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Кратка характеристика на продукта
Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюде-
ние. Това ще позволи бързото установяване на нова информа-
ция относно безопасността. От медицинските специалисти се 
изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция.
Кратка характеристика на формите: Betmiga таблетки с удълже-
но освобождаване, съдържащи 25  mg или 50  mg мирабегрон. 
Показания: Симптоматично лечение на неотложност, пови-
шена честота на уриниране и/или инконтиненция при неот-
ложност, които може да настъпят при възрастни пациенти със 
синдром на свръхактивен пикочен мехур (СПМ). Дозировка: 
Възрастни (включително пациенти в старческа възраст): пре-
поръчителната доза е 50 mg веднъж дневно, със или без храна. 
Педиатрична популация: Не трябва да се използва. Противо-
показания: свръхчувствителност към активното вещество или 
към някое от помощните вещества.; 
Тежка неконтролирана хипертония, когато систолното кръвно 
налягане е ≥180 mm Hg и/или диастолното кръвно налягане е 
≥110 mm Hg
Специални предупреждения и предпазни мерки при упо-
треба: не се препоръчва за приложение при терминално 
бъбречно заболяване, при пациенти с тежка бъбречна недос-
татъчност се препоръчва редукция на дозата на 25  mg;  не се 
препоръчва за употреба при пациенти с тежка бъбречна недос-
татъчност, получаващи едновременно мощни инхибитори на 
CYP3A . Betmiga не се препоръчва за пациенти с тежка чернод-
робна недостатъчност. Betmiga не се препоръчва за употреба 
при пациенти с умерена чернодробна недостатъчност, получа-
ващи едновременно мощни инхибитори на CYP3A Мирабегрон 
може да повиши кръвното налягане. Кръвното налягане трябва 
да се измерва в началото и периодично по време на лечение-
то с Betmiga, особено при пациенти с хипертония. Внимание е 
необходимо при пациенти с известна анамнеза за удължаване 
на QT или пациенти, които приемат лекарствени продукти, за 
които е известно, че удължават QT интервала. При пациенти, 
приемащи мирабегрон, е съобщено за уринарна задръжка при 
пациенти с обструкция на изхода на пикочния мехур (ОИПМ) и 

при пациенти приемащи антимускаринови лекарствени проду-
кти за лечение на СПМ, по време на постмаркетинговия опит. Не 
се препоръчва по време на бременност и при жени с детероден 
потенциал, които не използват контрацепция. Не трябва да се 
прилага по време на кърмене. Взаимодействия: Клинично зна-
чими лекарствени взаимодействия между мирабегрон и лекар-
ствени продукти, които инхибират, индуцират или са субстрат 
на един от CYP изоензимите или транспортерите не са очакват, 
освен инхибиращ ефект на мирабегрон върху метаболизма на 
CYP2D6 субстратите. Мирабегрон е умерен и време-засим инхи-
битор на CYP2D6 и слаб инхибитор на CYP3А. Не е необходима 
корекция на дозата, когато се прилага с CYP2D6 инхибитори или 
инхибитор лоши метаболизатори. Препоръчва се внимание, ако 
мирабегрон се прилага едновременно с лекарствени продукти 
с тесен терапевтичен индекс и значимо метаболизирани от 
CYP2D6. Когато се започва в комбинация с дигоксин, в началото 
трябва да се назначи най-ниската доза дигоксин, а серумните 
концентрации на дигоксин трябва да се проследяват. Нежела-
ни лекарствени реакции: Сумарно наблюдавани нежелани ре-
акции: инфекция на пикочните пътища, тахикардия, вагинална 
инфекция, цистит, сърцебиене, предсърдно мъждене, хиперто-
нична криза, гадене, констипация, диария, диспепсия, гастрит, 
уртикария, обрив, макулозен обрив, папулозен обрив, сърбеж, 
оток на става, вулвовагинален сърбеж, повишено артериално 
налягане, повишена GGT, повишена AST, повишена ALT, оток 
на клепачите, оток на устните, левкоцитокластичен васкулит, 
пурпура, ангиоедем, ретенция на урина, безсъние, главоболие, 
замайване. Сериозните нежелани реакции включват предсърд-
но мъждене (0,2%). Предписващият трябва да се реферира към 
КХП във връзка с другите нежелани реакции. Фармакодина-
мични свойства. Механизъм на действие: Мирабегрон е мощен 
и селективен бета 3-адренорецепторен агонист. Mирабегрон 
подобрява функцията за съхранение на урина чрез стимули-
ране на бета 3-адренорецепторите в пикочния мехур. Срок на 
годност: 3 години.
Betmiga 25 mg и 50 mg таблетки с удължено освобождаване 
мирабегрон (mirabegron)

Притежател на разрешението за употреба: Astellas Pharma 
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Номер на разрешението за употреба  
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продукта е налична при Вашия представител на Астелас Фарма
За допълнителна информация относно това лекарство, моля 
свържете се с локалния представител на ПРУ: Астелас Фарма 
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1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

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

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

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

Всеки ръкопис съдържа заглавна страница, която включва точно и информа-
тивно заглавие на публикацията, име на автора (авторите), институция и адрес на 

автора (авторите), е-mail адрес, телефон и факс на автора за кореспонденция на 
български и английски език. Резюметата са написани на български и английски език.

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

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

2. ФОРМАТ НА ТЕКСТА

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

Изисквания към авторите
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 Използваните мерни единици трябва да са съобразени със системата SI 
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РЕЗЮМЕ 
Ендоскопията е метод на изследване на кухините в човешкото тяло, датиращо от 
няколко века. За основноположник на ендоскопското изследване се сметя Philipp 
Bozzini (1773-1809), който в началото на 19-ти век създава устройство с което е 
станал възможен огледа на човешки кухини като нос,уретра, влагалище, ректум. В 
резултат от труда на много учени в различни области на медицинската наука днес 
през 21-ви век ендоскопията е метод на избор в диагнозата и лечението на редица 
заболявания както при мъжа така и при жената.
От първата успешна хистероскопия, която е осъществена от Pantaleoni през 1869 
г. минават дълги години на непрекъснато усъвършенстване и създаване на ус-
тройства, чрез които става възможно както диагностицирането така и лечението 
на редица вътрематочни патологични изменения. Хистероскопията е минимално 
инвазивен метод на изследване, който от 1980 г. е златен стандарт в лечението на 
ендометриални патологии при пре- и постменопаузални жени.
Целта на направения от нас обзор е да обобщи историческите данни в литература-
та за развитието на хистероскопията, като една от основните методики за диагно-
стика и лечение на вътрематочни патологични лезии.
Ключови думи: ендоскопия, хистероскопия, история, вътрематочни патологични 
лезии 

ABSTRACT 
Endoscopy is a method for examination of cavities in the human body dating back several 
centuries. For founder of the endoscopic examination was considered Philipp Bozzini 
(1773-1809), who creates a device in the early 19th century which made possible the 
inspection of human cavities such as nose, urethra, vagina, rectum. As a result of the work 
of many scientists in various fields of medical science today in 21st century endoscopy is 
a method of choice in the diagnosis and treatment of many diseases both for men and 
women. 
Since the first successful hysteroscopy, which is carried out by Pantaleoni in 1869 there 
have been many years of continuous improvement and creation of devices which it 
made possible the diagnosis and treatment of many of intrauterine lesions. Hysteroscopy 
is minimal invasive examination method, which in 1980 is the gold standard in the 
treatment of endometrial pathology in pre- and postmenopausal women.
The aim of our review is to summarize the historical data in the literature for the 
development of hysteroscopy as one of the main methods for diagnosis and treatment of 
intrauterine pathological lesions.
Keywords: endoscopy, hysteroscopy, history, intrauterine pathological lesions.

Историческо развитие на 
хистероскопията като метод на 
диагностика и лечение на вътрематочни 
патологични изменения

Historical development of 
hysteroscopy as a method of 
diagnosis and treatment of 
intrauterine lesions in women
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ВЪВЕДЕНИЕ 
Ендоскопията е метод на изследване на кухините 

в човешкото тяло, датиращо от няколко века. Необ-
ходимостта за подобен вид изследване се е появила 
много отдавна и е била първоизточника за стремежа 
към нови открития и развитието на ендоскопското 
изследване. В резултат от труда на много учени в 
различни области на медицинската наука днес през 
21-ви век ендоскопията е метод на избор в диагно-
зата и лечението на много заболявания както при 
мъжа така и при жената. 

Хистероскопията е минимално инвазивен метод 
на изследване на маточната кухина, който може да 
бъде както диагностичен така и терапевтичен.

Целта на направения от нас обзор е да обобщи 
историческите данни в литературата за развитието 
на хистероскопията, като една от основните методи-
ки за диагностика и лечение на вътрематочни пато-
логични лезии. 

НАЧАЛОТО НА ЕНДОСКОПИЯТА
Съществуват литературни данни, според които 

още древните Египтяни са “практикували“ ендоскоп-
ско подобни техники (1). Около 500 г. след новата 
ераTalmud разказва за така наречения „фотоендос-
коп“, който представлявал тръба, чрез която е бил 
възможен огледа на вътрешните женски гениталии 
(1). По-късно персийски лекар Ibn Sina (980-1037), 
известен още като Avicenna, е използвал отразена-
та слънчева светлина от огледало като източник на 
светлина за огледа на вулвата или маточната шийка 
със спекулум (1).

През 16-ти век Gerolamo Cardano (1501-1576) от-
крива механична лампа, която е използвана като ар-
тифициален източник на светлина при изследване 
на човешките кухини. (1).

Началото на ендоскопията се поставя от Philipp 
Bozzini (1773-1809) в началото на 19-ти век (2). Ро-
ден е във Франкфурт, Германия и в началото на 
своята професионална кариера е бил военнен ле-
кар (1). Той за първи път създава устройство, чрез 
което е бил възможен огледа на кухините в човеш-
кото тяло като нос, уретра, влагалище, ректум (2). 
Bozzini използвал светлината от свещ, отразена от 
огледало, като източник на светлината (2). Устрой-
ството на Bozzini е изградено от метална тръба с 
три отвора (2). През най-големият отвор премина-

ва светлината, а през останалите става огледа на 
кухините (2).

 Първият „задоволителен“ ендоскоп е представен 
през 1853 г. от Desmoreaux в Париж, който предим-
но е използван за огледана уретра и пикочен мехур 
(2). Той заменил свеща като източник на светлина и 
използвал „газогенна лампа“ (смес от алкохол и тер-
пентин) (1). Със своето откритие Desmoreaux осъ-
ществил първата в света оперативна ендоскопска 
интервенция в уретрата и пикочния мехур (1).

През 1865г. Sir Francis Richard Cruise (1834-1912) 
подобрява ендоскопа на Desmoreaux като заменя 
източника на светлина с петрол и разтворен кам-
фор, които осигурявали по-добро осветление и е 
въвел биноколярната система – едната за отразява-
не, а другата за фокусиране на светлината (3). Чрез 
своят подобрен ендоскоп Sir Francis Richard Cruise 
е успял да осъществи първата в света ендоскопски 
асистирана уретротомия и е поставил началото на 
едноскопската диагноза на лезии в пикочния мехур 
(3).

ПЪРВАТА ХИСТЕРОСКОПИЯ
Първата успешна хистероскопия е осъществена 

от Pantaleoni през 1869 г. (2). Той използвал цистоско-
па на Desormeaux при 60 годишна жена с постме-
нопаузално кървене поради ендометриален полип 
(2). Pantaleoni успял да направи както оглед на маточ-
ната кухина, така и оперативното му „отстраняване“ 
(2). Посредством сребърен нитрат, който разпръснал 
дифузно в маточната кухина през един от отворите 
на цистоскопа, е успял да „обгори“ полиповидно раз-
растналият ендометриум (2). Така той сложил нача-
лото на оперативната хистероскопия, която сега е 
златен стандарт за лечението на ендометриалната 
патология (4, 5)

В продължение на много години хистероскопско-
то изследване не намира широко приложение (1). 
Проблемите произлизали както от несъвършенство-
то на апаратурата и техниката за осъществяване на 
интервенцията така и от анатомичните особености 
на матката (1). За разлика от анатомията на пикочния 
мехур, миометриума на матката не позволява раз-
дуването и, което значително затруднява огледа на 
маточната кухина (2). В резултат на това развитието 
на хистероскопията претърпява известен „застой“ за 
дълъг период от време (2).
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ПРОГРЕС В РАЗВИТИЕТО 
НА ХИСТЕРОСКОПИЯТА

Ерата на развитието на ендоскопията започва след 
около 20 години, през 1877 г, когато Maximilian Carl-
Friedrich Nitze (1848-1906) създава цистоскоп, наподо-
бяващ днешния хистероскоп (6). Той е наречен „баща-
та на модерната ендоскопия“ (6). Две години по-късно 
е направено първото изследване на пациент с откри-
тият от Nitze ендоскоп (6). Той използвал платинена 
бримка, която се енергизирала чрез електрически ток 
като източник на светлина (2). Nitze успял да вгради 
оптическата система в тръбата на цистоскопа, която 
позволявала по-панорамен оглед на изследваната ку-
хина (2, 6). В резултат ендоскопа се загрявал, което на-
ложило използването на непрекъснато циркулираща 
студена вода за да осигури охлаждането му и да пре-
дотврати евентуални термични травми (6). По-късно 
когато през 1880 г. Thomas Edison открива електриче-
ската крушка, като източник на светлина, Nitze заменя 
платинената бримка с нея и създава нов ендоскоп, за 
чието функциониране не е необходимо използването 
на охлаждащата система (6). 

За съжаление новите принципи на „бащата на мо-
дерната ендоскопия“ не били приложими за хистеро-
скопия поради специфичната анатомия на матката (2). 
Едва през 1895 г Ernest Bumm (1858-1925) съобщава на 
Конгрес във Виена за първите резултати от клинична-
та употреба на цистоскопа като хистероскоп (2).

През 1898 г Simon Duplay( 1836-1924) и Spiro Clado 
(1862-1920) публикуват първата книга за хистероско-
пия „Triate d’hysteroscopie”и описват употребата на хис-
тероскоп на батерии (7).

ХИСТЕРОСКОПИЯТА 
В НАЧАЛОТО НА 19-ТИ ВЕК

През 1907 г Charles David модифицирал ендоско-
па на Nitze (2). Той изместил източника на светлина в 
интраутеринния край на ендоскопа като го запечатил 
с парче стъкло (2). Така освен, че възпрепятства на-
влизането на кръв в ендоскопа, създаденото от него 
налягане спрямо маточните стени подпомага изстлас-
кването на кръвта в маточната кухина и по този начин 
се създават условия за визуализирането и, независи-
мо от маточното кървене (1, 2)

През 1914 г Alfred Heineberg показва нов хисте-
роскоп, който е модифициран цистоскоп на Nitze 

с допълнителен канал за аспирация и иригация на 
маточната кухина с разтвор (2). По този начин успял 
да евакуира кръвта от маточната кухина и да опише 
хистероскопски образ на хиперплазия, полип, субму-
козна миома и фрагмент от плацента (2).

През 1926 г Harold F. Seymour използвал модифици-
ран бронхоскоп, който използвал при 15 жени, както 
за диагноза, така и за оперативно лечение на устано-
вените интракавитарни лезии (8). При жени в менопа-
уза използвал хистероскоп с диаметър 6 mm, а при 
жени в репродуктивна възраст – 9 mm (8).

През 1925 г Isidor Clinton Rubin (1883-1958) изказ-
ва мнението, че за разлика от пикочния мехур, който 
представлява голяма кухина и е възможно лесното 
му раздуване, то маточната кухина е с много по-мал-
ки размери и поради структурата на миометриума е 
трудна за раздуване (2, 9). Поради тези особености 
използваните до тогава методики за хистероскопия 
не са давали много добри резултати (2, 9). Rubin пръв 
въвежда употребата на CO2 като средство за раздува-
не на маточната кухина (9). Според него така се осигу-
рява постоянно налягане, което осигурява продължи-
телно и адекватно разтягане на маточната кухина (9). 
Посредством своята технология е успял да проведе 
хистероскопско изследване при 42 пациентки, но по-
ради няколко случая на пневмоперитонеум методът 
му бил забранен (2). 

Следващият етап от развитието на хистероско-
пията се свързва с имената на немските лекари F. 
Mikulicz-Radecki и A. Freund (2). През 1927 г за първи път 
направили ендометриална биопсия под контрола на 
хистероскоп (2). Използваният от тях хистероскоп е 
бил модифициран (2). Оптическата леща е разположе-
на латерално, което позволява четирикратно увели-
чение на образа (2). За първи път немските учени при 
експеримент с животни успяват чрез елетрически ток 
да облитерират маточните отвори на маточните тръби 
с цел стерилизация (2).

През 1928 г Gauss за първи път използвал течност 
както за раздуване на маточната кухина, така и за про-
миването и, което осигурява по-добро зрително поле 
(10). По-късно през 1934г Carl Schroeder изследвал за-
висимостта между скоростта на течността, използвана 
по време на хистероскопията и интраутеринното на-
лягане (10). Според неговите изследвания при отстоя-
ние 650 mm на източника на течност над пациента се 
създава вътрематочно налягане около 25-30 mm Hg 
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(10). Отдалечаването на източника на течност до 950 
mm води до повишаване и на вътрематочното наляга-
не до 35 mm Hg (10). Според него при интраутеринно 
налягане ≥55 mm Hg се наблюдава преминаването 
на течност през маточните тръби в коремната кухина 
(10). Освен това Schroeder модернизира оптическата 
система на тогава същесвуващият хистероскоп (10). 
Той измества мястото на оптическите лещи от лате-
рална към фронтална позиция спрямо телескопа и по 
този начин се увеличава площта на зрителното поле 
(10). 

ЕРАТА НА МОДЕРНАТА ХИСТЕРОСКОПИЯ
През 1949 г Norment използвал балон, изпълнен с 

въздух, който въвел заедно с хистероскопа в маточна-
та кухина (2). Раздувайки балона интракавитарно, той 
придобива формата на маточната кухина и осигурява 
изолазия на телескопа от кръв и слуз (2). По този на-
чин освен, че се създават по-добри условия за оглед, 
се редуцира и кървенето (2). Въпреки своите предим-
ства тази техника не намира широко приложение (2).  

По-късно през 1962 г Silander модернизира идеята 
на Norment (2). Той използвал вместо балон с въздух, 
балон с физиологичен разтвор и модифицирал ендос-
копа за тази цел (2). Модифицирания хистероскоп на 
Silander се състои от две тръби – вътрешна (оптична) 
и външна (за въвеждането на разтвора в маточна-
та кухина) (2). В дисталния край на външната тръба е 
поставена осветителната лампа и цилиндър от тънка 
латексова гума (2). След въвеждането на ендоскопа в 
маточната кухина се изпълва балона с физиологичен 
разтвор (2). По този начин ендоскопа не се замърся-
ва от слуз и кръв (2). Недостатъка на тази техника, е 
че балона не позволява визуализирането на малки 
интраутеринни лезии, като полипи и миоми, както и 
тяхното оперативно премахване (2).

Marleschki създава ендоскоп с по-малък диаметър 
около 5 mm, което не налага дилатирането на маточ-
ната шийка при осъществяването на хистероскопията 
(2). Той е основоположник на контактната хистеро-
скопия (2). По-късно J. B. Russel създава фиброоптична 
система, която използва „студена светлина“ (2). С това 
откритие той прави революция в хистероскопията (2). 
Този тип източник светлина има редица предимства 
в сравнение с дотогава изпозлвания „филаментен“ из-
точник на светлина (2). С осъвършенстването на скопа 
и източника на светлина през 1968 г Menken за пър-

ви път използва високомолекулен разтвор (Lyuriscol) 
като дистензионна среда за разширяване на маточна-
та кухина (2).Поради редица недостатъци този разтвор 
не намира приложение в практиката (2). През 1970 г T. 
Edstrom и I. Fernstrom провеждат проучвания отностно 
употребата на друг високомолекулен разтвор Dextran 
като дистензионна среда (2). 

В края на 80-те и началото на 90-те в резултат на 
научната работа на редица учени настъпват револю-
ционни промени в оптиката на хистероскопа, което 
го прави лесен за употреба (11). През 1980 г J. Hamou 
създава микрохистероскоп (2, 12).

С развитието и усъвършенстването на скопа и из-
точника на светлина същевременно се разработва 
и хистеросрезектоскопа (2). За първи път Maximilian 
Stern през 1925 г изпозлва термина „резектоскоп“ (2). 
Той осъществява трансуретрална резекция на проста-
та (2). През 1933 г McCarthy създава първият прототип 
на „модерния“ резектоскоп (2). През 1957 г Norment 
et al. публикуват първите резултати от направените 
трансцервикална резекция на ендометриума и суб-
мукозна миома (2). През 1975 г Iglesias et al. развиват 
нова модификация на резектоскопа чрез която става 
възможо постоянната иригация и аспирация на дис-
тензионната среда в маточната кухина (2). Това прави 
възможно оптималният оглед на маточната кухина 
при минимално вътрематочно налягане (2). Основни-
те принципи от резектоскопа на Iglesias са залегнали  
в съвременият резектоскоп (2). През 1978г. Neuwirth 
за първи път описва техниката на хистерорезектоско-
пията (2). 

ХИСТЕРОСКОПИЯТА ПРЕЗ 21 ВЕК
От 1970 г хистероскопията е златен стандарт в ди-

агнозата и лечението на голяма част на ендометри-
ланата патология, като от 1980 г е техника на първи 
избор при подобен тип патология (13). С напредване 
на технологиите хистероскопското изследване не-
прекъснато се усъвършенства до създаването на така 
наречената „no touch” или трансвагинална хистеро-
скопия (13). При този тип хистероскопия не се използ-
ват спекулум и двузъбци за захващане на маточната 
шийка както и анестезия (13). Може да бъде практи-
кувана в амбулаторни условия за предимно диагнос-
тична цел (13). 

През 2016 г Chatzipapas et al. описват така нарече-
ната „мобилна хистероскопия“ (14). Те създават порта-
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тивна хистероскопска техника, използваща мобилен 
смарт телефон със специално пригоден адаптор и 
преносим източник на светлина (14). Използвайки мо-
билният телефон създават мобилна хистероскопска 
образна система (14). Те направили проучване, в което 
са включени 15 пациентки, при които е осъществена 
диагностична хистероскопия както чрез стандартната 
хистерокопска техника, така и чрез мобилната хисте-
роскопия (14). Целта на напарвеното изследване е да 
оцени качеството на образа и диагностичната точност 
на двата метода (14). Според данните от проведеното 
проучване няма разлика в качеството на образа и съ-
ответно в диагностичната акурантност на мобилната 
хистероскопия в сравнение с класическата (14). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Днес хистероскопията е неизменна част от модер-

ната и съвременна оперативна гинекологична прак-
тика. Необходимо е било повече от 150 години да 
отминат от откритието на Pantaleoni до днес, когато 
хистероскопията се е превърнала в „златен стандарт“ 
за диагноза и лечение на вътрематочните патологич-
ни лезии при жените. Необходимостта от апаратура и 
умения на хирурга за осъществяването на интервен-
цията са фактори, които затрудняват и забавят популя-
ризирането на хистероскопската оперативна техника. 
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РЕЗЮМЕ
Въведение и цел: Перкутанната нефролитотрипсия (PCNL) е метода на избор в 
лечението на големи по обем и/или усложнени конкременти в бъбрека. Целта на 
настоящето проспективно проучване е да се направи анализ на честотата на хемо-
рагични усложнения и хемотрансфузия при стандартна PCNL и рисковите фактори 
за възникването им.
Материал и методи: Извършеното проучване включва 583 последователни паци-
енти с 604 бъбречни единици, при които е извършена стандартна PCNL в периода 
Май 2011 – Май 2016 година. Проспективно се анализираха предоперативните 
характеристики на пациентите, ефективността на операцията, честотата и вида на 
хеморагични усложнения, честотата и рисковите фактори за хемотрансфузия.
Резултати: Ефективността на PCNL след една процедура беше 82,8%. Средният 
постоперативен спад на хемоглобина беше 16.1±11.5 g/l. Интраоперативно кър-
вене без необходимост от прекъсване на операцията беше наблюдавано при 11 
пациенти (1.8%), сигнификантна постоперативна хематурия - при 23 пациенти 
(3.8%) и периренален хематом – при 2 (0.3%). Честотата на хемотрансфузия беше 
1.7% (10 пациента). При 6 пациента (1.0%) със сигнификантна хеморагия беше 
извършена селективна реновазография, която показа наличие на артериална 
лезия, псевдоаневризма и/или артерио-венозна фистула. Факторите, влияещи 
върху риска от хемотрансфузия при унивариационен анализ бяха повърхност на 
конкремента (р=0.027), предоперативен серумен креатинин (р=0.000), предше-
стваща пиелолитотомия (р=0.044), анестезиологичен риск ASA III клас (р=0.005) 
и оперативно време (р=0.004). Не се установи корелация между риска от кървене 
и хемотрансфузия и фактори като възраст, пол, артериална хипертония, захарен 
диабет, тип литиаза (солитарна, множествена или коралиформена), локализация 
на конкремента и предоперативна уроинфекция.
Заключение: Резултатите от настоящето проспективно проучване показаха ниска 
честота на хеморагични усложнения и необходимост от хемотрансфузия в изслед-
ваната серия пациенти. Размерът на конкремента, предоперативните стойности 
на серумния креатинин, предшестваща пиелолитотомия, анестезиологичен риск 
ASA III клас и удълженото оперативно време бяха сигнификантни предиктори за 
необходимостта от хемотрансфузия.

ABSTRACT
Introduction and objective: Percutaneous nephrolitotripsy (PCNL) is the treatment 
of choice for large and/or complex urolithiasis. The objective of this study is to evaluate 
hemorrhagic complications and investigate variables that affect bleeding in PCNL.
Material and methods: A prospective study including 583 patients with 604 renal units, 
who underwent standard PCNL was conducted between May 2011 and May 2016. Data 
on patients’ preoperative characteristics, stone-free rates, operating times, hemorrhagic 
complications rate, hemotransfusion rate and risk factors for bleeding were analyzed.
Results: Stone-free rate after a single PCNL procedure was 82,8%. Mean postoperative 
hemoglobin drop was 16.1±11.5 g/l. Intraoperative hemorrhage was observed in 
11 patients (1.8%), significant postoperative hematuria – in 23 patients (3.8%) 
and perirenal hematoma – in 2 patients (0.3%). Overall transfusion rate was 1.7% 
(10 patients). 6 patients (1.0%) had significant hemorrhage necessitating selective 
renovasography, which revealed arterial lesion, pseudoaneurysm and/or arteriovenous 
fistula. Stone surface (р=0.027), preoperative serum creatinine level (р=0.000), 
preoperative pyelolithotomy (р=0.044), ASA III class (р=0.005) and operative time 
(р=0.004) were independent predictors for blood transfusion requirement on univariate 
analysis. Factors such as age, sex, hypertension, diabetes, preoperative urinary tract 
infection, location and type of stone had no effect on blood loss.
Conclusions: The results of this prospective study suggest a low overall hemotransfusion 
and hemorrhagic complications rate in this series of patients. Stone surface, preoperative 
serum creatinine level, preoperative pyelolithotomy, ASA III class and prolonged operative 
time were found to be independent predictors for blood transfusion requirement.

ЕНДОУРОЛОГИЯОригинална статия
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ВЪВЕДЕНИЕ
Перкутанната нефролитотрипсия (PCNL) е метода 

на избор в лечението на големи по обем и/или услож-
нени конкременти в бъбрека [1]. Хирургичната техника 
на PCNL включва използването на нефростомен канал 
с размери от 24 до 34 Fr, т. нар. стандартна PCNL. Кърве-
нето от областта на нефростомния канал и хематурия-
та са често срещани интраоперативно и в постопера-
тивния период след PCNL и обичайно преминават за 
период от 24-48 часа, но се считат за сериозно услож-
нение в случаите с необходимост от хемотрансфузия. 
Докладваната в литературата честота на хемотран-
сфузии варира в широки граници в различните серии 
и е от 1% до 45% [2-6]. Венозното кървене се среща 
по-често от артериалното и се дължи най-често на 
увреждане на малки венозни съдове на бъбречния 
паренхим. Артериалното кървене е по-рядко сре-
щано при перкутанната бъбречна хирургия и може 
да се появи интраоперативно, както и в ранния или 
късния постоперативен период. Късното постопера-
тивно кървене най-често е вследствие формиране 
на псевдоаневризма или артерио-венозна фистула. 
Псевдоаневризмите и артерио-венозните фистули се 
срещат в 1%-3% от случаите след перкутанна бъбреч-
на хирургия, като 0,6%-1,4% от пациентите се нуждаят 
от интервенция за контрол на кървенето (селективна 
емболизация или отворена хирургия) [7-9]. Рискът от 
хеморагични усложнения и хемотрансфузия при PCNL 
зависи от множество фактори, включващи опит на 
оператора и оперативна техника, характеристики на 
конкремента и фактори от страна на пациента [10-15].

Целта на настоящето проспективно проучване е 
да се направи анализ на честотата на хеморагични ус-
ложнения и хемотрансфузия при стандартна PCNL и 
рисковите фактори за възникването им.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Пациенти
Извършеното проучване включва 583 последова-

телни пациенти с 604 бъбречни единици, при които 
е извършена стандартна PCNL в периода Май 2011 – 
Май 2016 година. Проспективно се анализираха пре-
доперативните характеристики на пациентите, ефек-
тивността на операцията, честотата и вида на хемора-
гични усложнения, честотата и рисковите фактори за 
хемотрансфузия.

Предоперативни изследвания
Предоперативното изследване на пациентите 

включваше анамнеза, физикален преглед, лабора-
торни изследвания и оценка на анeстезиологичния 
риск по класификацията на American Association of 
Anesthesiologists (ASA). За точно планиране на опера-
тивния достъп и оценка на бъбречната анатомия пре-
доперативно бяха извършени ехография и рентгено-
во 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
В нашия център извършваме стандартно PCNL в 

положение на пациента по корем, като в специфич-
ни клинични ситуации и по преценка на оператора, 
операцията се извършва в Galdakao-модифицирано 
Valdivia положение по гръб (GMSV) или модифицирано 
положение по гръб. Техниката на стандартната PCNL в 
нашия център включва ретроградна катетеризация на 
уретера и ретроградна уретеропиелография, пункция 
и дилатация на нефростомен канал с метален телес-
копичен дилататор на Alken до 25 Fr. Върху последния 
дилататор се въвежда работния шафт и дилататорите 
се екстрахират. Прониква се с ендоскопа в кухинна-
та 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 слу-
чаи, при селектирани пациенти (неусложнена опера-
ция, кратка продължителност на операцията, липса на 
придружаващи анатомични аномалии или състояния), 
извършваме “tubeless” PCNL без поставяне на нефрос-
тома в края на операцията, но с поставяне на урете-
рен 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.  Ефективност-
та на операцията беше определяна по липсата на ос-
татъчни фрагменти от конкрементите или наличието 
на клинично незначими остатъчни фрагменти (< 5 мм) 
на контролното образно изследване. Оперативното 
време беше изчислявано от момента на позиционира-



ГОДИНА 5 • БРОЙ 1 • АПРИЛ 2017 / VOLUME 5 • ISSUE 1 • APRIL 2017

12

ÅÍÄÎÓÐÎËÎÃÈß È  
MÈÍÈÌÀËÍÎ ÈÍÂÀÇÈÂÍÀ 
 ÕÈÐÓÐÃÈß

не на пациента на операционната маса в положение 
за операция и подготовка на оперативното поле до 
завършването на операцията (поставянето на нефрос-
томната тръба или екстракцията на Amplatz шафта при 
tubeless процедура). Безопасността на методите беше 
определяна по честотата на интра- и постоператив-
ните усложнения. Кръвозагубата беше оценявана по 
постоперативния спад на хемоглобина на 24 час след 
операцията. Показанията за хемотрансфузия включ-
ваха хемоглобин < 75 g/l или симптоматична анемия. 
Наличието на персистиращо кървене, неовладяващо 
се с консервативни средства, беше показание за из-
вършване на селективна реновазография.

Статистически анализ
Анализът на данните се извърши чрез Student t-test, 

Pearson chi-square, Fisher’s exact test, Mann Whitney test 
при ниво на значимост р < 0,05. Анализите бяха извър-
шени със SPSS v.19.

РЕЗУЛТАТИ
Средната възраст на пациентите беше 49.7±13.2 

години, а средният индекс на телесна маса (BMI) – 
25.8±3.6 kg/m2. Средната повърхност на конкремента 
беше 1109.5±867.6 mm2, като 210 пациенти (34.8%) има-
ха комплетна или инкомплетна коралиформена лити-
аза, 247 (40.9%) – солитарен конкремент и 147 (24.3%) 
– множествена литиаза. 64 пациента (10.6%) имаха 
анамнеза за предшестваща пиелолитотомия, 50 (8.3%) 
– за предшестваща PCNL и 91 (15.1%) – за предшества-
ща SWL. При 98.2% от пациентите перкутанния достъп 
беше извършен през долна група чашки на бъбрека, 
а при 0.5% (3 пациенти) беше извършен достъп през 
2 нефростомни канала. Средното оперативно време 
беше 54.3±13.3 min (от 25 до 150 min). Ефективността 
на метода след една процедура беше 82,8%.

Средният постоперативен спад на хемоглоби-
на беше 16.1±11.5 g/l. Интраоперативно кървене без 
необходимост от прекъсване на операцията беше 
наблюдавано при 11 пациенти (1.8%), сигнификантна 
постоперативна хематурия - при 23 пациенти (3.8%) 
и периренален хематом – при 2 (0.3%). Честотата на 
хемотрансфузия беше 1.7% (10 пациента). При 6 па-
циента (1.0%) със сигнификантна хеморагия беше из-
вършена селективна реновазография, която показа 
наличие на артериална лезия, псевдоаневризма и/или 
артерио-венозна фистула. При 4 (0.7%) от тях беше из-

вършена селективна емболизация на лезията, а при 2 
(0.3%) – нефректомия, поради неуспешна емболизация 
и персистиращо кървене. Факторите, влияещи върху 
риска от хемотрансфузия при унивариационен анализ 
бяха повърхност на конкремента (р=0.027), предопе-
ративен серумен креатинин (р=0.000), предшестваща 
пиелолитотомия (р=0.044), анестезиологичен риск 
ASA III клас (р=0.005) и оперативно време (р=0.004) 
(Таблица 1). Не се установи корелация между риска 
от кървене и хемотрансфузия и фактори като възраст, 
пол, артериална хипертония, захарен диабет, тип ли-
тиаза (солитарна, множествена или коралиформена), 
локализация на конкремента и предоперативна уро-
инфекция (Таблица 2). 

ОБСЪЖДАНЕ
PCNL е методът на избор в минимално инвазивното 

лечение на конкременти с размери ≥ 20 мм [1]. PCNL 
e високо ефективен метод с висок процент на пълно 
отстраняване на конкрементите след една процеду-
ра с приемливо нисък процент на хеморагични ус-
ложнения в съвременните центрове, като честотата 
на сигнификантно кървене след PCNL, застрашаващо 
живота на пациента се среща в <3% от случаите [2,4]. 
Докладваната в литературата честота на хемотрансфу-
зии варира в широки граници в различните серии и е 
от 1% до 45% [2-4,6]. 

Кървенето от областта на нефростомния канал и 
хематурията са често срещани при PCNL и могат да 
възникнат по време на дилатацията, нефроскопия-
та или в следоперативния период. Идентификацията 
на рисковите фактори за възникване на хеморагични 
усложнения от страна на оперативната техника и на 
пациента дава възможност за внимателно предопе-
ративно планиране на оперативния достъп и техника 
и предоперативна корекция на някои от факторите с 
цел намаляване на риска от кървене.

Изследваните рискови фактори за хеморагия при 
PCNL от страна на оперативната техника вкючват ло-
кализация, размер и брой на нефростомните канали, 
размер на използвания инструментариум, оператив-
но време [10-14]. Приложението на повече от един 
нефростомни канала е доказан рисков фактор за хе-
морагия и необходимост от хемотрансфузия при из-
вършване на PCNL [11-15]. Локализацията на нефрос-
томният канал не се счита за рисков фактор за кърве-
не, въпреки че достъпът през долна група чашки при 
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коралиформена литиаза създава предпоставки за пре-
калена ангулация на ригидния нефроскоп за достига-
не до фрагменти, разположени в чашки, което води до 
увреждане на бъбречния паренхим и повишава риска 
от кървене [13,14]. Данните в литературата за влияние-
то на метода за дилатация на нефростомния канал са 
противоречиви. Повечето проучвания установяват 
сходен профил на безопасност при сравнителния 
анализ на телескопична, балонна и едностъпкова ди-
латация [11,16,17]. От друга страна, Bellman и Davidoff 
установяват сигнификантна асоциация на честотата на 
хеморагични усложнения при приложение на Amplatz 
дилатация [18]. Global CROES PCNL study установи сиг-
нификантна асоциация на хеморагични усложнения 
с приложението на балонна спрямо телескопична 

дилатация [10]. В настоящето проучване използвахме 
преобладаващо достъп през долна група чашки на 
бъбрека и през един нефростомен канал с метална 
телескопична дилатация до 25 Fr. Честотата на хемора-
гични усложнения и необходимост от хемотрансфузия 
при така прилаганата оперативна техника в тази серия 
пациенти беше, съответно, 5.9% (34 пациента) и 1.7% 
(10 пациента). При 6 пациента (1.0%) със сигнификант-
на хеморагия беше извършена селективна реновазо-
графия, която показа наличие на артериална лезия и/
или артерио-венозна фистула. При 4 (0.7%) от тях беше 
извършена селективна емболизация на лезията, а при 
2 (0.3%) – нефректомия, поради неуспешна емболи-
зация и персистиращо кървене. Ниският процент на 
приложение на повече от един нефростомни канала 

Таблица 1. Унивариационен анализ на риска от хемотрансфузия

Променлива Odds ratio 95% Confidence interval p-value

Артериална хипертония 0.845 0.242 2.949 0.791

Захарен диабет 1.757 0.366 8.432 0.476

ASA III клас 5.936 1.478 23.732 0.005

Коралиформен конкремент 1.256 0.350 4.500 0.726

Предшестваща пиелолитотомия 3.745 0.944 14.858 0.044

Таблица 2. Фактори, влияещи върху необходимостта от хемотрансфузия при унивариационен анализ 

Хемотрансфузия Без 
хемотрансфузия p-value

Средна възраст (години±SD) 51.2±18.3 49.7±14.2 0.725

Среден BMI (kg/m2±SD) 25.3±3.8 25.8±3.6 0.586

Средно оперативно време (min±SD) 66.3±23.4 54.1±12.9 0.004

Среден предоперативен серумен креатинин (μmol/l±SD) 175.1±140.2 94.4±41.7 0.000

Среден постоперативен спад на Hg (g/l ± SD) 59.1±24.0 15.4±9.4 0.000

Захарен диабет (n, %) 2 (20.0%) 74 (12.5%) 0.476

Артериална хипертония (n, %) 5 (50.0%) 322 (54.2%) 0.791

АSA III клас 3 (30.0%) 40 (6.7%) 0.005

Предшестваща пиелолитотомия (n,%) 3 (30.0%) 61 (10.3%) 0.044

Коралиформен конкремент (n, %) 4 (40.0%) 206 (34.7%) 0.726

Среден размер на конкремента (mm±SD) 50.7±27.5 41.6±16.9 0.098

Средна повърхност на конкремента (mm2±SD) 1709.2±1721.65 1099.4±845.1 0.027
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и балонна дилатация не позволи да се изследва влия-
нието на тези фактори върху риска от хеморагични ус-
ложнения.  В настоящата серия пациенти удълженото 
оперативното време беше сигнификантен предиктор 
за риска от хемотрансфузия (p=0.004), което корелира 
с докладваните в литературата данни [13,14]. 

От изследваните фактори от страна на пациента в 
настоящето проучване, не установихме корелация на 
възрастта, индекса на телесна маса, наличието на арте-
риална хипертония и диабет с риска от хемотрансфу-
зия. Според някои автори, асоциираната с артериална-
та хипертония и захарен диабет атеросклероза пред-
разполага пациентите към кървене при извършването 
на перкутанния достъп [13]. Повечето проучвания не 
установяват сигнификантна корелация на хипертони-
ята с риска от хеморагия, но доказват, че наличието на 
захарен диабет е сигнификантен предиктор за интра-
оперативната кръвозагуба [13-15]. 

Влиянието на индекса на телесна маса (BMI) върху 
риска от кървене при PCNL също е изследвано в раз-
лични серии пациенти, но с противоречиви резултати 
[19-22]. Предоперативен риск по ASA III клас, предше-
стваща пиелолитотомия и повишени предоперативни 
стойности на серумния креатинин бяха сигнификант-
ни предиктори за необходимостта от хемотрансфузия 
в настоящото проучване. Тези резултати контрастират 
с получените в други серии пациенти, според които 
предшестваща отворена операция намалява риска 
от кръвозагуба поради редукцията на дебелината на 
бъбречния паренхим [13]. В проучване на Akman et 
al. не се установява сигнификантна корелация между 
повишен серумен креатинин предоперативно и необ-
ходимостта от хемотрансфузия, каквато наблюдавахме 
в нашата серия пациенти [14]. Наличието на бъбречна 
недостатъчност е свързано с намалена дебелина на 
бъбречния паренхим, което би довело до редукция на 
кръвозагубата. От друга страна пациентите с повишен 
серумен креатинин често имат и коморбидни състоя-
ния и/или нарушения в коагулационния статус, което 
би могло да обясни получените от нас резултати.

 Характеристиките на конкремента като размер, 
повърхност, локализация и тип литиаза, са друг фак-
тор, влияещ върху честотата на хемотрансфузии и кър-
вене при PCNL [13-15,23]. В настоящето проучване раз-
мерът на камъка беше независим предиктор за веро-
ятността от хемотрансфузия, но не установихме таква 
корелация с наличието на коралиформена литиаза. В 

проучване на Akman et al. размерът и повърхността на 
конкремента и наличието на коралиформена литиаза 
са сигнификантни фактори за риска от хеморагия [14]. 
Turna et al. анализират влиянието на типа литиаза и 
установяват сигнификантна корелация с типа литиаза, 
като установяват най-висок риск от кървене при ком-
плетни и инкомплетни коралиформени конкременти 
[15]. От друга страна Srivastava et al. доказват като сиг-
нификантен рисков фактор за сигнификантна хемора-
гия с необходимост от ангиография само размера на 
конкремента [23].

Отчитаме, че настоящето проучване има някои 
лимитиращи фактори. В настоящата серия пациен-
ти пункцията беше извършвана само под рентгенов 
контрол в две равнини, което би могло да доведе до 
субоптимален перкутанен достъп и повишен риск от 
хеморагия. Малкият брой пациенти, при които е при-
ложен достъп през горна група чашки, повече от един 
нефростомни канали и балонна дилатация не позво-
лява да се анализира влиянието на тези фактори върху 
честотата на хеморагични усложнения. От друга стра-
на, оперативната техника на стандартната PCNL в на-
шия център включва дилатация на нефростомен канал 
до 25 Fr за разлика от използвания в повечето центро-
ве 30 Fr Amplatz шафт, което допринася за намаляване 
на риска от кървене.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резултатите от настоящето проспективно проуч-

ване показаха ниска честота на хеморагични услож-
нения и необходимост от хемотрансфузия в изслед-
ваната серия пациенти. Размерът на конкремента, 
предоперативните стойности на серумния креатинин, 
предшестваща пиелолитотомия, анестезиологичен 
риск ASA III клас и удълженото оперативно време бяха 
сигнификантни предиктори за необходимостта от хе-
мотрансфузия.
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перкутанна нефролитотомия и ретроградна 
интраренална хирургия (RIRS) за лечение на 
конкременти в бъбрека с размери 10-20 мм
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РЕЗЮМЕ
Въведение и цел: С технологичния напредък в ендоурологичния инструмента-
риум и консумативи, ретроградната интраренална хирургия (RIRS) и минимал-
но-инвазивната перкутанна нефролитотомия (mini-perc) все повече се налагат 
като алтернатива на екстракорпоралната литотрипсия в лечението на конкременти 
с размери 10-20 mm, поради високата си ефективност и приемливо ниския про-
цент на усложнения. Целта на настоящето проучване е да се направи сравнителен 
анализ на ефективността и безопасността на mini-perc и RIRS за лечение на конкре-
менти в бъбрека с размери 10-20 мм.
Материал и методи: Извърши се ретроспективен анализ на данните на 77 паци-
енти с конкременти в бъбрека с размер 10-20 mm, лекувани в периода Януари  
2016 -  Март 2017 година. При 35 пациенти (45.5%)  беше извършена mini-perc, а 
при 42 (54.5%) RIRS. Ретроспективно се анализираха и сравниха предоперативните 
характеристики на пациентите, ефективността на двата метода, оперативното вре-
ме и честотата на интра- и постоперативните усложнения.
Резултати: Предоперативните характеристики на пациентите бяха сравними в 
двете групи. Средната повърхност  и размер на конкрементите беше сигнификант-
но по-висока в mini-perc групата (съответно, 173.8±58.6 mm2 срещу 101.3±65.3 
mm2, p=0.000 и 17.4±2.6 mm срещу 13.2±3.4, р=0.000). Преобладаващата ло-
кализация на конкрементите в групата на mini-perc  беше бъбречното легенче, 
докато в групата на RIRS – бъбречно легенче или горна/средна/долна група чаш-
ки. Ефективността на mini-perc след една процедура беше 88.6%, а на RIRS 88.1% 
(p=0,948). Честотата на допълнителни процедури беше сигнификантно по-висока 
в RIRS групата, поради необходимостта от екстракция на поставен уретерален стент 

ABSTRACT
Introduction and objective: The technological advances in endourological instruments 
and disposable has made retrograde intrarenal surgery (RIRS) and minimally invasive 
percutaneous nephrolithotomy (mini-perc) a reasonable alternative to extracorporeal 
shockwave lithotripsy in the treatment of kidney stones 10-20 mm due to its high 
efficacy and acceptably low complication rates. The objective of this study is to compare 
the efficacy and safety of RIRS and mini-perc in the treatment of renal stones sized 10-
20 mm.
Material and Methods: The medical records of 77 patients with kidney stones 10-
20 mm, treated between January 2016 - March 2017 were retrospectively reviewed. 
35 patients (45.5%) underwent mini-perc, and 42 (54.5%) - RIRS. Data on patients’ 
preoperative characteristics, stone-free rates, operating times, intra- and postoperative 
complications were compared.
Results: Patients’ preoperative characteristics were comparable between the two, except 
for mean stone surface and stone size, which were significantly higher in the mini-perc 
group (respectively, 173.8 ± 58.6 mm2 vs 101.3 ± 65.3 mm2, p = 0.000; and 17.4 ± 
2.6 vs 13.2 ± 3.4 mm, p = 0.000). The predominant localization of stones was renal 
pelvis in mini-perc group, and renal pelvis or calyces – in the RIRS group. The stone free 
rate after single procedure was 88.6% for mini-perc and 88.1% in the RIRS group (p = 
0,948). The auxiliary procedures rate was significantly higher in the RIRS group due to for 
postoperative stent extraction (p=0.000). Mean hospital stay was significantly shorter 
in the RIRS group (respectively, 2,7±1,7 days vs. 4,5±1,0 days, p=0,000). There were 
no statistically significant differences in the mean of operative time and the intra- and 
postoperative complications rate between the two groups.

ЕНДОУРОЛОГИЯОригинална статия
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(р=0.000). Средният болничен престой беше сигнификантно по-кратък при RIRS 
групата (съответно, 2,7±1,7 дни срещу 4,5±1,0 дни, p=0,000). Не се установиха 
сигнификантни разлики в средното оперативно време и честотата на интра- и по-
стоперативни усложнения между двете групи пациенти. 
Заключение: Резултатите от сравнителния анализ предполагат, че и mini-perc, и 
RIRS са високо ефективни и безопасни методи за лечение на бъбречни конкремен-
ти с размери 10-20 мм. Ефективността на mini-perc беше по-висока при сравним 
процент на следоперативни усложнения. Недостатък на RIRS е по-високия процент 
допънителни процедури за екстракция на поставения интраоперативно уретера-
лен стент, а при mini-PNL по-дългия болничен престой. 
Ключови думи: Бъбречно-каменна болест, минималноинвазивна ендоскопия,  
ретроградна интраренална хирургия, минималноинвазивна перкутанна нефроли-
тотрипсия.

Conclusion: The results of the comparative analysis suggest that both mini-perc and 
RIRS are highly effective and safe methods for the treatment of renal stones sized 10-
20 mm. Mini-perc has the advantage of higher stone-free rate after a single procedure 
with comparable to RIRS postoperative complications rate. RIRS had the disadvantage of 
higher auxiliary procedure rate due to the need of postoperative stent extraction, and in 
mini-PNL group, longer hospital stay.  
Key words: kidney stones, minimally invasive endoscopy, minimally invasive 
percutaneous nephrolithotomy, retrograde intrarenal surgery

ВЪВЕДЕНИЕ 
Хирургичното лечение на бъбречно-каменната 

болест се промени значително през последните де-
сетилетия, след въвеждането в клиничната практика 
на екстракорпоралната литотрипсия (SWL) и ендоуро-
логичните методи за лечение (URS, fURS, PCNL). Ми-
нимално-инвазивните оперативни техники напълно 
заместиха класическата отворена хирургия, като тя 
остана да се прилага само при изключително селек-
тирани случаи. Днес, изборът на терапевтичен метод 
при пациенти с конкременти в бъбрека се определя 
от множество фактори. Това са  фактори свъразани с 
пациента (хабитус, придружаващи заболявания, при-
емане на антикоагуланти или други медикаменти), от 
анатомичните особености и налични аномалии в ар-
хитектониката на колекторната система и функцио-
налното състояние на бъбрека,  от фактори свързани 
с конкремента (размер, брой, локализация, химичен 
състав) от опита и професионалната квалификация на 
оператора, от инструментариума с който той разпола-
га и др. 

Екстракорпоралната литотрипсия (SWL), поради 
малката си инвазивност, ниската честота на услож-
нения и приемлива ефективност, продължава да е 
предпочитан първи метод за лечение на бъбречни 
камъни с размер под 20 mm, в някои клинични цен-
трове.(1) Постепенно през годините, в резултат на 
миниатюризацията и технологичните подобрения и 
усъвършенстване на ендоскопските инструменти, на 
светлинните и енергийни източници, на въвеждането 
на Holmium YAG лазера и др. ефективността и безопас-
ността на ендоурологичните методи нарастна изклю-
чително много. Това ги направи предпочитан метод за 
лечение и на камъни в бъбрека с размер под 20 mm(2,3),  

особено при пациенти с неблагоприятни фактори за 
SWL, поради анатомични особености на колекторната 
система, неблагоприятен химичен състав (брушит, кал-
циев оксалат монохидрат, цистин), специфична лока-
лизацияна камъка (долна група чашки, каликс дивер-
тикул), висок BMI на пациента (голямо разстояние от 
повърхността на тялото до камъка) необходимост от 
едномоментно отстраняване на камъка и др.(4,5,6,7).

Цел на това ретроспективно проучване е да се на-
прави сравнителен анализ на ефективността и безо-
пасността на mini-PNL и RIRS за лечение на конкремен-
ти в бъбрека с размери 10-20 мм.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Пациенти
Извърши се ретроспективно проучване на данните 

от медицинските досиета на  77 пациенти с бъбреч-
ни конкременти с размер 10-20 mm, лекувани в Кли-
никата по Ендоурология и ЕКЛ, на Катедра урология и 
нефрология на ВМА София, за периода януари 2016 г. 
– февруари 2017 г. При 35 пациента (45,5%) беше извър-
шена mini-PNL, а при 42 пациента (54,5%) – RIRS (fURS). 
Ретроспективно се сравниха и анализираха получени-
те резултати от предоператвните и постоперативни-
те характеристики на пациентите, ефективността на 
двата метода и честотата на интра- и постоперативни 
усложнения. 

Предоперативни изследвания
Предоперативното изследване на пациентите 

включваше анамнеза, физикален статус, оценка на 
предоперативния риск по ASA, лабораторни показа-
тели, характеристика и химичен състав на конкремен-
тите, честота на рецидивна литиаза, ефективност след 
една процедура, усложнения и тяхното лечение, сред-
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но оперативно време и болничен престой. За плани-
ране на оперативния достъп и оценка на бъбречната 
анатомия предоперативно бяха извършени ехография 
и рентгеново контрастно изследване на отделителна-
та система (венозна урография и/или компютърна то-
мография). Размерите на камъка бяха определяни от 
най-дългия и най-късия диаметър, измерен на рентге-
нологичните изследвания, а при множествена литиаза 
– от сумата на най-големите диаметри. 

Оперативна техника
Техниката на mini-PNL включваше ретроградна 

катетеризация на уретера и ретроградна уретеропи-
елография, пункция на бъбрека под рентгенов или 
ехографски контрол и дилатация на нефростомен ка-
нал с едностъпков метален дилататор 15 Fr. Върху ди-
лататорът 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 μm лазерен свет-
ловод и 80/100W Holmium:YAG лазер (VersaPulse Pow-
erSuite, Lumenis), като фрагментите се евакуират през 
Amplatz шафта с помощта на т.нар. “vacuum cleaner” 
ефект, създаден от ретроградния поток на промивната 
течност през шафта, при изваждане на нефроскопа. В 
края на всяка операция рутинно се поставя нефросто-
ма 12 Fr, която се сваля на първи постоперативен ден.

RIRS (fURS)  извършваме под спинална анестезия, в 
положение на пациента за литотомия. Процедурата за-
почваме с извършването на семиригидна уретероско-
пия. Това ни помага за оценка на ширината и еластич-
ността на уретера, за установяване на недиагностици-
рана допълнителна патология, като камъни в уретера, 
стриктури и др, и не на последно място, постигаме от-
носителна дилатация на интрамуралната част на уре-
тера, което спомага за атравматичното и безопасно 
въвеждане на уретералния шафт за достъп. При всич-
ки пациенти стандартно се поставяме работен и обез-
опасителен жичен водач до бъбрека. По преценка на 
оператора, въвеждането на флексибилния уретероре-
носкоп (URF P5, Olympus, Germany) се осъщестява по 
работния водач или през уретерален шафт за достъп 
11/13 Fr. Литотрипсията на конкремента се извършва 
с 80/100W Holmium:YAG лазер (VersaPulse PowerSuite, 
Lumensi) с 220μm лазерен светловод.  В зависимост от 
желания ефект върху камъка бяха използвани различ-
ни настройки на енергия и честота на пулсовия лазер 
– фрагментация, “dusting” или “popcorn” техника. След 

приключване на процедурата по преценка на опера-
тора, беше поставян уретерален стент в зависимост от 
оперативното време, анатомични фактори и функцио-
нално състояние на бъбрека и др.

Постоперативно проследяване
За оценка на терапевтичния резултат при всички 

пациенти бяха прилагани образни методи, включващи 
трансабдоминална ехография и обзорна рентгено-
графия на 1ви следоперативен месец.  Ефективността 
на операцията беше определяна по липсата на оста-
тъчни фрагменти от конкрементите или наличието на 
остатъчни фрагменти с размери под 5 мм на контрол-
ното образно изследване. Оперативното време беше 
изчислявано от момента на позициониране на паци-
ента на операционната маса в положение за операция 
и подготовка на оперативното поле, до завършването 
на операцията. Безопасността на методите беше оп-
ределяна по честотата на интра- и постоперативните 
усложнения. Критерий за постоперативен фебрилитет 
беше наличието на фебрилитет ≥ 38,5оС в постопера-
тивния период, без наличието на диагностични крите-
рии за сепсис.

Статистически анализ
Сравнителният анализ на базата данни от двете 

групи пациенти се извърши чрез Student t-test, Pearson 
chi-square и Fisher̀ s exact test при ниво на значимост p 
< 0,05. Анализите бяха извършени със SPSS v.19.

РЕЗУЛТАТИ
Предоперативните характеристики на пациенти-

те бяха сравними в двете групи пациенти. (Таблица 
1). Средната дължина и ширина на конкремента беше 
сигнификантно по-голяма в mini-PNL групата. Преоб-
ладаващата локализация на конкрементите в групата 
на mini-PNL  беше бъбречно легенче, докато в групата 
на RIRS - бъбречно легенче или горна/средна/долна 
група чашки.

Не се установи сигнификантна разлика на ефектив-
ността на mini-PNL  и RIRS след една процедура 88,6% 
срещу 88,1%, респективно (p=0,948) (Таблица 2). Често-
тата на допълнителни процедури беше по-висока при 
RIRS групата 52,4%, поради необходимостта от екстрак-
цията на поставен интраоперативно уретерен стент JJ 
(p=0,000). Средният болничен престой беше сигнифи-
кантно по-кратък при RIRS групата - 2,8±1,7 дни срещу 
- 4,59±1,0 дни при mini-PNL  групата. (р=0,000). Общата 
честота на усложнения в RIRS групата беше 9,5%, а в 
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Таблица 1 Предоперативни характеристики на пациентите

Mini-perc RIRS p-value
Средна възраст (години ±SD) 49,4 ± 12,9 48,6 ± 13,4 0,789
Съотношение мъже/жени 37,1%/62,9% 59,5%/40,5% 0,050
Дясна/лява страна 48,6%/51,4% 45,2%/54,8% 0,770
Единствен бъбрек (n,%)

• Контралатерална нефректомия
• Контралатерална афункция

1 (2,9%)
0 (0%)

1 (2,4%)
1 (2,4%)

0,651

Рецидивна литиаза (n,%) 27 (49,1%) 28 (50,9%) 0,311
Повърхност на конкремента (mm2 ±SD) 173,8±58,6 101,3±65,3 0,000
Средна ширина на камъка (mm ±SD) 12,4±2,9 9,2±3,6 0,000
Средна дължина на камъка (mm ±SD) 17,4±2,6 13,2±3,4 0,000
Среден предоперативен серумен креатинин (µmol/l ±SD) 83,9±26,7 94,7±28,7 0,097
Предоперативен серумен Hg (g/l ±SD) 142,9±15,4 143,8±16,9 0,802
Предоперативен анестезиологичен риск по ASA (n, %)

• ASA 1 клас
• ASA 2 клас
• ASA 3 клас

23 (65,7%)
9 (25,7%)
3 (8,6%)

20 (47,6%)
14 (33,3%)
8 (19,0%)

0,228

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

23 (65,7%)
12 (34,3%)

24 (57,1%)
18 (42,9%)

0,443

Локализация на конкремента (n,%)
• Долна и горна група чашки
• Долна и средна група чашки
• Долна група чашки
• Бъбречно легенче
• Средна група чашки
• Горна група чашки
• Легенче и долна група чашки
• Легенче и горна група чашки
• Каликс дивертикул

0 (0%)
0 (0%)

7 (20,0%)
18 (51,4%)

1 (2,9%)
0 (0%)

6 (17,1%)
2 (5,7%)
1 (2,9%)

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

8 (19,0 %)
9 (21,4%)

10 (23,8%)
7 (16,7%)
1 (2,4%)
0 (0%)

1 (2,4%)

0,000

Таблица 2 Резултати

Mini-perc RIRS p-value
Ефективност след една процедура (n,%) 31 (88,6%) 37 (88,1%) 0,948
Повторни процедури (n,%) 0 (0%) 1 (2,4%) 0.358
Допълнителни процедури (n,%)

• Екстракция на стент 0 (0%) 22 (52,4%) 0,000
Средно оперативно време (min ±SD) 67,3±13,8 62,5 ± 21,8 0,261
Лечение на резидуални фрагменти (n,%)

• SWL 1 (2,9%) 4 (9,5%) 0.237
Постоперативни усложнения (n,%)

• Фебрилитет >38,5C 1 (2,9%) 4 (9,5%) 0,281
Лечение на усложненията (n,%)

• Медикаментозна терапия + stent JJ
• Медикаментозна терапия

0 (0%)
2 (5,7%)

1 (2,4%)
3 (7,1%) 0,630

Болничен престой (дни ± SD) 4,5±1,0 2,8±1,7 0,000



ГОДИНА 5 • БРОЙ 1 • АПРИЛ 2017 / VOLUME 5 • ISSUE 1 • APRIL 2017

20

ÅÍÄÎÓÐÎËÎÃÈß È  
MÈÍÈÌÀËÍÎ ÈÍÂÀÇÈÂÍÀ 
 ÕÈÐÓÐÃÈß

mini-PNL групата - 2,9%. Средното оперативно време 
беше по-дълго в mini-PNL  групата, но не се установи 
статистически значима разлика (p =0,261).

Преобладаващият химичен състав на конкремен-
тите в двете групи пациенти беше калциев оксалат.

ОБСЪЖДАНЕ
Разнообразието от минимално инвазивни ендос-

копски методи за лечение на конкременти в горния 
уринарен тракт, поставят предизвикателство пред 
уролозите при избора на метод, с който да постигнат 
максимално ефективно и безопасно лечение при все-
ки отделен пациент.

Изборът на терапевтичен метод при пациенти с 
бъбречни конкременти с размери 10-20 mm се опре-
деля от множество фактори. При сравняване на ефек-
тивността на SWL, fURS  и PCNL - PCNL има най-висока 
ефективност, при отстраняването на камъка в един 
етап, но и най-висок процент на интра- и постопера-
тивни усложнения.(8,9,10)  Стремежът за намаляване на 
инвазивността на метода, при запазване на неговата 
ефективност, доведе до минитюризацията на инстру-
ментите и въвеждането на т.нар. mini-PNL оперативни 
техники. Минимално-инвазивната перкутанна нефро-
литотрипсия за първи път е въведена в педиатрична-
та практика, но много бързо след това започва да се 
прилага успешно и при възрастни. При създаването 
на метода, Jackman описава оперативна техника със 
създаване на нефростомен тракт 11 Fr, докато Nagele и 
сътр. използват 18 Fr, a  Lahme и сътр. 15 Fr  при прило-
жението на метода при възрастни пациенти (11,12).

От друга страна въвеждането на флексибилната 

уретерореноскопия откри също нови възможности за 
минимално инвазивно трансуретрално лечение на ка-
мъни в горния уринарен тракт. Напредъкът в техноло-
гиите, усъвършенстването на флексибилните ендоско-
пи и въвеждането на Holmium:YAG лазера разширява 
показанията за ретроградна интраренална хирургия 
(RIRS) при лечение на камъни в бъбрека с различни ло-
кализации и размер. 

При сравнението между mini-PNL и стандартна 
PCNL, по отношение на ефективност и безопасност, в 
различни проучвания се установява еднаква ефектив-
ност при използване на инструменти с по-малък кали-
бър и стандартни инструменти (13,14)  и намален риск от 
кървене, интра- и постоперативни усложнения и на-
мален болничен престой при използване на инстри-
менти с малък калибър. (15,16)

 В нашето проучване ефективността на mini-PNL 
сравнена с метода на RIRS, беше несигнификантно 
по-висока след една процедура - 88,6% срещу 88,1%, 
респективно (p=0,948), при сигнификантно по-голяма 
повърхност и размер на конкрементите в mini-PNL 
групата - 173,9± 58,6 срещу 101,4±65,3  (p=0,000).  В 
свое проучване, Sofer et al., достигат ефективност в 84 
%, при лечението 598 пациенти с конкременти в горен 
уринарен тракт, от които 56 са в бъбрека със среден 
размер 13,5 mm.(17) Тази ефективност съвпада с постиг-
натите от нас резултати.  Hyams и сътр. публикува ре-
зултатити от лечението на  120 пациенти със среден 
размер на камъка 23 mm в диаметър, като само при 
18 % се налага извършване на втора оперативна про-
цедура (18).

Преобладаващата локализация на конкрементите 
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в mini-PNL групата беше бъбречно легенче, като чес-
тотата на локализация в долна група чашки на бъб-
река беше сравнима в двете групи. Въпреки усъвър-
шенстването на съвременните флексибилни ендоско-
пи, неблагоприятната бъбречна анатомия (инфунди-
було-пелвичен ъгъл <70°, дължина на инфундибулума 
> 5 мм и ширина на ифундибулума < 5 мм) може да 
е лимитиращ фактор за RIRS, особено при по-голям 
размер на конкремента, което пречи на изваждането 
му от чашката с помощта на кошничка и премества-
нето му в друга част на колекторната система, къде-
то да се извърши литотрипсията. (19,20) От друга страна 
mini-PNL дава възможността за директен достъп до 
камъни, разположени в долна група чашки и бъбречно 
легенче, при създаване на нефростомен канал през 
долнополюсна чашка. По този начин двата метода поз-
воляват индивидуализиране на терапевтичния подход, 
в зависимост от локализацията на камъка, без да се до-
пуска компромис с ефективността и безопасноста.

Този извод се налага при направеният сравнителен 
анализ, където двата метода показаха отлично ниво на 
безопасност. Като най-често усложнение се установи 
по-висока честота на постоперативен фебрилитет в 
RIRS групата - 9,5% срещу 2,9% (р=0,237). Подобни ре-
зултати са докладвани и в други проучвания (21,22)  Не 
се установи сигнификантна разлика в средното опе-
ративно време между двете групи пациенти (p=0,261). 
Болничният престой беше по-дълъг в групата на mini-
PNL в сравнение с групата на RIRS, 4,5±1,0 дни и 2,8±1,7 
дни, респективно, което се дължи на поставянето на 
постоперативен перкутанен дренаж (p=0,000). Данни-
те от нашето проучването показаха сигнификантно 
значима разлика между двете групи по отношение 
на необходимостта от извършване на допълнителни 
процедури. В RIRS групата при 22 пациенти (52,4%) 
(п=0,000) интраопeативно беше поставен уретерален 
стент, което налагаше повторна хоспитализация и 
анестезия за отстраняването му.

Настоящето проучване има ограничения. То е 
ретроспективно, сравнително, върху малка група па-
циенти с бъбречни конкременти с размер 10-20 мм. 
Въпреки, че не установихме сигнификантни разлики 
в ефективността и безопасността на mini-perc в срав-
нение с RIRS, по-големият размер конкременти в mini-
PNL групата вероятно има влияние върху получените 
резултати. Бъдещи рандомизирани сравнителни про-
учвания върху по-големи групи пациенти ще дадат де-

финитивен отговор за предимствата и недостатъците 
на mini-perc спрямо RIRS. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резултатите от сравнителния анализ пoказват, че  

mini-PNL, и RIRS са ефективни и безопасни методи за 
лечение на бъбречни конкременти с размери 10-20 
мм. Ефективността на mini-PNL беше по-висока, при 
сравним процент на следоперативни усложнения. Не-
достатък на RIRS е по-високия процент допънителни 
процедури за екстракция на поставения интраопе-
ративно уретерален стент, а при mini-PNL по-дългия 
болничен престой. 
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РЕЗЮМЕ
Въведение и цел: Екстракорпоралната литотрипсия (SWL) и ретроградната интра-
ренална хирургия (RIRS) са високоефективни методи за лечение на конкременти 
в бъбрека с размери до 20 mm. Целта на настоящето проучване е да се направи 
сравнителен акализ на ефективността и безопасността на SWL и RIRS за лечение на 
камъни в бъбрека с размери 10-20 mm.
Материал и методи: Извърши се ретроспективен анализ на данните на 102 па-
циенти с конкременти в бъбрека с размер 10-20 mm, лекувани в периода Януари  
2016 -  Март 2017 година. При 60 пациенти (58.8%)  беше извършена SWL, а при 42 
(41.2%) – RIRS. Ретроспективно се анализираха и сравниха предоперативните ха-
рактеристики на пациентите, ефективността на двата метода, оперативното време 
и честотата на интра- и постоперативните усложнения.
Резултати: Предоперативните характеристики на пациентите бяха сравними в две-
те групи. Средната повърхност на конкрементите беше сигнификантно по-висока в 
RIRS групата (съответно, 101.4±65.3 mm2 срещу 72.0±34.0 mm2, p=0.004). Ефек-
тивността на RIRS след една процедура беше 88.1%, а на SWL - 75.0% (p=0.101). 
Оперативното време беше сигнификантно по-дълго в RIRS групата (62.5±21.8 min 
срещу 50.5±10.8 min; p=0.000).Повторно лечение беше извършено при 1 пациент 
от RIRS групата (2.4%) и при 8 (13.3%) в SWL-групата (р=0.055). При 4 пациента от 
RIRS групата (9.5%) беше извършена SWL на остатъчни фрагменти, а при 5 паци-
ента (8.3%) от SWL-групата резидуалните фрагменти бяха лекувани с флексибилна 
уретерореноскопия (р=0.010). Честотата на допълнителни процедури беше сигни-
фикантно по-висока в RIRS групата, поради необходимостта от екстракция на по-
ставен уретерален стент (р=0.000). Честотата на постоперативни усложнения беше 
сигнификантно по-висока в RIRS групата (р=0.042), като най-честото усложнение 
след RIRS беше фебрилитет (7.1%), а след SWL – бъбречна колика (6.7%).

ABSTRACT
Introduction and objective: Extracorporeal shockwave lithotripsy (SWL) and retro-
grade intrarenal surgery (RIRS) are both highly effective methods for treatment of renal 
stones sized up to 20 mm. The objective of this study is to compare the efficacy and safety 
of SWL and RIRS for the treatment or renal stones 10-20 mm.
Material and methods: The medical records of 102 patients with renal stones 10-20 
mm, treated between January 2016 and March 2017 were retrospectively reviewed. 60 
patients (58.8%)   underwent SWL and 42 (41.2%) – RIRS. Data on patients’ preopera-
tive characteristics, stone-free rates, operating times, intra- and postoperative complica-
tions were compared.
Results: Patients’ preoperative characteristics were comparable between the two 
groups, except for mean stone surface, which was significantly bigger in the RIRS group 
(101.4±65.3 mm2 vs 72.0±34.0 mm2, p=0.004). Stone-free rates after a single proce-
dure were 88.1% and 75.0%, respectively, for RIRS and SWL. (p=0.101). Mean operative 
time was significantly longer for the RIRS- group (62.5±21.8 min vs 50.5±10.8 min; 
p=0.000). Retreatment rates were 2.4% (1 patient) and 13.3% (8 patients) for RIRS and 
SWL, respectively (р=0.055). Residual fragments were treated with SWL in 4 patients of 
the RIRS group (9.5%) and with RIRS in 5 patients of the SWL group (8.3%) (р=0.010). 
Auxiliary procedures rate was significantly higher in the RIRS group due to the need for 
postoperative stent extraction (р=0.000). A higher proportion of patients in the RIRS 
group had postoperative complications (р=0.042). Most common complication for RIRS 
was fever (7.1%) and for SWL – renal colic (6.7%).
Conlcusion: The results of this retrospective study suggest that both RIRS and SWL are 
effective and safe treatment methods for renal stones 10-20 mm. SWL is noninvasive, 
has a shorter operative time, but a higher rates of retreatment and auxiliary procedures 
for residual fragments. RIRS has a higher stone-free rate after a single procedure, but is 

ЕНДОУРОЛОГИЯОригинална статия
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ВЪВЕДЕНИЕ
След въвеждането си в клиничната практика в на-

чалото на 80-те години на 20 век методът на екстра-
корпоралната литотрипсия (SWL) бързо се превърна 
в метод на избор за лечение на конкременти в бъбре-
ка с размери до 20 mm, поради малката си инвазив-
ност, високата ефективност и ниската честота на ин-
тра- и постоперативни усложнения. Освен размера 
на конкремента, множество други фактори като хи-
мичен състав (брушит, калциев оксалат монохидрат, 
цистин), локализация на камъка (уретер, бъбречно 
легенче, бъбречни чашки), анатомични аномалии и 
особености, придружаващи заболявания и хабитус 
на пациента, налична апаратура и инструментариум 
и опит на оператора, имат влияние върху ефектив-
ността на метода и необходимостта от повторно ле-
чение [1,2].

Въвеждането на флексибилната уретерореноско-
пия откри нови възможности за минимално инвазив-
но лечение на камъните в горния уринарен тракт. На-
предъкът в технологиите, усъвършенстването на фле-
ксибилните ендоскопи и въвеждането на Holmium:YAG 
лазера разшири показанията за ретроградна интраре-
нална хирургия (RIRS) при лечение на камъни в бъбре-
ка, особено при пациенти с конкременти, резистентни 
на SWL, специфична локализация на камъка (долна 
група чашки, каликс дивертикул) и пациенти с необхо-
димост от пълна дезинтеграция и екстракция на кон-
кремента [3-6].

Целта на настоящето проучване е да се направи 
сравнителен акализ на ефективността и безопасност-
та на SWL и RIRS за лечение на камъни в бъбрека с раз-
мери 10-20 mm.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Пациенти
Извърши се ретроспективен анализ на данните на 

102 пациенти с конкременти в бъбрека с размер 10-20 
mm, лекувани в периода Януари  2016 -  Март 2017 го-

дина. При 60 пациенти (58.8%)  беше извършена SWL, а 
при 42 (41.2%) – RIRS. Ретроспективно се анализираха и 
сравниха предоперативните характеристики на паци-
ентите, ефективността на двата метода, оперативното 
време и честотата на интра- и постоперативните ус-
ложнения.

Предоперативни изследвания
Предоперативното изследване на пациентите 

включваше анамнеза, физикален преглед, лаборатор-
ни изследвания, образни изследвания – ехография, 
обзорна рентгенография на отделителната система, 
венозна урография и/или компютърна томография и 
оценка на анстезиологичния риск по ASA. Размерите 
на камъка бяха определяни от най-дългия и най-късия 
диаметър, измерен на рентгенологичните изследва-
ния, а при множествена литиаза – от сумата на най-го-
лемите диаметри. Повъхността на камъка беше изчис-
лявана по формулата на Tiselius и Andersson: повърх-
ност на камъка = дължина x ширина x 3,14 x 0,25.

Оперативна техника
RIRS беше извършвана в положение за литотомия, 

след първоначална семиригидна уретероскопия и 
ретроградна уретеропиелография за оценка на анато-
мията на уретера и колекторната система на бъбрека. 
След поставяне на 2 жични водача  - подсигурителен 
и работен, беше въвеждан на флексибилен уретеро-
реноскоп 8.5 Fr (Olympus, Germany) до бъбрека. По 
преценка на оператора, въвеждането на ендоскопа се 
осъщестяваше по работния водач или през уретера-
лен шафт за достъп 11/13 Fr. Литотрипсията на конкре-
мента беше извършвана с 80/100W Holmium:YAG лазер 
(VersaPulse PowerSuite, Lumensi) с 220μm лазерен свет-
ловод.  В зависимост от желания ефект върху камъка 
бяха използвани различни настройки на енергия и 
честота на пулсовия лазер – фрагментация, “dusting” 
или “popcorn” техника. След приключване на проце-
дурата беше поставян уретерален стент по преценка 
на оператора в зависимост от оперативното време, 

Заключение: Резултатите от това проучване предполагат, че RIRS и SWL са високо-
ефективни методи за лечение на конкременти в бъбрека 10-20 mm. SWL e неин-
вазивен метод с по-кратко оперативно време, но с по-висок процент на повторни 
и допълнителни процедури за лечение на остатъчни фрагменти. RIRS е с по-висока 
ефективност след една процедура, но с по-висок процент на следоперативни ус-
ложнения и допълнителни процедури за екстракция на поставения интраопера-
тивно уретерален стент. 

associated with more morbidity and high auxiliary procedure rate for postoperative stent 
extraction. 
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анатомични фактори и функционално състояние на 
бъбрека. 

SWL беше извършвана с електромагнитен апарат 
Lithoskop (Siemens, Germany) под интравенозна седоа-
налгезия и рентгенов контрол в положение на пациен-
та по гръб. Бяха прилагани ударни вълни с честота 90 
Hz и енергийно ниво от 0,1 до 4,0 и максимален брой 
удари – 4000. При всички пациенти оперативната тех-
ника включваше т.нар. “voltage ramping” – постепенно 
покачване на енергийното ниво за протекция на бъб-
речния паренхим от увреждане. 

Постоперативно проследяване
За оценка на терапевтичния резултат при всички 

пациенти бяха прилагани образни методи, включващи 
трансабдоминална ехография и/или обзорна рентге-
нография на 1ви следоперативен месец.  Ефективност-
та на операцията беше определяна по липсата на оста-
тъчни фрагменти от конкрементите или наличието на 
остатъчни фрагменти с размери под 5 мм на контрол-
ното образно изследване. Липсата или недостатъчна 
дезинтеграция на конкремента след една сесия SWL 

беше показание за повторно лечение или извършване 
на RIRS. Оперативното време беше изчислявано от мо-
мента на позициониране на пациента на операцион-
ната маса в положение за операция и подготовка на 
оперативното поле, до завършването на операцията. 
Безопасността на методите беше определяна по чес-
тотата на интра- и постоперативните усложнения. Кри-
терий 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 chi-
square и Fisher’s exact test при ниво на значимост р < 
0,05. Анализите бяха извършени със SPSS v.19.

РЕЗУЛТАТИ
Предоперативните характеристики на пациенти-

те бяха сравними в двете групи (Таблица 1). Средната 
повърхност на конкрементите беше сигнификантно 
по-висока в RIRS групата. 

Таблица 1. Предоперативни характеристики на пациентите 

SWL RIRS p-value

Средна възраст (години±SD) 48.8±13.5 48.6±13.4 0.937
Съотношение мъже/жени 63.3%/36.7% 59.5%/40.5% 0.697
Единствен бъбрек (n, %) 0 (0%) 2 (4.8%) 0.233

Средна ширина на камъка (mm±SD) 7.2±1.9 9.2±3.6 0.001

Средна дължина на камъка (mm±SD) 12.2±2.7 13.2±3.4 0.122

Средна повърхност на камъка (mm2±SD) 72.0±34.0 101.4±65.3 0.004

Среден предоперативен серумен креатинин (μmol/l ± SD) 88.4±22.1 94.7±28.8 0.217

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

33 (55.0%)
19 (31.7%)
8 (13.3%)

20 (47.6%)
14 (33.3%)
8 (19.0%)

0.672

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

44 (73.3%)
16 (26.7%)

24 (57.1%)
18 (42.9%)

0.088

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

28 (46.6%)
15 (25.0%)
16 (26.7%)

1 (1.7%)
0 (0%)

19 (45.2%)
12 (28.5%)
9 (21.4%)
1 (2.4%)
1 (2.4%)

0.150
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Ефективността на RIRS след една процедура беше 
88.1%, а на SWL - 75.0% (p=0.101). Уретерален шафт 
за достъп беше използван при 97.6%, а уретерален 
стент – в 52.4% от пациентите в RIRS-групата. При 4 
пациента от RIRS групата (9.5%) беше извършена SWL 
на остатъчни фрагменти, а при 5 пациента (8.3%) от 
SWL-групата резидуалните фрагменти бяха лекувани 
с флексибилна уретерореноскопия (р=0.010). Често-
тата на допълнителни процедури беше сигнификант-
но по-висока в RIRS групата, поради необходимостта 
от екстракция на поставен уретерален стент (52.4% 
срещу 5.0%; р=0.000). Не бяха наблюдавани интра-
оперативни усложнения в нито една от двете групи 
пациенти. 

Преобладаващият химичен състав на конкремен-
тите в двете групи пациенти беше калциев оксалат.

ОБСЪЖДАНЕ
Изборът на терапевтичен метод при конкременти 

в бъбрека с размери 10-20 mm се определя от мно-
жество фактори, включващи размер, химичен състав, 
локализация на камъка, наличие и степен на обструк-
ция на горния уринарен тракт, наличие на анатомични 
аномалии и особености, придружаващи заболявания 
на пациента, налична апаратура и инструментари-
ум и опит на оператора. SWL все още е предпочитан 
метод в много клинични центрове поради малката 
си инвазивност, по-ниската честота на усложнения и 
приемлива ефективност. С напредъка в ендоскопски-
те технологии и натрупването на клиничен опит през 
последните години, RIRS се превърна в атрактивна ал-
тернатива за лечение при пациенти с конкременти в 

Таблица 2. Резултати 

SWL RIRS p-value

Ефективност след една процедура (n, %) 45 (75.0%) 37 (88.1%) 0.101

Средно оперативно време (min±SD) 50.5±10.8 62.5±21.8 0.000

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

-
5 (8.3%)

8 (13.3%)

4 (9.5%)
-

1 (2.4%)

0.010

Постоперативни усложнения усложнения (n, %) 
• Фебрилитет 
• Steinstrasse
 • Бъбречна колика 

0 (0%)
2 (3.3%)
4 (6.7%)

4 (9.5%)
0 (0%)
0 (0%)

0.042

CaOx
монохидрат

CaOx 
дихидрат

Урат Цистин Струвит

RIRSSWL

63,30%

28,30%

0,00% 1,70%
6,70%

64,30%

9,50%
14,30%

4,80% 7,10%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00% Фиг. 1 Разпределе-
ние на пациентите 
по химичен състав 
на конкремента
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бъбрека с размер до 20 mm, както и пациенти с проти-
вопоказания за перкутанна бъбречна хирургия и SWL.

В настоящето проучване направихме ретроспек-
тивен анализ на ефективността и безопасността на 
SWL и RIRS за лечение на конкременти в бъбрека 10-
20 mm. Ефективността на RIRS след една процедура 
беше 88.1%, а на SWL - 75.0% (p=0.101), което е в рам-
ките на докладваните резултати и в други проучвания 
по темата [7-10]. Cecen et al. установяват ефективност 
на SWL и RIRS, съответно, 87% и 92,4%, при лечение на 
конкременти в горна и средна група чашки с размер 
10-20 mm [7]. В сравнително проучване Kruck et al. ус-
тановяват сигнификантно по-висока ефективност на 
RIRS срещу SWL при лечение на конкременти в долна 
група чашки > 10 mm (p=0.009) [9]. Подобни резулта-
ти докладват и Wiesenthal et al. в тяхната серия паци-
енти (60.4% срещу 87.8%; р<0.01) [10]. 

Различни фактори от страна на пациента и кон-
кремента влияят върху ефективността на SWL [11-
13]. Размерът, броят, локализацията и химичният 
състав на конкремента са едни от най-важните 
предиктори за ефективността на SWL [12-15]. В на-
стоящото проучване средният размер и повърхност 
на конкремента бяха сигнификантно по-големи в 
RIRS-групата, което е обяснимо поради ретроспек-
тивния нерандомизиран характер на проучването. 
Честотата на солитарен конкремент беше по-висока 
в SWL групата. Преобладаваща локализация на кон-
крементите двете групи беше горна/средна група 
чашки и бъбречно легенче. Честотата на камъни в 
долна група чашки беше сравнима в двете групи, 
което вероятно е един от факторите, определящи 
по-ниската ефективност на SWL в тази серия паци-
енти. Локализацията на конкремента в долна група 
чашки е важен лимитиращ фактор за ефективността 
SWL, поради затруднената елиминация на фрагмен-
тите [16].  Въпреки технологичният напредък в ди-
зайна на флексибилните ендоскопи, неблагоприят-
на бъбречна анатомия (инфундибуло-пелвичен ъгъл 
<70°, дължина на инфундибулума > 5 мм и ширина на 
ифундибулума < 5 мм) може да е лимитиращ фактор 
и за RIRS, особено при по-голям размер на конкре-
мента, възпрепятстващ екстракцията му с кошничка 
от чашката и преместването му в легенчето или гор-
на група чашки за извършване на литотрипсията [1, 
17,18]. 

Химичният състав на конкремента също е фактор 

влияещ върху ефективността на SWL.  Конкременти 
с неблагоприятен химичен състав от калциев окса-
лат монохидрат, брушит и цистин са едно от пока-
занията за предпочитане на техниката на RIRS пред 
SWL [1]. В настоящето проучване предобладаващият 
химичен състав на конкрементите и в двете групи 
беше калциев оксалат монохидрат, което обяснява 
по-високата ефективност на RIRS. 

Важен недостатък на метода на RIRS е високата 
честота на допълнителни процедури за екстрак-
ция на поставен интраоперативно уретерен стент, 
изискващи повторна хоспитализация и анестезия. 
В нашия център не прилагаме рутинно стентиране 
на пациентите преди SWL, а поставянето на урете-
рен стент след извършване на RIRS е по преценка на 
оператора, след отчитане на анатомията на уретера, 
оперативното време, функционалното състояние на 
бъбрека и размера на фрагментите от конкремента, 
съгласно препоръките от литературата [1].

По отношение на безопасността на двата метода, 
оценена по честотата на постоперативни усложне-
ния, не установихме сигнификантни разлики меж-
ду двете групи пациенти. Най-честото усложнение 
след RIRS беше постоперативен фебрилитет в 9.5% 
от случаите, а след SWL – бъбречна колика (6.7%). 
Подобни резултати, потвърждаващи минималната 
инвазивност и на двата метода са докладвани и в 
други проучвания [5,7,10,19].  

Отчитаме, че настоящето проучване има някои 
лимитиращи фактори. Това е ретроспективно срав-
нително проучване върху малка група пациенти с 
бъбречни конкременти 10-20 мм. Въпреки сравни-
мите предоперативни характеристики на пациен-
тите, някои фактори като химичен състав, размер и 
локализация на конкрементите биха имали влияние 
върху получените резултати. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резултатите от това проучване предполагат, че 

RIRS и SWL са високоефективни методи за лечение на 
конкременти в бъбрека 10-20 mm. SWL e неинвазивен 
метод с по-кратко оперативно време, но с по-висок 
процент на повторни и допълнителни процедури за 
лечение на остатъчни фрагменти. RIRS е с по-висока 
ефективност след една процедура, но с по-висок про-
цент на следоперативни усложнения и допълнителни 
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процедури за екстракция на поставения интраопера-
тивно уретерален стент. 
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РЕЗЮМЕ
Въведение: В последните години се наблюдава нарастване на броя на диагнос-
тичните и интервенционалните урологични процедури, извършени под рентгенов 
скопичен контрол. Увеличава се интересът към изследването на дозата на очната 
леща на медицински специалисти в интервенционалната рентгенология, което се 
дължи не само на спецификата на самите процедури, но и на новата поставена 
годишна граница за индивидуална еквивалентна доза за очната леща на персонала 
от 20 mSv.
Цел: Целта на настоящото изследване е да бъде измерено лъчевото натоварване 
на екип от медицински специалисти, извършващ различни инвазивни диагнос-
тични и интервенционални урологични процедури под рентгенов контрол, и да се 
оцени риска да бъде надхвърлена годишната граница на дозата на очната леща. 
Материали и методи: Проучването е извършено в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”, на 
графично-скопичен рентгенов апарат с тръба над масата за пациента. Данните 
за дозите, получени от персонала, са събрани със системата RaySafe i2, която се 
състои от четири дозиметъра, свързани безжично към дисплей, показващ об-
лъчването на персонала в реално време. Дозиметрите са поставяни върху олов-
но-гумените престилки, за да оценяват облъчването на незащитената горна част 

ABSTRACT
Introduction: The annual number of fluoroscopically guided urological procedures has 
grown within the last decade. Interest in the study of the eye lens doses of medical staff in 
the interventional radiology is increasing, not only due to the specifics of the procedures 
themselves, but also to the new set annual limit for individual equivalent dose to the lens 
of the eye for staff of 20 mSv. 
Purpose: The aim of this study is to evaluate staff doses in fluoroscopically guided inva-
sive diagnostic and interventional urology procedures, and to estimate the risk of receiv-
ing higher eye lens doses than the annual limit.
Materials and Methods: All the data were collected in Emergency Hospital „N. I. Piro-
gov“ on a fluoroscopy unit with an over the couch x-ray tube. Staff doses for intravenous 
pyelogram (IVP), percutaneous nephrostomy (PN) and ureteral “double-J” stenting (JJ) 
were estimated with the system RaySafe i2. It consists of four dosimeters, with a wireless 
connection to a real time display. The dosimeters were worn on the unprotected upper 
part of the body and measured the personal dose equivalent Hp(10). In order to evaluate 
the dose of the eye lens in the recommended for that purpose quantity personal dose 
equivalent Hp(3), two methods were used: thermoluminescent dosimeters EYE-DTM 
and Monte-Carlo simulations, made on the XRayImaging Simulator platform.

ЕНДОУРОЛОГИЯОригинална статия
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ВЪВЕДЕНИЕ
В последните няколко години се наблюдава зна-

чително нарастване на броя на диагностичните и 
интервенционалните процедури, извършвани под 
рентгенов скопичен контрол. Рентгеноскопичните 
интервенционални процедури стават все по-про-
дължителни, по-сложни и по-лъченатоварващи, как-
то за пациентите, така и за медицинските специали-
сти, участващи в тях [1,2]. 

Много актуално напоследък е и изследването на 
дозата на очната леща на медицински специалисти 
в интервенционалната рентгенология, което е обу-
словено не само от конкретната специфика и ус-
ложняването на урологичните, кардиологичните и 
други процедури, но и от поставената през 2012 го-
дина в Българското законодателство нова годишна 
граница за индивидуална еквивалентна доза за оч-
ната леща на персонала от 20 mSv [3]. Лъчево инду-
цираните промени в очната леща могат да доведат 
до нарушаване на зрителната острота и влошаване 
на субективната оценка на рентгеноскопичния об-
раз, което пък от своя страна може да предизвика 

промяна при използваните работни характеристики 
на рентгеновата уредба и увеличаване на облъчва-
нето за персонала и пациента [4].

ЦЕЛ
Целта на настоящото изследване е да бъде изме-

рено лъчевото натоварване на медицински персо-
нал, извършващ различни инвазивни диагностични 
и интервенционални урологични процедури под 
рентгенов контрол, и да се оцени рискът да бъде 
надхвърлена годишната граница на дозата за очната 
леща [5].

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
Настоящото изследване бе проведено в УМБАЛ-

СМ „Н. И. Пирогов“, Клиника по образна диагности-
ка, урорентгенологичен кабинет. Диагностичните и 
интервенционалните урологични процедури бяха 
извършвани на стационарна рентгенова уредба за 
графия и скопия, „DAR 3000B” (Shimadzu Corporation). 
Конфигурацията на рентгеновия апарат е с тръба 
над и електронно-оптичен преобразувател (ЕОП) на 

от тялото във величината персонален дозов еквивалент Hp(10). За да бъде оценено 
облъчването на очната леща на окото на рентгенолога в препоръчваната за тази 
цел величина - персонален дозов еквивалент Hp(3), са използвани два метода: 
термолуминесцентни дозиметри тип EYE-DTM и Монте-Карло симулации, напра-
вени на софтуерна платформа XRayImaging Simulator.
Резултати: Най-високата средна доза, получавана от персонала при процедури-
те перкутанна нефростома (PN) и поставяне на стент „JJ“ (JJ) е тази на оператора 
(116,7 µSv и 42,6 µSv, съответно), докато при венозната урография (IVP) - тази на 
рентгеновия лаборант (20,7 µSv). Оценката на годишната еквивалентна доза на 
очната леща на рентгенолога показва 9,7 mSv за лявото око и 26,8 mSv за дясното 
око (средна стойност: 18,3 mSv). Дозата на откритите части на тялото, за същия 
рентгенолог, оценена с помощта на системата RaySafe i2 е Hp(10) = 17,5 mSv, а след 
корекция на резултата, посредством Монте-Карло симулация на реалната работна 
обстановка - Hp(3) = 18,4 mSv средно за двете очи.
Изводи: Наблюдават се разлики в получените от персонала средни дози. Това се 
дължи на типа и сложността на процедурите, на индивидуалните характеристики 
на пациентите и на позиционирането на медицинските специалисти по отношение 
на пациента и рентгеновата тръба. Необходимо е подобряване на практиката на 
работещите в интервенционалната рентгенология, чрез въвеждане в рутинната 
работа на основните принципи за намаляване на дозата при ренгеноскопични из-
следвания. Закупуването и редовната употребата на предпазни защитни очила ще 
позволи намаляването на дозата на очната леща на всички медицински специали-
сти в отделението около 3 пъти. 
Благодарности: Авторите изказват благодарност към фирма RaySafe за безвъз-
мездното предоставяне за временно ползване на системата i2 и Oblak.bg за осигу-
рената инфрастурктура за извършване на симулациите. 
Ключови думи: Урологични процедури под рентгенов контрол, очна леща, дози 
на персонала, защитни предпазни средства.

Results: The highest staff dose for percutaneous nephrostomy (PN) and ureteral “dou-
ble-J” stenting (JJ) per procedure is received by the urologist (116.7 µSv and 42.6 µSv, 
respectively), while for the intravenous pyelogram (IVP) the radiographer has the highest 
exposure (20.7 µSv). The annual equivalent dose of the eye lens of the radiologist is esti-
mated to be 9.7 mSv for the left eye and 26.8 mSv for the right eye (average: 18.3 mSv). 
After applying a correction factor to the annual dose of the eye lens of the same radiolo-
gist, measured with RaySafe i2 - Hp(10) = 17.5 mSv, a result from the Monte-Carlo sim-
ulations of the real working conditions was obtained - 18.4 mSv average for both eyes.
Conclusions: The variations in the mean staff doses are mainly due to the interventions 
themselves, their complexity and the individual treatment of every patient. Various prac-
tical approaches can be used in order to reduce the occupational exposure of the staff. 
Buying and wearing a lead eye glasses will reduce the doses of the staff approximately 
3 times.
Acknowledgments: The authors would like to thank RaySafe for the kindly submitted for 
temporary use i2 system and Oblak.bg for making the Monte-Carlo simulations possible.
Key words: Fluoroscopically guided urological procedures, eye lens, staff doses, shielding.
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образа под масата за пациента. Урологичните про-
цедури, включени в проучването, бяха: венозна уро-
графия (IVP), поставяне на стент “JJ” (JJ) и перкутанна 
нефростома (PN).

1. Оценка на дозите с електронни дозиметри 
RaySafe i2. Оценката на дозите, получени от меди-
цинския персонал, бeше направена със системата 
RaySafe i2. Тя се състои от четири електронни дози-
метъра, свързани безжично към дисплей, показващ 
облъчването на персонала в реално време. Дозиме-
трите бяха поставяни върху оловно-гумените прес-
тилки, за да оценяват облъчването на незащитената 
горна част от тялото. Калибрирани са във величи-
ната персонален дозов еквивалент на дълбочина 10 
mm, Hp(10) [mSv] [6,7]. 

Данните, получени от RaySafe i2, са използвани и 
за косвена приблизителна оценка на риска да бъде 
надхвърлена границата на годишната еквивалентна 
доза на очната леща от 20 mSv, тъй като се счита, 
че това е достатъчно добър консервативен подход 
за оценка на облъчването на очната леща [8,9]. На 
базата на допускания и изчисления, включващи три-
те най-често извършвани процедуди в отделението 
(IVP, JJ и PN), бе определено каква еквивалентна доза 
се очаква да бъде получена за очната леща на пер-
сонала. По-голямата част от персонала работи без 
защитни средства на очите (използват се само олов-
но-гумени престилки и яки за щитовидната жлеза), 
което представлява реален риск за надвишаване на 
границата на годишната еквивалентна доза на очна-
та леща. Допусканията, които бяха направени са: на-
товарване от по две интервенции на ден (и за трите 
процедури) и общо 209 работни дни на персонала в 
годината.

2. Симулиране на разсеяното от пациента лъ-
чение, достигащо до медицинските специалисти, 
за трансформиране на величината Hp(10) в Hp(3) и 
оценка на дозата на очната леща. За изчисляване 
на разсеяното лъчение беше използвана софтуерна 
платформа XRayImagingSimulator. Първичният спек-
тър беше изчислен със софтуер Spectrum Processor, 
разработка на Институт по физика и инженерство 
в медицината (IPEM) на Великобритания [10]. В него 
бяха зададени част от физико-техническите параме-
три на конкретната рентгенова уредба, като: средно 
използвано напрежение – 90  kV, пълна филтрация 
на рентгеновата тръба – 6,1 mm Al, наклон на анода 

на тръбата – 12о и други. След като беше симули-
ран първичният спектър на рентгеновото лъчение, 
той беше заложен в софтуер XRayImagingSimulator. 
Оценката на спектъра на разсеяното лъчение беше 
направена за най-често заеманата от ренгенолога 
позиция. Разположението на рентгеновата тръба, 
пациента и медицинския специалист, заложени в 
XRayImagingSimulator, са представени на фигура 1.

3. Измерване на дозата на очната леща на 
рентгенолога в отделението с пасивни дозиме-
три. Използвани бяха дозиметри тип EYE-DTM с тер-
молуминесцнетни детектори MCP-N, калибрирани 
във величината персонален дозов еквивалент на 
дълбочина 3 mm, Hp(3) [mSv], която се препоръчва 
за оценка на облъчването на очната леща. Два от тях 
бяха поставени от външната страна (отляво и отдяс-
но) на очилата с оловна защита, носени от рентге-
нолога, за да се оцени облъчването на незащитено-
то око. Другите два дозиметъра бяха поставени от 
вътрешната страна (отляво и отдясно) на очилата с 
оловна защита, с цел да се оцени ефективността на 
защитните очила, по отношение на отслабването на 
рентгеновото лъчение. Измерването е проведено за 
период от четири месеца и включва цялостното ра-
ботно натоварване на медицинския специалист.

Резултатите, получени от дозиметрите EYE-DTM, 
бяха сравнени с компютърните Монте-Карло симу-
лации, направени със софтуер XRayImagingSimulator, 
разработен и валидиран в Технически Универси-
тет-Варна, Варна [11].

РЕЗУЛТАТИ 
1. Измерване с RaySafe i2. Средните стойности 

на получените от персонала дози във величината 
персонален дозов еквивалент Hp(10), както и екс-
перименталното средноквадратично отклонение 
в скоби, са представени в таблица 1, а на фигура 2 
е представена схемата на разположението на ме-
дицинския екип при процедурите JJ (фиг. 1 (а)), PN 
(фиг. 1 (b)) и IVP (фиг. 1 (c)). Със стрелки са посочени 
най-лъченатоварващите за персонала позиции. 

В таблица 2 са представени получените резулта-
ти за годишната еквивалентна доза на очната леща 
на медицинския екип, участвал в урологичните про-
цедури.

2. Симулиране на разсеяното от пациента лъче-
ние, достигащо до медицинските специалисти за 
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трансформиране на величината Hp(10) в Hp(3) и оцен-
ка на дозата на очната леща. След математическа об-
работка на данните, получени от XRayImagingSimulator, 
средната ефективна енергия на спектъра на разсеяно-
то лъчение в изследвана позиция бе оценена на – Eeff. 
= 33,4 keV. Коефициентът за преминаване от величина-
та Hp(10) в Hp(3) бе изчислен на k = 1,05. Посредством 
него показанията от електронните дозиметри RaySafe 
i2, за рентгенолога в изследваното отделение бяха ко-
ригирани. В резултат от величината персонален дозов 
еквивалент Hp(10) = 17,5 mSv, бе преминато във вели-
чината персонален дозов еквивалент Hp(3) = 18,4 mSv, 
което позволява директно сравняване на оценената 
стойност от RaySafe i2 с измерената и оценена стой-

Таблица 1: Резултати от измерванията при всички процедури, за различните 
позиции на медицинския персонал: средна стойност за една процедура и 
експериментално средноквадратично отклонение в скоби.
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(7,9)

17,8 
(23,5)

42,6
(56,7)

9,6
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Таблица 2: Оценка на дозата (Hp(10)), която се очаква да получи 
медицинският персонал за една година само от трите процедури. 
С удебелен шрифт са отбелязани членовете на екипа, за които се 
очаква превишаване на границата от 20 mSv за очна леща.

№ Длъжност Hp(10) [mSv]

1 рентгенолог 17,5

2 рентгенов лаборант 25,8

3 анестезиолог 4,2

4 анестезиологична сестра 8,3

5 оператор 56,4

6 операционна сестра 29,2

7 санитар 9,1

Фигура 1: Геометрията на облъчване, заложена в софтуера 
XRayImagingSimulator.

Фиг. 1

Фигура 2: Разположение на медицинския персонал при провеждане на JJ(a), PN(b) и IVP(c): 1-рентгенолог, 2-рентгенов лаборант, 3-анестезиолог, 4-анес-
тезиологична сестра, 5-оператор (уролог), 6-операционна сестра, 7-санитар.
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ност от пасивните дозиметри.
3. Измерване на дозата на очната леща на уролога 

в отделението с пасивни дозиметри. Резултатите от из-
мерванията с термолуминесцентните дозиметри тип 
EYE-DТМ са представени в таблица 3, като са сравнени 
с изчисленията от RaySafe i2. 

ДИСКУСИЯ
Най-високата средна доза за процедура, получена 

от персонала при JJ и PN, е тази на оператора – 116,7 (с 
експериментално средноквадратично отклонение s = 
148,7) µSv и 42,6 (56,7) µSv, съответно (таблица 1). При JJ 
урологът, извършващ процедурата, се намира в непо-
средствена близост до пациента, с лице, обърнато към 
него, което обяснява по-високата стойност. При PN 
причината за високата доза е позицията на операто-
ра спрямо рентгеновата тръба, възможно най-близко 
до нея. Дозите на останалите членове от медицинския 
екип са многократно по-ниски от тези на операторите. 
Разликата в получените дози се определя предимно 
от позицията на всеки един от участващите в проце-
дурите медицински специалисти спрямо пациента и 
рентгеновата тръба, която за конкретната уредба се 
намира от горната страна на масата за пациента. Това 
е по-неблагоприятен вариант от гледна точка на лъче-
защитата на персонала [12].

Поради характера на работата и позиционирането 
на рентгенолога спрямо рентгеновата тръба, дясното 

око се явява по-облъчвано, за разлика от лявото. Доза-
та, получена за четири месеца от термолуминесцент-
ния дозиметър EYE-DTM, намиращ се в непосредстве-
на близост до лявото око, над защитата, е 3,9 mSv, дока-
то тази от дясното е 10,6 mSv. Лъчевото натоварване на 
дясното око е 2,7 пъти по-голямо от натоварването на 
лявото. Това в голяма степен се определя от позицията 
на самия рентгенолог спрямо пациента и рентгенова-
та тръба. При оценка на годишната еквивалентна доза 
на очната леща, се очаква тя да достигне до 9,7 mSv за 
лявото око и 26,8 mSv за дясното око (средна стойност: 
18,3 mSv). Това потвърждава резултата от проучването, 
проведено с RaySafe i2, при което персоналният дозов 
еквивалент Hp(10), получаван от рентгенолога за една 
година, е оценен на 17,5 mSv (таблица 2, ред 1).

Важно е да се отбележи, че очилата с оловна за-
щита, за конкретния случай, биха намалили дозата от 
разсеяното лъчение приблизително 3 пъти, което е 
получено с помощта на термолуминесцентните до-
зиметри, поставяни под оловната защита на предпаз-
ните очила. Това намаление на вредното лъчение би 
довело до годишна еквивалентна доза на дясната очна 
леща от 8,3 mSv. Този резултат налага и извода, че но-
сенето на лъчезащитни очила със странична защита от 
всеки един член на медицинския персонал, участващ 
в процедурите, ще редуцира получаваните дози, което 
ще доведе до намаляване на дозите на очната леща до 
нива под граничните, дори  и за членовете на екипа с 

Таблица 1: Резултати от измерванията при всички процедури, за различните 
позиции на медицинския персонал: средна стойност за една процедура и 
експериментално средноквадратично отклонение в скоби.

Ви
д и

зс
ле

дв
ан

е

Ре
нт

ге
но

ло
г

Hp
(1

0)
 [µ

Sv
]

Ре
нт

г. л
аб

.
Hp

(1
0)

 [µ
Sv

]

Ан
ес

те
зи

ол
ог

  
Hp

(1
0)

 [µ
Sv

]

Ан
ес

т. 
с-р

а 
Hp

(1
0)

 [µ
Sv

]

Оп
ер

ат
ор

Hp
(1

0)
 [µ

Sv
]

Оп
ер

ац
. с

-р
а 

Hp
(1

0)
 [µ

Sv
]

Са
ни

та
р

Hp
(1

0)
 [µ

Sv
]

IVP 5,7
(6,0)

20,7
(16,9) - - - - -

PN 34,2
(44,7)

24,5
(32,3) 2,6 3,9

(0,9)
116,7 

(148,7)
74,5 

(121,4) 25,3

JJ 12,1
(12,2)

29,7
(51,2)

8,6
(7,9)

17,8 
(23,5)

42,6
(56,7)

9,6
(7,3) 1,2

Таблица 3: Резултатите от измерванията с термолуминесцентните дозиметри EYE-DТМ и сравнения с изчисленията от RaySafe i2. Със звезда 
е обозначено: 2 x 3 различни процедури на ден: по 2 JJ, 2 PN и 2 IVP процедури на ден [5].

Дозиметър Позиция на дозиметъра Продължителност на 
измерването, натовареност

Персонален 
дозов 

еквивалент 
[mSv]

Измерена 
доза [mSv]

Оценка на 
дозата за 1 
год. [mSv]

RaySafe i2 [5] горната част на тялото,  
над оловната престилка

4 месеца, 2 x 3 различни 
процедури на ден*

Hp(10) - 17,5

RaySafe i2 
(коригирано)

горната част на тялото,  
над оловната престилка

4 месеца, 2 x 3 различни 
процедури на ден*

Hp(3) - 18,4

EYE-DTM ляво око, над оловната защита  
на очилата

4 месеца, цялостно натоварване Hp(3) 3,9 9,7

EYE-DTM ляво око, под оловната  
защита на очилата

2 месеца, цялостно натоварване Hp(3) 0,7 3,4

EYE-DTM дясно око, над оловната  
защита на очилата

4 месеца, цялостно натоварване Hp(3) 10,6 26,8

EYE-DTM дясно око, под оловната  
защита на очилата 

2 месеца, цялостно натоварване Hp(3) 1,6 8,3
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най-голямо лъчево натоварване.
В достъпните ни литературни източници не бяха 

открити проучвания на дозите на персонала за вклю-
чените в настоящата работа процедури. Hellawell и 
сътр. съобщават за погълната доза в областта на глава-
та и шията при перкутанна нефролитотомия (PNL) око-
ло 5-10 mGy годишно (20-40 mGy на процедура) [13]. 
В по-късно проучване за същия вид процедури, Vano 
и сътр. съобщават за значително по-високо ниво на 
облъчване на очната леща на персонала, определено 
както във величината Hp(10) със същия тип дозиметри 
като използваните в настоящото проучване, така и във 
величината Hp(0,07), определена с друг тип дозиметри 
[9]. Публикуваната от тях най-висока средна стойност 
на процедура (на първия оператор) е 576 mSv (меди-
ана 393 mSv) в Hp(10) и 296 mSv (медиана 200 mSv) в 
Hp(0,07). Според Bush и сътр. средната доза на рент-
генолога на нивото на яката над защитната престилка 
при перкутанно отстраняване на камък е 0,1  mSv на 
процедура, а на медицинската сестра, рентгеновия ла-
борант и анестезиолога са 0,04 mSv, 0,04 mSv и 0,03 mSv 
на процедура съответно [14]. Въз основа на съобщени-
те от тях нива на дозата, облъчването на очната леща 
при 250 процедури годишно може да бъде оценено на 
25 mSv [15]. Тези резултати са сравними с получените в 
настоящото проучване, въпреки че се отнасят за раз-
лични видове урологични процедури под рентгенов 
контрол. Това още веднъж подчертава необходимост-
та от информираност на персонала за важността да се 
осигури допълнителна защита на очите.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В следствие на направеното проучване в УМБАЛ-

СМ „Н. И. Пирогов“, беше издаден протокол за обратна 
връзка към болницата. Той включваше описание на 
статистическата обработката на данните за получена-
та доза от медицинския персонал, както и анализ на 
получените резултати. Като заключение на направено-
то изследване, бяха дадени следните препоръки, как-
то към самия екип, участвал в проучването, така и към 
ръководството на болницата [12]:

1. Намаляване на дозата на пациента: Лъчевото 
натоварване на персонала се формира предимно от 
разсеяното лъчение, идващо от пациента, а в редки 
случаи и от прякото лъчение, например при попадане 
на ръцете в прекия сноп. Един от основните начини за 
намаляване на дозата на персонала е чрез намаляване 

дозата на пациента.
2. Защита: Използването на индивидуални олов-

но-гумени престилки и яки е абсолютно задължител-
но. В кабинета, в който е проведено проучването, е 
задължително и използването на лъчезащитни очила 
с оловен еквивалент, както и закупуването и монтира-
нето на подвижен защитен екран. В противен случай 
може да се очаква надхвърляне на годишната граница 
на еквивалентната доза за очната леща на персонала. 
Това е вече въведено и като нормативно изискване в 
страната [16].

3. Позициониране: Дозата намалява с квадрата на 
разстоянието от източника. При възможност трябва да 
се отстъпва назад от пациента. Допълнителна възмож-
ност за намаляване на дозата на персонала е извежда-
не на медицинския персонал от залата в моментите, в 
които неговото присъствие не е наложително, както и 
заставането зад друг човек. 

Дозиметричният мониторинг е необходимо сред-
ство за осигуряване на информация и контрол на 
дозата, но най-важна е системната работа за подобря-
ване на практиката на работещите в интервенционал-
ната рентгенология, както и ежедневната употреба в 
процеса на работа на лични предпазни средства.
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Ретроградна Holmium лазерна ендопиелотомия 
при вторична стриктура на пиелоуретералния 
сегмент след оперативно лечение за вродена 
хидронефроза

Retrograde Holmium laser 
endopyelotomy of secondary 
ureteropelvic junction obstruction 
following surgical treatment of 
congenital hydronephrosis
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РЕЗЮМЕ
Отворената и лапароскопската пиелопластика са „златния стандарт” в лечението на 
първичните стриктури на пиелоуретералния сегмент с висока ефективност и нисък 
процент на вторични стриктури. Класическото оперативно лечение на рецидив-
ните стриктури често е предизвикателство поради наличието на постоперативна 
фиброза. Ретроградната ендопиелотомия е минимално-инвазивна алтернатива на 
повторната отворена или лапароскопска операция, даваща възможност за инци-
зия под директен визуален контрол, по-кратко време на хоспитализация, по-бързо 
възстановяване на пациентите и повторно ендоскопско или оперативно лечение 
при неуспех.

ABSTRACT
Open or laparoscopic pyeloplasty are the “gold standard” for the treatment of primary 
ureteropelvic junction (UPJ) obstruction, with high efficacy and low morbidity. The 
classic surgical treatment of recurrent UPJ obstruction is often challenging due to severe 
postoperative fibrosis. Retrograde endopyelotomy is a minimally invasive alternative to 
salvage reconstructive surgery after failed pyeloplasty, allowing for precise incision under 
direct vision, short hospital stay and reconvalescence period and repeat endoscopic 
procedure in case of failure.

ВЪВЕДЕНИЕ
Отворената и лапароскопската пиелопластика са 

„златния стандарт” в лечението на първичните стрик-
тури на пиелоуретералния сегмент с ефективност над 
90% [1]. Вторичните стриктури на пиелоуретералния 
сегмент са късно оперативно усложнение на пиелоп-
ластика (отворена или лапароскопска) и повторното 
им оперативното лечение често е с лош резултат по-
ради значителна постоперативна фиброза. Ретроград-
ната ендопиелотомия в тези случаи е минимално-ин-
вазивна алтернатива с ефективност, варираща от 73% 

до 90% в съвременните серии пациенти [2,3]. Предим-
ствата на метода включват директен визуален контрол 
на инцизията, кратък болничен престой, бързо възста-
новяване на пациента и, в случай на неуспех, повторна 
процедура или приложение на други хирургични ме-
тоди (отворена хирургия или лапароскопия) [4-6].

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
Представяме клиничен случай на 15-годишен па-

циент, постъпващ в клиниката с оплаквания от пери-
одична болка в дясна лумбална област и фебрилитет. 
Пациентът е с анамнеза за вродена хидронефроза и 

КЛИНИЧНИ 
СЛУЧАИ
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малротация на десния бъбрек, лекувана през м. Май 
2016 година с лапароскопска пиелопластика по мето-
да на Anderson-Hynes, при която уретерът е интубиран 
с уретерален стент JJ 4.8 Fr. След свалянето на урете-
ралния стент 6 седмици след оперативното лечение, 
пациентът е с оплаквания от болка и фебрилитет и 
лабораторни данни за уроинфекция, поради което е 
поставян двукратно уретерен стент за и е провеждано 
антибиотично лечение. 

При постъпването в клиниката пациентът е в до-
бро общо състояние, с лабораторни изследвания в 
рамките на референтните стойности за възрастта и 
стерилна урокултура. От ехографското изследване се 
установява хидронефроза I-II степен на десния бъбрек 
при наличен уретерен стент. 

На пациента и родителите му беше предложено ми-
нимално инвазивно лечение с ретроградна Holmium 
лазер ендопиелотомия. Извърши се уретероскопия с 

Фиг. 1 Ретрограна уретеропиелография с данни за рецидивна 
стриктура в областта на пиелоуретералния сегмент

Фиг. 2 Поставяне на работен и подсигурителен водач до 
бъбрека

Фиг. 3 Ендоскопски 
образ на ретроградна 
Holmium:YAG лазерна 
ендопиелотомия

Фиг. 4 Ендоскопски 
образ на уретера след 
ендопиелотомия

Фиг. 5 Поставен стент за ендопиелотомия 



ГОДИНА 5 • БРОЙ 1 • АПРИЛ 2017 / VOLUME 5 • ISSUE 1 • APRIL 2017

38

ÅÍÄÎÓÐÎËÎÃÈß È  
MÈÍÈÌÀËÍÎ ÈÍÂÀÇÈÂÍÀ 
 ÕÈÐÓÐÃÈß

6.4/7.8 Fr семиригиден уретерореноскоп. Екстрахира 
се стента от левия уретер. При извършената уретеро-
пиелография се установи сигнификантна рецидивна 
стриктура в областта на пиелоуретералния сегмент с 
дължина около 10 мм, като бъбрекът е с хидронефроза 
III степен и малротация (Фиг. 1). Достигна се под визу-
ален контрол с уретероскопа до стриктурата и се по-
ставиха 2 хидрофилни жични водача 0,035’’ до бъбрека 
(Фиг.2). Под ендоскопски контрол, с Holmium:YAG laser 
и 365μ лазерен светловод се извърши инцизия на ця-
лата дебелина на стената на уретера в постеролате-
рална посока до визуализация на периуретерна маст-
на тъкан и екстравазация на ретроградно въведената 
контрастна материя (Фиг. 3, Фиг. 4). След извършената 
ендопиелотомия уретерът беше интубиран с уретерен 
стент за ендопиелотомия 7/14 Fr 26 cm (Retromax™ Plus, 
Boston Scientific). Постоперативният период протече 
без усложнения и пациентът беше изписан в добро 
общо състояние на 2ри постоперативен ден с препо-
ръка за контролен преглед след 6 седмици за сваляне 
на уретерния стент и контролно рентгеноконтрастно 
изследване.

ОБСЪЖДАНЕ
Отворената и лапароскопската пиелопластика са 

„златния стандарт” в лечението на първичните стрик-
тури на пиелоуретералния сегмент с висока ефектив-
ност и нисък процент на вторични стриктури. Класи-
ческото оперативно лечение на рецидивните стрик-
тури често е предизвикателство поради наличието на 
постоперативна фиброза. Ретроградната ендопиело-
томия е минимално-инвазивна алтернатива на пов-
торната отворена или лапароскопска операция, да-
ваща възможност за инцизия под директен визуален 
контрол, по-кратко време на хоспитализация, по-бър-
зо възстановяване на пациентите и повторно ендос-
копско или оперативно лечение при неуспех [4,6,7]. Тя 
може да бъде извършена по няколко метода: Acucise 
балон-катетър под флуороскопски контрол, студено 
рязане или лазерна инцизия (Holmium:YAG или Nd:YAG 
laser) под ендоскопски контрол [8]. Широкото прило-
жение на Holmium:YAG лазера в урологията, позволи 
приложението му и за ендоскопска ендопиелотомия 
поради минималното термално увреждане на разпо-
ложените в съседство на стриктурата тъкани и въз-
можността за извършване на хемостаза при необхо-
димост [9,10]. Независимо от метода на инцизия, ефек-

тивността на ретроградната лазерна ендопиелотомия 
се определя от спазването на принципите на Davis: 
пълна инцизия на стенозата и ефективен дренаж (уре-
терален стент). Препоръчителната продължителност 
на престой на уретералния стент е 6 седмици, като в 
повечето проучвания варира от 4 до 8 седмици [3].

Докладваните в литературата резултати от ретро-
градна ендоскопска лазерна ендопиелотомия варират 
от 73% до 90% в различните серии при нисък процент 
интра- и постоперативни усложнения [2,3,4,7]. Повече-
то проучвания са върху малки серии пациенти, което 
е доказателство за високата ефективност на отворе-
ната или лапароскопската пиелопластика. Di Grazia et 
al. докладват успешно извършване на лазерна урете-
роскопска ендопилотомия след неуспешна отворена 
пиелопластика при 4 от 6 пациенти [11]. В проучване 
на Geavlete et al. при 17 пациенти след неупешна пи-
елопластика ефективността на Holmium:YAG лазерна-
та ретроградна ендопиелотомия е 94% на 12 месец от 
проследяването и 88% - на 18ти месец [3]. В серия от 
28 пациенти, Giddens и Grasso докладват ефективност 
на ретроградната ендопиелотомия с Holmium:YAG ла-
зер от 83% на 10ти постоперативен месец [4]. В друга 
съвременна серия вторични стриктури след пиелоп-
ластика Arсher et al. прилагат Holmium лазерна ендо-
пиелотомия при 15 пациенти, като установяват реци-
див при 3 пациенти на 6 седмица, лекуван успешно 
с повторна ендопиелотомия [12].  В нашата практика 
въведохме Holmium лазерната ендопиелотомия през 
2011 година, като в предишна наша серия пациенти с 
вторични стриктури на пиелоуретералния сегмент 
след пиелопластика или пиелолитотомия установи-
хме ефективност на метода 85,7% при среден период 
на проследяване 6,1±2,2 месеца [13].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ретроградната Holmium лазер ендопиелотомия е 

ефективна минимално инвазивна алтернатива на хи-
рургичното лечение при вторични стриктури на пи-
елоуретералния сегмент след пиелопластика. С мини-
тюаризацията на съвременните ендоскопи, високата 
ефективност на Holmium лазера, възможността за ди-
ректен визуален контрол на инцизията и ниския про-
цент усложнения, ретроградната ендопиелотомия се 
превърна в лечение от „първа линия” при рецидивни 
стриктури на пиелоуретералния сегмент. 



39

И. Салтиров, К. Петкова •  Ретроградна Holmium лазерна ендопиелотомия при вторична стриктура на пиелоуретералния сегмент...

БИБЛИОГРАФИЯ:
1. Thomas R. Retrograde endopyelotomy for ureteropelvic 

junction obstruction. Smith’s textbook of endourology.St. 
Louis: Quality Medical Publishing; 1996. p. 488–96.

2. Hibi H, Yamada Y, Mizumoto H, Okada M, Mitsui K, Taki T, 
et al. Retrograde ureteroscopic endopyelotomy using the 
holmium:YAG laser. Int J Urol 2002;9:77–81.

3. Geavlete P, Mirciulescu V, Nita G, Georgescu D. Ureteroscopic 
approach in recurrent ureteropelvic junction stenosis. BJU 
International 2004;94:122.

4. Giddens JL, Grasso M. Retrograde ureteroscopic 
endopyelotomy using the holmium:YAG laser. J Urol 
2000;164:1509–12.

5. Brooks JD, Kavoussi LR, Preminger GM, Schuessler WW, Moore 
RG. Comparison of open and endourological approaches to 
the obstructed ureteropelvic junction. Urology 1995;46:791–
5.

6. Delvecchio FC, Preminger GM. Endourologic management 
of upper urinary tract strictures. AUA Update Series 
2000;19:250–5.

7. Gerber GS, Kim JC. Ureteroscopic endopyelotomy in the 
treatment of patients with ureteropelvic junction obstruction. 
J Urol 2000;55:198–202

8. Nakada SY, Johnson M. Ureteropelvic junction obstruction. 
Retrograde endopyelotomy. Urol Clin North Am 2000;27:677–
84

9. Renner C, Frede T, Seemann O, Rassweiler J. Laser 
endopyelotomy: Minimally invasive therapy of ureteropelvic 
junction stenosis. J Endourol 1998;12(6):537–544.

10. Matin SF, Yost A, Streem SB. Ureteroscopic laser 
endopyelotomy:A single-center experience. J Endourol 
2003;17(6):401–404

11. Di Grazia E, Nicolosi D. Ureteroscopic laser endopyelotomy in 
secondary UPJ obstruction after pyeloplasty failure. Urol Int 
2005;75(4):333–336.

12. Acher PL, Nair R, Abburaju JS, Dickinson IK, Vohra A, 
Sriprasad S. Ureteroscopic holmium laser endopyelotomy for 
ureteropelvic junction stenosis after pyeloplasty. J Endourol. 
2009 Jun;23(6):899-902

13. Салтиров И., Петкова К.. Ретроградна Holmium:YAG лазер 
ендопиелотомия за лечение на вторични стриктури на 
пиелоуретералния сегмент. Ендоурология и минимално 
инвазивна хирургия 2013; 2:15-20

14. Geavlete P, Georgescu D, Mirciulescu V, Nita G. Ureteroscopic 
laser approach in recurrent ureteropelvic junction stenosis. 
Eur Urol 2007;51(6):1542–1548.

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

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, Bulgaria
Tel. +359 887626583
e-mail: kremena.petkova@vma.bg
www.urology-vma.bg



40

Лапароскопско лечение на ретростернална 
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РЕЗЮМЕ
Диафрагмалната херния на Моргани-Ларей се характеризира с дефект в областта 
на стерно-косталния тригонум. Открива се предимно при деца, казуистика е при 
възрастни пациенти. Лечението е хирургично - възстановяване на дефекта, като 
лапароскопският подход предлага редица предимстава пред класическата опера-
ция. Представяме клиничен случай на 65-годишна пациентка с голяма, симпто-
матична, ретростернална, диафрагмална херния на Моргани-Ларей с акретирани 
чревни бримки и оментум в гръдната кухина. Извършена е лапароскопска коре-
кция по модифициран метод без поставяне на платно, с отлични краткосрочни и 
дългосрочни резултати.
Ключови думи: диафрагмална херния на Моргани-Ларей, лапароскопска хирур-
гия

ABSTRACT
Diaphragmatic hernia of Morgan-Larrey is characterized by a defect in the stern-costal 
trigonum. It’s diagnosed mainly in children and is rare in adults. The treatment is surgical. 
Laparoscopic repair offers many advantages compared to classical open surgery. We pres-
ent a case of a 65-year-old patient with a large, symptomatic, retrosternal, diaphragmatic 
hernia of Morgan-Larrey with intestinal loops and omentum in the hernial sac. The pa-
tient underwent laparoscopic repair using modified method without mesh with excellent 
short and long-term results.
Key words: Diaphragmatic hernia, Morgni-Larey, laparoscopic repiar

ВЪВЕДЕНИЕ
Хернията на Моргани е описана за първи път 

през 1769 г. от италианския хирург Giovanni Battista 
Morgagni. През 1829 г. Dominique J. Larrey, лични-
ят хирург на Наполеон, описва ретростерналното 
пространство (левия стерно-костален тригонум) като 
отправна точка при лечението на перикардна тампо-
нада. Много автори наименоват десния стернокоста-
лен тригонум – foramen Morgagni, а левия – foramen 
Larrey. За най-точно определение на заболяването се 
приема предна, парастернална диафрагмална херния 
на Morgagni-Larrey [1]. Характеризира се с дефект в об-
ластта на стерно-косталния тригонум, предилекцион-

но в дясно (в 91% от случаите) [2] [3]. Дефектът най-чес-
то е конгенитален и се среща предимно при деца [4] 
[5]. При възрастни пациенти се среща рядко и обик-
новенно се свързва с повишено вътрекоремно наляга-
не, бременност, травма, хронична кашлица, обезитас, 
констипация и други [3] [6] [7] [8] [9]. Някои вродени 
малформации и сколиоза също често се комбинират 
с това заболяване. Хернията на Моргани съставлява 
приблизително 1-3 % от всички диафрагмални хернии 
[10]. Сакът обкновено е малък и е изпълнен с оментум 
(31%), колон и оментум (29%), по-рядко – стомах (15%), 
тънки черва (11%), черен дроб (4%) [3]. Често протича 
безсимптомно и се открива като случайна находка. 

КЛИНИЧНИ 
СЛУЧАИ
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Клиничната изява може да е разнообразна и включва 
оплаквания от страна на гръдния кош (ретростернал-
на тежест и болка, диспнея, кашлица, сърдечни арит-
мии и други) и корема (тежест и болки в горен коре-
мен етаж, гадене, повръщане, констипация и други) 
[11]. При инкарцерация или странгулация на коремни 
органи в хералния сак може да се стигне и до сери-
озни, животозастрашаващи усложнения (механичен 
илеус, перитонит, медиастинит) [12]. Поради ниската 
честота и неспецифичните симптоми поставянето на 
диагнозата често е трудно. Диагнозата се поставя пре-
димно на базата на патогномонични образни изслед-
вания. Рентгенографията на гръден кош обикновено 
показва наличието на кухи коремни органи в гръдната 
клетка. Компютърната аксиална томография е с по-ви-
сока информативност и позволява разграничаването 
от другите видове диафрагмални хернии. 

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
Представяме 65-годишна пациентка с оплаквания 

от тежест зад гръдната кост, задух, периодични ди-
фузни коремни болки съчетани с констипация от око-
ло осем месеца, без данни за рискови фактори. След 
отхвърляне на кардиологична или гастро-ентероло-
гична етиология съответно чрез коронарография и 
фиброколоноскопия, пациентката е насочена за кон-
султация с хирург. След направените образно-диаг-
ностични изледвания - рентгенова снимка на гръден 
кош/корем с последваща компютърна аксиална томо-
графия (КАТ) е поставена диагнозата ретростернална 
диафрагмална херния на Моргани-Ларей. От рентге-
нографията на гръдния кош ясно се вижда паракар-
диална сянка вдясно с диаметър около 10 см (фиг.1). 
Образите от КАТ разкриват дислокацията и акрети-
ране на чревни бримки и оментум в добре оформен 
херниален сак с размери 7 х 9 см. Десният бял дроб е 
значително компримиран (фиг. 2 и 3). След клинично 
обсъждане на случая се взе решение за лапароскоп-
ско възстановяване.

ХИРУРГИЧНА ТЕХНИКА
 Пациентката е поставена на операционната маса 

по гръб с разтворени крака. Използван е достъп с 
три троакара – един умбиликален (10 мм) и два по ме-
дио-клавикуларната линия от двете страни на първия 
(5 мм и 10 мм).  При лапароскопията се установи ди-
афрагмална херния на Моргани-Ларей с наличие на 

Фиг 1.   Предоперативна Rö-графия.

Фиг. 2 и 3. КAТ образ на херния на Моргани-Ларей. 
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чревни бримки и оментум в десния стерно-костален 
тригонум (фиг 4). Херниираният оментум бе внима-
телно освободен с помощта на граспери и поставен 
в анатомична позиция. Прекъсна се фалциформеният 
лигамент чрез ултразвуков скалпел. Последва пласти-
ка на дефекта чрез единични интракорпорални поли-
естерни шева (фиг. 5). Сутурите се завързаха супрафас-
циално чрез три миниинцизии в горната част на епи-
гастриума (фиг. 6). Постави се един дрен в коремната 
кухина, подведен субдиафрагмално, който бе изваден 
на 1-ви следоперативен ден. Шев на коремната стена 
в областта на субумбиликалния порт. Постоперативна 
рентгенова снимка потвърди успешното лапароскоп-
ско възстановяване на целостта на диафрагмалния 
купол. Следоперативният период протече гладко, без 
усложнения. Пациентката бе изписана на 2-ри следо-
пертивен ден. При проспективното проследяване се 
отчетоха отлични дългосрочни резултати.

ДИСКУСИЯ
Хернията на Моргани-Ларей е рядко срещано за-

боляване. В литературата са представени предимно 
отделни случай, като липсва протокол за диагности-
чен и терапветичен подход. Описани са и множество 
техники за корекция, като няма рандомизирани срав-
нителни проучвания. При възрастни пациенти често 
липсват субективни оплаквания или не се открива 
връзка между големината на хернията и проявата на 
симптоми [13]. Други автори отбелязват, че херниите с 
малки размери (< 5 см) често са асимптомни [14]. От-
криването им може да бъде инцидентно при рентген 

Фиг. 4. Херния на Моргани-Ларей. Фиг. 5.   Интракорпорален шев.

Фиг. 6. Миниинцизии и позиция на портовете

на белия дроб, като в повечето случай се налага уточ-
няване на диагнозата с КАТ. В нашия случай водещи 
бяха болка и опресия зад гръдната кост и епигастри-
ума, причинени от големия херниален сак. Базирана 
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само на конвенционалната рентгенография, диферен-
циална диагноза може да включва липом, липосарком, 
лимфом, тератом, неврофибром, перикардна киста, 
бохдалекова херния, туберкулом, белодробен карци-
ном, плеврален мезотелиом, ателектаза, пневмония, 
тимом, предна сегментна евентрация на диафрагмата, 
емпием, ехинококова киста, секвестрация на белия 
дроб и други [15] [16]. 

Поведението при симптоматични хернии е хирур-
гично, като с напредването на технологиите се откриха 
нови миниинвазивни възможности за реконструкция 
на този тип диафрагмални дефекти. Случаите на остър 
хирургичен корем са редки и са свързани предимно 
с чревна обструкция, инкрцерация или странгулация, 
което налага операция в спешен порядък [17] [15].

През 1992 година Kuster за първи път публикува 
възстановяване на диафрагмална херния на Morgagni 
чрез лапароскопски достъп [18]. Абдоминалният дос-
тъп е предпочитан, като дори торакоскопията изис-
кват по-дълъг възстановителен период. Лапароскопи-
ята позволява ранно раздвижване и кратък болничен 
престой. Използват се три до пет троакара ориентира-
ни за работа в горен коремен етаж. Важно е портовете 
да са на достатъчно отстояние от ребрената дъга.  Ре-
дица автори съветват херниалният сак да не бъде ре-
зециран [18] [19] [20]. Премахването му може да доведе 
до масивен пневмомедиастинум с потенциални рес-
пираторни и циркулаторни усложнения. Други са на 
мнение, че отстраняването на сака е безопасен подход 
и отговаря на основни хирургични принципи [7] [21] 
[22]. Най приемлив е селективния подход, при който 
херниалния сак се отстранява само когато е малък и 
рискът от засягане на торакални структури е минима-
лен [23] [24]. В представения от нас случай, поради зна-
чителните размери и плътното срастване на сака към 
перикарда и плеврата, не сме резецирали сака.

Херниалният дефект се затваря с нерезорбируеми 
конци. Единичните шевове предотвратяват разкъсва-
не на тъканите. Интракорпоралните шевове са тех-
нически по-лесно изпълними и изискват по-кратко 
оперативно време [25]. Много автори съобщават за 
пластика с полипропиленово платно [26] [27]. Според 
мета-анализ от 2008 гoдина при 64% от случаите е из-
ползвано платно [3], въпреки че липсват данни за пол-
зата от това.

Следоперативните усложнения са редки (под 5%) и 
обикновенно са общо-медицински (пневмония, бело-

дробен тромбемболизъм, инфаркт на миокарда). Както 
при всяка лапароскопска процедура, екипът трябва да 
има готовност за конверсия към отворена операция 
[12]. Лапароскопският подход предлага сигнификантно 
скъсяване на болничния престой (3 дни vs 8-14 дни). 
В литературата няма описана следоперативна смърт-
ност. Рецидивите са редки, независимо от използвана-
та техника [3].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Лапароскопският хирургичен подход при диафраг-

мална херния на Моргани-Ларей е метод на избор, с 
нисък процент на постоперативни усложнения, кра-
тък болничен престой и отлични дългосрочни резул-
тати. 

 КНИГОПИС:
1 Aiello D, Priano G, Roggero F, Buluggiu G. Morgagni-Larrey 

diaphragmatic hernia. Personal case series. Minerva Chir 
1994 Arzillo G and 49: 1145-51.

2 Kocher HM (2005) Clinical presentation and operative repair 
of hernia of Morgagni. Postgrad Med J 81:41–44 Loong TP,.

3 Hofmann LJ, Hetz SP. Presentation and management of 
Morgagni hernias in adults: a review of 298 cases. Surgical 
Endoscopy. 2008 Horton JD and 22(6):1413–20. PubMed: 
18347869.

4 Klein MD, Philippart AI. Congenital diaphragmatic hernia. 
Surg Clin N Am. 1985 Cullen ML and 65:1115-1138.,.

5 Parks SN. Hernia of Morgagni in a trauma patient. J Trauma. 
1986 Ellison JH and 26:569-570.,.

6 Coulter GN, Bagshaw P, Cross L (2006) Diaphragmatic hernias 
complicating pregnancy. ANZ J Surg 76:553-557 Eglinton T,.

7 Watson DI (2000) Laparoscopic repair of a hernia of 
Morgagni using a suture technique. J R Coll Surg Edinb 
45:400-402 Ackroyd R,.

8 Ravid A, Michowitz M, Klausner JM, Kluger Y (1999) Morgagni 
hernia: unique presentations in elderly patients. J Clin 
Gastroenterol 28:81-82 Lev-Chelouche D,.

9 Crowder WL, Chretien PB (1972) Occurrence of hernia of 
Morgagni with filial cervical lung hernia: a hereditary defect 
of the cervical mesenchyme? Chest 62:340–342 Catalona 
WJ,.

10 Sigalet DL, Guttman FM. Congenital diaphragmatic hernia. 
In: Nyhus LM, Condon RE, eds. Hernia 4th ed. Philadelphia: 
J.B. Lippincott Co. Laberge JM and 1995:555-566.,.

11 González-Gómez CC, Torres-García AJ. Rev Esp Enferm Dig. 
2009 May Arráez-Aybar LA and 101(5):357-66.,.



ГОДИНА 5 • БРОЙ 1 • АПРИЛ 2017 / VOLUME 5 • ISSUE 1 • APRIL 2017

44

ÅÍÄÎÓÐÎËÎÃÈß È  
MÈÍÈÌÀËÍÎ ÈÍÂÀÇÈÂÍÀ 
 ÕÈÐÓÐÃÈß

12 De Man R, De Coster M, Ghillebert G, Provoost V (2001) Acute 
torsion and necrosis of the greater omentum herniated 
into a foramen of Morgagni. Abdom Imaging 26:83–85 
Machtelinckx C,.

13 Slaetis P (1963).Herniation through the foramen of 
Morgagni:clinical observations in 17 operatively treated 
cases.Ann Chir Gynaecol Fenniae.52:477-486,.

14 Turut H, Gezer S et al (2005) Clinical and radiologic 
evaluation of foramen of Morgagni hernias and the 
transthoracic approach. World J Surg 29:1520–1524 Sirmali 
M,.

15 Lorenzo M, Santoro T, Sodano A, Tesauro B (2000) Hernia of 
foramen of Morgagni in adult: case report of laparoscopic 
repair. JSLS 4:177–181 Angrisani L,.

16 Strug LH (1958) Diaphragmatic deficiency in the 
retrocostoxiphoid area. Surgery 44:1062-1069 Craighead CC,.

17 Palayodan A, Collomb P. Emergency laparoscopic treatment 
of a strangulated Morgagni hernia. Eur J Coeliosurg. 1997 
Vinard JL and 1:35-40.,.

18 Kline LE, Garzo G (1992) Diaphragmatic hernia through the 
foramen of Morgagni: laparoscopic repair case report. J 
Laparoendosc Surg 2:93–100 Kuster GG,.

19 Klaus A, Achem SR, Hinder RA (2001) Congenital 
diaphragmatic hernia in adults. Semin Laparosc Surg 8:246–
255 Swain JM,.

20 Chang TH (2004).Laparoscopic treatment of Morgagni-Larrey 
hernia.West Va Med J.100 and 14-17,.

21 Schardey HM, Lange V (1994) Laparoscopic repair of a 
Morgagni hernia. Surg Endosc 8:1439–1442 Rau HG,.

22 Rege SA, Ravikiran CS, Thapar BV, Deshpande AA (2001) 
Laparoscopic repair of Morgagni hernia in adult. Indian J 
Gastroenterol 20:70 Dalvi AN,.

23 Arora V (1999) Laparoscopic transabdominal repair of hernia 
of Morgagni-Larrey. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech 
9:358–361 Ramachandran CS,.

24 Fisichella P, Greco L et al (2001) A new simple laparoscopic-
extracorporeal technique for the repair of a Morgagni 
diaphragmatic hernia. Surg Endosc 15:99 Greca G,.

25 Lirici M, Van der Velgen G, Cuschieri A. Comparative study 
of the holding strength of slipknots using absorbable and 
nonabsorbable ligature materials. Surg Endosc. 1994 Shimi 
SM and 8:1285-1291,.

26 Chang TH (2004) Laparoscopic treatment of Morgagni-Larrey 
hernia. West Va Med J 100:14–17.

27 Sanchez J, Hernandez M et al (1998) Morgagni’s hernia 
resolved by laparoscopic surgery. J Laparoendosc Adv Surg 
Tech 8:105–108 Del Castillo D,. x

Адрес за кореспонденция: 
д-р Васил Михайлов д.м. 

Военномедицинска академия - София
Клиника по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплан-

тология
Бул. “Г. Софийски” 3

София 1606
тел. +359 2 9225188

е-mail: dr.mihaylov@gmail.com

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



45

Двоен уретер, установен вследствие на 
постоперативно усложнение – клиничен 
случай и литературен обзор

Double ureter diagnosed 
postoperatively in consequence 
of postoperative complication 
– а case report and review of 
literature

С. Гицова1, С. Ковачев1, А. Гановска1, С. Николов2, Д. Драгиев2, 
К. Петкова3, И. Салтиров3

1Клиника по обща и онкологична гинекология 
2Клиника по обща урология
3 Клиника по ендоурология и ЕКЛ
  Военномедицинска академия, София

S. Gitsova1, S. Kovachev1, A. Ganovska1, S. Nikolov2, D. Dragiev2,  
K. Petkova3, I. Saltirov3

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

КЛИНИЧНИ 
СЛУЧАИ

РЕЗЮМЕ 
Въведение: Вродените аномалии на отделителната система са много рядко сре-
щани. Те се установяват с образни изследвания или по време на оперативни ин-
тервенции.
Материал и методи: Представяме клиничен случай на 65 годишна пациентка с 
хистологично доказан ендометриален карцином с разпространение към маточ-
ната шийка, при която се установи двоен уретер вдясно по повод на усложнение, 
вследствие на радикална лапарохистеректомия. На пациентката предоперативно е 
направена компютърна аксиална томография (КТ) на малък таз с контраст и не са 
установени аномалии в отделителната система. Диагнозата е поставена постопе-
ративно чрез венозна урография, след неколкократни цистоуретероскопии. След 
поставяне на диагнозата, на пациентката е извършена операция. При последната 
се направи термино-латерална анастомоза между двата уретера вдясно и след 
гладък следоперативен период пациентката беше изписана.
Заключение: Вродените аномалии на органите на отделителната система – бъ-
бреци, уретери и пикочен мехур са редки и трудни за диагностициране. Важно е 
при злокачествени заболявания на женската генитална система да се извършват 
предоперативно рентгеноконтрастни изследвания (КТ, венозна урография), както 
и ендоскопски изследвания при необходимост (цистоскопия, ретроградна уре-
теропиелография)  за да се определи, както стадия на заболяването, така и да се 
изключи наличието на вродени аномалии на органите на отделителната система.
Ключови думи: двоен уретер, радикална лапарохистеректомия, интравенозна 
урография, вродени аномалии

ABSTRACT
Introduction: Congenital anomalies of the urinary tract are very rear. Most often they are 
found with imaging or during surgical procedures.
Material and Methods: The following case is about a 65-year old patient who was 
histologically diagnosed with endometrial cancer which spreads to the cervix. A double 
ureter on the right side was diagnosed due to a complication following a radical ab-
dominal hysterectomy.  The patient underwent CT scan testing with a contrast material 
preoperatively and there were no abnormal findings of the urinary tract. After multiple 
cysto-ureteroscopies were made, the diagnosis was set via venous urography.  The patient 
underwent a surgery and a lateral-terminal anastomosis between both ureters on the 
side was performed. The patient left the hospital after a smooth postoperative period.
Conclusion: Congenital anomalies of the organs of the urinary tract – kidneys, ureters 
and the bladder are rare and difficult to diagnose. It is very important for women suffer-
ing from malignant diseases of the genital tract to undergo preoperatively venous urogra-
phy or cystoscopy, not only for diagnosing the stage of the disease but also for excluding 
a congenital anomaly of the urinary tract.
Key words: duplex ureter, radical abdominal hysterectomy, intravenous urography, con-
genital anomalies 

ВЪВЕДЕНИЕ
Ендометриалният карцином е четвъртото по чес-

тота злокачествено заболяване сред жените в Европа 
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според данни от проучване на Husing et al. от 2016г 
(1). Лечението на злокачествените заболявания на 
женската генитална система е предимно оперативно 
и се изразява в радикални оперативни интервенции. 
При тях могат да се засегнат съседни органи и систе-
ми обхванати от злокачествения процес. В случаите 
на ендометриален карцином с разпространение на 
процеса към маточната шийка, обемът на операцията 
е като при цервикален карцином и включва радикална 
хистеректомия клас три по класификацията на Piver-
Rutlege-Smith с аднекси и лимфна дисекция на тазови-
те лимфни възли.

 Общата честота на увреждане на органи от ури-
нарния тракт при гинекологични операции е 0.33% по 
данни от проучване на Bai et al (2). В същото проучване 
е установено съотношението на получените услож-
нения при радикална лапарохистеректомия спрямо 
тези при тотална лапарохистеректомия със стойности 
0.76% и 0.26% респективно (2). Вродените аномалии 
на отделителната система са редки, но представляват 
предизвикателство за хирурга гинеколог. Честотата на 
двоен уретер варира между 0.1% до 3% от хората, като 
по-често се среща при женския пол (3,4). 

Представяме клиничен случай на 65 годишна жена 
с хистологично доказан ендометриален карцином с 
разпространение към маточната шийка Предопера-
тивно й е направен компютърна томография (КТ) на 
малък таз с контраст и не се установяват данни за пато-
логични находки, смущения в дренажа или аномалии в 
органите на отделителната система - бъбреци, урете-
ри и пикочен мехур. Пациентката постъпва в клиника-
та за радикално оперативно лечение. Постоперативно 
се установи наличие на двоен уретер вдясно, поради 
следоперативно усложнение вследствие на радикал-
ната операция. 

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
Касае се за пациентка на 65 г, при която по повод на 

генитално кървене е направена биопсия на маточната 
шийка и сепарирано абразио. Установен е ендометри-
ален карцином с разпространение към маточната 
шийка. Пациентката постъпва в клиниката за опера-
тивно лечение, с решение на лечебно-диагностичен 
комитет за онкоболни към ВМА – София, след пред-
ставяне на случая й.

Гинекологичен статус: Влагалище - стеснено в 
проксималния си край, като не се визуализира маточ-

на шийка. Последната изконсумирана от контактно 
кървящ туморен процес, обхващащ и влагалищните 
сводове. Матка с неравна повърхност и ограничена 
подвижност. Аднекси и параметри не се палпират па-
тологично променени.

Ултразвуково изследване (УЗИ): Матка с неясни 
очертания, хетерогенна структура и без ясно разгра-
ничими граници между ендометриум и миометриум.  
Яйчници двустранно не се скенират.  Без данни за сво-
бодно подвижна течност (СПТ).

Лабораторни изследвания: От пълната кръвна 
картина всички показатели са в норма с изключение 
на хемоглобина, който е 114g/l.  Биохимия и хемостаза 
в норма.

Контрастна КТ на малък таз: Пикочен мехур, рек-
тум и периректална мастна тъкан - нормално изобра-
зени. Без данни за дренажни смущения в отделителна-
та система. Матка с нормални размери, но с дилатиран 
кавум. Маточна шийка с уголемени размери и нехомо-
генна структура и уплътнена перицервикална мастна 
тъкан. Без данни за патологично увеличени лимфни 
възли в малкия таз или СПТ.

След проведените клинични, параклинични, образ-
ни изследвания и решение на лечебно-диагностичен 
комитет за онкологично болни към ВМА - София се 
пристъпи към оперативно лечение.

Операция: Laparohysterectomia radicals class 3 a 
modo Piver-Rutlege-Smith cum adnexibus. Dissectio 
lymphonodorum pelvis. Debridement.

Оперативен статус: Матка с неравна повърхност. 
Десен яйчник и дясна маточна тръба с нормални раз-
мери и структура. Ляв яйчник и лява маточна тръба с 
нормални размери и структура. Параметри – уплътне-
ни двустранно. Палпаторно увеличени тазови лимф-
ни възли вляво. Наличие на сраствания между colon 
ascendens и тазов перитонеум.

Траен хистологичен препарат с номер Б-16-
29805-20 (ВМА - София): Маточно тяло с нискодифе-
ренциран ендометроиден ендометриален карцином 
със сквамозна диференциация, огнищни некротични 
промени, дълбока инфилтрация в миометриума и ог-
нищно в прилежащите тъкани. Маточна шийка огнищ-
но тапицирана с нативен сквамозен епител и карци-
номна инфилтрация в надлежащата тъкан включител-
но в ляв параметриум. Десен параметриум свободен. 
Липсва туморна инфилтрация във влагалищния ман-
шон. Тазови лимфни възли двустранно без метастази. 



47

С. Гицова и кол. •  Двоен уретер, установен вследствие на постоперативно усложнение – клиничен случай и литературен обзор

Стадий: G3pT3aN0Mx.
Следоперативен период: Първите пет постопера-

тивни дни протекоха гладко. На шестия следоперати-
вен ден по повод на болки в дясна лумбална област 
се направи консултация с уролог. При прегледа, чрез 
ултразвуково изследване се установи постоперативна 
хидронефроза I-II степен вдясно. Назначи се цистоуре-
тероскопия, при която се извърши оглед на мехура и 
на другия уретер. След аплицирането на контрастна-
та материя (к.м.) се установи екстравазат в областта 
на дисталната трета на десния уретер.  Екстравазатът 
прониква в проксимална посока до бъбрека. Уретерът 
се интубира с уретерален стент JJ ,5 Fr ,26 cm.

На десетия постоперативен ден пациентката съ-
общи за изтичане на “бистра течност” от влагалището. 
Направи се нова консултация с уролог и се взе ре-
шение за повторна цистоуретероскопия. Направи се 
цистография и се установи екстравазация на к.м. из-
вън пикочния мехур (фигура 1).

 Извърши се цистоскопия, катетеризира се левият 
уретер. Аплицира се к.м. и не се установи патологична 
находка. Десният уретер се катетеризира покрай по-
ставения стент и се аплицира к.м с метиленово синьо. 

Установи се екстравазация на контраста извън уре-
тера, като к.м. преминава през влагалището и оцвети 
поставения в него тампон. Диагностицира се уретеро-
вагинална фистула в дясно. Извади се уретералният 
стент и се постави нов 6 Fr 26 cm с перфорации само 
в двата края.

След смяната на уретералния стент вдясно оплак-
ванията от изтичане на урина от влагалището продъл-
жиха. След консилиум се реши да се пристъпи към 
оперативно лечение. Направи се релапаротомия, при 
която се локализира и отпрепарира десният уретер. 
Установи се лезия на стената му в близост до влива-
нето на уретера в пикочния мехур. Последва уретеро-
цистонеостомия по метода на Бьомингхаус (фигура 2). 

На петия следоперативен ден пациентката отново 
съобщи за изтичане на “бистра течност” от влагалище-
то. Назначи се нова цистография, при която не се уста-
нови патологична находка. На осмия следоперативен 
ден поради персистиране на оплакванията се направи 
венозна урография. Установи се отделянето на тънък 
уретер от горния полюс на десния бъбрек, който пре-
минава медиално до наложения стент и се проследява 
до малкия таз, където к.м се „излива“ свободно тъка-

Фигура 1. Локализация на екстравазацията на 
к.м.

Фигура 2. Интраоперативна снимка от уретероцистонеостомията по 
Бьомингхаус, изобразяваща пикочния мехур и десния уретер.
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ните (фигура 3). Чашките в горния полюс на 40 минута 
са евакуирали к.м през описания тънък уретер и кон-
траста е неравномерно разлят в малкия таз. При така 
описаната находка се се прие, че се касае за двойна 
дренираща система на десния бъбрек, като уретерът 
дрениращ горнополюсните чашки е увреден по време 
на операцията, без тази травма да е диагностицирана 
по време на гинекологичната операция, последвалата 
реимплантация на единия уретерр, както и направе-
ните следоперативно ендоскопски и образни изслед-
вания. 

След проведен лекарски консилиум, с участието 
на уролози и гинеколози, се взе решение за оператив-
но лечение. Чрез отворена оперативна интервенция 
(лумботомия вдясно) се достигна до десния бъбрек. 
Локализираха се двата уретера и поради наличие на 
интраренално бъбречно легенче, се пристъпи към 
анастомоза в проксималната една трета на двата уре-
тера, както същата се осъществи термино-латерално. 
Уретерът, дрениращ горния полюс на бъбрека се инту-
бира с уретерален стент Percuflex Plus 4,8 Fr 26 cm, като 
в дистална посока премина покрай поставения стент 
в другия уретер. Следоперативният период протече 
гладко. Пациентката е изписана на дванадесетия ден 
след операцията с подобрение и без оплаквания.

ДИСКУСИЯ
Аномалиите на отделителната система са редки. 

Честотата на двоен уретер варира между 0.1% до 3% 
(3, 4). Според данни от проучване на Mylonas et al. тези 
аномалии се срещат два пъти по-често при женския 
пол (5).  Едностранната локализация на двоен уретер е 
с еднаква честота вляво и вдясно, а двустранна лока-
лизация се среща в 15% от случаите (6, 7).  Аномалиите 
могат да се изразяват както в наличието на два изцяло 
отделни уретера, така могат да се вливат в един общ 
или да се разделят от общ уретер на различни нива. В 
достъпната медицинска литература открихме описа-
ни едва 4 случая на двоен уретер, които са установени 
интраоперативно при гинекологични операции (5, 6, 8, 
9). Три от случаите са с едностранна локализация като 
при два от тях при направените образни изследвания 
(КТ и УЗИ на абдомен) предоперативно не са устано-
вени данни за двойни уретери (5, 6). В нашия случай 
от извършените предоперативни образни изследва-
ния също не бяха установени данни за аномалии или 
патологични изменения в отделителната система на 
пациентката.

Ятрогенно причинените увреждания на уретерите 
са с най-честа локализация в долната му една трета (6). 
Вероятността да бъдат установени интраоперативно е 
много по-голяма при урологични операции в сравне-
ние с други операции в малкия таз (10). При операции 
с много голям обем в малкия таз е необходимо да се 
проследи уретера по цялата му дължина до вливането 
му в пикочния мехур и при съмнение за травма да се 
направи интраоперативна проба с метиленово синьо 
(6). В клиничния случай, който представяме не беше 
установено интраоперативно наличието на два уре-
тера вдясно, нито тяхното увреждане при операцията. 
Травми, причинени по време на оперативни интервен-
ции и неустановени интраоперативно могат да при-
чинят образуването на уриноми, хидронефроза или 
уретерални фистули (6). Те от своя страна могат да се 
проявят със субективни усещания като болка, чувство 
за тежест, гадене, фебрилитет и др. Поведението при 
такъв тип патология зависи основно от типа и лока-
лизацията на увреждането. Препоръчително е преди 
радикални операции и при злокачественни заболява-
ния на женската генитална система да се извършват 
рентгеноконтрастни изследвания( КТ, венозна уро-
графия) както и ендоскопски изследвания( цистоско-
пия, ретроградна уретеропиелография) при необхо-

Фигура 3. Венозна урография
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димост. Те са необходими за установяване стадия на 
заболяването, и както в нашия случай, за откриване на 
вродени аномалии на пикочната система, които биха 
затруднили извършването на оперативното лечение и 
наложили съответни мерки за тяхното преодоляване 
без да поставят в риск живота и здравето на пациента.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представеният от нас клиничен случай изобразя-

ва една често пропускана интраоперативно увреда на 
съседни органи при тазови операции. Поставя въпрос 
за обективността и несъответствието на образните 
изследвания в предоперативната спрямо интраопера-
тивната находка. В заключение подчертаваме възмож-
ността, колкото и малка да е тя, за наличие на анома-
лии на органите на отделителната система и възмож-
ните последствия при операция.
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РЕЗЮМЕ

Перкутанната нефролитотрипсия е високо ефек-
тивна техника за лечение на конкременти в бъбре-
ка, но е свързана с по-висок процент на усложнения 
спрямо другите минимално инвазивни ендоскопски 
методи при уролитиаза. За намаляване на интраопе-
ративната бъбречна травма и намаляване на риска от 
усложнения беше създадена концепцията за миниа-
тюризация на ендоскопския инструментариум, а на-
предъкът в технологиите осигури запазването на ви-
соката ефективност на метода. Следвайки тенденция-
та за миниатюризация на PCNL Desai et al. предложиха 
приложението на 4,8Fr микроендоскоп за перкутанно 
лечение на бъбречни камъни. Първоначалният опит 
на авторите с техниката показа висока ефективност 
и безопасност. Представяме оперативната техника 
на micro perc за лечение на конкременти в бъбрека и 
първия клиничен случай в Катедра Урология и нефро-
логия на ВМА, при който е приложен метода.

ABSTRACT

Percutaneous nephrolithotomy is highly efficient 
treatment method in patients with renal stones, but at 
the expense of higher morbidity compared to the oth-
er minimally invasive procedures in urolithiasis.  The re-
cent advances in technology and the miniaturization of 
endoscopic instruments have led to modifications in the 
surgical technique in attempt to reduce renal parenchy-
mal trauma and procedure associated morbidity without 
compromising efficacy. Based on this concept Desai et al. 
proposed the technique of micro perc with 4,8 Fr micro-
endoscope for the treatment of renal stones. The initial 
series of the authors showed high efficacy and safety. We 
describe the initial experience of the Department of Urol-
ogy and Nephrology at Military Medical Academy – Sofia 
with micro perc for the treatment of renal stone.

Micro percutaneous 
nephrolithotomy (micro perc) for 
the treatment of renal stones
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ВЪВЕДЕНИЕ
 Перкутанната нефролитотрипсия (PCNL) е „златния 

стандарт” в лечението на големи по обем и/или ком-
плексни бъбречни конкременти [1]. Едно от най-сери-
озните усложнения на перкутанната бъбречна хирур-
гия е постоперативната хеморагия, като рискът от въз-
никването ù се свързва с размера на нефростомния 
канал [2,3,4]. Напредъкът в ендоскопските технологии 
и конструирането на ендоскопи с по-малък калибър 
дадоха възможност за въвеждане различни методи за 
минимално инвазивна PCNL, целящи намаляване на 
риска от усложнения, свързани с размера на нефрос-
томния канал, без компрометиране на високата ефек-
тивност на метода [5-8]. Следвайки тенденцията за 
миниатюризация на PCNL Bader et al. въведоха прило-
жението на “all-seeing needle” – микрооптика въведена 
през 4,8 Fr пункционна игла, която прилагат за оптичен 
контрол и потвърждаване на оптималния перкутанен 
достъп преди дилатация на нефростомния канал [9]. 
Използвайки тази концепция, през 2011 година Desai 
et al. разширяват показанията за приложението на 
новата оптична система и изследват възможността за 
приложението на микроендоскопа за перкутанно ле-
чение на бъбречни камъни [10]. 

ХИРУРГИЧНА ТЕХНИКА
Инструментариумът за извършване на micro-URS 

включва 4,8 Fr външен шафт с дължина 22,5 cm и 0.9 
mm микрооптична система (PolyDiagnost, Pfaffen-
hofen, Germany). Шафтът се свързва с триканален luer 
lock адаптор за въвеждане на оптиката, иригацион-
ната течност и лазерния светловод (Фиг. 1). Оптиката 
се свързва с адаптор-окуляр, който е съвместим със 
стандартно използваните в ендоурологията светлин-
ни източници и видеокамери.

Първоначалният етап в извършването на micro perc 
включва извършване на цистоскопия и ретроградна 
катетеризация на уретера с уретерален катетър 5- 7 
Fr. Извършва се ретроградна уретеропиелография за 
интраоперативна преценка на анатомията на кухин-
ната система на бъбрека и планиране на оптималния 
перкутанен достъп според локализацията на конкре-
мента. След изваждането на цистоскопа в пикочния 
мехур се поставя уретрален катетър, като за него се 
фиксира уретералния катетър. Пациентът се поста-
вя в стандартно положение по корем. Пункцията на 
колекторната система се извършва под ехографски и/
или рентгенов контрол с пункционната игла с въведен 
мандрен или под директен оптичен контрол с въведе-

Фиг. 1 Оптична система и външен шафт за 
извършване на micro-perc
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Фиг. 3 Въведен микроендоскоп в колекторната система

Фиг. 4 Лазерна литотрипсия на конкремента
а. Начало на литотрипсията;  b. Фрагменти от литотрипсирания конкре-
мент

Фиг. 2 Директна пункция на бъбречната чашка, в която е разположен 
конкремента
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Фиг. 5 Екстракция на ендоскопа след приключване на операцията

ната микрооптика, без необходимост от дилатация на 
нефростомен канал (Фиг. 2). Конкрементът се достига с 
ендоскопа под директен оптичен контрол (Фиг. 3). Ли-
тотрипсията на конкремента се извършва с 200μ лазе-
рен светоловод и Holmium:YAG лазер (Фиг. 4). Поради 
невъзможността за екстракция на големи фрагменти 
се прилага т.нар. “dusting” техника за литотрипсия, це-
ляща разпрашаване на конкремента за последваща 
спонтанна елиминация. След приключване на литот-
рипсията и инспекция на кухинната система за оста-
тъчни фрагменти микроендоскопът се екстрахира от 
бъбрека, без необходимост от поставяне на нефрос-
томна тръба (Фиг. 5).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Представяме първия клиничен случай, при който 

е извършена micro-perc в Катедра урология и нефро-
логия на ВМА за лечение на конкремент в бъбрека. 
Приложихме метода при пациентка с КТ данни за кон-
кремент с размер 17х21 мм и плътност 897 HU, раз-
положен в периферно разклонение на горна група 
чашки на левия бъбрек (Фиг. 6). На пациентката беше 

предложено перкутанно лечение с micro perc поради 
повишения риск от усложнения при достъп през гор-
на група чашки при приложение на стандартна или 
минимално инвазивна PCNL. 

След ретроградна катетеризация на уретера с 
уретерален катетър 7 Fr, беше извършена пункция на 
колекторната система под ехографски контрол, през 
бъбречната чашка, в която е разположен конкремен-
та. При въвеждането на микрооптиката се установи 
конкремент с макроскопска характеристика на кал-
циев оксалат монохидрат. Извърши се литотрипсия на 
конкремента до достигане на размер на фрагменти-
те 2-3 мм за безпрепятствена последваща спонтанна 
елиминация. Иригацията се извъшваше с 3 л сакове с 
физиологичен разтвор, разположени на височина 60 
см над пациента и при необходимост от допълнител-
но налягане – с ръчна помпа. За поддържане на ниско 
налягане в колекторната система на бъбрека беше 
използван предварително поставения ретроградно 
уретерален катетър. Оперативното време беше 76 ми-
нути, без да бъдат наблюдавани интра- и постопера-
тивни усложнения. Уретералният катетър беше свален 
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на първи следоперативен ден. 

ОБСЪЖДАНЕ
Перкутанната нефролитотрипсия е високо ефек-

тивна техника за лечение на конкременти в бъбре-
ка, но е свързана с по-висок процент на усложнения 
спрямо другите минимално инвазивни ендоскопски 
методи при уролитиаза [1-4]. Интра- и/или постопера-
тивната хеморагия е едно от усложненията, свързано 
с оперативния достъп при PCNL, като размерът, броят 
и локализацията на перкутанния канал бяха иденти-
фицирани като рискови фактори за възникването ù 
[11-13]. За намаляване на интраоперативната бъбречна 
травма и намаляване на риска от усложнения беше 
създадена концепцията за миниатюризация на ендос-
копския инструментариум, а напредъкът в технологи-
ите осигури запазването на високата ефективност на 
метода. Съвременните техники на минимално инва-
зивна PCNL включват нефростомен достъп с размери 
от 22 Fr до 4,8 Fr, като много автори докладваха резул-
татите от приложението на тези техники при различни 
клинични ситуации в търсене на оптималните показа-
ния за всеки метод [5-8]. 

През 2010 година Bader et al. въведоха приложение-
то на “all-seeing needle” за оптичен контрол и потвър-
ждаване на оптималния перкутанен достъп преди ди-
латация на нефростомен канал при стандартна PCNL 

[9]. Впоследствие, Desai et al. модифицираха техниката 
и изследваха възможността за приложението ù за пер-
кутанно лечение на бъбречни камъни [10]. В докладва-
ната им първа серия от 10 пациенти с конкременти в 
бъбрека със среден размер на конкремента 14.3 мм, 
авторите постигат пълна дезинтеграция и елиминация 
на конкремента при 9 пациента и наличие на клинич-
но незначими резидуални фрагменти при 1 пациент на 
първи следоперативен месец. Усложнение е наблюда-
вано при 1 пациент – кървене, затрудняващо визуа-
лизацията, поради, което е извършена конверсия в 
минимално инвазивна PCNL. Тepeler et al. изследват 
възможността за приложение на micro perс при 21 па-
циенти с конкременти в долна група чашки с размер 
от 9 до 29 мм [14]. При 5 от пациентите индикацията 
за micro perc е неуспех на предшестваща SWL, а при 2 
– неуспех на предшестваща флексибилна уретероре-
носкопия (RIRS). Постигната ефективност в тази серия 
пациенти е 85.7%.  В друго проучване Armagan et al. ус-
тановяват ефективност от 93% при 30 пациенти с сре-
ден размер на конкремента 17.9 мм (от 10 до 30 мм) [15].

Постигнатата висока ефективност на micro perc, 
повдигна въпроса за мястото на метода спрямо други-
те минимално инвазивни техники за лечение на уро-
литиазата. Възможността за литотрипсия на конкре-
мента под директен оптичен контрол и ниския риск 
от усложнения позволиха приложението на micro perc 
като алтернатива на SWL и RIRS, особено при пациенти 
с неблагоприятна бъбречна анатомия или резистент-
ни на SWL конкременти. В рандомизирано проучване 
Sabnis et al. установиха сравнима ефективност на micro 
perc спрямо RIRS (97,1% срещу 95,1%, р=1,0) при среден 
размер на конкремента 10 мм [16]. Необходимостта от 
поставяне на уретерен стент в тази серия пациенти е 
по-висока в RIRS групата, а процентът на постопера-
тивни усложнения е сходен в двете групи. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Micro perc е ефективна и безопасна техника за ле-

чение на конкременти в в бъбрека. Малкият калибър 
на използвания инструментариум създава предпос-
тавки за намаляване на потенциала от интраоператив-
на травма на бъбрека при запазване на висока ефек-
тивност. Мястото на mini perc в съвременното лечение 
на уролитиазата все още е дискутабилно, но според 
повечето проучвания, оптималните показания са кон-
кременти с размери до 15 мм. Бъдещи рандомизирани 

Фиг. 6.  Предоперативно КТ изследване
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сравнителни проучвания ще докажат предимствата и 
недостатъците на micro perc спрямо другите минимал-
но инвазивни методи за лечение на уролитиазата. 
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Кратка характеристика на продукта
Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюде-
ние. Това ще позволи бързото установяване на нова информа-
ция относно безопасността. От медицинските специалисти се 
изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция.
Кратка характеристика на формите: Betmiga таблетки с удълже-
но освобождаване, съдържащи 25  mg или 50  mg мирабегрон. 
Показания: Симптоматично лечение на неотложност, пови-
шена честота на уриниране и/или инконтиненция при неот-
ложност, които може да настъпят при възрастни пациенти със 
синдром на свръхактивен пикочен мехур (СПМ). Дозировка: 
Възрастни (включително пациенти в старческа възраст): пре-
поръчителната доза е 50 mg веднъж дневно, със или без храна. 
Педиатрична популация: Не трябва да се използва. Противо-
показания: свръхчувствителност към активното вещество или 
към някое от помощните вещества.; 
Тежка неконтролирана хипертония, когато систолното кръвно 
налягане е ≥180 mm Hg и/или диастолното кръвно налягане е 
≥110 mm Hg
Специални предупреждения и предпазни мерки при упо-
треба: не се препоръчва за приложение при терминално 
бъбречно заболяване, при пациенти с тежка бъбречна недос-
татъчност се препоръчва редукция на дозата на 25  mg;  не се 
препоръчва за употреба при пациенти с тежка бъбречна недос-
татъчност, получаващи едновременно мощни инхибитори на 
CYP3A . Betmiga не се препоръчва за пациенти с тежка чернод-
робна недостатъчност. Betmiga не се препоръчва за употреба 
при пациенти с умерена чернодробна недостатъчност, получа-
ващи едновременно мощни инхибитори на CYP3A Мирабегрон 
може да повиши кръвното налягане. Кръвното налягане трябва 
да се измерва в началото и периодично по време на лечение-
то с Betmiga, особено при пациенти с хипертония. Внимание е 
необходимо при пациенти с известна анамнеза за удължаване 
на QT или пациенти, които приемат лекарствени продукти, за 
които е известно, че удължават QT интервала. При пациенти, 
приемащи мирабегрон, е съобщено за уринарна задръжка при 
пациенти с обструкция на изхода на пикочния мехур (ОИПМ) и 

при пациенти приемащи антимускаринови лекарствени проду-
кти за лечение на СПМ, по време на постмаркетинговия опит. Не 
се препоръчва по време на бременност и при жени с детероден 
потенциал, които не използват контрацепция. Не трябва да се 
прилага по време на кърмене. Взаимодействия: Клинично зна-
чими лекарствени взаимодействия между мирабегрон и лекар-
ствени продукти, които инхибират, индуцират или са субстрат 
на един от CYP изоензимите или транспортерите не са очакват, 
освен инхибиращ ефект на мирабегрон върху метаболизма на 
CYP2D6 субстратите. Мирабегрон е умерен и време-засим инхи-
битор на CYP2D6 и слаб инхибитор на CYP3А. Не е необходима 
корекция на дозата, когато се прилага с CYP2D6 инхибитори или 
инхибитор лоши метаболизатори. Препоръчва се внимание, ако 
мирабегрон се прилага едновременно с лекарствени продукти 
с тесен терапевтичен индекс и значимо метаболизирани от 
CYP2D6. Когато се започва в комбинация с дигоксин, в началото 
трябва да се назначи най-ниската доза дигоксин, а серумните 
концентрации на дигоксин трябва да се проследяват. Нежела-
ни лекарствени реакции: Сумарно наблюдавани нежелани ре-
акции: инфекция на пикочните пътища, тахикардия, вагинална 
инфекция, цистит, сърцебиене, предсърдно мъждене, хиперто-
нична криза, гадене, констипация, диария, диспепсия, гастрит, 
уртикария, обрив, макулозен обрив, папулозен обрив, сърбеж, 
оток на става, вулвовагинален сърбеж, повишено артериално 
налягане, повишена GGT, повишена AST, повишена ALT, оток 
на клепачите, оток на устните, левкоцитокластичен васкулит, 
пурпура, ангиоедем, ретенция на урина, безсъние, главоболие, 
замайване. Сериозните нежелани реакции включват предсърд-
но мъждене (0,2%). Предписващият трябва да се реферира към 
КХП във връзка с другите нежелани реакции. Фармакодина-
мични свойства. Механизъм на действие: Мирабегрон е мощен 
и селективен бета 3-адренорецепторен агонист. Mирабегрон 
подобрява функцията за съхранение на урина чрез стимули-
ране на бета 3-адренорецепторите в пикочния мехур. Срок на 
годност: 3 години.
Betmiga 25 mg и 50 mg таблетки с удължено освобождаване 
мирабегрон (mirabegron)

Притежател на разрешението за употреба: Astellas Pharma 
Europe B.V., Sylviusweg 62, 2333 BE Leiden, Нидерландия
Номер на разрешението за употреба  
EU/1/12/809/001 – 018
По лекарско предписание. Преди да изпишете този лекарствен 
продукт, моля запознайте се с пълната КХП. Преди да предпише-
те този лекарствен продукт, моля запознайте се с пълната кратка 
характеристика на продукта. Пълната кратка характеристика на 
продукта е налична при Вашия представител на Астелас Фарма
За допълнителна информация относно това лекарство, моля 
свържете се с локалния представител на ПРУ: Астелас Фарма 
ЕООД, 1784 София, Бул. „Цариградско шосе” № 90  Офис сграда 
Капитал форт, етаж 11, тел.: 02 8625372
Подробна информация за този лекарствен продукт е предоста-
вена в пълната кратка характеристика на продукта на уебсай-
та на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.
europa.eu. Дата на последно одобрение на КХП: 31/03/2016
Нежеланите лекарствени реакции трябва да се докладват. 
Съобщавайте за нежелани лекарствени реакции на Astellas 
чрез email до pharmacovigilance_bg@astellas.com, по факс 
на +359 (0)2 862 53 77, или се свържете с офиса на Astellas 
локално.
От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка 
подозирана нежелана реакция чрез национална система за съ-
общаване, Изпълнителна агенция по лекарствата ул. „Дамян Гру-
ев” № 8, 1303 София, Teл.: +35 928903417, уебсайт:  www.bda.bg.

За допълнителна информация относно лекарствените 
продукти на Астелас, моля изпратете запитване на адрес: 
medinfo.see@astellas.com

ВРЕМЕ Е ЗА  
НЕЩО РАЗЛИЧНО

BET/17/0010/SEE
Дата на издаване на материала: Март 2017
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Комбинирано 
действие срещу СДПП/ДПХ *

Vesomni: solifenacin и tamsulosin OCAS,
обединени в една таблетка за лечение

на пациенти със СДПП/ДПХ  

Лекува симптомите, произхождащи
както от пикочния мехур, така и от простатата1

VEO/17/0019/SEE. 
Дата на изготвяне на материала: Март 2017 Само за медицински специалисти

1. Везомни КХП, Юли 2014
* Симптоми от долните пикочни пътища, свързани с 
доброкачествена простатна хиперплазия
Информация от кратката характеристика на 
продукта
Име на лекарствения продукт -Везомни 
6 mg/0,4 mg таблетки с изменено освобождаване / 
Vesomni 6 mg/0,4 mg modi� ed release tablets
Качествен и количествен състав- Всяка таблет-
ка съдържа слой от 6  mg солифенацинов сукци-
нат (solifenacin succinate), и 0,4  mg тамсулозинов 
хидрохлорид (tamsulosin hydrochloride), 
Клинични данни Терапевтични показания 
-Лечение на умерени до тежки симптоми на съх-
ранение (неотложност, повишена честота на ури-
ниране) и симптоми на изпразване, свързани с до-
брокачествена простатна хиперплазия (ДПХ) при 
мъже, които отговарят неадекватно на лечение с 
монотерапия. 
Дозировка и начин на приложение Възрастни 
мъже, включително хора в старческа възраст- 
Една таблетка (6  mg/0,4  mg) Везомни приемана 
перорално веднъж дневно, със или без храна. 
Максималната дневна доза е една таблетка Везом-
ни (6 mg/0,4 mg). Таблетката трябва да се погълне 
цяла, интактна без отхапване или дъвчене. Таблет-
ката не трябва да се натрошава.
Противопоказания: Пациенти със свръхчувстви-
телност към активното(ите) вещество(а) или към 
някое от помощните вещества; Пациенти, подлежа-
щи на хемодиализа; Пациенти с тежка чернодроб-
на недостатъчност ; Пациенти с тежка бъбречна 
недостатъчност, които са лекувани също с мощен 
инхибитор на цитохром Р450 (CYP) 3A4; Пациенти с 
умерена чернодробна недостатъчност, които са ле-
кувани също с мощен CYP3A4 инхибитор; Пациенти 
с тежко стомашно-чревно заболяване (включител-
но токсичен мегаколон), миастения гравис или 
тясноъгълна глаукома и пациенти с риск от такива 
заболявания; Пациенти с анамнеза за ортостатична 
хипотония.
Специални предупреждения и предпазни мер-
ки при употреба
Везомни трябва да се използва с внимние при па-
циенти с: тежка бъбречна недостатъчност; риск от 
задържане на урина; стомашно-чревно обструк-
тивно заболяване; риск от намален мотилитет на 
стомашно-чревния тракт; хиатална херния / гас-

троезофагеален рефлукс и/или такива пациенти, 
които приемат едновременно лекарствени проду-
кти (като например бифосфонати), които могат да 
предзивикат или обострят езофагит; вегетативна 
невропатия. 
Пациентът трябва да бъде прегледан, за да се из-
ключи наличието на други състояния, които може 
да причинят подобни симптоми като доброкачест-
вената простатна хиперплазия.
Ако е налична инфекция на уринарния тракт тряб-
ва да се започне съответно антибактериално лече-
ние. Наблюдавани са удължаване на QT и Torsade 
de Pointes при пациенти с рискови фактори като 
вече наличен синдром на удължен QT и хипокали-
емия, които са лекувани със солифенацинов сукци-
нат. За някои пациенти на солифенацинов сукцинат 
и тамсулозин е съобщен ангиоедем с обструкция 
на дихателните пътища. Везомни трябва да се спре, 
ако настъпи ангиоедем, и да не се започва отново. 
При някои пациенти на лечение със солифенаци-
нов сукцинат са докладвани анафилактични реак-
ции. При пациенти, които проявят анафилактични 
реакции, лечението със Везомни трябва да се спре 
и да се назначи подходящо лечение и/или мерки. 
Както и при другите α-1 адренорецепторни антаго-
нисти, в отделни случаи може да се появи пониже-
ние на кръвното налягане по време на лечението 
с тамсулозин, в следствие на което още по-рядко 
може да се получи синкоп. При първите признаци 
на ортостатична хипотония пациентите, започващи 
лечение с Везомни трябва да бъдат предупредени 
да седнат или да легнат, докато отзвучат симптоми-
те. По време на операции за катаракта и глаукома 
при някои пациенти на, или били на лечение с там-
сулозинов хидрохлорид, е наблюдаван „Интраопе-
ративен Флопи Ирис Синдром”.Не се препоръчва 
започване на лечение с Везомни при пациенти, за 
които е запланувана операция на катаракта или 
глаукома. Везомни трябва да се използва с внима-
ние в комбинация с умерени и силни инхибитори 
на CYP3A4 и той не трябва да се прилага в комбина-
ция с мощни инхибитори на CYP3A4 при пациенти, 
които са с CYP2D6 фенотип на слаби метаболизато-
ри или използват мощни инхибитори на CYP2D6.
Взаимодействие с други лекарствени продукти 
и други форми на взаимодействие
Едновременното приложение с други лекарствени 
продукти с антихолинергични свойства може да 

доведе до засилени терапевтични ефекти и неже-
ланите реакции. Лечебният ефект на солифенацин 
може да се понижи при едновременно прилагане 
на агонисти на холинергичните рецептори.
Тъй като едновременното приложение с мощни 
инхибитори на CYP3A4, като кетоконазол, ритона-
вир, нелфинавир и итраконазол може да доведе до 
повишена експозиция както на солифенацин, така 
и на тамсулозин, Везомни трябва да се използва с 
внимание в комбинация с мощни CYP3A4 инхиби-
тори. Везомни трябва да се използва с внимание 
в комбинация с умерени инхибитори на CYP3A4.  
Везомни може да се използва със слаби CYP3A4 
инхибитори.
Везомни може да се използва с CYP2D6 инхибито-
ри.
Тъй като солифенацин и тамсулозин се метаболи-
зират от CYP3A4, възможни са фармакокинетични 
взаимодействия с CYP3A4 индуктори (напр. рифам-
пицин), което може да намали плазмената концен-
трация на солифенацин и тамсулозин.
Фертилитет, бременност и кърмене Ефектът на 
Везомни върху фертилитета не е установен. Везом-
ни не е показан за приложение при жени.
Ефекти върху способността за шофиране и ра-
бота с машини
Пациентите трябва да бъдат информирани за въз-
можната поява на замайване, замъглено зрение, 
умора и нечесто сомнолентност, които може нега-
тивно да повлияят на способността за шофиране и 
работа с машини 
Нежелани лекарствени реакции Везомни може 
да причини антихолинергични нежелани реакции, 
като цяло с лека до умерена тежест. Най-често 
докладваната нежелана реакция по време на кли-
ничните проучвания, проведени за разработване 
на Везомни са сухота в устата (9,5%), последвана 
от запек (3,2%) и диспепсия (включително корем-
на болка: 2,4%). Други чести нежелани реакции са 
замаяност (включително световъртеж: 1,4%), за-
мъглено зрение (1,2%), умора (1,2%) и нарушения 
в еякулацията (включително ретроградна еякула-
ция; 1,5%). Най-сериозната нежелана реакция, коя-
то е наблюдавана по време на лечение с Везомни 
в клинични проучвания е остра ретенция на урина 
(0,3%, нечесто).
Предозиране-Предозирането с комбинацията от 
солифенацин и тамсулозин може потенциално да 

доведе до тежки антихолинергични ефекти плюс 
остра хипотония. В случай на предозиране с со-
лифенацин и тамсулозин на пациента трябва да се 
даде активен въглен. Стомашна промивка е целе-
съобразна ако се направи до 1 час, но не трябва да 
се предизвиква повръщане.
Фармакодинамични свойства 
Фармакотерапевтична група: алфа- адренорецеп-
торни антагонисти; ATC код: G04CA53
За пълна информация относно: дозировка; лекар-
ствени взаимодействия, пълния списък на нежела-
ни лекарствени реакции, моля реферирайте се към 
пълната кратка характеристика на продукта.
Притежател на разрешението за употреба
Astellas Pharma d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 
Ljubljana, Словения
Номер на разрешението за употреба 20140211
Дата на одобрение на текста- 07-Юли 2014
Лекарствен продукт по лекарско предписание
Преди да предпишете този лекарствен продукт, 
моля запознайте се с пълната кратка характерис-
тика на продукта. Пълната кратка характеристика 
на продукта е налична при Вашия представител на 
Астелас Фарма
За допълнителна информация относно това лекар-
ство, моля свържете се с локалния представител 
на ПРУ: Астелас Фарма ЕООД, 1784 София, Бул. „Ца-
риградско шосе” № 90  Офис сграда Капитал форт, 
етаж 11, тел.: 02 8625372
Нежеланите лекарствени реакции трябва да 
се докладват. Моля, съобщавайте за нежелани 
лекарствени реакции на Astellas чрез email до  
pharmacovigilance_bg@astellas.com, по факс на 
+359 (0)2 862 53 77, или се свържете с офиса на 
Astellas локално.
От медицинските специалисти се изисква да съоб-
щават всяка подозирана нежелана реакция чрез 
национална система за съобщаване, Изпълнителна 
агенция по лекарствата ул. „Дамян Груев” № 8, 1303 
София, Teл.: +35 928903417, уебсайт: www.bda.bg.
За допълнителна информация относно лекарстве-
ните продукти на Астелас, моля изпратете запитва-
не на адрес: medinfo.see@astellas.com


