноза, пациентът е
консултиран с инфекционист и е проведено е адювантно антибиотично лечение. При проследяване пациентът е клинично здрав без данни за персистиране
на заболяването.

честота. Публикувани са предимно отделни клинични
случаи и малки серии [4]. Не е установена корелация
между заболяването и местожителството, социалната принадлежност или расата на пациентите. Засягат се предимно мъже на възраст 20 – 60 години [5].
Обсъжданите рискови фактори включват автогенно
инфектиране след хирургична интервенция, имуносупресия, употребата на вътрематочна контрацепция,
автоумунни заболявания и други [6]. Клиничната проява най-често включва бавно нарастваща абдоминална маса, промени във чревната функция (констипация,
диария), чревна обструкция (гадене, повръщане), болка, анорексия, загуба на тегло, фебрилитет, нощни изпотявания и други. Предоперативната диагноза често
е трудна (под 10% от случаите) и в повечето случаи
се поставя едва при хистологично и микробиологично изследване след хирургична резекция [1]. Образно-диагностичната картина (абдоминална ехография,
КАТ) е неспецифична и в повечето случаи имитира
малигнен процес. Извършването на колоноскопия
рядко е информативно поради екстрамукозното развитие на процеса. От друга страна е важно изключването на колит или неоплазия.
Най-честата локализация на абдоминалната актиномикоза е илео-цекалната област и апендикса. Наблюдават се широки вариации в находката - от локален абсцес и флегмон до некроза [7]. Процесът често
има инфилтративен характер - могат да бъдат засегнати пикочен мехур или генито-уринарната система
при жените. Същата находка обаче може да бъде и в
резултат на апендикуларна перфорация, руптура на
дивертикул, възпалитене, неоплазмен процес и други. Клиничната картина наподобява остър апендицит,
но оплакванията обикновенно са с по-голяма давност
[8]. Останалите части на дебелото черво също могат
да бъдат засегнати – предимно сигма. Клиничната
проява в тази зона включва най-често обструкция и
наподобява неоплазия. Възпалителният процес също
има инфилтративен характер, като могат да бъдат засегнати, пикочен мехур или генито-уринарната система при жените. Засягането на останалите коремни
органи като черен дроб и панкреас е казуистика.
Лечението на актомикозата включва антибиотична терапия и хирургична резекция. Бета-лактамите
и по-специално пеницилинът са медикаментите на
избор срещу вида Actinomyces. В ранния стадий на
инфекцията микроорганизмът се повлиява добре от

ОБСЪЖДАЕН
Абдоминалната актиномикоза е рядко заболяване и в литературата липсват точни данни за нейната
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Фиг. 1. Eхографски образ при актиномикоза на апендикса.

Фиг. 2. Апендикуларна актиномикоза (хистологичен препарат - ХЕ х 2).

антибиотична монотерапия. Други антибиотици с доказана активност са еритромицин, тетрациклин, доксициклин и клиндамицин. В повечето случаи, обаче,
поради гнойно–възпалителния характер на заболяването и клиничната картина на остър корем се налага
хирургично лечение, особено когато не може да бъде
изключен малигнен процес.
Заключение
Абдоминалната актиномикоза е рядко инфекциозно заболяване, засягащо предимно илео-цекалната
област. Предоперативната диференциална диагноза
е изключително трудна поради неспецифичната клинична и ниската чуствителност на образно-диагностичните методи. Хирургичната резекция на засегнатите органи и тъкани в комбинация с антибиотично
лечение осигирява излекуване на пациентите с отлични дългосрочни резултати.

2. Wong, V.K., T.D. Turmezei, and V.C. Weston, Actinomycosis.
Bmj, 2011. 343: p. d6099. Meyer P, Nwariaku O, McClelland RN,
Gibbons D, Leach F, Sagalowsky AI, Simmang C, Jeyarajah DR
(2000). Rare presentation of actinomycosis as an abdominal
mass: report of a case. Dis. Colon. Rectum. 43(6):872-5.
3. Valour F, Sénéchal A, Dupieux C, et al. Actinomycosis: etiology,
clinical features, diagnosis, treatment, and management.
Infect Drug Resist. 2014 Jul 5;7:183-97
4. Wagenlehner FM1, Mohren B, Naber KG, Männl HF.Abdominal
actinomycosis.Clin Microbiol Infect. 2003 Aug and 9(8):881-5.
5. Laish I, Benjaminov O, Morgenstern S, Greif F, Ben-Ari Z.
Abdominal actinomycosis mas_ querading as colon cancer
ina liver transplant recipient. Transpl. Infect. Dis. 2012 14:8690.
6. Guven, H., et al., Emergency right hemicolectomy for
inflammatory cecal masses mimicking acute appendicitis.
World J Emerg Surg, 2014. 9(1): p. 7.
7. Liu K, Joseph D, Lai K, Kench J, Ngu MC. Abdominal
actinomycosis presenting as appendicitis: two case reports
and review. J Surg Cse Rep 2016 May 3;2016(5).

БИБЛИОГРАФИЯ
1. Karagulle, E., et al., Abdominal actinomycosis mimicking
acute appendicitis. Can J Surg, 2008. 51(5): p. E109-10.

Corresponding author:
Vasil Mihailov, M.D., Ph.D.
Military Medical Academy of Sofia
Clinic of Hepato-Pancreatic and Transplant Surgery
Clinic of Hepato-Pancreatic and Transplant Surgery
3 “Georgi Sofiiski” blvd., Sofia 1606
Bulgaria
Tel.: +359 2 9225188
e-mail: dr.mihaylov@gmail.com

Адрес за кореспонденция:
д-р Васил Михайлов д.м.
Военномедицинска академия - София
Клиника по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология
Бул. “Г. Софийски” 3
София 1606
тел. +359 2 9225188
е-mail: dr.mihaylov@gmail.com

81

КЛИНИЧНИ
СЛУЧАИ

ÅÍÄÎÓÐÎËÎÃÈß È
MÈÍÈÌÀËÍÎ ÈÍÂÀÇÈÂÍÀ
ÕÈÐÓÐÃÈß

Увреждане на уретер при лапарскопски-асистирана
вагинална хистеректомия – клиничен случай
T. Станкова1, С. Ковачев1, Д. Драгиев1, И. Салтиров3
Клиника по обща и онкологична гинекология
Клиника по обща урология и нефрология
3
Клиника по Ендоурология и ЕКЛ
Военномедицинска академия , София
1
2

Т. Stankova1, S. Kovachev1, D. Dragiev2, I. Saltirov3

Ureteral injury in laparoscopic-assisted
vaginal hysterectomy – clinical case

Department of general and oncogynecology
Department of general urology
3
Department of endourology and SWL
Military Medical Academy, Sofia
1
2

РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

Увреждането на уретер при лапароскопски гинекологични операции е рядко, но
сериозно усложнение. Честотата му варира от 0.3% до 4%. По-често е увреждането
на десен уретер, в дисталната му трета. Установява се предимно следоперативно,
като за целта са необходими множество диагностични изследвания и колаборация
с опитен уролог.
Представяме клиничен случай на 41 годишна пациентка, при която на 6-ти ден
след лапароскопски-асистирана вагинална хистеректомия е поставена диагноза
обструкция на десен уретер с хидроуретер и хидронефроза. За поставяне на диагнозата са използвани ехография, венозна урография, нативно КТ – изследване и
ретроградна уретеро-катетаризация. Установената лацерация на дистален уретер
наложи хирургично лечение чрез лапаротомия с екстраперитонеален достъп - уретеронеоцистостомия декстра а modo Böminghaus за възстановяване целостта на
уретера.
Ключови думи: лапароскопски-асистирана вагинална хистеректомия, уретерално увреждане

Ureteral trauma in laparoscopic-assisted vaginal hysterectomy is a rare but dangerous
complication. It has a rate of 0,3 to 4%. Ureteral injuries occur most frequently on the
right side, of the distal ureter. The diagnosis is mostly postoperative and involves a series
of diagnostic examinations and management, including a collaboration with an urologist.
We present a clinical case of a 41 year old patient who was diagnosed with an obstruction of the right ureter with hydroureter and hydronephrosis on the 4th day after the
laparoscopic-assisted vaginal hysterectomy. In addition to the clinical status abdominal
ultrasound, intravenous urography, conventional CT scan and retrograde catheterization
during ureteroscopy were attempted. The diagnosed ureteral laceration required surgical
treatment via laparotomy with extraperitoneal approach: right ureterocystoneostomy a
modo Böminghaus to restore the integrity of the ureter.
Key words: laparoscopic-assisted vaginal hysterectomy, ureteral injuri

ВЪВЕДЕНИЕ

ректна – прерязване, електрокаутер термална травма
(4). Това може да доведе до хидронефроза, загуба на
ренална функция, формиране на фистула и възможен
сепсис, дори смърт при ненавременно откриване (4).
Честотата на уретерални лезии при лапароскопска
хистеректомия и лапароскопски-асистирана вагинална хистеректомия варира между 0.3-4% в различните
проучвания (1, 2, 5). През последните години се увеличава поради нарастване честотата на операциите с
лапароскопски достъп. По-често е в дясно в дисталната трета на уретера (4). Рискови фактори за възник-

Тоталната хистеректомия е най-често извършваната операция за лечение на доброкачествени гинекологични заболявания (1, 2). През 1989 г. Reich et al.
демонстрират, че тя може да бъде извършвана и лапароскопски (3). За съжаление, близостта на уретера
до маточната шийка и утеринната артерия, може да
доведе до увреждането му по време на процедурата
(1, 2). Ятрогенната травма може да бъде индиректна
– прошиване, клипс, автоматичен съшивател, или ди82
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ването й са предишни гинекологични операции, Цезарово сечение, латерална локализация на утеринна
миома 1, 2). Увреждане на уретера се среща по-често
при лапароскопски-асистирана вагинална хистеректомия в сравнение с вагинална и лапарохистеректомия, но намалява сигнификантно с увеличение опита
на хирурга (1, 6, 7).
В по-големия си процент уврежданията на уретера остават неразпознати по време на операцията
(56-70%) и се откриват обикновено няколко дни след
интервенцията (1, 7). Интраоперативното откриване
на това усложнение намалява неприятните клинични последствия. Традиционно тази процедура се извършва с отворен подход след отшумяване на острата фаза ( > 6седмици), като може да бъде класическа
или чрез екстраперитонеален подход, без да се влиза
в коремната кухина или лапароскопски като минимално-инвазивна процедура (4). Оптималното лечение на лезия на дистален уретер включва резекция на
стенозата, освобождаване на здравия уретер и уретеро-уретерална или уретеровезикална анастомоза без
напрежение (4).

20U/l, ALAT – 16U/l, CK – MB – 12,3IU/l, Urea – 2,7mmol/l,
Crea – 67mmol/l, CRP – 21.7mg/l.
Образни изследвания:
Ехография на коремни органи: Няма данни за свободна течност в малък таз. Бъбреци - двустранно запазени размери и паренхим. Хидронефроза на десен
бъбрек.
КТ – изследване: Заключение: Състояние след
хистеректомия и кистектомия на ляв яйчник. Хидронефроза в дясно. За уточнение на състоянието на десен уретер е желателна ретроградна уретеро-пиелография.
Венозна урография: Десния бъбрек до 30 мин. не
отдели контрастната материя, като се набеляза слабо
паренхимна фаза и се просветляват контурите на бъбрека, но чашки и легенче не се зарисуват.
След предоперативна подготовка се пристъпи
към:
1. Дясна уретероскопия – направи се опит за
ретроградна уретеро катетаризация: на 3-4 см. от
орифициума се откри пълен стоп. Въведе се контраст.
Налице е екстравазат, без контрастта да премине в
проксимална посока. Dg: Laesio ureteris dextra in part
dystalis
2. Оперативно лечение - Ureterocystotomia dextra a
modo Böminghaus. Intubatio uretery cum stent JJ. – След
щателна дезинфекция на предна коремна стена се
направи долна средна инцизия на кожата, подкожие и подлежащата фасция и перитонеум. Влезе се
в ретроперитонеалното пространство. Освободи се
пикочния мехур от подлежащата тъкан (Фиг. 1). Последователно се освободи и катетаризира десен уретер.
Направи се инцизия на пикочен мехур, постави се
стент JJ в десен уретер, след което се извърши реимплантация по метода на Böminghaus (Фиг. 2). Пикочният мехур се възстанови с единични лигатури. Последователно се зашиха мускули, фасция и подкожие.
Естетичен шев на кожа.
Следоперативният период протече гладко и
без усложнения.
На 9-ти ден пациентката беше изписана. На 13-ти
ден се свали уретрален катетър. Уретерален JJ стент
– за 90 дни.

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
Касае се за 41 годишна мултипара след планова
лапароскопски-асистирана вагинална хистеректомия
поради миоматозна матка, менометрорагия и вторична анемия. На 4-ти следоперативен ден съобщава за
болки в дясна лумбална област на фона на нормално
протичащ следоперативен период. Пристъпи се към
консултация с нефролог, невролог.
Общ статус: Запазено общо състояние. Бял дроб
– чисто везикуларно дишане без хрипове. Сърце –
ритмична сърдечна дейност, хемодинамично стабилна – RR – 120/80mm/Hg; Пулс – 76 уд./мин. Корем –
мек, палпаторно неболезнен, на нивото на гръдния
кош, респираторни подвижен. Оперативен надлъжен
цикатрикс под пъпа и два напречни в ляв и десен долен квадрант на коремната стена (от предходни херниопластики). Оперативна рана – видимо и палпаторно б.о. Сукусио реналис слабо (+) в дясно.
Оглед със спекулум: Влагалище – отговаря на извършената операция. Няма данни за кървене.
Параклинични изследвания: Кръвна картина: Hgb – 101g/l, Hct – 0,29l/l, WBC – 7.5.10^9/l, RBC
– 3.54.10^12/l. Биохимия: Gluc – 4,59mmol/l, ASAT –

ОБСЪЖДАНЕ
Ятрогенното увреждане на уретера е тежко усложнение, което може да настъпи както при лапароскоп83
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Фиг. 1 Отпрепариране на пикочен мехур

Фиг. 2 Катетаризация на десен уретер с JJ стент
плазия на маточната шийка, която обикновенно се
представя с множество сраствания, обективизирани
при извършване на лапароскопски-асистираната вагинална хистеректомия, обхващащи матка, колон Сигмоидеум, десни аднекси, оментум, тазов перитонеум
- предимно в дясно и наличие на субсерозни миомни
възли в десен маточен кант.
В представения случай лезията на уретер е в дясно.
Във всички открити проучвания в достъпната литература се посочва по-голяма честота на ятрогенните
травми на уретер в дясно, като за това не е намерено
конкретно обяснение (2, 10). В повечето случаи увреждането на уретера става в дисталната му част, като
това се дължи на близките си пространствени взаимоотношение с маточните съдове (6, 7).
Опитът на хирурга при извършването на по-сложните лапароскопски операции е от определящо
значение (2). Рискът за уретерално усложнение при
лапароскопски-асистираната вагинална хистеректомия е три до четири пъти по-висок в проучванията
от учебните центрове в сравнение с докладваните
от хирурзи експерти (2, 8, 10). Резултатите, докладвани от националния регистър на Финландия показват,
че уретералните увреждания са по-чести в локалните
болници, където опитът е значително по-малък, от-

ски, така и при отворени оперативни интервенции за
отстраняване на матката (хистеректомия). Честотата
му при лапароскопски операции варира от 0.3% до
4% според различните проучвания в годините (6, 8).
По-интересни са мащабни ретроспективни проучвания като това на Leonard et al., включващо 1300 лапароскопски хистеректомии с честота на уретералано
увреждане 0.3% и проучване на Gao et al., включващо
5 541 гинекологични лапароскопии с честота на уретерално увреждане 0.45% при лапароскопски-асистираните вагинални хистеректомии (2, 6). Според
последното честотата е по-голяма при лапароскопски-асистираните, в сравнение с лапароскопските
хистеректомии (6, 7). Тези данни са съизмерими с честотата на това увреждане при отворени хистеректомии - 0.2%-0.4% (8,9).
До момента еднозначно всички проучвания показват огромната роля на някои предоперативни характеристики на пациентките за ятрогенната травма
на уретер: предишни гинекологични операции, Цезарово сечение, брой Цезарови сечения, наличие на
сраствания, наличие на миомни възли в кантовете на
матката или в широките връзки (1, 2). В представения
клиничен случай пациентката съобщава за минала
гинекологична анамнеза - конизацио по повод дис84
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колкото в университетските екипи (2, 7). Честотата на
сериозните уретерални увреждания е сигнификантно
по-висока в групата на хирурзите в процес на обучение преди достигане платото в скалата на обучение,
докато при минималните увреждания тя е съизмерима за двете групи (11). Абстрахирайки се от нивото на
хирурга, уретералните усложнения сигнификантно
намаляват с увеличение индивидуалния му опит (2).
Една от характеристиките на уретералното увреждане е, че то се диагностицира предимно следоперативно (2). В ретроспективни проучвания на Saidi et al.
u Léonard et al. увреждането се установява интраоперативно само в един от четири случая при лапароскопски-асистирани хистеректомии (2, 11). В мащабно
проучване на Ostrzenski et al. за лапароскопските уретерални увреждания при гинекологични операции, в
8.6% от случаите усложнението се установява интраоперативно, в 70% следоперативно, а за останалите
21.4% не е уточнено (7). Въпреки че за момента няма
консенсус по случая те препоръчват цистоскопия
след интравенозно инжектиране на индиго кармин
за всички случаи на трудни лапароскопски хистеректомии (2). Интраоперативното разпознаване на
това усложнение ще избегне сериозни усложнения и
последващи оперативни намеси (5, 11).
За възстановяване на увреждането отворените
операции имат дългосрочен добър ефект с успеваемост >80% (4). За сметка на това те са свързани с
по-дълъг болничен престой, по-голяма кръвозагуба
и по-голяма нужда от обезболяване (4). Други автори
споделят недостатъците на отворените операции, но
посочват по-кратката им продължителност (13). През
последните години популярност набират минимално-инвазивните техники (9). Те са предизвикателство,
но са осъществими (13). В проучвания на Pompeo et
al. и Rassweiler et al. успеваемостта е 100% без да се
налага преминаване към отворена операция и без усложнения, като във второто успеваемостта в сравнение с отворените операции е 80% (4, 13). Опита от последните 10 години показва, че успеваемостта между
отворени и лапароскопски операции за възстановяване на уретер е сходна, но те изискват високо ниво
на лапароскопски умения и трябва да се извършват,
когато са индицирани (4, 13).
В заключение лапароскопски-асистираната вагинална хистеректомия се съпровожда с нисък оперативен риск от увреждане на уретера и трябва да се

извършва, когато е индицирана от опитен хирургичен
екип. Важна е превенцията на това усложнение, за
която според нас основните насоки са:
TT Хирургът да знае във всеки един момент от
операцията къде е разположен уретерът;
TT Предварително стентиране на уретера при минали операции в малкия таз или съмнения за
сраствания;
TT Употреба на утерус манипулатор при лапароскопска хистеректомия;
TT Употреба на клипс вместо биполярен ток при
хемостаза в близост до уретера за избягване
на термална травма;
TT За да се предотвратят вторични усложнения от
уретералното увреждане лечението му трябва
да включва колаборация с уролог (2).
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Лапароскопия в диагностиката на първичен карцином на
маточна тръба – клиничен случай
И. Кирилова, С. Ковачев
Клиника по обща и онкологична гинекология
Военномедицинска академия - София

Laparoscopy in diagnosis of primary
cancer of fallopian tube – a clinical
case

I. Kirilova, S. Kovachev

РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

Въведение. Първичният карцином на маточната тръба е рядък тумор. До момента в литературата има данни за около 1200 описани случая. Среща се най-често
при жени след 40-годишна възраст, като средната възраст на заболелите е около
60 г. Етиологията е неясна. Поради патоморфологичното си сходство с епителните
карциноми на яйчника често остава неразпознат и погрешно диагностициран като
овариален карцином.
Клиничен случай. Представяме клиничен случай на 48 годишна пациентка с
неясна абдоминална формация, която от извършените предоперативни, образни и клинични изследвания е с вероятен овариален, параовариален или чревен
произход. Липсват субективни клинични оплаквания. Туморни маркери: CA 125,
CA 19-9, HE-4 с нормални стойности. За поставяне на диагнозата беше използвано лапароскопско изследване. Интраоперативно се установи кистозна формация
обхващаща маточната тръба без видими белези на злокачественност. Диагнозата
се постави интраоперативно от експресното хистологично изследване (гефрир):
първичен нискодиференциран, серозен, папиларен карцином на маточната тръба.
Премина се към отворена коремна радикална операция: тотална хистеректомия с
двустранна аднексектомия, тазова лимфна дисекция и парциална оментектомия.
Пациентката подлежи на адювантна химиотерапия.
Обсъждане. Първичният карцином на маточната тръба е рядко заболяване, с
неясна етиология и често диагностицирано и третирано погрешно като овариален
или ендометриален карцином. Клиничната картина рядко е изявена, а образните
и клинични изследвания не помагат много за поставяне на диагнозата. Диагностичната лапароскопия има важно значение за поставяне на тази диагноза в труден диференциално диагностичен план. Тя трябва задължително да се потвърди с
хистопатологично изследване.

Introduction. The primary cancer of the fallopian tube is a rare carcinoma. Recently in
literature are described about 1200 clinical cases. This decease often affects women at the
age of 40 and over, and the average age of the affected women is 60 years. The etiology
is unknown. Because of its pathomorphological similarity with epithelial ovarian cancer
it often goes unrecognized and misdiagnosed as ovarian cancer.
Case Report. We describe a clinical case of a 48 year old patient with an unclear aabdominal formation, which based on the performed preoperative, imaging and clinical
studies appears to be of an ovarian, paraovarial or intestinal origin. There are no subjective clinical complaints. Tumor markers: CA 125, CA 19-9, HE-4 with normal values.
Laparoscopic examination was used for the diagnosis. The surgical intervention established a cystic formation covering the fallopian tube without visible signs of malignancy.
The diagnosis was set intraoperatively by express histological examination: primary low
graded serous papilar carcinoma of the fallopian tube. This led to an open abdominal
radical surgery: total hysterectomy with bilateral salpingo-oophorectomy, pelvic lymphadenectomy and partial omentectomy. The patient is subject to adjuvant chemotherapy.
Discussion. The primary carcinoma of the fallopian tube is a rare disease of unknown
etiology and is often diagnosed and treated wrongly as ovarian or endometrial cancer.
The clinical picture is rarely overt and imaging and clinical studies are not very helpful for
defining the diagnosis. The diagnostic laparoscopy is with essential importance for defining the diagnosis in a difficult differential diagnostic plan. It is crucial that it is confirmed
by a histopathological examination.
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ВЪВЕДЕНИЕ

или оптимална циторедуктивна хирургия с минимален резидуален тумор, последвана от комбинирана
химиотерапия (платина–паклитаксел), могат да осигурят най-добри възможности за излекуване и обща
преживяемост (4).

Честотата на първичния карцином на маточната
тръба в САЩ от 1998 г до 2003 г. е средно 0.41 на 100
000 бели жени (1). Среща се най-често при жени на
възраст 60-79 г (1, 2). Честотата му спрямо другите
малигнени заболявания на женската полова система
е 0.14% - 1.8% (2). Първичният карцимом на маточната
тръба е рядка гинекологична патология със следната
характеристика: предоперативната диагноза e трудна
или закъснява поради липсата на специфични симптоми и категорични данни от образните изследвания;
трудно е да се разграничи от серозния епителен овариален карцином и от първичната серозна карциноматоза на перитонеума по време на и дори след
операция, защото имат сходен хистопатологичен вид;
съществува и несигурност относно оптималното поведение поради липсата на стандартен протокол за
лечение. Стадирането е сходно с това на овариалния
карцином. Лечението включва максимално радикална хирургия и адювантна химиотерапия. Прогнозата
зависи от стадия на заболяването и остатъчния тумор.
В първично, предоперативно, трудни в диференциално-диагностичен план пациентки влиза в съображение използването на диагностична/оперативна
лапароскопия. Според Nezhat et al. 2010г. тя е удачната диагностична интервенция за потвърждаване или
отхвърляне на диагнозата, при съмнение за рак на маточната тръба, яйчник или перитонеум. Използването
на диагностична лапароскопия при асимптоматични
пациенти с малкотазова формация (с или без предоперативни образни изследвания) е задължителна
според други автори (3).
Автори на проведено в Тайван проучване за период от 1990 г.-2013 г., обобщават: основния тип карцином на маточната тръба е серозен, често недобре
диференциран; диагнозата му често се забавя или изобщо не може да бъде поставена; по-често се открива
в по-ранен стадий в сравнение с овариалния карцином, поради появата на по-ранни, но неспецифични
симптоми като абдоминална болка, вагинално кървене, генитална секреция или туморна маса (4). Най-важният клинично-патологичен прогностичен фактор е
стадирането по FIGO (The International Federation of
Gynecology and Obstetrics); терапевтичния подход е
все още несигурен, но следва принципите на лечение
на овариалния епителен карцином (4). Хирургичен
подход, включващ радикална хирургична резекция

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
Представяме пациентка на 48 години, която от 8
години е в менопауза. Няма субективни оплаквания.
При рутинен гинекологичен преглед с трансвагинална ехография е установена ехонегативна кистозна
формация в малкия таз с вероятен (яйчников, параовариален, чревен) произход. Не съобщава за минали
гинекологични заболявания и оперативни интервенции. Има едно раждане.
От гинекологичният статус: Външни полови
органи на раждала; влагалище с леко изразен десцензус на предна стена; няма маточно кървене; Матка с
нормални размери и форма. Аднески и параметри –
Туморна формация в ляво и зад матката с диаметър
около 7см .
Ултарзвуково изследване (УЗИ): Матка с предно-заден размер 28 mm и маточна лигавица – 3 mm. В
ляво и зад матката се визуализира двукамерна ехонегативна формация (овариален, параовариален, чревен произход) с размери около 65мм. Яйчници не се
визуализират. Не се визуализира свободно подвижна
тежност в малък таз.
Лабораторни изследвания: Пълна кръвна картина (ПКК), биохимия, хемостаза - в норма. Cancer
antigen 125 (CA125) – 9.9U/ml; Human epididymis
protein 4 (HE4) – 45.6; ROMA – 5.92%.СА 19-9 – 0.8U/ml.
След проведените клинични, параклинични и
образни изследвания и невъзможност за точно поставяне на диагнозата за произход на малкотазовата
формация се реши да се извърши диагностична/
оперативна лапароскопия.
След предоперативна подготовка се извърши диагностична/оперативна лапароскопия. Оперативна
находка: Ляв аднекс–наличие на туморна формация
с диаметър приблизително 10см, изпълнена с тъмна
течност, произлизаща от дисталния край на лява маточна тръба и срастнала с левия яйчник. Матка с нормална големина и размери. Десен яйчник и дясна маточна тръба с нормални размери и структура.
Премина се към оперативна лапароскопия:
Kystectomia paraovarialis sinistra. Resectio partialis tubae
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лимфни възли не се палпират увеличени. Черен дроб
със запазена глисонова капсула и гладка повърхност.
Коремни органи б.о.
Траен хистологичен препарат: Лява маточна
тръба с растящ полиповидно към лумена и масивно инфилтриращ дебелината на цялата стена, но без
ангажиране на серозата с морфология на ниско диференциран, серозен, папиларен тубарен карцином
(high grade серозен карцином); резекционен край без
ангажиране. Матка с десен аднекс и оментум без туморна инфилтрация. Тазови лимфни възли без метастази. Стадий: pT1aN0M0G3.
Постоперативният период протече гладко и на 10тия постоперативен ден пациентката бе изписана в
добро общо състояние. Следоперативно пациентката
подложи на химиотерапия.

Фиг. 1. Предоперативна УЗ находка в ляво и зад матката

ОБСЪЖДАНЕ
Първичния карцином на маточната тръба е едно
от най-редките злокачествени заболявания, засягащи
женската полова система. Честотата на карцинома на
маточната тръба варира от 0.14% до 1.8% от всички гинекологични малигнени заболявания. В САЩ годишно средно се регистрират 3.6 на 1000000 жени, а във
Финландия 5.4 на 1000000 жени. Реалната честота на
този тип неоплазия всъщност е недооценена, поради
погрешното интерпретиране на някои от случаите
като овариален карцином(2, 5).
Карциномът на маточната тръба се среща най-често при жени след 40-годишна възраст , средно 62г.
(17г-88г)(2). Етиологията засега остава неизвестна.
Хормонални, репродуктивни и генетични фактори се
смятат за отговорни за равитието на карцинома на
маточната тръба. Минали бременности, раждания и
употреба на хормонални контрацептиви се съобщават като фактори, сигнификантно понижаващи риска
от карцином на маточната тръба.
Клиничната картина в повечето случаи е бедна и
неспецифична. Заболяването често протича асимптомно (6). Абдоминална болка, вагинално кървене,
серокръвенист генитален флуор, туморна маса в малкия таз са едни от най-често срещаните симптоми(2).
Характерна е триадата на Latzko, включваща интермитентен, профузен серокръвенист вагинален флуор;
коликообразни болки, често отминаващи след появата на флуора; и абдоминални или тазови формации.
Тази триада от симптоми се среща едва при 15% от

Фиг. 2. Предоперативно УЗ образ на матка с нормална форма и размери
uterinae sinistra. Екстирпираната формация беше изпратена за експресно хистологично изследване.
Оперативен гефрир: Маточна тръба – интралуменно, екзофитно растящ умерено-диференциран аденокарцином, серозен, с минимална инфилтрация в стената; без инфилтрация навън (извън
маточната тръба).
След получаване този резултат решихме да извършим конверсия от лапароскопия към отворяне на коремната кухина за радикално оперативно лечение. Извърши се: Laparotomia probatoria. Laparohysterectomia
totalis cum adnexibus. Dissectio lymphonodorum pelvis.
Omentectomia infracolica. Drenage. Оперативен статус: Параметри не се палпират променени. Тазови
89

ÅÍÄÎÓÐÎËÎÃÈß È
MÈÍÈÌÀËÍÎ ÈÍÂÀÇÈÂÍÀ
ÕÈÐÓÐÃÈß

ГОДИНА 4 • БРОЙ 2 • НОЕМВРИ 2016 / VOLUME 4 • ISSUE 2 • NOVEMBER 2016

описаните случаи на карцином на маточната тръба (7).
Лапароскопията може да се използва като метод
за поставяне на диагнозата при бедна и неясна клинична картина. Тя започва с внимателно оглеждане
на коремна кухина и малкия таз (8). Аспириране на
асцитна течност или перитонеален смив за цитологично изследване. При липса на предоперативна
диагноза е препоръчително взимането на материал
за експресно хистопатологично изледване (8). Лапароскопията предлага няколко предимства пред отворената лапаротомия: оптично увеличение на образа,
възможност за визуализация на абдоминалната и тазова анатомия, включвайки диафрагмалната и перитонеална повърхност, по-къс постоперативен период, и
по-кратък болничен престой (8). В ранните стадии на
карцином на маточната тръба и яйчник, множество
проучвания доказват осъществимостта и ефикасността на екзактното лапароскопско стадиране. При авансиралите случаи ролята на лапароскопията се състои
в осъществяване на second –look оценка и преценка
за операбилността и възможността за циторедуктивна хирургия (8).
Образните методи, които се използват най-често
за диагностициране и стадиране на карцином на маточната тръба са ултразвуково изследване (УЗИ), компютърна аксиална томография (КАТ) и ядрено-магнитен резонанс (ЯМР). УЗ-образ е неспецифичен. Може
да наподобява тубо-овариален абсцес, ектопична
бременност, овариален тумор. УЗ-изследване често
показва кистична формация, понякога с хетерогенна структура зад или в страни от матката, с различна
форма, с мултилобарна структура. Матката често е с
нормални размери и форма. Като допълнителна находка може да има асцитна течност, вътрематочна колекция, хидросалпингс. Изследването с ЯМР се смята
за по-обстойно при установяване на инфилтрация от
туморния процес към съседни анатомични структури
(пикочния мехур, вагина, перитонеум, ректум). Предоперативната диагноза в повечето случаи е невъзможна. Тя варира между 0.5 и 10%. Vaughant et al. съобщават за 21% постигната предоперативна диагностика.
Baekelandt et al. съобщават за едва 2 %. Meng et al.
съобщават за 50% интраоперативно недиагностицирани пациенти (5).
СА 125 е туморен маркер използван за диагностика, оценка на ефекта от лечението и ранно установяване на рецидиви (5). Въпреки това СА 125 не е спе-

цифичен за карцином на маточната тръба. Завишени
стойности на СА 125 има много по-често при пациенти в напреднал стадий (5). Нивата на СА 125 са предиктивни и в постоперативния период за установяване
на рецидив на заболяването и появата на метастази
(6).
Начина на разпространение на карцинома на маточната тръба е сходен с този на яйчника. Много често, чрез трансцеломна ексфолиация на клетки, които
се имплантират в перитонеалната кухина (5). Туморът
може да метастазира още по съседство, чрез транслуменна миграция и хематогенна дисеминация. Риска
от двустранно засягане от туморния процес варира
от 10% до 27%. Gadducci et al. съобщават за двустранно засягане на тръбите в 31.8% от 88 случаи. (23.8% от
стадий I-II и 39.1% от стадий II-IV) и Schiller и Silverberg
съобщават за двустранно засягане в 9.1% от 11 случая
(5.3% от стадий I-II и 30.4% от стадий III-IV)(7). Най-често карцинома на мат.тръба метастазира в оментум (6).
Поведението при първичния тубарен карцином
следва същите принципи както това при овариален
карцином. Хирургичният подход е метод на избор.
Той се изразява в тотална хистеректомия с двустранна аднексектомия и параортална и тазова лимфна
дисекция. Пълното отстраняване или минималното
количество резидуална туморна маса имат важно
прогностично значение по отношение на преживяемостта на пациента (4). Поради лимфното и хематогенно разпространение на процеса, химиотерапията
е стандарт в лечението на карцинома на маточната
тръба с много добър ефект особено в началните стадии на заболяването. Според Wang et al. 1998г. преживяемостта на пациенти със стадий IA, подложени
на адювантна химиотерапия е значително по-висока,
спрямо тези без (9). Златен стандарт е комбинацията
платина-таксел, както е при епителните неоплазии от
овариален произход.
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Kлиничен случаи на хиларна стеноза съчетана с
холедохолитиаза и дуоденална обструкция - ендоскопско
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Hilar stenosis combined with
choledocholithiasis and duodenal
obstruction- endoscopic
management

A. Katzarov, Z. Dunov, K. Katzarov, D. Takov, I. Sirakov,
I. Popadiin, E. Naseva
Department of Gastroenterology, HPB and Transplant surgery
Military Medical Academy, Sofia

РЕЗЮМЕ

АBSTRACT

Проксималната стеноза на жлъчните пътища е термин, изразяващ стеноза на интрахепаталните жл. пътища, стадираща се по класификацията на Бисмут- Корлет.
Етиологичните причини са разнообразни, като най-често проксималните стенози
са следствие от холангиоцелуларен карцином, карцином на жл. мехур, метастатична болест на черния дроб и лимфаденомегалия. Клиничната и параклинична
картина е характерна за механичният иктер. Пожълтяването на кожата и видимите лигавици, холангитът, повишените чернодробни, холестазни ензими и общия
билирубин, предимно за сметка на директния, са често срещани при дебюта на
заболяването. Началният метод в диагностиката на състоянието е ултразвуковата томография. Последващите образни методики като контрастно усилена томография и ядрено магнитен резонанс служат за диференциално диагностично
доуточняване и стадиране на локалната и далечна експанзия на малигнените заболявания. Ендоскопската ретроградна холангиопанкреатография (ERCP) е крайна
стъпка в диагностично-терапевтичния алгоритъм при палиативни болни и мост
за извършване на оперативни интервенции при операбилни пациенти с нарушени
биохимични показатели и развитие на холангит.
Ключови думи: Екстрахепатално холестаза, иктер, ЕРХПГ, холедохолитиаза, проксимална стеноза, дуоденална стеноза, Рандеву

Extrahepatic cholestasis is a condition that includes various etiological causes of blockage
of bile ducts . The initial diagnostic method for differentiation of malignant and benign
obstruction is ultrasound. The main advantage of the method is that it is cost effective,
widespread and affordable. The contrast enhanced CT and MRI complete the diagnostic
process and staging of the disease. The endoscopic retrograde cholangiopancreatography
(ERCP) can be used as a bridge to surgical therapy to insert a stent and relief the symptoms
if severe jaundice and cholangitis are present, or as a palliative option if the patient is not a
candidate for surgical resection.
Кey words: Extrahepatic cholestasis, Jaundice, ERHPG, Choledocholithiasis, proximal
stenosis, duodenal obstruction, Rendez Vous

ВЪВЕДЕНИЕ

мехур, метастатична болест на черния дроб и лимфаденомегалия. Клиничната и параклинична картина е
характерна за механичният иктер. Началният метод
в диагностиката на състоянието е ултразвуковата томография [1,2]. Последващите образни методики като
контрастно усилена томография и ядрено магнитен
резонанс служат за диференциално диагностично

Проксималната стеноза на жлъчните пътища е
термин, изразяващ стеноза на интрахепаталните жл.
пътища, стадираща се по класификацията на БисмутКорлет. Етиологичните причини са разнообразни,
като най-често проксималните стенози са следствие
от холангиоцелуларен карцином, карцином на жл.
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доуточняване и стадиране на локалната и далечна
експанзия на малигнените заболявания. Ендоскопската ретроградна холангиопанкреатография (ERCP)
е крайна стъпка в диагностично-терапевтичния алгоритъм при палиативни болни и мост за извършване
на оперативни интервенции при операбилни пациенти с нарушени биохимични показатели и развитие на
холангит.

без патологични промени, не се сканира наличие на
асцит в коремната кухина и малкия таз.
Резултатите от параклиничните изследвания са
представени на таблица 1.
Проведе се мултидисциплинарна среща, на която
се обсъди клиничния случай на базата на вече наличната документация. Поради напредналото заболяване съчетано със сериозно покачване на общия
билирубин, възрастта и множеството придружаващи
заболявания, пациентката се прецени като неподходяща за оперативно лечение от хирургичният екип и
се взе решение за палиативно едноскопско лечение,
извършване на ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография с отбременяване на жлъчните пътища, чрез поставяне на стентове на стенотичните
участъци.
На следващия ден след свиканата мултидисциплинарна среща се направи ERCP. Проникна се със стандартен терапевтичен дуоденоскоп, след преминаване
на пилора се установи дуоденална стеноза, която не
пропусна апарата дистално. Взе се решение за отбременяване на механичната обструкция на жлъчното
дърво чрез поставяне на перкутанен дренаж. Под
ехографски и флуороскопски контрол с достъп през
леви интрахепатални жлъчни пътища се контрастира
жлъчното дърво. Флуороскопският образ показа проксимална стеноза на жлъчното дърво с наличие на
конкременти в дисталния жлъчен канал. (Фиг.1)
Постави се водач, който премина през стенозата и
попадна последователно в дуктус холедохус и дуоденум. (фиг.2)
След попадане на водача в дуоденум се взе решение за извършване на техниката Рандеву. Същността
на техниката се изразява в проникване с ендоскоп до
Д2 и улавяне на предходно проникналия антеградно
водач с полипектомична примка. След улавянето на
водача същия се изважда през работния канал на ендоскопа и по него могат да се поставят разнообразни

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
Касае се за жена на 88 г, постъпваща за първи път в
нашата клиника, с оплаквания от пожълтяване на кожата и видимите лигавици, потъмняване на урината,
изсветляване на изпражненията, сърбежи и обща отпадналост. Съобщава за загуба на тегло - 10кг, безапетитие и тъпа болка локализирана в дясно подребрие
с ирадиация към гърба. Оплакванията са с давност
две седмици. По повод на тези оплаквания е хоспитализирана в районната болница гр. Бургас, където е
проведено лечение с вливания на бистри разтвори,
антибиотици и е направна компютърна томография
(КТ) на корем с контраст. След направеният КТ се установява проксимална стеноза на жлъчните пътища
и суспекция за наличие на конкременти в дисталната
част на дуктус холедохус. След проведеното лечение
и диагностика пациентката е насочена към КГЕ-ВМА
за по нататъшно диагностично и терапевтично уточняване. При постъпването в нашата клиника диагностичният алгоритъм започна стандартно с извършване
на абдоминална ехография и параклинични изследвания. От абдоминалната ехография се установи
нормална структура на черния дроб без патологични огнищни промени. Жлъчният мехур се представи
като хипоехогенна формация със заличена структура и наличие на конкременти в лумена. Установи се
дилатация на интрахепаталните жлъчни пътища, като
дуктус холедохус се представи недилатиран, но не се
проследи дистално. Останалите коремни органи бяха
Таблица 1. Лабораторни изследвания
Hb (g/L)

Er

Hct

Leuc(10/9/l)

Plt(10/9/l)

СУЕ(mm/h)

98

3,34

0,32

7,9

306

74

ASAT

ALAT
684

Total Bill
446

Direct Bill
241

GGTP
648

AF
1060

282

93

Amylase

79
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Фиг. 1 Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография. Проксималната стеноза и конкремените в дисталния жл. канал са маркирани
със стрелки

Фиг.2 Поставен водач, с достъп през дуктус
хепатикус синистра в дуоденумa (маркиран с
червен цвят )

Фиг. 4 Поставена е 10 Fr пластмасова протеза в
дясно, в ляво извършване на рандеву и поставяне на саморазширяваща се протеза. Двете
протези са маркирани с червени стрелки

Фиг. 5 Анатомична вариация на жлъчните пътища в нашият клиничен случай тип 2, срещан в 10 % от
Cloi et al. Journal of Radiology 2003

ендоскопски консумативи като папилотом, дормия
бримка или стентове.
Техническа трудност представляваше дуоденалната стеноза, която не позволяваше преминаването на
дуденоскоп дистално към Д2 сегмента на дуоденума
и улавяне на антеградно прокарания водач. Поради
тази причина се взе решение за балонна дилатация на
стенозата с балон дилататор 20 мм. (фиг.3)
След направената дилатация дуоденоскопът премина дистално и попадна в Д2 сегмента на дуоденум,
улови се поставения водач с полипектомична примка, прокара се през работния канал на ендоскопа и
по него се поставиха последователно папилотом

Фиг.3 Дилатация на дуоденалната стеноза с балон дилататор 20 мм. Със стрелка е маркирано
мястото на стенозата, обусловено от талията,
която образува балона

за извършване на папилотомия и дормия бримка за
екстракция на конкремените в д. холеодхус. Поради
контрастирането на леви и десни интрахепатални
жл. пътища при перкутанната холангиография, беше
задължително дренирането, както на левите, така и
на десните интрахепатални жл. пътища, поради високият риск за развитие на инфекция на жлъчните пътища ако в тях се задържи недренирана контрастна
материя. Затова се взе решение за поставяне на 10 Fr
пластмасова протеза чрез стандартен ретрограден
достъп (стандартно ERCP) за осигуряване на дренаж
на десните интрахепатални жл. пътища и поставяне
на непокрита саморазширяваща се протеза по метода
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След осигуряването на жлъчен дренаж с дрениране на контрастираните чернодробни сегменти, беше
необходимо осигуряване на адекватен хранителен
пасаж. Поради високия оперативен риск се реши на
стенотичният участък на дуоденума да се постави дуоденална саморазширяваща се протеза за възстановяване на хранителния пасаж. (фиг.6)

РЕЗУЛТАТИ
Пациентката беше захранена шест часа след манипулацията, като нямаше пасажни смущения. През
следващите няколко дни се наблюдаваше спад на чернодробните и холестатични ензими, както и на общия
билирубин. В деня на изписването четири дни след
манипулацията чернодробните ензими бяха с нормална стойност, а при общия и директния билирубин се
наблюдаваше спад от 446 на 135 и от 246 на 69

Фиг. 6 Финален флуороскопски изглед с поставена пластмасова 10 Fr
протеза в десни интрахепатални жлъчни пътища, саморазширяваща се
непокрита протеза в леви интрахепатални жлъчни пътища и дуоденална
саморазширяваща се протеза. Със стрелка е маркирано мястото на дуоденалната стеноза.
Рандеву за осигуряване на дренаж на левите интрахепатални жл. пътища. (Фиг.4)
Решението за поставяне на пластмасова протеза
беше породено от факта, че Националната Здравноосигурителна Каса не реимбурсира саморазширяващите се стентове и пациентът трябва да ги закупува. За
съжаление, пациентката нямаше финансовата възможност за закупуване на два непокрити саморазширяващи се стента, което се смята за златен стандарт при
палиативно лечение на хиларни стенози. Поставянето
на саморазширяваща се протеза в леви интрахепатални жл. пътища, може да се обясни с наличието на
високостепенна стеноза на левите интрахепатални жл.
пътища, както и самата анатомия на жлъчните пътища
с дрениране на постерио-латералните сегменти 6 и 7
между лев и десен д. хепатикус син., което се наблюдава в 10% от случаите.(фиг.5) В тези случаи поставянето на непокрита саморазширяваща се протеза ще
осигури адекватен дренаж на левите интрахепатални
сегменти, както и на постерио-латералните сегменти.

ОБСЪЖДАНЕ
Комбинираната патология със стеноза на жлъчните
пътища и инфилтриране на туморната формация към
дуоденум е сравнително рядко срещана. Уникалността
на случая се допълва и от наличието на конкременти
в жл. канал. Така след задължителната мултидисциплинарна среща и решението за палиативно лечение, ендоскопистът е поставен пред множество затруднения,
на които трябва да се намери адекватно решение. От
една страна, трябва да се осигури билиарен дренаж
чрез дезобструкция на жлъчното дърво и лечение на
иктеричния синдром, а от друга да се осигури и нормален хранителен пасаж след новооткритата стеноза на
дуоденума. Стентирането допълнително се усложнява
от наличието на конкременти в лумена на дисталния
холедох, които са обем заемащи и създават техническа трудност при стентирането. Поради тази причина,
най-удачния метод при подхода към тази усложнена
ситуация е извършването на перкутанна холангиография, като по този начин може да се прецени точната

Таблица 2Hb (g/L)

Er

Hct

Leuc(10/9/l)

Plt(10/9/l)

СУЕ(mm/h)

ASAT
45

ALAT
49

Total Bill
135

Direct Bill
69

GGTP
180

AF
321

95

Amylase
78
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локализация брой и протежение на стенотичните
участъци. След поставянето на водач, технически не
представлява трудност за поставянето на различен
по размер перкутанен дрен. Отличен резултат би се
постигнал ако водачът премине през стенозата и попадне в дуоденум. Така позициониран водач лесно
може да се улови с полипектомична примка (Рандеву
техника) и след това по него да се прокарат различни
ендоскопски консумативи за папилотомия, дилатация,
екстракция на конкременти и др. В нашият случай
техниката Рандеву се усложни от наличието на дуоденална стеноза, която се преодоля след балонна дилатация. Поради високия риск от холангит при оставени
недренирани контрастирани чернодробни сегменти
беше задължително дренирането на жлъчните пътища в дясно [3-5]. В световен мащаб, златен стандарт
в палиативния подход към хиларни стенози остава
поставянето на два непокрити саморазширяващи се
стента с оглед избягване на обструкция на малки сегментни клончета, каквато биха предизвикали поставянето на покрити стентовe [3]. За съжаление Здравно
осигурителната каса в България не реамбурсира тези
стентове и това остава един сериозен социален проблем, защото пациентите невинаги имат възможност
за закупуване на тези скъпоструващи протези. Точно
по тази причина в нашия случай беше взето решение
за поставяне на пластмасов и саморазширяващ се
стент, поради факта, че дуоденалната стеноза също
трябваше да се протезитра с метална протеза за осигуряване на адекватен хранителен пасаж.

подготвен екип, тези рискове са сведени до минимум.
Задължително при тези пациенти е диагностичното
уточняване със стандартни параклинични изследвания и извършване на абдоминална ехография като
начален образно диагностичен метод, следван от КТ
корем с контраст и/или магнитно резонансна холангиография. С всички събрани данни е задължително
представянето на пациентка на мултидисциплинарна
среща, на която да се вземе решение за операбилност
или палиативно лечение. При палиативно лечение с
очаквана преживяемост до една година е уместно поставянето на саморазширяващи се стентове поради
по-ниската им честота на запушване.
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ЗАКЛЮЧЕНИ:
Комбинираният перкутанен и ретрограден достъп
е уместно решение при избрани усложнени случаи.
Въпреки по-високия риск от развитие на усложнения поради съчетаването на две методики, при добре
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Micro URS за лечение на конкременти в дистална трета на
уретера при жени
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Micro URS for the treatment of distal
ureteral stones in women

I. Saltirov, K. Petkova

РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

Уретероскопията с интракорпорална литотрипсия е метода на избор за лечение при
камъни в дистална трета на уретера с ниска вероятност за спонтанна елиминация
поради високата ù ефективност след една процедура и ниския процент усложнения. Размерът на използваните ендоскопи е един от факторите, влияещи върху
риска от интраоперативна травма на стената на уретера. Caballero et al. предложиха
техниката на micro-URS за лечение на конкременти в дистална трета на уретера при
жени с използване на въведения от Desai et al. инструментариум за микро-перкутанна нефролитотрипсия (micro perc). Методът е базиран на концепцията за
миниатюаризация на ендоскопския инструментариум с цел намаляване на инвазивността на ендоурологичните процедури. Първоначалният опит на авторите
с техниката показа висока ефективност и безопасност, сравними с конвенционалната URS. Представяме оперативната техника на micro-URS за лечение на конкременти в дистална трета на уретера при жени и първата серия пациентки в Катедра
Урология и нефрология на ВМА, при които е приложен метода.

Ureteroscopy with intracorporeal lithotripsy is the standard of care in patients with distal
ureteral stones with low probability of spontaneous passage, due to its high efficacy after
a single procedure and low morbidity. Endoscope size is one of the factors, influencing
the risk of intraoperative ureteral lesion. Caballero et al. suggested the technique of
micro-URS for the treatment of distal ureteral stones using the instruments for micropercutaneous nephrolitotripsy (micro-perc) proposed by Desai et al. Micro-URS is based
on the concept of minituarisation of endoscopic instruments to reduce the morbidity of
endourological procedures. The initial series of the authors showed high efficacy and
safety of micro-URS, comparable to the conventional URS. The objective of this study is
to present the surgical technique of micro-URS for the treatment of distal ureteral stones
in women and the initial experience of the Department of Urology and Nephrology at
Military Medical Academy – Sofia with the procedure.

Clinic of Endourology and SWL
Department of Urology and Nephrology
Military Medical Academy of Sofia

ВЪВЕДЕНИЕ

ятност за спонтанна елиминация поради високата ù
ефективност след една процедура и ниския процент
усложнения [2]. Технологичният напредък в дизайна
на семиригидните и флексибилни ендоскопи, интракорпорални литотриптери и работни инструменти за
екстракция намали процента на усложнения след URS
и обоснова широкото ù приложение при лечението
на пациенти с конкременти в уретера. Най-честото усложнение от URS e различна по степен лезия на стената на уретера, която може да се дължи на размера на
ендоскопа, травматично използване на работни ин-

Основната цел при лечението на конкременти в
уретера е премахване на обструкцията, предизвикана
от камъка и свързаните с нея потенциални усложнения, адекватна аналгезия и запазване на бъбречната
функция [1]. Методите за лечение на конкременти в
дистална трета на уретера включват медикаментозна
експулсивна терапия (МЕТ), екстракорпорална литотрипсия (SWL) и уретероскопия (URS). Уретероскопията с интракорпорална литотрипсия е метода на избор
при камъни в дистална трета на уретера с ниска веро97
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струменти, дилатацията на уретера или литотрипсията на камъка [3]. За намаляване на потенциалните усложнения и необходимостта от дилатация на уретера,
стандартните уретероскопи, използвани в съвременната урологична практика, са с размер на върха < 8 Fr.
Следвайки тенденцията за миниатюризация на ендоскопите, Caballero et al. предложиха техниката на
micro-URS като минимално-инвазивен метод за лечение на конкременти в дистална трета на уретера при
жени чрез приложение на инструментариума за микро-перкутанна нефролитотрипсия (micrо-perc), въведен от Desai et al. [4,5].

ХИРУРГИЧНА ТЕХНИКА
Инструментариумът за извършване на micro-URS
включва 4,8 Fr външен шафт с дължина 22,5 cm от сет
за Micro-perc и 0.9 mm флексибилна оптична система
(PolyDiagnost). Шафтът се свързва с триканален luer
lock адаптор за въвеждане на оптиката, иригационната течност и лазерния светловод (Фиг. 1, Фиг. 2).
Оперативната техника на micro-URS включва директен достъп в уретера под оптичен контрол (Фиг.3).
Приложението на подсигурителен водач е по предпочитание на оператора. Поради малкия размер на
работния инструмент не е необходима дилатация на
уретерния остиум. Конкрементът се достига с ендоскопа под директен оптичен контрол (Фиг. 4). Литотрипсията на конкремента се извършва с 200μ лазерен
светоловод и Holmium:YAG лазер (Фиг. 5, Фиг. 6). Настройките на лазера – разпрашаване или фрагментация, се избират според размера и химичния състав
на конкремента. При необходимост от екстракция
на фрагменти може да се използва 1.3 Fr нитинолова
кошничка.

Фиг. 1 Оптична система и външен шафт за извършване на micro-URS

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Представяме първата серия от 6 пациентки, при
които е извършена micro-URS в Катедра урология
и нефрология на ВМА за лечение на конкременти в
дистална трета на уретера в рамките на провеждащо
се проспективно международно проучване в 32 клинични центъра в 14 европейски страни.
Предоперативното изследване на пациентите
включваше анамнеза, физикален преглед, лабораторни и образни (ехография, венозна урография и/или
компютърна томография) изследвания.
Направи се анализ на ефективността и безопас-

Фиг. 2 Подготвен за процедурата ендоскоп за micro-URS
ността на метода и средното оперативно време. Ефективността на операцията беше определяна по липсата
на остатъчни фрагменти от конкрементите или наличието на клинично незначими остатъчни фрагменти
на контролното образно изследване. Оперативното
време беше изчислявано от момента на позициониране на пациента на операционната маса в положе98
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Фиг. 4 Ендоскопски образ при извършване на micro-URS
a) Локализиране на
b) Директно проникване
уретералния остиум
с ендоскопа в уретера
ние за операция и
подготовка на оперативното поле до
завършването
на
Фиг. 3 Рентгенологичен образ на micro-URS операцията. Безпри конкремент в дистална трета на уретера опасността беше
определяна по честотата на интра- и постоперативните усложнения.

c) Достигане до конкремента
под оптичен контрол

Фиг. 5 Лазерна литотрипсия на конкремента
а. Начало на литотрипсията
b. Фрагменти от литотрипсирания конкремент

РЕЗУЛТАТИ
Средната възраст на пациентките беше 42.6 години (24-65 години). Средният размер на конкремента
беше 6.8 mm (5-9 mm). Средното оперативно време
беше 26.8 min (15-60 min). При всички пациентки се
осъществи директен достъп с ендоскопа в уретера без
необходимост от дилатация на остиума и приложение
на подсигурителен жичен водач. Всички конкременти
бяха литотрипсирани без остатъчни клинично значими фрагменти и без необходимост от приложение на
стандартен семиригиден уретероскоп. При една пациентка беше поставен уретерален стент поради изразен лигавичен едем, предизвикан от камъка, който
беше премахнат на 7ми следоперативен ден. Не бяха
наблюдавани интра- и постоперативни усложнения.
Всички пациентки бяха дехоспитализирани на 1ви
следоперативен ден.

резултатите
бяха
сравнени със серия
пациентки лекувани
със стандартна URS
[6]. В сравнителното им проучване се
установява висока
ефективност на micro-URS (100%) при
по-нисък процент
на
необходимост
от поставяне на
уретерен стент (21
срещу 4; p=0.001),
болничен престой
Фиг. 6 Рентгенологичен образ на micro-URS (1.29 срещу 0.67;
p=0.026) и време на
след приключване на литотрипсията на
престой на уретерконкремента
ния стент (19 срещу
6.44; p=0.037) спрямо конвенционалната URS. На базата на първоначалния си опит, авторите предложиха
някои предимства на micro-URS пред стандартната
URS. Малкият калибър на инструмента предполага
директен достъп в уретера без необходимост от дилатация на уретерния остиум, намален риск от лезия

ОБСЪЖДАНЕ
Първият случай на приложение на micro-URS за лечение на дистални уретерни конкременти при жени
беше представен от J.P. Caballero и J.A. Galan през 2015
година и е базиран на концепцията за миниатюаризация на ендоскопския инструментариум за намаляване на инвазивността на ендоурологичните процедури [4]. В последствие авторите представиха първата
си серия пациентки, подложени на micro-URS, като
99
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на стената на уретера, възможност за преминаване на
фрагментите в дистална посока покрай ендоскопа и
потенциал за приложение на техниката при лечение
на деца. Като лимитиращи фактори на метода бяха
отчетени късата дължина на шафта и оптиката, ограничаваща приложението му при мъже и при проксимално разположени камъни в уретера и относително
високата цена на инструментариума.
Впоследствие, ефективността и безопасността на
micro-URS беше потвърдена и в проспективно мултицентрично проучване в Испания, включващо 39 пациенти [7]. Докладваната ефективност на метода след
една процедура е 88.2%, а на 7ми следоперативен ден
– 100%. При 97.4% от пациентките не са наблюдавани усложнения. По отношение на интраоперативните
лезии на уретера, отчетени по PULS, при 76.9% от пациентките не са отчетени лезии, 20.5% са имали лезия
от първа степен и 2.6% - от втора степен [8]. Заключението на авторите е, че micro-URS е ефективна и безопасна процедура, а намаления потенциал за травми
на уретера би могъл да намали рехоспитализациите и
необходимостта от допълнителни процедури, с което
да редуцира разходите за лечение на пациентите.
Нашата първа серия пациенти лекувани с micro-URS в рамките на извършващо се проспективно
международно проучване в 32 клинични центъра в
14 европейски страни, показа сходни с докладваните до момента резултати от авторите на оперативната
техника. Въпреки това, бъдещи сравнителни проучвания върху по-големи групи пациенти ще дадат дефинитивен отговор за предимствата и недостатъците на
micro-URS спрямо стандартната URS.

потенциала от интраоперативна травма на уретера
при запазване на високата ефективност на метода.
Необходими са сравнителни мултицентрични проучвания, които да докажат предимствата и недостатъците на micro-URS спрямо стандартната URS.
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Micro-URS е ефективна и безопасна техника за лечение на конкременти в дистална трета на уретера
при жени. Малкият калибър на използвания инструментариум създава предпоставки за намаляване на

Corresponding author:
Dr. Kremena Petkova, MD, PhD
Military Medical Academy of Sofia
Department of Urology and Nephrology
Clinic of Endourology and SWL
3 “Georgi Sofiiski” blvd., Sofia 1606
Tel. +359 887626583
e-mail: kremena.petkova@vma.bg
www.urology-vma.bg

Адрес за кореспонденция:
Д-р Кремена Петкова, д.м.
Военномедицинска академия– София
Катедра Урология и нефрология
Клиника Ендоурология и ЕКЛ
Бул. “Г. Софийски” 3, София 1606
Тел. +359 887626583
e-mail: kremena.petkova@vma.bg
www.urology-vma.bg

100

Еднокомпонентните стома
торбички AURUM са с нови,
усъвършенствани
характеристики – добавен
е мед от манука, който има
отлични медицински
качества: действа
антибактериално, успокоява
възпалението и подпомага
лечебните процеси

Мед от манука
Добавянето на мед от манука към
нашия Hyperflex ® хидроколоид
има за цел да осигури най-добрата
грижа за кожата около стомата

Уелкеър ЕООД е изключителен дистрибутор на стома продуктите
на Welland Medical за цяла България. Welland Medical е един от най-големите световни
производители на модерни и висококачествени стома продукти и аксесоари.
За повече информация посетете: www.wellcare.bg
Welland Ltd.: Свържете се с офиса ни в гр. София, ул. „Якубица” 19
Тел.: 02/860 3192 Email: info@wellcare.bg

Cutting-edge Science at Europe’s largest Urology Congress

32nd Annual EAU Congress
www.eau17.org

