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Abstract: Colonoscopy was introduced in 1969. Since than it has become the gold
standard for diagnostics of colorectal carcinoma (CRC) and various colonic diseases. It
is a well-known fact supported by clinical research, that colonoscopy reduces the risk
of development CRC. In the recent years this theory was put to the test. Different studies
concluded that colonoscopy was not very effective for diagnostics of polyps especially
on the right colon. The literature research concluded that this is due to the technical
aspects of the procedure and experience of the endoscopist performing the procedure.
In an attempt to randomize quality of colonoscopy various quality measures have been
published. Тhis review article summarize the various quality measures published.

Резюме: Колоноскопското изследване е въведено в медицинската практика
през шестдесетте години на миналия век. През годините, то се усъвършенства с
възникването на нови модерни ендоскопи и ендоскопски техники. Днес цялостния оглед на дебелото черво е златен стандарт в диагностиката на колоректалния
карцином (КРК) и разнообразната чревна патология. Доказанo е твърдението,
че извършването на изследването, води до намаляване на риска за развитие на
КРК. Въпреки това, през последните години това твърдение беше поставено под
въпрос. Различни проучвания показват известни недостатъци в качеството на долната ендоскопия за откриване на лезии в колон асценденс. Тези недостатъци са
породени от техническите аспекти на процедурата и опитността на изследователя.
По тази причина и в опит да се оцени и стандартизира качеството на методиката, се
въвеждат фактори за контролирането й. В тази обзорна статия са описани основните фактори оценяващи качеството на колоноскопското изследване към, които
трябва да се придържа всеки един ендоскопист.

ВЪВЕДЕНИЕ

Колоноскопията, е точен и сравнително безопасен
метод за диагностика на разнообразна дебелочревна
патология. Достигането до терминален илеум в повечето случаи е осъществимо, а установените полипи
по време на изследването, могат да бъдат оценени и
отстранени с различни ендоскопски техники в зависимост от тяхната локализация и макроскопски вид.
Смята се, че намаляването на случаите на колоректален карцином(КРК) с 3,4% годишно в САЩ за последното десетилетие е резултат от увеличеното извършване на колоноскопии (КС). В подкрепа на тази

Ретрограднияt, цялостен оглед на дебелото черво, чрез флексибилен ендоскоп, или по-известен в
медицинската практика, като колоноскопия, е въведен в края на шестдесетте години на миналия век.
Ендоскопското изследване на дебелото черво се утвърждава, като златен стандарт при диагностика на
доброкачествени и злокачествени чревни заболявания и основен мини инвазивен терапевтичен метод за
отстраняване на дебелочревни полипи.
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съществена разлика между добрата и задоволителната подготовка за детекция на аденоми.16 Предлага се
минимума на задоволителна подготовка да бъде 90%,
като оптимално да се желае 95%. По-доброто качество на почистване е доказано, при т. нар разделена
подготовка и тя трябва да се използва, ако има такава възможност.17,18 Прилагането на скали за оценка
на подготовката не е трудоемко, не изисква сериозен
финансов ресурс и е напълно постижимо в съвременната практика.19

теза е и мащабно проучване, което демонстрира редукция на КРК с 76% и намалена смъртност с 53% при
пациенти с извършена колоноскопия с полипектомия1,2. Въпреки това последните проучвания показват
известни недостатъци на колоноскопското изследване, най-вече при огледа на колон асценденс.1,3-5
Факториte от който зависи ефективността, могат да се
разделят на биологични и такива свързани с техническото изпълнение на манипулацията. Едно проучване
ясно установява връзка между смъртността от КРК
при пациенти с направена колоноскопия и опитността на изследователя. Разновидности в техническите
аспекти на манипулацията също се наблюдават при
различни ендоскописти.6-8. Тези разлики налагат идеята за въвеждане на качествени мерки за оценка на
колоноскопското изследване.

Времеви прозорец в графика на ендоскопската
операционна за всяка манипулация
За извършване на колоноскопията е нужен определен времеви прозорец от влизането на пациента
в операционната зала до излизането от анестезия.
В този период пациента се въвежда в анестезия, извършва се изследването, като е предвидено достатъчно време за интубация до цьокум, отстъпателен оглед
и извеждането на пациента от анестезия. Прието е, че
за извършването на всички тези етапи на процедурата са необходими минимум 30 минути. При пациенти
с позитивен тест за окултно кървене се препоръчва
времето да се качи на 45мин, поради предполагаемото наличие на полипи и последващото им ендоскопско отстраняване.
Едно проучване установява правопропорционална връзка между повишения обем манипулации и
намаляване на качеството.20 Въпреки това не се установява, че работата със закъснение води до по ниска
детекция на аденоми.21

ФАКТОРИ ЗА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО
Две от най-уважаваните ендоскопски асоциации
Американската Асоцияция по Гастроинтестинална
ендоскопия (ААГЕ) и Европейската асоциация по
гастроинтестинална ендоскопия (ЕАГЕ) са публикували консенсуси относно мерките за качество при колоноскопия.
В двата консенсуса факторите се разделят на три
основни времеви периода: преди, повреме и след
процедурата.9,10
2.1. Фактори за качествена оценка преди
извършване на процедурата

Насочване за извършване на изследването
Ясно и точно обосновано мнение на изпращащия
лекар, защо пациента се нуждае от колоноскопия,
може да помогне за оптимизиране на работата, подобряване на качеството и предотвратяване на нежелани усложнения от ненужна манипулация. Това
се потвърждава и от няколко проучвания, доказващи
по-висока диагностична стойност за установяване на
КРК при пациенти с обосновано насочване, за сметка
на тези насочени без индикации.22-24

Подготовка за манипулацията
Качеството на подготовката е от изключително
значение за ефикасността на колоноскопското изследване и е пряко свързано с други два фактора
определящи качеството- детекция на аденоми (ДА) и
интубиране на цьокума.11,12 Допълнителен недостатък
на недобрата подготовка е повишаване на стойността на колоноскопията, от финансова гледна точка, поради нуждата от повторно й извършване.13 За да се
оцени качеството на подготовка са въведени различни скали за оценка, като Бостънската скала за чревна подготовка (БСЧК)14, Скалата Отава и Арночик.14,15
Най-добре е проучена Бостънската скала и поради
тази причина тя се препоръчва, като скала на избор
от ЕСГЕ. От направените проучвания не се установява

2.2. Фактори за оценка на качеството по време на манипулацията
Интубация на цьокум
Задължително условие за качеството на едно ко6
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лоноскопско изследване е оглеждането на цялото дебело черво до цьокум. Достигането до цьокум трябва
да бъде потвърдено с фото или видео документация,
която е свързана с по висока честота на аденомна детекция.25
Според ЕСГЕ честотата на интубация на цьокума
трябва да е над 95%. Интубация под 80% се свързва
с по-висок риск за развитие на карцином на колон
асценденс, както и интервален карцином.26 Освен
това, недостигането до цьокум води до финансови
загуби, поради нужда от повторното му извършване.

ката в литературата показва, че отстъпателен оглед
повече от 10 мин, не води до съществено повишаване
на ДА.33 Изглежда, че времето на отстъпателен оглед
е пряко свързано с ДА, но също така зависи от техниката на изпълнителя и е от първостепенно значение
при ендоскописти с ДА под 25%. Предлаганото време
за отстъпателен оглед е минимум шест, максимум 10
мин.
Детекция на полипи (ДП)
Факторът детекция на полипи се смята за непълноценен заместител на фактора детекция на аденоми.
Той е по-лесно приложим поради факта, че не изисква
хистологична верификация. Минималния процент на
ДП към, който трябва да се стреми всеки ендоскопист
е изчислен на 40%, което приблизително кореспондира с 25% ДА.34 Данните в литературата са противоречиви, някои проучвания стигат до заключението, че
ДП води, до по-ниска честота на детекция на полипи
на десния колон35,36, докато друго проучване установява, че няма разлика между ДП и ДА за риска от
интервален КРК.37 Приема се, че фактора детекция на
полипи, би трябвало да се използва само при невъзможност за хистопатологична верификация.

Детекция на аденоми (ДА)
Детекцията на аденоми трябва да се проследява
за всеки един ендоскопист, като тя е основен фактор
за оценка на качеството на проведеното изследване.
Детекцията и отстраняването на аденоми е от съществено значение при превенцията на КРК. Тя варира в
различни граници в зависимост от опитността на ендоскописта.27-29
Предизвикателство е да се определи точния процент на детекция на аденоми, който трябва да бъде
цел за всеки един ендоскопист. Според едно проучване увеличаването на ДА с 1%, води до редукция на интервалния КРК с 3%.28 Друга статия показва, че ДА над
24,6% се свързва с намаляване на честотата на КРК и
смъртността свързана със заболяването. Според последните проучвания и съставените на базата на тях
консенсуси, предлагания минимум за детекция на
аденоми (ДА) е 25%. 28-30 Като специалистите с ДА под
25% е уместно да преминат допълнително обучение.
Смята се, че при позитивен тест за окултно кървене
този процент трябва да бъде дори по-голям, но това
все още е обект на допълнителни проучвания.

Полипектомия и подходящи техники
Справка в литературата показва, че неправилно
използвана техника за отстраняване на полипи и оставяне на резидуална полипоидна тъкан е причината
за около 25% от интервалните КРК.38,39 Студената биопсична техника за полипектомия е с по-нисък процент успеваемост за цялостно отстраняване полипи с
размер 4-5мм, сравнено с бримковите полипектомични техники.40,41 Точно поради тази причина се предлага полипи с размер до 3мм да се отстраняват с биоптерна щипка, докато полипи с размер над 3мм да се
отстраняват с полипектомична примка.

Време за отстъпателен оглед
Отдавна известен факт, е че основния оглед при
колоноскопското изследване се извършва при изваждането на апарата след достигането му до цьокум.
Отстъпателния оглед дава информация за времето,
което ендоскописта отделя за установяване на патологични промени. Според едно проучване средно
време за отстъпателен оглед от 6 мин, води до по
висок процент ДА.31 Друго проучване установява, че
ДА се покачва правопропорционално с 3,6% с всяка
добавена допълнителна минута за оглед, както и че се
наблюдава намаляване на интервалния КРК.32 Справ-

Изваждане на резектираните полипи
Изваждането на предходно ектомираните полипи
е задължително условие за извършването на последваща хистологична диагностика. Полипите с размер
под 5мм, носят много малък риск за развитие на КРК
и се смята, че те могат да бъдат само отстранени, без
да бъдат изваждани.42 Така или иначе, повечето полипи под 5мм се отстраняват с биоптерна щипка и изваждането им е лесно. Полипите с диаметър над 5мм,
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Снимка 1 – Парижка класификация на полипите: разделя лезиите на проминиращи в лумена Ip, Is, Isp, надигнати плоски лезии IIa
и плоски лезии IIb; допълнително се разделят на различни подкласове в зависимост от дълбочината на инвазия: IIc- навлизане в
субмукозата, III- язвена форма, инвазивен карцином
Трябва да се разграничават леките от тежките усложнения, като те обособяват две отделни групи. Също
така разграничаването на ранни от късни усложнения
е от голямо значение. Повторна хоспитализация до 7
ден или до 30 дни след процедурата би могло лесно
да се проследи в базата данни и по-този начин да се
потърси зависимост на повторната хоспитализация с
възникнало късно усложнение на манипулациятa. 4749,50
Според едно проучване, докладваната честота на
седем дневната и тридесет дневната повторна хоспитализация е съответно в диапазона 1.1%-3.8% .47,49,50
Честотата на ранни усложнения е лесно установима, поради възникването им по време или непосредствено след манипулацията. Самата дефиниция на
понятието ранни усложнения е трудна. Тя трябва да
включва: удължаване на болничния престой, непланувана повторна ендоскопска процедура или процедура по спешност включваща хирургично лечение или
хемотрансфузия. 51

трябва да бъдат изваждани, като процента на екстракция трябва да бъде по-голям или равен на 90%. Този
процент се базира на последните направени проучвания.43, 44
Описание на патоморфологичната
характеристика на установените полипи
Парижката класификация е създадена за оценка
на ендоскопската морфологична характеристика на
полипа. Тя се разделя на различни подтипове. В последните години тя масово се използва, въпреки, че
няма достатъчно проучвания, който недвусмислено
да потвърдят ефекта й. Не е ясно и колко лесно класификацията е приложима в съвременната практика. Въпреки всичко Парижката класификация постигна два
много важни ефекта в колоноскопското изследване, а
именно: да повиши вниманието към плоските лезии45
и да спомогне за предсказването на субмукозна инвазия на базата на макроскопски ендоскопски оглед. 45,46
(Снимка 1).

Фактори за оценка след извършване на изследването
Общо прието е схващането, че пациенти с отстранени аденоми са с повишен риск за развитие на нови
аденоми и КРК, следователно трябва да се проследя-

Усложнения
Честотата на усложненията трябва да бъде записвана и проследявана в общата база данни. Дефиницията
на понятието усложнение е от изключителна важност.
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ват в определен интервал в зависимост от годините,
придружаващите заболявания и хистологичните характеристики на отстранените аденоми.52,53 Придържането към консенсусите определящи интервалите за проследяване е от съществено значение.
За съжаление проучвания направени в Холандия и
Канада установяват, че по-малко от 30% от пациентите с отстранени аденоми се проследяват спрямо
препоръките.54,55 Една от основните причини за неточно проследяване са грешни препоръки давани
от гастроентеролози, хирурзи и общопрактикуващи
лекари. 56,57
Придържането към консенсусите за проследяване е сравнително лесно постижимо, ако се използват
съвременни компютърни системи за докладване на
пациентите.
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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ЕНДОУРОЛОГИЯ

Проспективно сравнително проучване на
уретероскопия срещу екстракорпорална
литотрипсия при конкременти в проксимална
трета на уретера с размери 5-10 мм
К. Петкова, И. Салтиров
Катедра Урология и Нефрология
Военномедицинска академия - София

Prospective comparative study on
ureteroscopy versus shockwave lithotripsy
in proximal ureteral stones 5-10mm

K. Petkova, I. Saltirov

РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

Въведение и цел: Екстракорпоралната литотрипсия (SWL) и ретроградната уретероскопия (URS) са методите на избор в лечението на конкременти в проксимална трета на уретера. Целта на това проспективно рандомизирано проучване е да
се сравни ефективността и безопасността на уретероскопия и екстракорпорална
литотрипсия при лечение на солитарни рентгенопозитивни конкременти в проксимална трета на уретера с размер < 10 мм.
Материал и методи: Извършеното проспективно рандомизирано проучване в
периода Януари 2017 – Юли 2017 година, включваше 77 пациенти със солитарен
рентгенопозитивен конкремент < 10 мм в проксимална трета на уретера. При 36
пациенти беше извършена SWL, а при 41 – URS. Извърши се сравнителен анализ
на предоперативните характеристики на двете групи пациенти и ефективността и
безопасността на методите.
Резултати: Средният размер и повърхност на конкремента бяха по-големи в
URS-групата (6.9±1.6 срещу 6.1±1.1 mm; p=0.012), като не се установиха сигнификантни разлики в средната възраст на пациентите, степента на хидронефроза и
предоперативния дренаж на бъбрека. Ефективността на методите след една процедура беше сходна, но по-висока в URS-групата (87.8% срещу 83,4%; p=0.822).
Честотата на повторно лечение беше по-висока в SWL-групата (2.4% срещу 8.3%;
p=0.245). Не се установи сигнификантна разлика в честотата на постоперативните
усложнения между двете групи пациенти (12.4% срещу 11.1%; р =0.309).
Заключение: Резултатите от това проспективно рандомизирано проучване показаха, че SWL и URS са високо ефективни и безопасни методи за лечение на конкременти в проксимална трета на уретера с размер 5-10 mm.

Introduction and objective: Both shockwave lithotripsy (SWL) and ureteroscopy
(URS) are first-line treatment options for proximal ureteral stones. The objective of
this randomized study is to compare the efficacy and safety of ureteroscopy (URS) and
shockwave lithotripsy (SWL) for the management of proximal ureteral stones 5-10 mm.
Material and methods: 77 patients with proximal ureteral stones 5-10 mm were
randomized to SWL (36 patients) оr URS (41 patients) between January 2017 and July
2017. Stone-free rates, rate of secondary and auxiliary procedures and complications
rates were compared.
Results: Stone size was higher in the URS-group (6.9±1.6 vs 6.1±1.1 mm; p=0.012),
but degree of hydronephrosis and preoperative urine drainage didn’t differ significantly
between the two groups. Stone-free rate after single procedure was similar, although
higher for the URS-group (87.8% vs 83,4%; p=0.822). The retreatment rate was higher
in the SWL-group (2.4% vs 8.3%; p=0.245). There was no statistically significant
difference in the overall complications rate between the two groups (12.4% vs 11.1%;
р =0.309).
Conclusions: The results of this randomized study suggest that both URS and SWL are
effective and safe treatment options for proximal ureteral stones 5-10 mm.
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ВЪВЕДЕНИЕ

рандомизирани в 2 групи чрез компютърно генерирана таблица за рандомизация. При 36 пациенти беше
извършена SWL, а при 41 - URS.
Предоперативните изследвания включваха анамнеза и физикален статус, лабораторни изследвания
(урина, кръвна картина, биохимия) и образна диагностика (ехография и компютърна томография). Размерите на камъка бяха определяни от най-дългия и
най-късия диаметър измерен на рентгенологичните
изследвания.
SWL беше извършвана под седоаналгезия и рентгенова локализация на конкремента с апарат за
екстракорпорална литотрипсия Lithoskop (Siemens,
Germany) с 4000 ударни вълни при честота 90/мин
и максимално енергийно ниво до 6 при максимален
брой от две процедури. Липсата на дезинтеграция
на конкремента след втората процедура беше индикация за извършване на уретероскопия. URS беше
извършвана под регионална спинална анестезия и
рентгенов контрол със 7.6/8.9 Fr семиригиден уретероскоп (Olympus, Germany). Литотрипсията на конкремента беше извършвана с Holmium laser (VersaPulse
PowerSuite, Lumenis, USA) при енергия 0.6-1.2 J и честота 15-25 Hz. За предотвратяване на ретропулсията
на фрагменти в проксимална посока беше използвана 3 Fr кошничка по преценка на оператора. След
извършване на литотрипсията на конкремента по-големите фрагменти бяха екстрахирани с кошничка за
извършване на химичен анализ. За постоперативен
дренаж беше използван уретерален катетър за 24-48
часа или уретерен стент за период от 2-4 седмици по
преценка на оператора.
Извърши се сравнителен анализ на предоперативните характеристики на двете групи пациенти и
ефективността и безопасността на методите. Ефективността (stone free rate - SFR) на операцията беше
определяна на 1ва постоперативна седмица и 1ви
постоперативен месец по липсата на остатъчни фрагменти от конкрементите или наличието на остатъчни фрагменти с размери под 4 мм при контролното
ехографско изследване и обзорна рентгенография.
Безопасността на методите беше определяна по честотата на интра- и постоперативните усложнения.
Статистическият анализ беше извършен с SPSS
v.19.0 (SPSS Corporation, USA). Приложени бяха Ficher’s
exact test и Chi square test за сравнение на категорийни променливи и Student’s t-test за сравнение на мет-

Лечението на конкременти в проксимална трета на
уретера е все още дискутабилен въпрос в урологията.
Терапевтичните възможности включват медикаментозна експулсивна терапия (МЕТ), екстракорпорална
литотрипсия (SWL), уретероскопия (URS), перкутанна
антеградна уретероскопия, лапароскопска или отворена уретеролитотомия [1]. Изборът на метод за
лечение се определя от множество фактори като характеристики на конкремента (размер, локализация,
химичен състав), наличието на анатомични особености и аномалии на уретера, наличието на мукозен
едем около конкремента, степента и давността на
бъбречната обструкция, наличен инструментариум и
опит на оператора [1,2]. SWL е метод на избор в много
клинични центрове поради предимствата от малката
си инвазивност и висока ефективност, но е свързан с
висок процент на повторни процедури. Уретероскопията е инвазивен метод, изисква специфичен инструментариум и хирургичен опит, но е високо ефективна
и с нисък процент на повторно лечение.
Целта на това проспективно рандомизирано проучване е да се сравни ефективността и безопасността
на уретероскопия и екстракорпорална литотрипсия
при лечение на солитарни рентгенопозитивни конкременти в проксимална трета на уретера с размер
< 10 мм.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Извършеното проспективно рандомизирано проучване в периода Януари 2017 – Юли 2017 година,
включваше 77 пациенти със солитарен рентгенопозитивен конкремент < 10 мм в проксимална трета
на уретера. Критериите за включване в проучването
бяха възраст > 18 години, наличие на солитарен рентгенопозитивен конкремент в проксимална трета на
уретера с размер от 5 до 10 мм и запазена функция
на бъбрека, липса на предшестващо лечение на конкремента и здрав контралатерален бъбрек. Изключващите критерии бяха възраст < 18 г., бременност,
гломерулна филтрация (eGFR) < 60 ml/min/1.73m2,
множествена литиаза, рентгенонегативна литиаза,
активна уроинфекция, анатомични аномалии, затрудняващи техническото изпълнение и на двата метода.
Протоколът на проучването беше одобрен от местната етична комисия на лечебното заведение. След подписване на информирано съгласие, пациентите бяха
13
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рични променливи. Стойност на p<0.05 беше считана
за статистически значима.

зултатите са зависими от наличната апаратура и инструментариум и опита на оператора.
В настоящето проучване ефективността на двата
метода след една процедура беше по-висока за URS,
като разликата не беше статистически значима (87.8%
срещу 83.4%; р=0.822). SWL-групата имаше по-висока
честота на повторни и допълнителни процедури и
сигнификантно по-висока честота на приложение на
допълнителна медикаментозна експулсивна терапия
в следоперативния период. Получените резултати корелират с тези от предшестващи рандомизирани проучвания на други автори. В сравнително проучване на
Lam et al. при 67 пациенти с проксимални уретерни
конкременти авторите установяват по-висока ефективност на URS за конкременти < 1 cm [8]. В друго
проспективно рандомизирано проучване Kumar et al.
сравняват URS и SWL при конкременти в горна трета
на уретера с размери < 20 mm [9]. Авторите установяват сходна ефективност на двата метода (86,6% срещу
82,2%; р=0,34), но сигнификантно по-висока честота
на повторни процедури при SWL (61,1% срещу 1,1%;
р<0,001). Wu et al. също изследват възможностите на
URS и SWL при лечение на конкременти в горна трета
на уретера и препоръчват URS като лечение на избор
[10].
Честотата на постоперативни усложнения беше
сравнима в настоящето проучване, което е в корелация и с данните от литературата [5-11]. Въпреки, че URS
е инвазивна процедура технологичният напредък в
ендоскопите, консумативите и енергийните източници
намали процента на усложнения и повиши ефективността ù [12,13]. С миниатюризацията на ендоскопите
намаля и необходимостта от дилатация на уретера или
предоперативно поставяне на стент за улесняване на
достъпа със семиригиден ендоскоп до проксимална
трета на уретера, а с усъвършенстването на флексибилните уретерореноскопи стана възможно едноетапното лечение на конкремента дори в случаите с
ретропулсия по време на уретероскопията. Въпреки
тези подобрения, резултатите от приложението на URS
са зависими освен от факторите от страна на конкремента и пациента, и от наличния инструментариум и
консумативи и опита на оператора [9].

РЕЗУЛТАТИ
Предоперативните характеристики на пациентите
са представени на Таблица 2. Не се установиха сигнификантни разлики в средната възраст на пациентите,
степента на хидронефроза и предоперативния дренаж на бъбрека. Средният размер и повърхност на
конкремента бяха по-големи в URS-групата.
Не се установиха сигнификантни разлики в ефективността на двата метода след една процедура и на
1ви следоперативен месец. При 80.6% от пациентите в SWL-групата беше приложена медикаментозна
експулсивна терапия в постоперативния период.
Повторни процедури бяха приложени при 8.3% от
пациентите в SWL-групата и при 2.4% в URS-групата.
При 8.3% от пациентите след неуспешна SWL беше
приложена URS като допълнителна процедура, а при
2.4% от пациентите след URS беше приложена SWL
за остатъчни фрагменти, репозирани в бъбрека. Не
се установиха сигнификантни разлики в честотата на
постоперативните усложнения. Най-честият химичен
състав и в двете групи пациенти беше калциев оксалат. Ефективността на URS не показа зависимост от химичния състав на конкремента, докато наличието на
конкремент от калциев оксалат монохидрат корелираше с по-ниска ефективност на SWL.

ОБСЪЖДАНЕ
Оптималното лечение на конкременти < 10 mm в
проксимална трета на уретера продължава да бъде
дискутабилен въпрос в урологията. Въпреки, че и
SWL, и URS са считани за методи на избор при конкременти в горна трета на уретера < 10 mm, с напредъка на ендоскопските технологии и възможностите
на Holmium:YAG лазерната литотрипсия все повече
нараства приложението на URS [3]. SWL има предимството на по-малката си инвазивност и възможността
за приложение под седоаналгезия в амбулаторни условия, но ефективността ù зависи от множество фактори като химичен състав на конкремента, давност и
степен на обструкцията, наличието на възпалителни
промени в уретера, стриктури и други анатомични
особености, които възпрепятстват елиминацията на
фрагменти [4-7]. От друга страна URS е високо ефективна, но изисква анестезия и хоспитализация, а ре-
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Таблица 1. Предоперативни характеристики на пациентите

Средна възраст (години±SD)
Съотношение мъже/жени
Среден размер на камъка (mm±SD)
Средна повърхност на камъка (mm2±SD)
Степен на хидронефрозата (n, %)
• Без хидронефроза
• Лека хидронефроза
• Умерена хидронефроза
Среден BMI (kg/m2±SD)
Предоперативен дренаж на бъбрека (n,%)
• Уретерен стент
• Нефростома

SWL
(n=36)
47.5±15.1
50%/50%
6.1±1.1
52.3±16.2

URS
(n=41)
51.1±11.5
75.6%/24.4%
6.9±1.6
71.6±24.3

7 (19.4%)
20 (55.6%)
9 (25.0%)
25.2±3.2

5 (12.2%)
18 (43.9%)
18 (43.9%)
27.2±3.3

8 (22.2%)
3 (8.3%)

3 (7.3%)
3 (7.3%)

p-value
0.251
0.020
0.012
0.000
0.209
0.009
0.154

Таблица 2. Резултати
SWL
(n=36)

URS
(n=41)

p-value

Ефективност след една процедура (n, %)

30 (83.4%)

36 (87.8%)

0.822

Ефективност на 1ви следоперативен месец (n, %)

33 (91.7%)

40 (97.5%)

0.169

Средно оперативно време (min±SD)

45.1±6.4

37.2±10.2

0.000

Болничен престой (дни±SD)

1.5±0.5

2.1±0.5

0.000

29 (80.6%)

12 (29.3%)

0.000

3 (8.3%)

1 (2.4%)

0.245

3 (8.3%)
0 (0%)
8 (22.2%)

1 (2.4%)
1 (2.4%)
4 (9.8%)

0 (0%)
-

0 (0%)
0 (0%)
6 (14.6%)

0 (0%)
4 (11.1%)
0 (0%)

1 (2.4%)
2 (4.9%)
2 (4.9%)

Постоперативна медикаментозна експулсивна терапия (n, %)
Повторно лечение (n, %)
Допълнителни процедури (n, %)
• URS
• PCNL
• SWL
• Екстракция на стент
Интраоперативни усложнения (n, %)
• Хеморагия
• Перфорация на кухинната система
• Ретропулсия на конкремента
Постоперативни усложнения усложнения (n, %)
• Фебрилитет
• Бъбречна колика
• Уроинфекция

15

0.023

0.017

0.309
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ни и безопасни методи за лечение на конкременти
в проксимална трета на уретера с размер 5-10 mm.
Познаването на факторите, влияещи върху резултатите от различните методи и приложението им в специализирани центрове за лечение на уролитиазата,
позволява индивидуализиране на показанията за лечение с оглед постигане на максимална ефективност
при нисък процент на усложнения.
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Ефективност и безопасност на перкутанната
нефролитотрипсия при лечение на камъни в
подковообразен бъбрек
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Effectiveness and safety of percutaneous
nephrolithotripsy in treatment of stones
in horseshoe kidney

P. Petrov, O. Gatsev, S Hristoforov, K.Petkova, I.Saltirov
Chair of Urology and Nephrology
Military Medical Academy, Sofia

РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

Въведение и цел: Подковообразният бъбрек е най-честата аномалия на сливане на двата бъбрека, с честота от 1 на 400 новородени. Тази аномалия е резултат
от сливането на долната част на метанефрогенната бластема, което в последствие
при ембрионалното развитие на метанефроса, пречи на бъбреците да заемат
окончателнoното си анатомично положение. В резултат на непълната бъбречна
ротация, пиелокаликсната система е вентрално ориентирана с високо изхождане
на уретера, което в 15% до 33% от случаите е съпроводено с обстукция на пиелоуретералния сегмент (ПУС). Тaзи анатомичнa аномалия води до нарушен дренаж
на урината и рецидивиращи уринарни инфекции, които са предпоставка за образуване на камъни. Честотата на образуване на камъни в подковообразен бъбрек
варира от 20% до 60%.
Целта на нашето проучване е да се оцени ефективността и безопасността на перкутанната нефролитотрипсия (PCNL) при лечение на бъбречни камъни в подковообразен бъбрек.
Материал и методи: За периода от 2013 до 2018 година, в Клиниката по Ендоурологи и екстракорпорална литотрипсия на Военномедицинска академия, София
бяха извършени 811 перкутанни нефролитотрипсии (PCNL), като 15 (2%) от тях
бяха при пациенти с подковообразен бъбрек. Извършихме ретроспекитвен анализ
на данните за предоперативните характеристики на пациентите с камъни в подковообразен бъбрек, ефективността на метода на PCNL при лечението им и честотата
на интра- и постоперативните усложнения.
Резултати Средната възраст на пациентитe беше 50,6 години (от 27 до 76 години). Клинични оплаквания характерни за уролититиаза имаха 60% от пациентите
(болка и дискомфорт в лумбалната област и епизодична макроскопска хематурия)
Средната големина на камънитe в минимален и максимален рамер беше 19x28
mm. За създаване на нефростомен канал беше използван най-често достъп през
горен полюс (66,7%), което е обусловено от анатомичните особености на колекторната система при тази бъбречна аномалия. При 80% от пациентите беше по-

Introduction and objective: The horseshoe kidney is the most common fusion abnormality of the kidney, with a frequency of 1 in 400 newborns. This anomaly is the result
of the abnormal fusion of the lower part of the methanephrogenic blastoma resulting in
fused lower poles of the kidneys with the inferior mesenteric artery preventing normal
rotation and ascent. The pelvi caliceal systems is anteriorily displaced with high insertion
of the ureter. These anatomical aberrations result in impared urinary drainage and urinary
stasis predisposing to infections and stone formations. The incidence of stone formation
in these kidneys varies from 20 to 60 %.
The aim of the study is to evaluate the efficacy and safety of percutaneous nephrolithotripsy (PCNL) in the treatment of stones in a horseshoe kidney.
Material and Methods: A retrospective collected database of 811 standard percutaneous nephrolithotripsies (PCNL) performed between Jan 2013 and Jan 2018, was
reviewed. Fifteen PCNL procedures (2%) were performed in patients with horseshoe kidney. Retrospective analysis of patient preoperative characteristics, method effectiveness,
frequency of intra- and post-operative complications was performed.
Results: The mean age of patients was 50.6 years (27 to 76). Clinical complaints of urolithiasis occurred in 60% of patients (lumbar pain and discomfort and episodic macroscopic haematuria). The average size of the stone was 19x28 mm. Upper poll access were
most commonly used to create a nephrostomy tract (66.7%). In 80% of the patients,
complete removal of the stones was achieved in one step of the procedure. In the remaining patients (20%), the residual calculi were treated in a second stage with extracorporeal
lithotripsy (SWL) or with flexible ureterosrenoscopy (fURS-RIRS). No serious complications were observed intra- and postoperatively. One patient (7%) had a post-operative
fever to 38.5°. No haemotransfusion was required in any patient. The average patient stay
in the clinic was 4 days.
Conclusion: Percutaneous nephrolithotripsy is a safe and effective method for stones
management in a horseshoe kidney.
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стигнато пълно отстраняване на камъните с PCNL на един етап. При останалите
пациенти (20%) резидуалните конкремти се лекуваха на втори етап с екстракорпорална литотрипсия (SWL) или с флексибилна уретерореноскопия (fURS - RIRS ).
Не бяха наблюдавани тежки усложнения интра- и постоперативно. При 1 пациент
(7%) имаше постоперативно повишаване на температурата над 38.5°C. При нито
един пациент не се наложи извършване на хемотрансфуия. Средният престой на
пациентите в клиниката беше 4 дни.
Заключение: Перкутанната нефролитотрипсия е безопасен и ефективен метод за
лечние на камъни в подковообразен бъбрек.

ВЪВЕДЕНИЕ
Подковообразният бъбрек е най-честата аномалия
на сливане на двата бъбрека, с честота от 1 на 400
новородени.1 Тази аномалия е резултат от сливането
на долната част на метанефрогенната бластема, което
в последствие при ембрионалното развитие на метанефроса, пречи на бъбреците да заемат окончателнoното си анатомично положение, поради задържането им от долната мезентериална артерия, както и да
завършат напълно ротацията си на 90° и хилусите да
се насочат медиално.2,3 В резултат на непълната бъбречна ротация, пиелокаликсната система е вентрално
ориентирана с високо изхождане на уретера, което в
15% до 33% от случаите е съпроводено с обстукция
на пиелоуретералния сегмент (ПУС) 4-6. Тaзи анатомичнa аномалия води до нарушен дренаж на урината и
рецидивиращи уринарни инфекции, които са предпоставка за образуване на камъни. Честотата на образуване на камъни в подковообразен бъбрек варира от
20% до 60%. 7-9 (Фигура 1, 2)
Лечението на уролитиза при пациенти с анатомични аномалии на отделителната система винаги е
предизвикателство и изисква строго индивидуален
подход към всеки пациент, добра квалификация на хирирга и добро оборудване и техническа обезпеченост
на центъра. За лечение на камъни в подковообразен
бъбрек могат да бъдат прилагани всички съвременни
методи за лечение на уролитиазата, самостоятелно
или в комбинация. В зависимост от размера, химичния състав, броя и местоположението на камъка, придружаващите заболявания, хабитуса на пациента и
други специфични фактори могат да се приложат SWL,
FURS-RIRS , PCNL лапароскопска или отворена хирургия. 10-31 От всички методи PCNL се счита за метод на
избор при лечение на камъни с размер над 20 мм или
множествена калкулоза, с ефективност по литературни дании от 74% до 100%.21,23,26

Фигура 1. КТ- изследване - подковообразен бъбрек с наличен конкремент
в ляво с размер 2,35 см ).

Фигура 2: КТ изследване - подковообразен бъбрек.
Въпреки високата ефективност на метода на PCNL,
атипичното разположение на бъбрека, особеностите на неговото кръвоснабдqване и съотношението с
околните органи, могат да бъдат предпоставки за затруднен достъп и по-висок процент усложнения
Целта на нашето проучване е да се оцени ефективността и безопасността на перкутанната нефролитотрипсия (PCNL) при лечение на бъбречни камъни в
подковообразен бъбрек.
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МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
Извършихме ретроспективен
анализ на данните на 811 последователни пациенти, при които е
извършена PCNL в периода от януари 2013 до януари 2018, година в
Клиника по Ендоурология и ЕКЛ, на
Военномедицинска академия, София. Петнадесет пациента (2%) от
тази серия бяха с подковообразен
бъбрек. Анализирахме предоперативните характеристики на пациентите, ефективността на метода,
честотата на интра- и постоперативните усложнения. Всички операции бяха извършени от един хирург, като едноетапни процедури.
Предоперативното
изследване на пациентите включваше
анамнеза, физикален преглед, лабораторни изследвания, образни
изследвания (ехография, обзорна
рентгенография, венозна урография или компютърна томография
на отделителна система с контраст)
При всички пациенти предоперативно беше извършвано микробиологично изследване на урина
с антибиограма. При пациентите
с положителна урокултура беше
прилагана предоперативна антибиотична терапия според антибиограмата. При пациентите с негативна урокултура беше прилагана
интраоперативно антибиотична
профилактика с трета генерация
цефалоспорин. При всички пациенти се прилагаше и тромбемболична профилактика с нискомолекулярен хепарин.
Оперативната техника на стандартната PCNL в положение по
корем прилагана в нашата клиника включва ретроградна катетеризация на уретера с ретроградна
уретеропиелография, пункция и
дилатация на нефростомен канал

Фиг. 3. Ретроградна катетаризация на уретера с
уретерален катетър 5 Fr.

Фиг. 4. Ретроградна уретеропиелография.
Наличие на конкремент в пиелона на подковообразен бъбрек.

Фиг. 5. Пункция под рентгенов контрол през
горна група чашки

Фиг.6. Ултразвукова литотрипсия на камъка

под рентгенов, ултразвуков или
комбинитран контрол. Дилатация
на нефростомен тракт с метални
телескопични дилататори на Alken
до 26 Fr. Използване на нефроскоп
с външен шафт 25 Ch с постоянна
иригация. След извършване на
нефроскопия се извършва ултразвукова или Holmium-YAG лазерна
литотрипсия на конкрементите

в кухинната система на бъбрека.
При недостъпни за оглед части на
колекторната система или недостатъчна дължина на ригидния ендоскоп се използва флексибилен
нефроскоп. Целта е пълно отстраняване на камъните на един етап в
една процедура. След завършване
на опеерацията, дренираме колекторната система с нефростомен
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система, обзорна рентгенография, венозна урография
(13%) и КАТ na otdelitelnata sistema с контраст (87%)
Средният минимален и максимален размер на конкрементите беше 19х28 mm, с най-честа локализация
в бъбречното легенче (47%). При 33% от пациентите
имаше неуспешна предходна екстракорпорална литотрипсия (SWL), а при 13% неуспешен опит за лечение с
fURS – RIRS.
Демографските данни и предоперативните характеристики на пациентите са представени в Табл.1.
Таблица 1. Предоперативни характеристики на пациентите

Фиг. 7. Поставяне на
нефростомата през
шафта на ендоскопа

Брой пациенти (n)
Съотношение мъже/жени (n)
Средна възраст (години)
Клинична картина (n,%):
• Болка
• Хематурия
• Уроинфекция
• Хидронефроза
• Асимптоматични
Предоперативна образна диагностика (n, %)
• СТ
• IVU
Средна големина на камъка
Локализация на камъка (n, %)
• Бъбречно легенче
• Бъбречни чашки
• Бъбречно легенче и чашки
Страна (n, %):
• Ляв бъбрек
• Десен бъбрек
• Двустранно
Предходно лечение на конкременти (n, %):
• SWL
• RIRS

дрен 20 Ch. Нефростомата се изважда на 24 час, при
липса на значимо кървене и фебрилитет. (Фиг. 3 - 7).
Ефективността на метода беше определяна с помощта на образни изследвания- (ултравуково изследване
след операцията и обзорна рентгенография, или КТ изследване при необходимост, 1 месец след операцията)
по липсата на остатъчни конкременти или остатъчни
фрагменти от камъка < 5мм. Безопасността на метода
беше определяна по честотата на интра- и постоперативните усложнения, които бяха класифицирани по
скалата на Clavien. Критерий за постоперативен фебрилитет беше температура ≥ 38.5оС в първите 24-48 часа
след операцията. Допълнително бяха оценени продължителност на болничния престой и време на престой
на нефростомния дрен.

РЕЗУЛТАТИ
За периода от януари 2013 до януари 2018 година,
в Клиниката по Ендоурология и ЕКЛ при 811 пациента
беше извършена PCNLT за лечение на камъни в бъбрека. При 15 пациенти (1.84%) беше установена уролитиаза в подковообразен бъбрек.
Средната възраст на пациентите беше 50.6 години
(от 27 до 76 години), като 12 от тях бяха мъже и 3 - жени.
Най-честите симптоми в клиничната картина бяха рецидивиращи инфекции на пикочните пътища 5 (33%),
болка и дискомфорт в съответната лумбална област и в
областта на корема 2 (13%).
При всички пациенти бяха извършени образни изследвания, ултразвуково изследване на отделителната

15
12/3
50,6
9 (60%)
2 (13%)
1 (7%)
5 (33%)
1 (7%)
6 (40%)
13 (87%)
2 (13%)
19x28 mm
7 (47%)
0 (0%)
8 (53%)
7 (46%)
4 (27%)
4 (27%)
5(33%)
3(20%)
2(13%)

При всички пациенти литотрипсията се извърши
през един нефростомен канал. Най-често пункцията се
извършваше през горна група чашки (66%), което осигурява директен достъп до голяма част от колекторната
система. При пациентите, с двустранна калкулоза (27%),
лечението се извършваше на два етапа. При 1 пациент
(7%) се извърши и URS, поради миграция на конкремент
в уретера.
Средното оперативно време беше 94 минути.
Ултразвуковата литотрипсия беше метод на избор
при 93% от пациентите , а при 7% беше използван
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80%. Размерът на камъка е от съществено значение за
успеха на процедурата, като с увеличаване на размера
на камъка, ефикасността на метода намалява. Разположението на бъбрека пред гръбначния стълб и вентралната ориентация на колекторната система може значително да затрудни позиционирането на пациента и
извършването на литотрипсията. Високото изхождане
на уретера от легенчето и преминаването на горната
част на уретера върху истмуса, затруднява елиминацията на фрагментите, дори при добра дезинтеграция.16,33,
. Тази анатомична особеност на уретера, както и вентро-медиалната ориентация на долнополюсните чашки
при подковообразния бъбрек са причина и за ниската
ефективност на fURS –RIRS, при лечение на камъни при
тази аномалия.20
Ефикасността на PCNL при лечение на камъни в подковообразен бъбрек , като монотерапия е значително
по-висока в сравнение с тази на SWL и fURS (73.5%
-100%) 3,21-23, 26-28 , което се наблюдава и при нашата серия пациенти при които постигнахме усппех в една
процедура 80%. За постигане на добър резултат при
лечението е важно доброто предоперативно изследване на пациентите, което позволява добро планиране
на оперативния достъп. Ето защо ние сме убедени, че
при пациенти с анатомични аномалии КАТ на отделителната система с контраст и съответните реконструкции на образа, са от съществено значение за успеха на
операцията и избягване на сериозни усложнения.
Skoog и колеги съобщават, че при пациенти с подковообразен бъбрек по често се наблюдава ретроренално разположение на дебелото черво, поради дефект в развитието на реналната фасция и по-ниското
разположение на подковообразния бъбрек.36,37 Те препоръчват рутинното извършване на КАТ при прациенти с подковообразен бъбрек, при които е планирано
извършването на PCNL.37 При повечето пациенти в
нашето проучване беше извършен предоперативен
КАТ и 3D реконстукция, което позволяваше адекватна
преценка на анатомията и вземане на решение за проекция на нефростоммния канал.
Подобно на други проучвания, в нашето проучване
перкутанният достъп през горния полюс беше найчест (66%).26,28 Нефростомният канал през горен полюс
осигурява най-добър досъп до колекторната система
на подковообразния бъбрек, а по-ниското разположение на бъбрека намалява риска от нараняване на
плевралната кухина или белия дроб.34, 35

Holmium:YAG лазер.
Ефективността след една процедура на PCNL беше
80%. При 3 пациента (20% ) не се постигна пълно отстраняване на камъните, като остатъчните конкременти бяха лекувани на втори етап с SWL и fURS – RIRS.
При всички пациенти нефростомата се екстрахира
на следващия постоперативен ден. Средния болничен
престой беше 4 дни.
При 1 пациент (7%) беше наблюдаван постоперативен фебрилитет > 38.5оС (Clavein I), който се овладя
с консервативно лечение. Не бяха отчетени сериозни
усложнения като уросепсис и не се наложи извършване на хемотрансфузия.
Интраоперативните данни са обобщени в Таблица 2.
Таблица 2. Резултати
Ефективност (n, %)
Локализация на нефростомния канал (n, %)
• Долна група чашки
• Средна група чашки
• Горна група чашки
Средно оперативно време (минути)
Усложнения (n,%)
• Фебрилитет
• Хемотрансфузия
Среден болничен престой (дни)
Допълнителни процедури (n,%)
URS

12 (80%)
1(7%)
4(27%)
9(66%)
94
1 (7%)
0 (0%)
4
1 (7%)

ОБСЪЖДАНЕ
За първи път подковообразен бъбрек, като анатомична структура е описан от Carpi през 1522 година32
Честотата на образуване на камъни в при тази бъбречна аномалия варира от 20% до 60%. 7-9, , като за за лечението им могат да бъдат прилагани всички съвременни методи за лечение на уролитиазата, самостоятелно
или в комбинация. В зависимост от размера, химичния
състав, броя и местоположението на камъка, придружаващите заболявания, хабитуса на пациента и други
специфични фактори, могат да се приложат SWL, FURSRIRS, PCNL, лапароскопска или отворена хирургия. 10-31
От всички методи PCNL се счита за метод на избор при
лечение на камъни с размер над 20 мм или множествена калкулоза, с ефективност по литературни дании от
74% до 100%.21,23,26
Ефективността на SWL при лечението на камъни в
подковообразен бъбрек е ниска и варира от 28% до
21
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Честотата на усложненията, която отчетохме в нашата серия пациенти е по-ниска в сравнение с други проучвания.21,23,26,28,39. В нашата серия не се наложи извършването на хемотрансфузия и ние напълно подкрепяме
становището на Janetschek and Kunzel, които съобщават, че риска от кървене при извършване на PCNL при
подковообразен бъбрек е нисък, поради вентро-медиалното разположение на бъбречния хилус и дорзалната проекция на нефростомния канал.3
Ниската честота на усложнения в нашата серия пациенти според нас се дължи на няколко фактора. При
всички пациенти се извършва предоперативно микробиологично изследване на урината. При наличие
на уринарна инфекция се провежда предоперативно
лечение съобразно резултата от антибиограмата. При
липса на уринарна инфекция интраоперативно и следоперативно се прилага антибиотично лечение. Намаляването на риска от инфекция, намалява и риска от
кървене. 39-43
Нефростомният канал при нашата серия пациенти
беше създаван от уролог, докато в други поручвания
нефростомният канал се създава от радиолог. По наше
мнение, най-съществения момент при извършването
на PCNL e преценката за проекцията на нефростомния
канал, с което можем съществено да намали усложненията. Watterson и колеги извършват проучване, в което доказват взаимовръзката между достъпа и усложненията. При това проучване те сравняват усложненията
получени, при извършване на нефростомния канал от
уролог и радиолог. Авторите установават по-ниска честота на усложненията и по-високи стойности на пълно
отстраняване на камъка, когато нефростомния канал е
извършен от уролог. 44
В нашето проучване болничния престой съответства
на болничния престой отчетен в други проучвания.45
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Резултатите от направеното проучване ни дават
основание да заключим, че перкутанната нефролитотрипсия е ефективен и безопасен метод за лечение
на камъни, при пациенти с подковообразен бъбрек.
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Перкутанната нефролитотрипсия като
монотерапия и в комбинация с екстракорпорална
литотрипсия при лечение на комплетни
коралиформени бъбречни камъни
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Percutaneous nephrolithotripsy
monotherapy and combined with shock
wave lithotripsy in treatment of complete
staghorn stones

O. Gatsev, P. Petrov, S. Hristoforov, K. Petkova, I. Saltirov
Clinic of Endourology and SWL, Department of Urology and Nephrology
Military Medical Academy, Sofia

РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

Въведение и цел: Оптималният подход при лечението на пациенти с комплетна
коралиформена литиаза е дискутабилен проблем в урологичната практикa. Идеалният метод за лечение би трябвало да осигури пълното отстраняване на камъка при
минимална травма и с минимален риск от усложнения. В стремежа да се намали
травматичността и процента на хирургични усложнения при оперативните методи
на лечение, през последните 20 години перкутанната нефролитотрипсия (PCNL), се
наложи, като първи метод на избор за лечение на този вид литиаза. За повишаване
на нейната ефективност, при част от пациентите PCNL се комбинира и с други минимално инвазивни методи, като уретерореноскопия (fURS-RIRS) или екстракорпорална литотрипсия SWL.
Цел на настоящето проучване е да се направи сравнителен анализ на ефикасността
и безопасността на PCNL като монотерапия и в комбинация с SWL при лечението на
пациенти с комплетна коралиформена литиаза.
Материал и методи: Извършихме ретроспективен анализ на данните на 48 последователни пациенти с комплетна коралиформена литиаза, лекувани в периода
от януари 2016 до декември 2017 година, в Клиника Ендоурология и ЕКЛ, ВМА гр.
София, които бяха разделени на две групи:
Първата група включваше 30 пациенти (62,5%) с извършена стандартна PCNL като
монотерапия, а втората група - 18 пациенти (37,5%) лекувани с комбинация от
- PCNL последвана от SWL, на остатъчни фрагменти от камъка. Бяха сравнени и
анализирани предоперативните и постоперативни характеристики на пациентите,
получените резултати, ефективността от лечението и честотата на интра- и постоперативни усложнения.
Резултати: Предоперативните характеристики на пациентите бяха сравними в
двете групи пациенти. Не се установи статистически значима разлика между пациентите лекувани с PCNL, като монотерапия и тези лекувани с комбиниран метод, по

Introduction and objective: The optimal approach in the treatment of complete
staghorn stones is a debatable problem in urological practice. Percutaneous nephrolithotripsy (PCNL) is the treatment of choice for patients with complete staghorn urоlithiasis.
The ideal procedure for treatment of staghorn stones must achieve complete stone removal with minimal risk of complications and the lowest possible number of interventions. Therefore, PCNL with subsequent extracorporal shock wave lithotripsy (SWL) may
be an alternative with minimal invasiveness.
The objective of this study is to compare the efficacy and safety of PCNL monotherapy
and combined with SWL in treatment of complete staghorn calculi.
Material and methods: The medical records of 48 patients with complete staghorn
kidney stones, treated between January 2016 - March 2017 were retrospectively reviewed and divided into two groups.
The first group included 30 patients (62.5%) with standard single tract PCNL as monotherapy and the second group - 18 patients (37.5%) treated with a combination of PCNL followed by sessions of SWL. Data on patients’ preoperative characteristics, stonefree rates, operating times, intra- and postoperative complications were compared.
Results: Patients’ preoperative characteristics were comparable between two groups.
There was no statistically significant difference between patients treated with PCNL
monotherapy and those treated with the combined method with respect to the mean of
stone surface, length and width of stones, preoperative urine infection, preoperative laboratory tests and anesthetic ASA risk. The efficacy of the combined method (83.3%) was
higher than the monotherapy with PCNL (70.0%), but the difference was not significant,
respectively (p = 0.302).There were no statistically significant differences in the mean
of operative time and the intra- and postoperative complications rate between the two
groups. The predominant chemical composition of stones in two groups was struvite.
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Conclusion: In the modern surgical treatment of complete staghorn stones, PCNL is a
first choice method of treatment, which in specialized centers can provide over 70% complete removal of the stone in one session. The result of our retrospective study presented
that the combination of both PCNL and SWL is an acceptable alternative providing up to
83,3% increase in complete stone removal in patients with complete staghorn stones,
without rising in intra- and postoperative complications. The combination of both
methods used in second group of patients requires re-hospitalizations and postoperative
period of time for elimination of the stone fragments after SWL.
Key words: Urolithiasis, staghorn stones, shock wave lithotripsy, percutaneous nephrolithotripsy

отношение на средната повърхност, дължина и ширина на конкрементите, предоперативно доказаната уроинфекция, предоперативните лабораторни показатели и
анестезиологичния риск по ASA. Eфективността на комбинирания метод (83,3%)
беше по-висока спрямо монотерапията (70,0%), въпреки, че разликата не беше
сигнификантна (p=0,302). Не се установи статистически значима разлика по отношение на интра- и постоперативните усложнения, средното оперативно време, необходимостта от допълнителни процедури и лечение на усложненията. Преобладаващият химичен състав на конкрементите в двете групи пациенти беше струвит.
Заключение: При съвременното хирургично лечение на комплетната коралиформената литиаза, PCNL е метод на избор, който в специализирани центрове, с
достатъчно опит, може да осигури над 70,0% пълно отстраняване на камъка в
една сесия. Резултатите от представеното ретроспективно проучване показват, че
комбинирането на метода на PCNL със SWL е приемлива алтернатива, осигуряваща
повишаване на процента (83,3%) на пълно отстраняване на камъка, при пациенти
с комплетна коралиформена литиаза, без увеличаване на интра- и постоперативните усложнения. Комбинацията на двата метода изисква повторна хоспитализация и период от време за елиминация на фрагментите от камъка след SWL.
Ключови думи: Бъбречно-каменна болест, коралиформена литиаза, екстракорпорална литотрипсия, перкутанна нефролитотрипсия.

ВЪВЕДЕНИЕ:

антеградно или ретроградно (ECIRS), да се комбинира и с други минимално инвазивни методи, като уретерореноскопия (fURS-RIRS) или екстракорпорална
литотрипсия (SWL) за отстраняване на остатъчни
камъни като втори етап на лечението и др. Коралиформената калкулоза представлява комплексен
проблем в диагностиката и лечението, с който са
ангажирани различни специалисти – рентгенолози,
уролози, нефролози, лабораторни лекари и др. Създаването на план за изследване и лечение на пациентите с този вид камъни е изкуство на планиране и
изпълнение на различни диагностични и оперативни процедури, по най-добрия начин и в най-подходящия момент в периода на продължително лечение
и наблюдение. Един от най-малко инвазивните подходи при лечението на коралиформената калкулоза
е комбинирането на стандартна PCNL с последваща
екстракорпорална литотрипсия (SWL) на остатъчни
части от камъка2.

Оптималният подход при лечението на пациенти
с комплетна коралиформена литиаза е дискутабилен
проблем в урологичната практикa. Идеалният метод
за лечение би трябвало да осигури пълното отстраняване на камъка при минимална травма и с минимален
риск от усложнения. В стремежа да се намали травматичността и процента на хирургични усложнения при
оперативните методи на лечение, през последните
20 години перкутанната нефролитотрипсия (PCNL),
се наложи като първи метод на избор за лечение на
този вид литиаза в клиничната практика. Насоките на
Европейската асоциация по урология (EAU) също определят метода, като първи метод за лечение на коралиформена калкулоза. 1
Резултатът от извършването на стандартна PCNL
при комплетна коралиформена литиаза зависи от
много фактори свързани с размери и химичен състав на камъка, анатомията на колекторната система
на бъбрека, хабитус и придружаващи заболявания
при пациента, наличен инструментариум, апаратура,
опит на оператора и др. За повишаване на ефективността на метода, при част от пациентите PCNL може
да се извърши през повече от един нефростомен
тракт, да се използва флексибилен ендоскоп за достигане на трудни отдели на колекторната система

ЦЕЛ:
Целта на настоящето проучване е да се направи
сравнителен анализ на ефикасността и безопасността на стандартна PCNL като монотерапия и в комбинация с SWL при лечението на пациенти с комплетна
коралиформена литиаза.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ:

или компютърна томография). Размерите на камъка
бяха определяни от сумата на най-големите диаметри.
Оперативната техника на стандартната PCNL в нашата клиника включва ретроградна катетеризация
на уретера и ретроградна уретеропиелография в положение за литотомия. След поставяне на пациента
в положение по корем (prone position) се извършва
пункция на бъбрека под рентгенов, ултразвуков или
комбиниран контрол. Нефростомният тракт се планира в проекция позволяваща литотрипсия на целия
или максимална част от камъка през един нефростомен канал. Дилатацията на на нефростомния канал
се извършва с метални телескопични дилататори на
Alken до 25 Fr (Фиг. 4). Върху последния дилататор
се въвежда работния шафт и дилататорите се екстрахират. След нефроскопия с нефроскоп (Olympus,
Germany) се извършва литотрипсия с ултразвук или
Holmium-YAG лазер, като ултразвуковата литотрипсия
се предпочита, поради възможността за аспириране
на фрагментите, а лазерната литотрипсия е особено
ефективна при камъни с голяма плътност. (Фиг. 5). Бъбрекът се дренира рутинно с нефростома 20 Fr, която
при липса на следоперативно кървене или фебрилитет, се екстрахира на първи следоперативен ден.
В групата с последваща SWL, литотрипсията беше
извършвана с електромагнитен апарат Lithoskop
(Siemens, Germany) под интравенозна седоаналгезия
под рентгенов контрол, при честота 90 Hz с енергия
от 0,1 до 4,0 и максимален брой удари – 4000.
За оценка на терапевтичния резултат при всички

Извърши се ретроспективен анализ на данните на
237 последователни пациента, лекувани в периода от
м. януари 2016 до м.декември 2017 година, в Клиника
Ендоурология и ЕКЛ, ВМА гр. София, при които беше
извършена стандартна PCNL през един нефростомен
канал. Oт тях 48 (20,25%) пациенти бяха с комплетна коралиформена литиаза (Фиг. 1,2,3). Пациентите с
комплетна коралиформена литиаза, бяха разделени
на две групи:
T Първа група - 30 пациенти (62,5%) при които беше
извършена стандартна PCNL през един нефростомен канал, като монотерапия
T Втора група - 18 пациенти (37,5%) лекувани със
стандартна PCNL през един нефростомен канал, с
последващи сесии SWL на остатъчни конкременти.
Ретроспективно бяха сравнени и анализирани
получените резултати от предоперативните и постоперативни характеристики на пациентите, ефективността от лечението и честотата на интра- и постоперативни усложнения. (Фиг. 1,2,3)
Предоперативното изследване на пациентите
включваше анамнеза, физикален статус, оценка на
предоперативния риск по ASA, лабораторни показатели. За планиране на оперативния достъп, оценка на
бъбречната анатомия и рентгенологичната характеристика на конкрементите, предоперативно бяха извършени ехография и рентгеново контрастно изследване на отделителната система (венозна урография и/

Фиг. 1,2 Компютърна аксиална
томография на корем и малък таз
нативно и постконтрастно спирално
скениране 0,625 мм, 3D и MPR.
Двата бъбрека са с масивни кораловидни конкременти, ангажиращи целите пиелокаликсни системи
със средна плътност 1240 ХЕ
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Фиг. 3 Обзорна рентгенова графия на коралиформена
литиаза двустранно

Фиг. 4 Рентгенов образ на десен бъбрек след
катетеризация на десния уретер и уретеропиелография. Пункция през долна група
чашки с 18 G игла и въвеждане на хидрофилен водач 0.035.

Фиг. 5 Рентгенов образ на стандартна
PCNL с един перкутанен достъп при
частично извършена литотрипсия на
коралиформен конкремент.

РЕЗУЛТАТИ:

пациенти бяха прилагани ехография и/или обзорна
рентгенография след премахване на нефростомата
(24-48ч.) и на 3ти, 6ти и 9ти следоперативен месец.
Ефективността на операцията беше определяна по
липсата на остатъчни фрагменти от конкрементите
или наличието на клинично незначителни остатъчни
фрагменти (≤5мм) на контролно образно изследване.
Оперативното време беше изчислено от момента на
позициониране на пациента на операционната маса в
положение за операция и подготовка на оперативното поле до завършването на операцията (поставянето
на нефростомната тръба). Безопасността на методите
беше определяна по честотата на интра- и постоперативните усложнения. Кръвозагубата беше оценявана по постоперативния спад на хемоглобина на 24
час след операцията. Показанията за хемотрансфузия
включваха хемоглобин < 75 g/l или симптоматична
анемия. Критерий за постоперативен фебрилитет
беше наличието на телесна температура ≥ 38,50 C в
постоперативния период, без наличието на диагностични критерии за сепсис.

Предоперативните характеристики на пациентите бяха сравними в двете групи пациенти (Таблица 1).
Не се установи статистически значима разлика между
пациентите лекувани с монотерапия PCNL и тези лекувани с комбиниран метод по отношение на средната повърхност, дължина и ширина на конкрементите,
предоперативно доказаната уроинфекция, предоперативните лабораторни показатели и анестезиологичния риск по ASA.
Eфективността на комбинирания метод (83,3%)
беше по-висока спрямо монотерапията (70,0%), като
разликата не беше сигнификантна (p=0,302) (Таблица
2). Не се установи статистически значима разлика и
по отношение на интра- и постоперативните усложнения, средното оперативно време, необходимостта
от допълнителни процедури и лечение на усложненията. Преобладаващият химичен състав на конкрементите в двете групи пациенти беше струвит.

ОБСЪЖДАНЕ:
Лечението на пациенти с коралиформени конкременти е сериозно предизвикателство и изисква
прецизно планиране на лечението, което понякога се
провежда на няколко етапа, опит от страна на хирурга
в различни хирургични техники и сериозна мотивация
от страна на пациента. Редица клинични наблюдения

СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ
Сравнителният анализ на базата данни от двете групи пациенти се извърши чрез Student t-test, Pearson
chi-square и Fisher`s exact test при ниво на значимост p
< 0,05. Анализите бяха извършени със SPSS v.19.
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Таблица 1 Предоперативни характеристики на пациентите
Средна възраст (години ±SD)
Съотношение мъже/жени
Дясна/лява страна
Предоперативна уроинфекция (n,%)
Рецидивна литиаза (n,%)
Повърхност на конкремента (mm2 ±SD)
Средна ширина на камъка (mm ±SD)
Средна дължина на камъка (mm ±SD)
Среден предоперативен серумен креатинин (µmol/l ±SD)
Предоперативен серумен Hg (g/l ±SD)
Предоперативен анестезиологичен риск по ASA (n, %)
• ASA 1 клас
• ASA 2 клас
• ASA 3 клас
Изолирани бактериални причинители (n,%)
• E. coli
• Klebsiella
• Proteus
• Enterococcus
Степен на хидронефроза (n,%)
• Без хидронефроза
• 1ва степен хидронефроза
• 2ра степен хидронефроза
• 3та степен хидронефроза

PCNL
56,2±13,62
56,7%/43,3%
66,7%/33,3%
11 (36,7%)
13 (43,3%)
2973,97±996,3
51,1±10,7
72,3±11,8
104,6±39,5
141,1±14,15

PCNL/SWL
45,39±11,64
27,8%/72,2%
44,4%/55,6%
8 (44,4%)
12 (66,7%)
3315,97±1570,3
53,9±17,0
75,8±16,7
91,1±35,4
142,9±20,8

p-value
0,008
0,052
0,131
0,594
0,117
0,360
0,485
0,400
0,239
0,729

10 (33,3%)
15 (50,0%)
5 (16,7%)

12 (66,7%)
5 (27,8%)
1 (5,6%)

0,075

7 (23,3%)
1 (3,3%)
1 (3,3%)
1 (3,3%)

0 (0%)
3 (16,7%)
4 (22,2%)
1 (5,6%)

22 (73,3%) 4(13,3%) 15 (83,3%) 2(11,1%)
3(10,0%)
0(0%)
1(3,3%)
1(5,6%)

0,029

0,547

като процедура с няколко нефростомни тракта, в
комбинация с ретроградна флексибилна уретерореноскопия - ендоскопска комбинирана интраренална
хирургия (ECIRS), в комбинация с последващи сесии
на SWL и др.
През 1983 г. Clayman и сътр., съобщава за възможностите и безопастността на PCNL при лечението на
отливъчни конкременти7. И до днес оперативното лечение на този вид калкулоза представлява предизвикателство към хирурга, изискващо стремеж за пълно
премахване на камъка при минимална травматичнст
и съхранение на бъбречна функция.8 Ефективноста на
PCNL за пълно отстраняване на коралиформен камък
в една процедура, варира между 49% и 78% в различни изследвания 8,9. В проучване на Al-Kohlany и сътр.
ефективността на метода при комлетна коралиформена литиаза достига до 49%.9 В две други изследвания, на El-Nahas и сътр. и Desai и сътр., ефективността
на метода е съответно 56.6% и 56.9%10,11. Soucy и сътр.,
съобщават за серия пациенти с по-висок процент на

установяват, че при пациенти с коралиформена литиаза лекувани консервативно, смъртността варира от
28 % до 47,5% 2-5. Ето защо въпреки трудностите за
постигане на пълно отстраняване на камъка, по-високия процент усложнения, необходимостта от продължително лечение на уринарната инфекция и високия
брой рецидиви, хирургичното лечение остава единствения метод, с който можем да съхраним бъбречна
функция.6 По тази причина продължава търсенето
и изследването на различни терапевтични схеми и
комбинация от хирургични методи, с цел повишаване ефективността на лечението за пълно отстраняване на конкрементите, с минимална инвазивност и
болничен престой и максимално съхраняване на бъбречната функция. Прекутанната нефролитотрипсия
наложила се, както основен и първи метод за хирургично лечение, може да се приложи самостоятелно
и в различни комбинации с други минимално инвазивни методи за лечение на бъбречната калкулоза. Тя
може да се извърши през един нефростомен тракт,
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Таблица 2 Резултати
Брой пациенти (n,%)
Ефективност (stone free rate) след процедурите (n,%)
Средно оперативно време (min ±SD)
Интраоперативни усложнения (n,%)
• Хеморагия
Постоперативни усложнения (n,%)
• Фебрилитет >38,5C
• Хематурия
• Бъбречна криза
• Steinstrasse
Лечение на усложненията (n,%)
• Медикаментозна терапия + URS
• Медикаментозна терапия
Химичен състав на конкрементите (n,%)
• Калциев оксалат монохидрат
• Калциев оксалат дихидрат
• Урат
• Струвит
• Цистин
Болничен престой (дни ± SD)

пълно отстраняване на камъка (78%), което се дължи
на големия процент (67%) пациенти в групата с камък
класифициран, като частично коралиформен, с разклонение към една единствена чашка. При нашата
серия пациенти с комплетна коралиформена литиаза,
честотата на пълно премахване на камъка в една сесия PCNL, извършена през един нефростомен тракт е
70,0%.
Невъзможността за отстраняване на части от камъка през един нефростомен тракт може да наложи създаването на допълнителни нефростомни канали, до
изолирани части на колекторната система - multitract
PCNL, с цел пълно отстраняване на камъка по време
на една оперативна процедура. Ограничаващ фактор
при този подход е относително високата честота 27%
до 53%, на усложнения, включително сепсис и кървене, изискващи хемотрансфузия, по-дълъг болничен
престой и по-високи разходи. 12-15.
Ендоскопската комбинирана интраренална хирургия (ECIRS) – едновременното изпълнение на PCNL и
флексибилна уретерореноскопия, е друг съвременен

PCNL
30 (62,5%)
21 (70,0%)
89,2±24,8

PCNL/SWL
18 (37,5%)
15 (83,3%)
91,2 ± 19,0

p-value

2 (6,7%)

1 (5,6%)

0,878

4 (13,3%)
3 (10,0%)
1 (3,3%)
1 (3,3%)

2 (11,1%)
1 (5,6%)
1 (5,6%)
1 (5,6%)

2 (6,7%)
7 (23,3%)

2 (11,1%)
3 (16,7%)

4 (13,3%)
2 (6,7%)
10 (33,3%)
13 (43,3%)
1 (3,3%)
5,3±1,15

1 (5,6%)
2 (11,2%)
0 (0%)
14 (77,7%)
1 (5,6%)
5,2±1,2

0,302
0,715

0,965

0,773

0,045
0,825

оперативен метод, който се изпълнява в един етап и
също осигурява повишаване на процента на пълно
отстраняване на камъка на един етап. При този метод
имаме възможност за:
T Осъществяване на PCNL през един нефростомен
канал и възможност за достъп до недостъпните
части на колекторната система с флексибилен ендоскоп въведен в уретера ретроградно, без необходимост от допълнителни перкутанни достъпи.
T Възможност за извършване на бъбречната пункция под ендоскопски контрол.
T Оглед на цялата кухинна система на бъбрека в
края на процедурата за идентифициране на остатъчни фрагменти и отстраняването им.
При направен сравнителен анализ на ефективността на ECIRS и PCNL, ECIRS показва по-висока ефективност – 85,7% срещу 63,5% след една процедура, но
като относителен недостатък на метода може да се
посочи необходимостта от допълнителна техническа
обезпеченост и втори опитен хирург.16
Приложението на екстракорпорална литотрипсия
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(SWL) като самостоятелен метод на лечение на коралиформена литиаза е с ниска ефективност с висок
процент усложнения.17,18 В комбинация с PCNL обаче,
повишава ефективността на пълното отстраняване
на коралиформени камъни.19,20 В различни клинични
проучвания, процента на пълно отстраняване на коралиформени камъни с SWL варира от 25,6 % до 74,4
%, а при комбиниране терапия на PCNL и SWL от 67,8
% до 90,5 %. 21
В нашата серия пациенти комбинирането на PCNL
и SWL осигури пълно отстраняане на камъка в 83.3 %
от случаите, спрямо 70.0% при прилагането на PCNL
като монотерапия.
При 88,9% от нашите пациенти подложени на комбинирана терапия беше извършена една сесия SWL
на 3-ти следоперативен месец, при 5,7% две сесии на
3-ти и 6-ти месец и при 5,7% на 3-ти,6-ти и 9-ти месец.
Средният размер на остатъчните камъни след PCNL
беше 11,6 mm, с локализация предимно в средна група чашки.
Сравнителният анализ на интра- и постоперативните усложнения не показва статистически значима
разлика между двете групи пациенти. По отношение
на усложненията двата подхода показаха отлично
ниво на безопасност. Като най-често усложнение в
двете групи се установи постоперативния фебрилитет, което е съпоставимо с резултати от други проучвания.22
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Перкутанна нефролитотрипсия и ретроградна
интраренална хирургия при лечение на бъбречни
камъни в долнополюсни чашки с размер > 15 mm
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Percutaneous nephrolithotripsy and
retrograde intrarenal surgery in the
management of lower pole renal
stones > 15

S. Hristoforov, O. Gatsev, P. Petrov, , K. Petkova, I. Saltirov
Clinic of Endourology and SWL, Department of Urology and Nephrology
Military Medical Academy, Sofia

РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

Въведение и цел: Перкутанната нефролитотриспия (PCNL) е метод на избор за лечение на големи по размер и/или усложнени конкременти в бъбрека. С развитието на
медицинските технологии и усъвършенстване на флексибилните ендоскопи и лазерните
апарати за литотрипсия, в някои клинични ситуации флексибилната уретерореноскопия
(fURS ) може да бъде приемлива алтернатива на PCNL. Целта на настоящото проучване е
да се извърши сравнителен анализ на ефективността и безопасността от приложението
на PCNL и ретроградната интраренална хирургия (RIRS), при лечението на бъбречни камъни с размер >15 мм, локализирани в долнополюсни чашки.
Материал и методи: Извършихме ретроспективен анализ на данните на 41 последователни пациента с конкременти локализирани в долна група чашки на бъбрека, с
размер над 15 mm. Пациентите бяха лекувани в Клиниката по ендоурология и ЕКЛ на
Военномедицинска академия, София, за периода от м. януари 2016 до м. декември
2017 година. При 29 от тях беше извършена PCNL, а при останалите 12 пациента, RIRS.
Ретроспективно се сравниха предоперативните характеристики на пациентите, ефективността на двата метода, оперативното време, вида и честотата на постоперативните
усложнения.
Резултати: Предоперативните характеристики на пациентите в двете групи бяха сравними. Размерите (средна дължина и ширина на конкрементите) също не показаха значими разлики. Ефективността на PCNL след една процедура беше по-висока (82.2%),
спрямо ефективността на RIRS (75.0%), но разликата не е сигнификантна (p=0.568). Не
се установи и статистически значима разлика в средното оперативно време, във вида и
тежестта на интра- и постоперативните усложнения в групите. Честотата на допълнителните процедури беше по голяма в групата пациенти, при които е извършена ретроградна
интраренална хирургия. Това се дължеше основно на необходимостта от екстрация на
стент, поставен интраоперативно (p=0.007) Средния болничен престой беше по-кратък
при RIRS групата - 2.75 ± 1.28 дни срещу 5.34 ± 1.69 дни при PCNL (p=0.000)
Заключение: Перкутанната нефролитотрипсия и ретроградната интраренална хирургия са безопасни и ефективни методи за лечение на конкременти в долен полюс на
бъбрека с размери над 15 мм.

Introduction and objective: Percutaneous nephrolithotripsy (PCNL) is accepted as
the procedure of choice for the treatment of large or complex renal calculi. With the development of medical technologies and the improvement of flexible endoscopes and laser
devices for lithotripsy, in some clinical situations, flexible ureterorenoscopy (fURS) may be
an acceptable alternative to PCNL. The objective of this study is to compare the efficacy
and safety of PCNL and RIRS in the treatment of lower pole renal stones sized > 15 mm.
Material and Methods: The medical records of 41 patients with lower pole kidney
stones over 15mm, were retrospectively reviewed. Patients were treated at Clinic of
Endourology and SWL in Military Medical Academy - Sofia from January 2016 to December 2017. 29 patients underwent PCNL , and 12 patients - RIRS. Data on patients’
preoperative characteristics, stone-free rates, operating times, intra- and postoperative
complications were retrospective compared.
Results: Patients’ preoperative characteristics were comparable between the two
groups. The size (mean length and width of stones) also did not show significant differences. The efficacy of PCNL after one procedure was higher - 82.2%, relative to RIRS effectiveness - 75.0%, but non-significant (p = 0.568). There was no statistically significant
difference in the mean operating time, the type and severity of the intra- and postoperative complications of the groups. The auxiliary procedures rate was significantly higher in
the RIRS group. This was due to the necessity of extracting a stent placed intraoperatively
(p=0.007). Mean hospital stay was shorter in the RIRS group - 2.75 ± 1.28 days versus
5.34 ± 1.69 days in PCNL group (p=0.000).
Conclusion: Percutaneous nephrolithotripsy and retrograde intrarenal surgery are safe
and effective methods for treatment lower pole calculi > 15 mm.
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ВЪВЕДЕНИЕ

ност между PCNL и RIRS, при лечение на конкременти
локализирани в долен полюс на бъбрека, с размери
над 15 mm.

През последните десетилетия минимално инвазивните методи за лечение на уролитиаза почти изцяло
изместиха отворените урологични операции. Перкутанната нефролитотрипсия, екстракорпоралната
литотрипсия и уретерореноскопията сa методи за лечение с висока ефективност, и ниска честота на усложнения, при спазване на показанията за тяхното прилагане и достатъчно опит на хирурга.
Екстракорпоралната литотрписия е метод на избор
за лечение на неусложнени конкременти в бъбрека с
размери до 20 mm. Но освен размера, множество други фактори като химичен състав (брушит, калциев оксалат монохидрат, цистин) локализация на конремента
(уретер, легенче, бъбречни чашки) анатомични аномалии и особености на колекторната система на бъбрека, придружаващи заболявания и хабитус на пациента, налична апаратура и др., могат да повлияват върху
ефективността на метода.1 При камъни разположени в
долнополюсни чашки ефективността на SWL при камъни с размер под 20 mm намалява до 50% 2,3,6. Ето защо в
препоръките на Европейската асоциация по урология
ендоурологичните методи за лечение на камъни с тази
локализация са посочени като метод на избор, при неблагоприятни фактори за SWL.1
Перкутанната нефролитотрипсия е метод на избор в
лечението на големи по обем и/или усложнени конкременти в бъбрека1. Въпреки високата ефективност, методът е свързан и с най-висок процент усложнения. В стремеж за намаляване на тези усложнения, през последните
години все по широко се налага минитюризацията на
метода, с използване на инструменти с по-малък диаметър. По този начин PCNL стана ефективна алтернатива
за лечение на камъни в долнополюсни чашки, поради
директен достъп до камъка и много висок процент на
пълно отстраняване на камъка на един етап 7.
С технологичното усъвършенстване на флексибилните уретерореноскопи и лазерните апарати за
литотрипсия, се повиши ефективността на метода на
fURS - RIRS, за лечение на камъни във всички отдели на
колекторната система. fURS може да бъде първи избор
за лечение при камъни резистентни на SWL или разположени в долна група чашки, каликс дивертикул, при
пациенти с висок BMI, скелетни деформации, хеморагични диатези и др 2-5.
Цел на това проучване е да направим ретроспективен сравнителен анализ между ефективност и безопас-

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Извършихме ретроспективен анализ на данните на
41 последователни пациента с конкременти локализирани в долна група чашки на бъбрека, с размер над 15
mm. Пациентите бяха лекувани в Клиниката по ендоурология и ЕКЛ на Военномедицинска академия, София, за периода от м. януари 2016 до м. декември 2017
година. При 29 от тях беше извършена PCNL, а при останалите 12 пациента RIRS. Ретроспективно се сравниха предоперативните характеристики на пациентите,
ефективността на двата метода, оперативното време,
вида и честотата на постоперативните усложнения.
Предоперативното изследване на пациентите
включваше анамнеза, физикален преглед, лабораторни изследвания и оценка на анестезиологичния риск
по ASA. За точно планиране на оперативния достъп
и оценка на бъбречната анатомия и функция, предоперативно бяха извършени ехография и рентгеново
контрастно изследване на отделителната система (компютърна томография (КАТ) и/или венозна урография
(IVU). Размерите на конкрементите бяха определени от
най-дългите диаметри, измерени на рентгенологичните изследвания, а при множествена литиаза, като сума
от най-големите диаметри.
Изследването включва, както пациенти на които е
извършена стандартна перкутанна нефролитотропсия,
така и пациeнти при които е приложена mini-PNL. В
нашия център техниката и на двата метода включва
ретроградна катетеризация на уретера и ретроградна
уретеропиелография, пункция на бъбека под ехографски или рентгенов контрол, или комбиниран метод и
дилатация на нефростомен канал. При стандартната
перкутанна нефролитотрипсия за дилатация използваме метален телескопичен дилататор на Alken до 25 Fr.,
като върху последния дилататор се въвежда работния
шафт на ендоскопа. При извършването на mini-PNL
дилатацията се извърва едностъпково, с метален дилататор 15 Fr, върху, който се въвежда работния шафт.
След извършване на нефроскопия, литотрипсията се
извършва с ултразвукова сонда или с Holmium: YAG
лазер. Операцията завършва с поставяне на 20 Fr, при
стандартната и 12 Fr при mini-PNL нефростома. При селектирани пациенти (неусложнена операция, кратка
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продължителност на операцията, липса на придружаващи анатомични аномалии и уринарна инфекция)
извършваме tubeless PCNL, с поставяне на уретерен
стент.
Нефростомата се изважда в деня след операцията,
а стента, при tubeless процедурите след 2-4 седмици.
RIRS (fURS) извършваме под спинална анестезия,
в положение на пациента за литотомия. Процедурата
започва съса семиригидна уретероскопия с цел оценка на ширината и еластичността на уретера и с цел
установяване на недиагностицирана допълнителна
патология, като камъни в уретера, уретерални стриктури и други. Освен това по този начинн постигаме
и относителна дилатация на интрамуралната част на
уретера, което спомага за атравматичното и безопасно
въвеждане на уретералния шафт за достъп. При всички
болни стандартно се поставя работен и обезопасителен водач до бъбрека. Предпочитаме да работим през
уретерален шафт за достъп с размер 11/13 Fr., който ни
осигурява възможност за многократно атравматично
въвеждане на ендоскопа в уретера, ниско налягане
на иригационната течност по време на манипулацията, дренаж на колекторната система с подобряване на
видимостта, и атравматична екстракция на по-големи
фрагменти от камъка. Литотрипсията на конкремента
се извършва с 80/100W Holmium:YAG laser (Varsa Pulse
PowerSuite, Lumensi) с 220nm лазерен светловод. 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 процедурата по преценка на оператора, беше поставян уретерален стент в
зависимост от оперативното време, анатомични фактори, функционално състояние на бъбрека и др.
За оценка на терапевтичния резултат при всички
пациенти бяха прилагани образни методи, включващи
трансабдоминална ехография и/или обзорна рентгенография на първи следоперативен месец. Ефективността на операцията беше определяна по липсата на
остатъчни фрагменти от конкрементите или наличието на остатъчни фрагменти с размери под 5 mm, на
контролно образно изследване. Оперативното време беше изчислявано от момента на позициониране
на пациента на операционната маса в положение за
операция и подготовка на оперативното поле, до завършването на операцията. Безопасността на методите
беше определяна по честотата и тежеста на интра- и

постоперативните усложнения. Критерий за постоперативен фебрилитет беше наличието на телесна температура над >38,5°C в постоперативния период, без
наличието на диагностични критерии за сепсис.
Статистическият 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
p<0,05. Анализите бяха извършени със SPSS.

РЕЗУЛТАТИ
Предоперативните характеристики на пациентите бяха сравними в двете групи пациенти. (Таблица 1)
Средната дължина и ширина на конкрементите разположени в долна група чашки беше сравнима в двете
групи, като в част от пациентите имахме данни за множествена литиаза, включително и с конкременти разположени извън долнополюсни калици.
Не се установи сигнификантна разлика в ефективността на перкутанната нефролитотрипсия и ретроградната интраренална хирургия, след извършването
на една процедура. При PCNL постигнахме пълно отстраняване на камъка след една процедура в по-голям процент от случаите - 82,8 %, а в групата на RIRS
съответно в 75,0 %. Рaзликата не беше статистически
значима (p=0.568). Несигнификантна разлика се отчете
и при средното оперативно време, като при пациентите при които е извършена RIRS средното оперативно време беше 69 минути, докато при перкутранната
нефролитотрипсия то беше 80 минути (р=0.275). Средният болничен престой беше сигнификантно по-голям
в PCNL групата 5,34 +1,69 дни срещу 2,75 +1,28 дни при
тези при, които беше извършен RIRS (р=0.000). Честотата на допълнителните процедури беше по голяма в
групата пациенти, при които е извършена ретроградна
интраренална хирургия (р=0.007). Това се дължеше основно на необходимостта от екстация на стент, поставен интраоперативно. (Таблица 2)

ОБСЪЖДАНЕ
Съвременните правила за персонализиран подход
при лечението на пациенти с камъни в горния уринарен тракт налагат да се избере метод за лечение, който
да осигури максимална ефективност, при максимална
безопасност и съхранение на бъбречна функция.
Все още извършването на екстракорпорална литотрпсия е първи избор за метод за лечение на неусложнени конкременти в бъбрека с размери до 20 mm.
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Таблица 1. Предоперативни характеристики на пациентите
Средна възраст (години ± SD)
Съотношение мъже/жени (%)
Локализация на конкремента (n,%)
• десен бъбрек
• ляв бъбрек
Средна дължнина на конкремента (mm ± SD)
Средна ширина на конкремента (mm ± SD)
Среден предоперативен серумен креатинин (μmol/l ± SD)
Среден предоперативен серумен хемоглобин (nmol/l ± SD)
Рецидивна литиаза (n,%)

PCNL
52.3 ± 15.0
51.7%/48.3%

RIRS
50.5 ± 14.7
41.7%/58.3%

p-value
0.740
0.558

13 (44.8%)
16 (55.2%)
21.7 ± 8.4
14.4 ± 5.9
86.9 ± 20.6
147.2 ± 15.9
4 (13.8%)

7 (58.3%)
5 (41.7%)
21.1 ± 8.7
14.1 ± 5.9
78.0 ± 17.0
136.7 ± 17.9
3 (25.0%)

0.431
0.840
0.873
0.183
0.095
0.386

PCNL
24 (82.8%)

RIRS
9 (75.0%)

p-value
0.568

3 (10.3%)
2 (6.9%)
1 (3.4%)

2 (16.7%)
3 (25.0%)
6 (50.0%)

5 (17.2%)
5.34 ± 1.69
80.69 ± 35.2

2 (16.7%)
2.75 ± 1.28
69.17 ± 27.7

Таблица 2. Резултати
Ефективност след една процедура (n,%)
Допълнителни процедури (n,%)
• SWL
• URS
• Екстракция на Stent JJ
Постоперативни усложнения (n,%)
Фебрилитет >38,5о C
Болничен престой (дни ± SD)
Средно оперативно време (min ± SD)

70
60
50
40
30
20
10
CaOx Монохидрат

CaOx Дихидрат
PCNL

Урат

0.965
0.000
0.275

на конкремента, локализация на камъка и анатомични
особености на колекторната система, хабитус и придружаващи заболявания на пациента, наличен инструментариум и опит на оператора и др 1.
В нашето проучване направихме ретроспективен
анализ на резултатите от перкутанна нефролитотрипсия и ретроградна интраренална хирургия, при
лечението на конкременти в долен полюс на бъбрека,
които са с размер по-голям от 15мм.
Извършването на перкутанна нефролитотриспия е
доказано ефективен метод при лечението на конкременти в долен полюс независимо от размера на конкремента, като ефективността спрямо ЕКЛ нараства
с увеличаване на размера на камъка. При сравнение
между SWL, fURS и PCNL – перкутанната нефролитотрипсия постига най-високата ефективност след една
процедура, но с по-висок процент на интра- и постоперативните усложнения7-9. Въпреки високата си ефективност, рискът от усложнения при PCNL се движи в
порядъка от 0,03% до 10%.10,11 Усложненията най-често
са интра и постоперативна хеморагия, артериовенозна
фистула или псевдоаневризма, увреждане на съседни

80

0

0.007

Струвит

RIRS

Графика 1. Преобладаващ химичен състав
При изследване ефективността на екстракорпоралната литотриписия за солитарни конкременти разположени е пиелона, тя достига до 80%. При лечението на
конкременти разположени в долно полюсни чашки,
ефективността на метода спада до 50%2,3,6 Затова при
лечението на камъни разположени в долнополюсни
чашки ендоурологичните методи са за предпочитане,
поради по-висок процент на пълно отстраняване на
камъка в една процедура. Избора на оперативен метод
зависи от много фактори – размери и химичен състав
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органи, сепсис, хидроторакс и др.
Стремежът за намаляване на инвазивността на метода, при запазване на неговата ефективност, доведе
до минитюризация на инструментите и въвеждането на
т.нар mini-PNL техники. Минимално-инвазивната перкутанна нефролитотрипсия за първи път е веведена в
педиатричната практика, за лечение на камъни в бъбрек
апри деца, но много бързо след това започва да се прилага успешно и при възрастни. При създанането на метода, Jackman описва оперативна техника със създаване
на нефростомен канал 11 Fr, докато Nagele и сътр. използва 18 Fr, а Lahme и сътр. 15 Fr. при приложението на
метода при възрастни пациенти.12,13 В нашия център успешно прилагаме, както стандартна перкутанна нефролитотрипсия (25 Ch), така и mini-PNL (18 Ch) и micro-PNL
(4.5 Ch). При сравняването на ефективността на mini PNL
и стандартна PCNL, не се установява значима разлика14,15,
но има намален риск от кървене, интра- и постоператини усложнения и по-кратък болничен престой, при използването на инструменти с по-малък калибър 16,17.
С усъвършенстването на флексибилните ендоскопи
и апаратите за лазерна литотрипсия се разкриха нови
възможности за минимално инвазивно трансуретрално лечение на конкременитите в горния уринарен
тракт. RIRS, спрямо PCNL е приемлива алтернатива за
лечение на конкременти локализирани в долнополюсни чашки. Въпреки качествата на съвременните флексибилни ендоскопи, лимитиращите фактори за SWL
при лечение на долнополюсни конкременти, се оказват и лимитиращ фактор и за прилагане на RIRS. (неблагоприятната бъбречна анатомия – инфундибулопелвечен ъгъл <70, дължина на инфундибуламата >5мм и
ширина на инфундибулата <5мм) 18,19, 20
Извършването на RIRS е свързано с по-малко и
по-леки усложнения в сравнение с PCNLT. Затова, RIRS
се предпочита при пациенти с повишен оперативен
риск, пациенти с наднормено тегло или при пациенти
с нарушен коагулационнен статус, при които извършването на перкутанна нефролитотрипсия е противопоказно.
В нашето проучване ефекасността от прилагането
на стандартна и mini-PNL, при лечението на камъни в
долнополюсни чашки с размер > 15 mm, беше по-висока след една процедура (82.2%), спрямо групата при
която извършвахме RIRS (75.0%), макар че тази разлика
не беше статистически значима (p=0.568). В двете групи конкрементите бяха със сходни размери, съответ-

но дължина 21.7 ± 8.4 и 21.1 ± 8.7 и ширина 14.4 ± 5.9
спрямо 14.1 ± 5.9 съответно при PCNL и RIRS групата.
В сходно проучване Giusti G. и сътрудници отбелязват
пълно отстраняване на камъка след една процедура
при стандартна PCNL 94.0% срещу 77.5% при пациенти, на които е извършена mini-PNL.20 Orhan K. и сътрудници, докладват за успех след една процедура в 91.8%
при PCNL и в 66.6% при RIRS, приложени за лечение на
конкременти над 20 mm, но не само разположени в долен полюс на бъбрека.22,23
Средното оперативно време беше по дълго в групата на PCNL (80.69 ± 35.2) в сравнение с групата на RIRS
(69.17 ± 17.7), но без сигнификантна разлика. Средния
болничен престой също е по-продължителен в групата
на PCNL в сравнение с този от на RIRS, което се дължи
на поставянето на постоперативен перкутанен дренаж, който се сваля на следващия постоперативен ден.
Резултатите от нашето проучване показаха сигнификантна разлика между двете групи по отношение на
необходимостта от допълнителни процедури. В групата при която е извършен RIRS, при 6 пациента (50%) интраоперативно беше поставен уретерален стент което
налагаше повторна хоспитализация и анестезия за отстраняването му. И при двете групи, като най-често постоперативно усложнение се наблюдава фебрилитет
над 38.5°C, съответно при 17.2% от пациентите в групата на PCNL и при 16.7% от пациентите в групата на RIRS.
Настоящото проучване има няколко ограничения.
То е ретроспективно, сравнително върху малка група пациенти. Бъдещи проспективни рандомизирани
проучвания върху по-големи групи, ще могат да дадат
по-точен отговор за предимствата и недостатъците на
перкутанната нефролитотрипсия и ретроградната интраренална хирургия при лечение на пациенти с бъбречни камъни с тази локализация и размери.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резултатите от анализa на нашите данни показват, че
PCNL и RIRS са ефективни и безопасни методи за лечение на бъбречни конкременти, разположени в долна
група чашки, с размер над 15 mm. Ефективността на
PCNL беше по-висока в сравнение RIRS, но при по-продължителен болничен престой, а RIRS от своя страна е
свързана с по-висок брой допълнителни процедури за
екстракция на поставения интраоперативно стент, за
което е необходима повторна хоспитализация и анестезия.
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Трансартериална емболизация на
ренални съдови лезии след перкутанна
нефролитотомия
E. Попов, А. Попов, Д. Златанов, В. Иванов, Н. Стоянов,
K. Ибрахимов
Отделение по урология, МБАЛ ”Аджибадем Сити Клиник
Токуда Болница” – София

Transarterial embolization of renal
vascular injuries after percutaneous
nephrolithotomy

E. Popov, A. Popov, D. Zlatanov, V. Ivanov, N.Stoyanov, K. Ibrachimov

РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

Въведение: Перкутанната нефролитотомия (ПСНЛ) е ефективна и безопасна
процедура за хирургично лечение на уролитиаза. Въпреки това метода има специфични интра и постоперативни усложнения, като кървенето е едно от най-често
срещаните. В повечето случаи хеморагията позволява консервативно лечение. В
случаите на артерално кървене бъбречната ангиография и селективна емболизация са метод на избор при диагностиката и лечението на това животозастрашаващо усложнение.
Цел: Целта на нашето проучване е да оценим ефективността на перкутанната
трансартериална емболизация при лечението на ренално артериално кървене
след ПСНЛ.
Материал и методи. Извършихме ретроспективно проучване за периода март
2014 - април 2017 година на 12 пациента, при които е извършена ренална селективна ангиоемболизация, по повод значима ренална артериална хеморагия след
ПСНЛ. Оценени са локализацията, броя и типа на кървящите лезии, както и резултата от емболизацията.
Резултати: От проучените 12 пациента 7 са мъже и 5 жени. Хематурията е наблюдавана непосредствено постоперативно (първите 12 часа) при 6 пациента (50 %),
през първата седмица след процедурата при 4 пациента (33,3%) и на по-късен
етап при 2 пациента (16,6 %). Ангиографското лечение на пациентите с масивно
артериално кървене след ПСНЛ беше успешно в 91,6% от случаите (11 от 12 пациенти), което показва че перкутанната транскатетърна емболизация е метод на първи избор при лечението на повечето ренални съдови наранявания. При пациентът,
при който емболизацията не успя да преустанови хематурията, беше подложен на
оперативно лечение и беше извършен шев на бъбрека. Реналната ангиография
установяви като източник на кървенето псевдоаневризма при 7 пациента, артерио-венозна фистула при 2 пациента и артериална лацерация при 3 пациента.
Като емболизиращ материал се изполваха енодваскуларни спирали при всички
пациенти. При 2 пациента (16,6 %) не е установена убедително локализацията на
съдовата лезия и не е извършена емболизация със спонтанно преустановяване на

Introduction: Percutaneous nephrolithotomy (PCNL) represents a safe and efficient
procedure in the surgical management of renal lithiasis. Nevertheless, surgeons have to
face specific complications during and after the procedure, hemorrhage being one of the
most common. In most cases the injuries are self-limited and do not need a surgical
intervention. Renal arteriography with selective angiographic embolization is needed in
patients with massive hemorrhage or continuous hematuria.
Aim: Our objective was to evaluate the effectiveness of percutaneous transarterial embolization for the treatment of renal arterial post-PCNL bleeding.
Material and method: This retrospective study was performed between March 2014
and april 2017 and included 12 patients who had undergone renal embolization due
to significant post-PCNL renal artery bleeding. The site, number, and type of bleeding
lesions, and the result of the embolization procedure were recorded. We report on the
incidence, treatment, radiological and clinical results of these serious vascular injuries at
our institution.
Results: Our group of 12 patients includes 7 men and 5 women. Hematuria has been
observed immediately postoperatively (during the first 12 hours post-op) in 6 patients
(50 %), during the first week post-op in 4 patients (33,3%) and on latter stage in 2
patients (16,6 %). In our group of patients with massive arterial bleeding following PCNL
angiogrphaic success has been observed in 91,6% of the cases (11 of 12 patients), which
shows that percutaneous transcatheter embolization is the procedure of choice in the the
treatment of vascular renal lesions during PCNL. The only patient in whom the embolization was unable to stop the bleeding has been subjected to open surgical renal suture.
The renal arteriogram found arterial pseudoaneurism in 7 patients, arterio-venous fistula
in 2 patients and arterial laceration in 3 patients. Endovascular coils has been used as an
embolization material in all patients. In 2 patients (16,6 %) site of active bleeding hasn`t
been visualizaed suring the renal, so embolization wasn`t performed, with spontaneous
cessation of the hemorrhage in the following days . The severity of the hematuria after
PCNL is influenced by many factors, including mean stone size and mean operative time
and is correlated with duration of hospitalization and mean hemoglobin drop.

Department of Urology, MBAL Acibadem, City Clinic,
Tokuda Hospital, Sofia
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Conclusions: Percutaneous transarterial embolization of the injured vessel is an effective, minimally invasive and relatively easy procedure in experienced centers, with high
rate of success and immediate benefits, thus saving the patient from the morbidity that
results from severe renal bleeding.
Key words: Angiography; Embolization, therapeutic; Lithotripsy; Nephrostomy, percutaneous

хеморагията в последващите дни. Тежестта на хематурията след ПСНЛ се влияе от
много фактори, включително размера на конкремента, средното оперативно време и корелира с времето на болничен престой и спадането на хемоглобина
Заключение. Перкутанната трансартериална емболизация при лезия на ренални
съдове по време на перкутанна нефролитотрипсия е ефективен, минимално инвазивен ангиографски метод, който дава висок процент успеваемост и незабавно
прекратяване на хеморагията. Методът е първи избор при лечение на това животозасташаващо усложнение на перкутанната нефролитотрипсия.
Ключови думи: ангиография, ендоваскуларна емболизация; перкутанна нефролитотрипсия

ВЪВЕДЕНИЕ:

изследване. При пациентите, при които се установена
съдова лезия по време на реналната ангиография, на
същия етап се проведе суперселективна ендоваскуларна емболизация. Използвхме феморален артериален достъп с последваща абдоминална аортограма,
за да се оцени съдовата анатомия, прецени наличието
на аксесорни ренални артерии и се изключи ятрогенна травма на екстраренални съдове. Като следваща
стъпка извършвахме селективна ренална артериография за оценка на ипсилатералната ренална артерия и клоновете ù (Фиг 1а).
След установяването на наличието, локацията и
типа на съдовата лезия се извършваше суперселективна катетеризация на засегнатия клон на реналната артерия. При всички пациенти със съдова увреда
поставянето на ендоваскуларни спирали целеше изключването на лезията от бъбречната циркулация, без
засягане на кръвотока до останалия паренхим на бъбрека (Фиг. 1 б). Контролна артериограма се провежда
след 3 до 5 минути за да се потвърди постигането на
облитерация на лумена на засегнатия клон. След емболизацията бяха проследени отзвучаването на симптомите на хеморагия, както и нивата на хемоглобин и
серумен креатинин.

Перкутанната нефролитотрипсия (ПСНЛ) е безопасна и високоефективна терапевтична процедура
при лечение на уролитиаза. Методът измести отворената бъбречна хирургия за нефролитиаза при пациенти от всякакви възрасти и при почти всички типове конкременти. Тази оперативна техника осигурява
много висок процент успеваемост, при минимална
травма и болничен престой и нисък процент усложнения. Честотата на клинично значимите хеморагии,
като усложнение след ПСНЛ, варира от 0.8% до 7% 1-8.
Наблюдаваната честота на съдови увреди и последваща хеморагия е в пъти по-ниска при ПСНЛ в сравнение с отворената хирургия за нефролитиаза 4.

ЦЕЛ:
Целта на настоящето проучване е да оценим ефективността на перкутанната трансартериална емболизация при лечението на ренално артериално кървене
след ПСНЛ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ:
Проведохме ретроспективно проучване на 568
пациента, при които е извършена ПСНЛ за периода
март 2014 - април 2017. Проучваните параметри за
всеки пациент са характеристики на пациента, на
кокремента, хирургичната техника, постоперативните покзатели, находката от реналната ангиография и
ефекта от последвщата емболизация, както върху наличното кървене, така и в средносрочен аспект върху
нивата на сермния креатитин.
Всички пациенти с клинично значима хеморагия
след ПСНЛ (l2 пациента, 2,11 %) бяха подложени на
ренална ангиография, като първи избор на образно

РЕЗУЛТАТИ:
От проучените 12 пациента 7 (58,3%) са мъже и 5
(41,6%) са жени. Средната възраст на пациентите е 51.5
години (45 до 62 години). Средния период на проследяване е 9.8 месеца (между 5 и 17 месеца). Хематурията е наблюдавана непосредствено постоперативно
(първите 12 часа) при 6 пациента (50 %), през първата
седмица след процедурата при 4 пациента (33,3%) и
на по-късен етап при 2 пациента (16,6 %). При 5 пациенти (41,6%) водещия симптом е болка в съответната
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Фигура 1. Селективна ангиограма на лява ренална артерия показваща (дясно) псевдоаневризма (стрелка); и (ляво) успешна оклузия на артериалния клон
кръвоснабдяващ аневризмата и псевдолипса на кръвоток в нея

установяване на хеморагията в последващите дни.
След успешна емболизация, хматурията спира
напълно в рамките на 1-3 дн. В нашата серия пациенти
не наблюдавахме усложнения съврзани с ангиографската манипулация – емболизация на здрави съдове,
ренален инфаркт, хематом на пункционното място.
В острия момент на хеморагия при всички пациенти бе наблюдавано значително спадане на нивата
на хемоглобина, спрямо изходните стойност (средно
спадане на Хб 36,4 г/л, 28-45 г/л), както и умерено покачване нивата на серумен креатинин, което обаче
не доведе до нужда от диализно лечение при нито
един от пациентите. След емболизацията, при нито
един от пациентите не се наложи допълнително хемотрансфузия и не се наблюдава допълнително влошаване на бъбречната функция, изразено с покачване
на стойностите на серумния креатинин. При никой от
пациентите не бе наблюдаван пост-емболизационен
синдром, като при всички пациенти субективните оплаквания намаляха и изчезнаха в първите дни след
емболизацията.

лумбална област и спадане на стойностите на хемоглобина, при 4 (33,3 %) масивна хематурия и при 3 (25
%) протрахирано кървене от нефростомния катетър.
В нашата група пациенти с масивно артериално кървене след ПСНЛ е наблюдаван успех при ангиографското лечение в 91,6% от случаите (11 от 12 пациенти),
което показва че перкутанната транскатетърна емболизация е метод на първи избор при лечението на
ренални артериални съдови наранявания. Пациентът,
при който емболизацията не постигна успех за преустановяване на хематурията беше подложен на оперативно лечение и беше извършен шев на бъбречния
паренхим. Реналната ангиография установяви като
причина за кървенето псевдоаневризма при 7 пациента, артерио-венозна фистула при 2 пациента и артериална лацерация при 3 пациенти. Като емболизиращ
материал бяха използвани ендоваскуларни спирали
при всички пациенти. При 2 пациенти (16,6 %) не се
установи убедително локализацията на съдовата лезия и не се извърши емболизация. При тези пациенти
с консервативни методи за лечение се постигна пре40
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отливъчен конкремент (8,3 %) и нито един пациент от
нашата група не е бил с единствен бъбрек. Причините
за тези разлики между разлините проучвания са, както техническите различия в оперативната техника на
ПСНЛ, така и на относително малката честота на тези
усложнения, което налага провеждането на по-големи мултицентрични проучвания, за точна оценка на
рисковите фактори за клинично значима хеморагия
след ПСНЛ.
Наблюдаваната честота от 2,1 % на сериозна ятрогенна хеморагия след ПСНЛ в нашата серия пациенти
е подобна на тази цитирана в други проучвания между 0.8% и 7% 1-9.
Ендоваскуларните процедури все по-често се използват за точно диагностициране и ефективно лечение на съдови усложнения след перкутанна ренална
хирургия8, 9, 11, 12, 17-19 бъбречни биопсии8,13 и травма
14,15
както и при редките вродени артериовенозни
малформации16,17. Чрез оклузия на наранения съд,
емболизацията постига ефект подобен на хирургичното лигиране, но с много по-малка травматичност.
Минимално инвазивния характер на процедурата и
бързото спиране на хеморагията в комбинация с минималната загуба на функционален бъбречен паренхим, прави суперселективната ренална емболизация
предпочитан метод в тези случаи.

ПСНЛ е метод на избор при лечението на повечето
големи по обем бъбречни конкременти. Въпреки че
тази техника е безопасна и високоефективна, се наблюдават и различни по своята тежест усложнения.
Усложненията свързани с масивна постооперативна
хеморагия могат да бъдат животозастрашаващи 1-5.
Кървенето може да се появи при пукцията и дилатацията на нефростомния тракт, но най-често се поставянето на нефростомата след манупулацията спомага
за неговото спиране.9 Лезията на по-големи артериални съдове исискват активно поведение. Тези лезии са
най-често в областта на задна или предна сегментни
артерии, много по-рядко в областта на по-малките интерлобуларни артерии, които са заобиколени от плътен бъбречен паренхним и по-тази причина по-лесно
биват тампонирани от нефростомния катетър9. Този
факт е налице и при нашата група пациенти при които
лезиите са основно в по-широките, по-проксимални
клонове на реналната артерия, основно сегментни
артерии. Транспаренхимния постеро-латерален ход
на пункцията, насочен към форникса на задна чашка
от средна или долна група е теоретично най-безопасния, тъй като нефростомния тракт преминава през
аваскуларната линия на Brodel (най-слабо кръвоснабдената част от бъбречния паренхим) 8,10. Следва да се
има впредвид че това е относително, тъй като 8 пациента (66,6 %) от пациентите при които се е наложила
емболизация са с такъв достъп до бъбречните кухини.
Много автори описват корелация между множествените достъпи при ПСНЛ и постоперативните съдови усложнения 7,10. Въпреки логично, по-голямата
статистическа възможност за ренална съдова лезия
при формирането на няколко нефростомни тракта,
всички пациенти при които се наложи емболизация
в нашата серия имат само един нефростомен тракт.
Srivastava описва размер на конкремента ≥2.97 cm
като статистически значим рисков фактор за постоперативна хеморагия при ПСНЛ6. В нашата серия пациенти средния размер на конкремента е 2,8 см (2,1 – 4,5
см) . El-Nahas заключава, че значими рискови фактори
за значима хеморагия след ПСНЛ включват пнкцията
на горна група чашки, единствен бъбрек и отливъчен
конкремент7. За разлика от това заключение в нашата
серия пациенти 4 пациента (33,3 %) са с достъп през
горна група чашки, докато останалите 8 (66,6 %) с достъп през долна група чашки. Само 1 пациент е имал

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Перкутанната трансартериална емболизация на
наранените ренални съдове е ефективен, минимално
инвазивен ангиографски метод за лечение на артериални лезии, който дава висок процент успеваемост и
незабавно прекратяване на хеморагията. Методът е
първи избор при лечение на животозасташаващо артериално кървене, като усложнение на перкутанната
нефролитотрипсия.
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Colon perforation in
percutaneous nephrolithotomy:
prevention, diagnosis and
treatment

K. Davidov, E. Popov, D. Zlatanov, V. Ivanov, N.Stoyanov, K. Ibrachimov

РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

Перфорацията на колона е изключително рядко усложнение при перкутанната бъбречна хирургия с честота под 1%, но тя може да има тежки животзастрашаващи
последствия.
Целта на нашето изследване е да проучим възможностите за предотвратяване,
навременната диагностиката и терапевтичното поведение при възникване на това
сериозно усложнение, като анализираме клиничен случай от нашата практика и
направим литературен обзор по темата.
Перфорацията на колон при перкутанната бъбречна хирургия може да се предотврати с адекватна преоперативна оценка и идентифицирането на пациентите с
висок риск за него. Най-важните рискови фактори са: напредналата възраст и аномалии на пикочната система, като например подковообразен бъбрек. Р
Ранната диагноза и лечение при настъпване на това усложнение са изключително
важни. При навременно поставена диагноза и екстраперитонеално нараняване на
дебелото черво, около 85% от случаите могат да бъдат лекувани консервативно.
Активното наблюдение на пациентите за клинично влошаване със симптоми на
перитонит или сепсис, може да позволи ранно поставяне на диагнозата и навременно хирургично лечение при необходимост.
Ключови думи: перфорация на колона, перкутанна нефролитотомия, усложнения.

Although colonic perforation is an extremely rare complication of percutaneous kidney
surgery, with a 1% incidence, it can have potentially serious consequences.
The objective of this article is to emphasize the most important points for the prevention,
diagnosis and management of this serious complication by presenting an illustrative case.
Prevention is based on adequate preoperative evaluation and the identification of highrisk patients. Among the most important risk factors are: advanced age and abnormalities
such as horseshoe kidney.
Early diagnosis and treatment are extremely important since approximately 85% of cases
can be managed conservatively. However, strict vigilance should be carried out in order
to detect any sign of clinical deterioration such as peritonitis or sepsis and thus establish
aggressive and opportune treatment.
Key words: colon perforation, percutaneous nephrolithotomy, complications.
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ВЪВЕДЕНИЕ

нормален. Лабораторните изследвания показват левкоцитоза (18,6 g/l). На извършената компютърна аксиална томография (КАТ) се визуализира преминаване
на нефростомния катетър през асцендентния колон
(Фиг. 1).
Под флуороскопски контрол се извърши извагдане на нефростомата, до попадането и в лумена на
колон асценденс, превръщайки я в колостомен катетър (Фиг. 2). Започна се терапия с широко-спектърни
антибиотици за 14 дни и пациента се постави на течно-кашава диета. След 14 дни нефростомния катетър,
репозициониран като колостома, се екстрахира. След
10 месеца проследяване пациента е свободен от конкременти и без данни за колоренална или коло-кутанна фистула.

Перкутанната нефролитотомия (ПСНЛ) е ефективна и безопасна минимално инвазивна ендоскопска
оперативна техника за лечението на бъбречна литиаза1. Въпреки това тя се смята за най-инвазивния метод
от съвременните ендоурологични методи с най-висок процент усложнения с различна тежест, с честота
от 3% до 83 %, според различни автори. Голяма част
от тези усложнения могат да се лекуват консервативно, като ограничено кървене или следоперативен
фебрилитет. Честотата на тежките усложнения при
ПСНЛ като сепсис, бъбречен кръвоизлив, налагащ
оперативно лечение, или лезия на съседни органи
като черен дроб, слезка или колон, е много по-ниска.
Без съмнение едно от най-тежките усложнения е перфорацията на колона, и въпреки че неговата честота
е изключително ниска (0.2-0.8%), то може да има сериозни последствия като развитие на сепсис, перитонит, или формирането на абцеси, нефро-колична или
коло-кутанна фистула 2,3.
Целта на нашето изследване е да проучим възможностите за предотвратяване, навременната диагностиката и терапевтичното поведение при възникване на това сериозно усложнение, като анализираме
клиничен случай от нашата практика и направим литературен обзор по темата

ОБСЪЖДАНЕ
За предотвратяване на сериозни усложнения при
нараняване на дебелото черво при извършване на
ПСНЛ е важно ранното поставяне на диагнозата и
правилното терапевтично поведение. Перфорацията
на колона е усложнение на перкутанната ренална хирургия, с ниска честота (под 1%) и тази ниска честота
се обуславя от факта, че аномалната ретроренална
позиция на колона се наблюдава рядко4. Чрез проучване на КАТ образи Hadar5 установява наличие на
ретроренален колон в 0.6% от хората. Hopper6, също
чрез проучване на КАТ образи в контролирано проспективно проучване, установява че в положение по
гръб ретроренален колон се наблюдава в 1.9% от
случаите, като тази честота нараства до 4.7% когато
пациента е в положение по корем, което е една от
най-честите позиции в които се извършва перкутанната бъбречна хирургия. Публикации по повод проучването на отделни случаи или малки серии пациенти с перфорация на колона при ПСНЛ, съобщават за
рискови фактори, които биха могли да се установят
при пре-оперативната подготовка при по-голямата част от тези пациенти (Табл. 1). В допълнение към
тях е установен и повишен риск при левостраннен
ПСНЛ, когато се пунктират долни и/или много латерални каликси 7,22. Някои автори, установяват при на
малки серии пациенти, че най-честите, статистически
значими фактори за настъпване на това усложнение
са напредналата възраст и наличието на подковообразен бъбрек8. Това вероятно е следствие от аномалното разположение на колона при пациентите в

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
Пациент на 66 години с данни за интермитентна
болка в дясна лумбална област, съпроводена с епизоди на макроскопска хематурия. Проведената екскреторна урография установява камък с размер 2.5 cm в
пиелона на десен бъбрек.
Оперативна техника: При пациента е извършен
ПСНЛ на описания конкремент в позиция по корем.
Достъпът до бъбрека беше осъществен през долнополюсна група чашки, пункцията на бъбрека се извърши под флуороскопски контрол. Дилатира се нефростомен канал до 28 Fr, с балон катетър и се постави
amplatz sheath. Конкрементът е фрагментира и евакуира чрез ултразвукова литотрипсия. В края на процедурата се постави нефростомен катетър 24 Fr.
24 часа след операцията при пациента са установени фебрилитет до 38.5°, болка в дясна лумбална
област, и изтичане на фекално съдържимо от перкутанния тракт. Физикалният статус на абдомена е
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Фиг 1. Визуализирано е преминаването на нефростомния катетър през колон асценденс.

Фиг 2. Под флуороскопски контрол, след фиксиране на уретерален стент, нефростомният катетър се репозиционира в колона и се превръща в колостомен катетър.

напреднала възраст поради намаленото количество
перинефрална мастна тъкан. Наличието на аномална
конфигурация в ретроперитонеума в случаите на
подковообразен бъбрек е резултат от дефект на нормалното развитие на т.н. латероконална фасция което,
комбинирано с липсата на бъбрек на типичното му
място, предпразполага към изместване на колона в
посока назад 9.

това изследване дава по отношение на анатомията
на бъбрека, рамера, местоположението и плътнострта на камъка, изследванието ни осигурява и информация за разположението на съседните органи. Това
може да повлияе на избора на метод за образен контрол на пункцията (рентген, ултразвук или комбинация на двата метода. Диагностичните възможности
на КАТ са доказано по-информативени от екскреторната урография.12. При интерпретирането на образа
от КАТ, оценката на местоположението на асцендентния, респ. десцендентния колон е здължителна,
за да се оцени дали тяхната ретроперитонеална част
не е в постеролатералнаа или ретроренална позиция (Фигура 3). След като веднъж бъде установено
наличието на ретроренален колон, стандартната
перкутанната пункция под флуоросцопски контрол
не е безопасна за изпълнение на ПЦНЛ, поради невъзможността за интраоперативна идентификация
на прилежащото черво. В тези случаи е препоръчително осъществяването на пункцията под ултазвуков
контрол или КАТ13. Този подход трябва да се използва и при извършване на ПЦНЛ на трансплантиран
бъбрек. Позицията по гръб на пациента в различните
и модификации, за извършване на ПСНЛ, също е алтернатива за извършване на безопасна пункция. Описаната честота на перфорация на колона при ПСНЛ
в тази позиция е 0% 14. Cormio предполага, че когато
пациента е в позиция по корем, колона се измества
в посока латералната повърхност на бъбрека, увеличавайки шанса за лезия на колона при пункция, докато при позицията по гръб е точно обратно – колона се отмества антеромедиално спрямо бъбрека,по
този начин се отдалечава се от зоната на пункцията.
15
(Фиг. 4).

Таблица 1. Рискови фактори за перфорация на колона при ПСНЛ
• Подковообразен бъбрек
• Напреднала възраст
• Дистензия на колона
• Деривации на урината с използване на чревни сегменти
• Женски пол
• Екстремно слаби пациенти
• Предходни оперативни намеси върху същия бъбрек
• Тежка сколиоза или миеломенингоцеле
• Трансплантиран бъбрек
Как можем да избегнем настъпването на това усложнение? Ключовият фактор за предотвратяване
перфорацията на колона е идентифицирането на пациенти с един или повече рискови фактори. В тези
случаи е налице повишена вероятност от атипично
разположение на бъбрека спрямо съседните органи, поради което е задължително пре-оперативното
извършване на КАТ за да се оценят възможностите за
безопасен перкутанен достъп и ясно да се идентифицира позицията на съседния на засегнатия бъбрек
колон 10,11. Диагностичният подход, да бъде извършван КАТ при всеки пациент с нефролитиаза, подлежащ на хирургично лечение, има няколко предимства: в допълнение на детайлната информация която
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Лечение. Около 85% от случаите на лезии на колона при ПСНЛ могат да бъдат лекувани консервативно17, и това следва да е първи метод на избор, когато
перфорацията е ретроперитонеална и пациента не
проявява признаци на перитонит и/или сепсис. Първата стъпка след потвърждаването на диагнозата е
елиминирането на нефроколонната комуникация и
декомпресията на уринарния тракт. Това се постига
чрез поставянето на уретерален стент и последващо репозициониране на нефростомата към колона,
трансформиращо я в колостома. Прилагат се широкоспектърни антибиотици и щадяща диета. Катетърът
остава в тази позиция на колостома до затварянето
на нефро-количната фистула. Около 7 до 10 дни след
репозиционирането на катетъра в колона, се провежда антеградно контрастно изследване, и ако на него
липсват данни за нефро-колична фистула, катетъра се
отстранява 4,18. Отворената хирургична интервенция
с първично възстановяване лезията на колона или
чревна резекция и анастомоза е метода на избор при
пациентите с данни за интраперитонеална перфорация с данни за перитонит или сепсис, както и за случаите в които консервативното лечение е неуспешно.
Късното диагностициране на нефро-колична или коло-кутанна фистула, може да наложи извеждането на
хирургична колостома за да улесни затварянето на
фистулния тракт 19,20.

Фиг. 3. КАТ образ визулизиращ ретроренална позиция на десцендентния
колон.

Фиг. 4. КАТ образ на пациент в позиция по гръб (Valdivia) показваща
антеромедиалното изместване на асцендентния колон.
Как да поставим диагнозата при перфорация
на дебелото черво? Перфорацията на колона след
ПСНЛ следва да се подозира при поява на хематосхезия в интра- или пост-оперативния период, признаци
на перитонит или наличие на газ и фекално съдържимо по хода на нефростомния тракт. Полезно е извършването на антеградна пиелография в края на ПСНЛ за
търсене на неразпознати перфорации на колона. Това
усложнение следва да бъде изключено и при пациенти с установени рискови фактори за него и фебрилитет в пост-оперативния период, който е най-честия
първоначален симптом16, или постоперативен сепсис
без ясна причина. Понастоящем най-добрият диагностичен метод в тези случаи е КАТ на абдомен, който
ясно визулизира преминаването на нефростомния
тракт през съседния на бъбрека колон. Ако при пациента се развие нефроколична фистула, след снемане
на нефростомния катетър, ретроградната пиелоуретерография е алтернативен метод за потвърждаване
на диагнозата.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Независимо от ниската честота, възможността за
перфорация на колона винаги съществува при извършване на ПСНЛ. Една от най-важните превантивни мерки е адекватното предоперативно изследване
и оценка и идентифицирането на пациентите с риск
за това усложнение. Ранната диагностика и лечение
на това усложнение са изключително важни. Голямата
част от тези случаи могат да бъдат лекувани консервативно. По време на консервативното лечение на перфорацията на колона е задължително стриктно активно наблюдение за най-ранните симптоми на тежките
му последствия, като перитонит и сепсис. При появата на такива е задължителна отворената оперативна
интервенция с цел първично възстановяване на лезията или чревна резекция в зависимост от тежестта
на увредата.
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лечението на остри перитонити
Б. Атанасов, Н. Белев, Ч. Атанасов
Хирургично отделение – УМБАЛ „Еврохоспитал”, Пловдив

The place of laparoscopic procedures
in the treatment of acute peritonitis

B. Atanasov, N. Belev, Ch. Atanasov

РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

Въведение и цел: Перитонитът е едно от най-тежките състояния обект на
спешна хирургия. Съпроводен е със значим морбидитет и висок леталитет. През
годините лапароскопските методики се развиват все по-бурно и приложението
им нараства. Лапароскопската хирургия се превръща в предпочитан метод при
голяма част от спешните хирургични състояния, едно от тях са острите перитонити.
Материал и методи: В представеното проучване са анализирали случаите на
остър перитонит, оперирани в ХО на УМБАЛ „Еврохоспитал“-Пловдив, за периода
юни 2012 - юни 2017. От общо 239 пациенти, 147 са оперирани лапароскопски.
Резултати: При 122 от пациентите лечението е осъществено изцяло чрез миниинвазивни методи. Конверсия е описана при 25 от случаите. Усложнения са наблюдавани при 6 болни. Повторни интервенции се наложиха при 3 пациенти - в 2 от
случаите, ревизиите са планирани. Нивото на смъртност в лапароскопската група
е 1,36 % (n=2).
Заключение: Лапароскопския подход има място в лечението на острите перитонити. Извършван от опитни хирурзи и екипи, той е ефикасен диагностичен и
лечебен метод. Всички предимства на лапароскопските методики в плановата хирургия са напълно валидни и при спешните състояния. Приложението им не води
до по-големи рискове по отношение на морбидитета и морталитета.
Ключови думи: лапароскопска хирургия, перитонит

Introduction and objective: Peritonitis is accepted to be one of the most severe conditions subject of emergency surgery. It’s associated with significant morbidity and high
mortality rates. Laparoscopic surgery has developed very fast during the last decade. It’s
becoming a preferred treatment modality in vast range of emergency conditions. Acute
peritonitis is one of them.
Material and methods: This study presents an analysis of all the cases with acute
peritonitis treated in the Surgical Unit of UMHAT “Eurohospital” for the period 06. 2012 till
06.2017. Laparoscopic surgery was performed in 147 cases out of 239 patients presented
with acute peritonitis.
Results: Mini-invasive methods were the only treatment modality used in 122 patients.
Conversion to open surgery was undertaken in 25 cases. Postoperative complications
occurred in six patients. Three patients underwent secondary operations. In two of the
cases reoperations were planned in advance. The mortality rate in the laparoscopic group
is 1,36% (n=2).
Conclusion: Laparoscopic surgery has its place as a treatment modality for acute peritonitis. Performed by skillful surgeons and their teams its proved as effective diagnostic
and treatment approach. All the advantages that laparoscopic surgery has in planned
interventions are valid for emergency cases too. Their application doesn’t increase the
intraoperative risk as well the morbidity and the mortality rates.
Key words: Laparoscopic surgery, peritonitis

Surgical Unit – UMHAT „Eurohospital“, Plovdiv
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ВЪВЕДЕНИЕ

ПЕРИТОНИТИ

25

Перитонитът е една от най-честите причини за
спешна оперативна интервенция. Основна цел при
третирането на тези състояния е идентифицирането
и лечението на причината, както и екзактно саниране
на коремната кухина. Аналогично на отворената хирургия, посредством използването на миниинвазивни подходи, също могат да се постигнат добри резултати. В миналото перитонитът се е считал от повечето
автори за противопоказание за лапароскопски подход. Според тях при създадения пневмоперитонеум е
съществувал теоретичен риск от повишена бактериемия и ендотоксемия [1].
Лапароскопската хирургия е предпочитан метод
на лечение при много заболявания в коремната хирургия, тъй като съчетава в себе си възможността от
едновременно финално диагностициране и хирургично лечение. Това заедно с безспорните ползи за
пациента, насърчава хирурзите все повече да търсят
мястото на миниинвазивните процедури в спешната хирургия, в частност при перитонитите. От друга
страна конвенционалните процедури при перитонит
са съпроводени със значителен морбидитет и морталитет [10].
Цел на настоящото проучване е да представим и
анализираме опита на хирургичното отделение в УМБАЛ „Еврохоспитал“ в лапароскопското лечение на
острите перитонити за пет годишен период.

92
122
Отворени

лапароскопски

конверсии

Фиг. 1. Разпределение на оперираните пациенти с остър
перитонит съгласно хирургичния подход
За създаване на пневмоперитонеума при лапароскопски оперираните пациенти са използвани
два основни метода - игла на Veress (98 болни) и по
отворена Hasson техника (49 болни). След създаване
на пневмоперитонеум, е поставян супраумбиликален
порт, през който се въвежда оптика и се извършва
експлорация на коремната кухина. Местоположението на останалите троакари е в пряка зависимост
от установената интраоперативно находка. При пациентите оперирани след април 2013 година използвахме въведена програма за бързо възстановяване в
контекста на ERAS-протокол (Enhanced recovery after
surgery). Основни компоненти на използвания протокол за бързо възстановяване са:
T заложен протокол за обезболяване;
T протокол за ранна рехабилитация;
T протокол за ранно захранване;
T протокол за поведение относно поставянето на
уретрални катетри, назо-гастрични сонди и дренажи;
T протокол за антитромботична профилактика.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
За периода юни 2012 г. – юни 2017 г. в ХО на УМБАЛ
„ Еврохоспитал“- Пловдив, са оперирани 239 болни с
остър перитонит. В 147 от случаите (61,5%) подхода
е бил лапароскопски. Конверсия е осъществена при
25 пациенти – при 17 поради наличие на тотален перитонит и в 8 случая като следствие на технически
усложнения (фиг. 1). За оценка на тежестта на перитонита е използвана скалата на Mannheim Peritonitis
Index (MPI) и MOF (Multiple Organ Failure) [8,9]. Спроред прогностичната точкова скала MPI пациентите се
делят на 3 групи: I-ва до 21 т.; II-ра от 21 до 29 т. и IIIта над 29 т. Пациенти на възраст над 60 години с MPI
по-голям от 29 и нарушение във функциите на поне
едни орган са с лоша прогноза. Хирургичният риск е
оценен по стандартните критерии на American Society
of Anesthesiologists (ASA), а усложненията, които отчетохме са документирани по Clavien-Dindo.

РЕЗУЛТАТИ
За обследвания период лапароскопски са оперирирани 147 пациенти. От тях 81 жени и 66 мъже. Средната възраст на пациентите беше 62,6 год (от 29 г. до 84
г.). Групите причини довели до развитие на перитонит
при анализиранта кохорта са резюмирани в таблица
1. По отношение тежестта на перитонита - локален е
регистриран при 43 от случаите, дифузен при 87 бо49
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лни и тотален при 17 пациенти. Според отчетения MPI
индекс - 96 случая попаднаха в групата до 21 точки; 49
в групата от 21-29 точки и двама в групата над 29 точки. Летален изход е налице при 2 болни (1.36%).

пациент беше с индекс над 29. Конверсия е осъществена при 5 болни поради тежки перихолециститни
изменения, и променена анатомия. При трима болни
са извършени повторни оперативни интервенци. В
два от случаите са осъществени планови релапароскопии с лаваж на коремната кухина. В третия случай
причина за повторната интервенция е била появата
на следоперативна хеморагия – осъществена е релапароскопия, конверсия и дефинитивна хемостаза
(Clavien-Dindo IIIb). Средния болничен престой при
пациентите с билиарен перитонит е бил 6 дни. В тази
група има един починал пациент – мъж на 84 години, с
данни за перфорирал гангренозен холецистит и чернодробен абсцес. Пациентът е бил опериран лапароскопски. В следоперативния период развива картината на полиорганна недостатъчност (Clavien-Dindo V).
Перитонит на базата на тънкочревни и/или дебелочревни перфорации, и инсуфициенции е регистриран при 25 болни (11 мъже и 14 жени). Отчетен е
среден MPI – 25,3. Конверсия се е наложила в 2 случая поради технически трудности. Средния болничен престой е 6,6 дни. Като усложнения са отчетени
5 случая на супорация на оперативната рана (ClavienDindo I). В тази група летален завършек е регистриран
при един болен - мъж на 75 години с руптурирал карцином на прехода ректум-сигма и наличие на перитуморен абсцес. Извършен е лапароскопски Хартман
и саниране на коремната кухина. На 4-ти следоперативен ден пациента завърши летално с клиниката на
остра сърдечно-съдова и дихателна недостатъчност
(Clavien-Dindo V).
В останалите 18 случаи като причина за перитонит
е установена: гинекологична патология (n=8); перфорирал Мекелов дивертикул (n=1); инфектиран асцит
(n=6); мезентериална тромбоза (n=2); некротичен
панкреатит (n=1).

Таблица 1. Основните типове патология като причина за перитонит
Диагноза
Стомашна перфорация

Остър апендицит-деструктивен
Билиарен перитонит
Тънкочревни перфорации
Дебелочревни перитонити
Мекелов дивертикул
Гинекологични перитонити
други

Брой
пациенти
18
29
56
10
15
1
8
10

Среден
болничен
престой
6
5
6
6
7
4
3
---

Перфорация на пептична язва с перитонит е установена при 18 болни (12 мъже и 6 жени). Средната възраст на оперираните е 41,3 години. При всички
случаи е описан дифузен перитонит. По отношение на
MPI индекса - 15 бяха в групата до 21 точки и 3 в групата 21-29 точки. При тази група оперирани болни не се
е наложило извършването на конверсия. Средното
оперативно време е 79 минути, а средният болничен
престой - 6 дни. Не са регистрирани следоперативни
усложнения при тази група от пациенти. Също така
няма регистрирана смъртност.
Остър перитонит от апендикуларен произход е
установен при 29 болни (14 мъже и 15 жени). Средната
възраст на оперираните пациенти е 34,8 години. Всички пациенти бяха класифицирани в групата до 21 точки според MPI индекса. Средното оперативно време
е 65 минути. Прекъсване на апендикса посредством
клипсове е извършено в 21 от случаите. При 8 пациенти поради тежки изменения в областта на цьокума
е използвана ендоджия. В нито един случай не се е
наложила конверсия. Средния болничен престой е 5
дни. Няма регистрирани усложнения и смъртност и в
тази група.
При 56 пациенти е установен билиарен перитонит.
В тази група се включват и болните с късни усложнения след лапароскопски операции върху хепато-билиарната система. Средната възраст на пациентите е
62,7 години. С MPI индекс до 21 точки бяха 26 болни,
29 са стратифицирани в групата от 21-29 точки, а 1

ОБСЪЖДАНЕ
Лапароскопията намира все по-широко приложение в спешната хирургия. В случаите на недостатъчна
диагностична информативност на клиничните и образните методики, тя се явява последно диагностично средство. При определени състояния лапароскопските процедури имат и терапевтични възможности
[3,11,12]. Диагностичната точност на лапароскопската
експлорация е много висока. При неселектирани бо50
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лни, цитираните в литературата данни са от порядъка
на 86%-100% [3,6]. Точността отчетена при анализираната серия е 92,5% (136/147). При 11 пациенти установихме различна от предполагаемата патология. При
трима болни обсервирахме деструктивен апендицит.
Интраоперативно установихме съответно: 1 случай
на перфорирала язва; 1 на тазова възпалителна болест; 1 на перфорирала яйчникова киста. При 7 пациенти първоначалното предположение бе, че се касае
за перфорирал кух коремен орган: в 5 от случаите се
установи деструктивен апендицит и в два деструктивен холецистит. При един болен работната диагноза
беше деструктивен апендицит, а се установи остър
панкреатит.
В 25 от случаите на остър перитонит се наложи да
бъдат извършени конверсии. При 17 болни по време на лапароскопията е установен тежък тотален фибрино-пуролентен перитонит. При 7 пациенти конверсия е извършена поради технически трудности
възникнали по време на лапароскопията. Резултатите
от тази група пациенти не бяха отчетени към лапароскопски оперираните случаи, тъй като основната
част от интервенцията се извърши конвенционално,
но е отчетена степента на акуратност на лапароскопията. Най-висока честота на конверсии извършихме
в групата на билиарните перитонити. По литературни
данни нивата на конверсии при лапароскопско лечение на остър холецистит варират от 2,6%-7,7%. Като
в случаите на тежък перихолецистит и невъзможност
за акуратно идентифициране на триъгълника на Calot
и холедоха, тези нива достигат до 27,7% [5]. В представяната серия от билиарни перитонити, конверсия
се наложи в 5 случая (8,92%). При всички болни бяха
наблюдавани тежки деструктивни изменения на жлъчния мехур с перихолецистит и затруднения в анатомичните ориентири. Тези данни са напълно съпоставими с цитираните в литературата. При двама болни
с перфорирали дебелочревни тумори, конверсия е
извършена поради авансиралост на туморния процес
и изява на напреднала чревна непроходимост. При
двама пациенти по време на лапароскопската експлорация са установени тънкочревни перфорации на
базата на мезентериална тромбоза с тотален перитонит. При тях е осъществена лапаротомия с различна
по обем чревна резекция. И двамата болни завършиха
летално. Конверсия е извършена и при болен с данни
за остър перитонит. По литературни данни честотата

на конверсии при лапароскопски операции на остър
апендицит може да достигне до 10% [2]. В групата на
деструктивните апендицити с перитонит в настоящата серия не е извършвана конверсия.
WSES (World Society of Emergency Surgery ) изказват твърдението за липса на доказателства за значителни предимства между лапароскопските и конвинционлани операции при перфорирали пептични
язви (PPU). Лапароскопията обаче е съпроводена от
по-малко постоперативна болка и по-кратък престой
в болница [11,12]. От друга страна редица автори препоръчват в случаите на перфорирала пептична язва
да се започва с диагностична лапароскопия и при
възможност да се премине към лапароскопско лечение [4,13]. Аналогично на тези данни в групата на пептичните язвени перфорации се подхожда с диагностична лапароскопия. При всички пациенти се оказа
възможно извършването на лапароскопска сутура на
дефекта с оментален пач.
T Усложненията в лапароскопската хирургия могат
да се групират в три основни категории:
T усложнения свързани с достъпа;
T физиологични усложнения от създадения пневмоперитонеум;
T усложнения свързани с оперативната процедура
[9].
В представения анализ основният тип усложнения
са супурации на раната (Clavien-Dindo I). Mayol и съавт. в свое проучване дават данни за ранева инфекция от порядъка на 1-2% [7]. В анализираната серия
тази честота е 4,76%. Не са регистрирани усложнения
свързани със създадения пневмоперитонеум. В следоперативния период при един пациент е установена
хеморагия след лапароскопска холецистектомия.

ИЗВОДИ
Хирургичното лечение на острите перитонити продължава да бъде актуален проблем и остава
предизвикателство за всички хирурзи. Важна предпоставка за получаването на добри лечебни резултати
е въвеждането и все по-широкото използване на миниинвазивните подходи. Приложението им от опитни
хирурзи и във водещи центрове не води до по-големи
рискове по отношение морбидитета и морталитета на
пациентите с остър перитонит.
51
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Analysis of the learning curve influence on
surgical procedures quality and morbidity
based on 420 consecutive laparoscopic
colorectal operations

N. Belev, B. Atanasov, M. Slavchev, Hr. Kolarov, P. Krastev, G. Dgarov

РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

Въведение: През последните години лапароскопския подход е все по-широко използван при лечението на колоректалните заболявания. Практикуващите хирурзи
следва да бъдат запознати и обучени в приложението му. В настоящото проучване
се анализира промяната в качеството на хирургичната работа в хода на кривата на
обучение. Цел на публикацията е да представи влиянието на опита върху качеството и периоперативните резултати.
Материал и методи: Изследването обхваща 420 последователни лапароскопски
колоректални интервенции при пациенти с колоректален карцином извършени за
периода 2009 – 2016 година. Пациентите са оперирани от един тим в две болнични
заведения – ВМА-Пловдив и УМБАЛ „Еврохоспитал“, Пловдив. Пациентите са разделени в групи отразяващи нарастването на опита на екипа.
Резултати: При извършването на дясна хемиколектомия е установено сигнификантно намаляване на оперативното време – от 185 минути на 100 минути.
Извършването на предна резекция отнема средно 120 минути при опитен екип в
сравнение с началните 210 минути. Не се установява статистически значима разлика при продължителността на процедурите касаещи ниския карцином на ректум.
Наблюдава се редукция на честотата на конверсия от 11% в началото на 4%, като
повечето от пациентите в тази група се представят с нисък ректален карцином. Нивото на инсуфициенциите не се променя съществено.
Заключение: Оперативното време и честотата на конверсиите чувствително намаляват с нарастването на опита. Хирургичния опит не корелира пряко с обема и
качеството на лимфната дисекция. Нивото на сериозните усложнения не се променя в хода на кривата, тъй като с нарастване на опита постепенно се разширяват
индикациите за лапароскопския подход.
Ключови думи: Колоректален рак, лапароскопски колоректални операции, крива на обучение

Introduction and objective: Laparoscopic approach for colorectal pathologies is
becoming more widely used, and surgeons should be familiar with this new technique.
We analyze the change in the quality of our surgical procedures trough our learning curve.
The aim of the presented study is to determine the influence of surgical team experience
on the quality and outcome of laparoscopic colorectal surgery.
Material and Methods: The study includes 420 laparoscopic colorectal operations
for colorectal cancer from the period 2009 to 2016 performed in MMA,Plovdiv and
UMHAT ”Eurohospital”, Plovdiv. The patients were divided into groups according to the
improvement of the experience of the team.
Results: Significant reduction in operating time was observed in laparoscopic right
hemicolectomy (from 185 min to 100 min.). Anterior resection operating time for
the upper rectal cancer was reduced to 120 min from 210 min. Statistically significant
reduction in the duration of the procedures for distal rectal cancer was not found.
Convertion frequency decreased from 11% in the begining to 4%, most of the patients in
this group being with distal rectal cancer. There was no statistically significant difference
in the frequency of insufficiency.
Conclusion: Operating time and percentage of convertion rates were reduced with the
increase of experience. Surgical experience was not associated with difference in lymph
node harvesting. Rate of major surgical complications was not changed, due to the
extension of the indications of laparoscopic approach.
Key words: Colorectal cancer, Laparoscopic colorectal surgery, learning curve

Surgical Unit – UMHAT „Eurohospital“, Plovdiv
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ВЪВЕДЕНИЕ

ции, от които 34% завършили с конверсия. Установява
се по-висока честота на засягане на циркумференциалната граница при лапароскопската предна резекция 12 срещу 6 % при отворените операции.
Лапароскопската проктектомия не влиза в препоръките на Американската колоректална асоциация
(American Society of Colon and Rectal Surgeons - ASCRS),
що се отнася до адекватността на ТМЕ и чистотата на
резцекционните линии.
С набирането на опит в лапароскопската хирургия в големите онкологични центрове идва и опровержението. COREAN – проучване обхващащо 340
пациенти, установява отлична TME без разлика между двете групи пациенти и едва 1,2% конверсии при
лапароскопската група. През 2013 година бяха съобщени резултатите COLOR II, обхващащо 1013 пациенти с рак на ректума, включващо 739 лапароскопски
и 364 отворени операции. Анализът на получените
резултати потвърждава резултатите от COREAN [2,14].
Лапароскопската хирургия по повод на ректален рак,
извършена от опитни лапароскопски хирурзи в съответните центрове води до обещаващи краткосрочни
резултати:

Лапароскопската колоректална хирургия (ЛКРХ)
предлага по-бързо възстановяване и сравними дългосрочни онкологични резултати с отворената такава, като постепенно лапароскопския метод стана
предпочитан, почти без хирургични контраиндикации. Въпреки наличните доказателства за ползите от
лапароскопската колоректална хирургия (по-бързо
възстановяване, по-нисък процент усложнения), все
още тя остава недоизползвана и далече от това да
бъде златен стандарт. Основна причина за лимитираното приложение на ЛКРХ в ежедневната практика е стръмната крива на обучение. Въпреки всичко
методиката е широко приета, но навлиза в общите
хирургични звена с по-бавни темпове. Schwab et al.
показват, че само ¼ от всички колоректални операции в Обединеното Кралство са лапароскопски. Като
основна причина се посочва липсата на достатъчно
обучение. Като крива на обучение се определя броя
случай необходими на хирург/екип, да извършва нова
процедура с гарантирано качество и резултати сравними с тези получени при прилагането на утвърдена
такава. Най често използваните маркери за определяне на кривата обучение са продължителността на
оперативните интервенции, усложненията, честотата
на конверсия и рехоспитализация, броя изследвани
лимфни възли [6,12,13].
В настоящото проучване сравняваме качеството на
хирургичните интервенции в периода на обучение по
лапароскопска колопроктология. Сравнявайки различни параметри, детерминираме определена крива
на обучение, в края на която един екип има нужния
опит да извършва лапароскопски онкологични колоректални процедури при стационирани оперативно
време, усложнения и болничен престой. С широкото
навлизане на лапароскопския метод в колоректалната
хирургия възниква въпросът за онкологичната издържаност на тези операции. Няколко големи рандомизирани мултицентрични контролирани проучвания
изследват тази страна на лапароскопските операции,
като ги сравняват с конвенционалните такива. Съмнения остават относно онкологичната издържаност (засягането на циркумференциалния план) при лапароскопска ниска предна резекция по повод на дистален
ректален рак. Проучването CLASICC от 2005 година бе
проведено върху 381 пациента с рак на ректума. То
анализира 128 отворени и 252 лапароскопски опера-

T Еднакъв постоперативен морбидитет;
T Значимо ускоряване на възстановяването на чревната функция;
T Намаляване на постоперативната болка;
T Съкращаване на болничния престой;
T Еднаква честота на позитивните резекционни линии.
Предизвикателства, които стоят пред лапароскопския метод са: анатомичните ограничения в тесния
малък таз, запазване на вегетативната интервенция,
чиста циркумференциална граница, лапароскопска
хирургия след неоадювантно лечение. В този смисъл
сме приели добре структуриран модел на тренинг и
обучение адаптиран към програма за бързо възстановяване след колоректални операции. Всички процедури се извършват при педантично спазване на
онкологичните критерии, съгласно принципите на
тоталната мезоколична ексцизия и/или мезоректална ексцизия и високо лигиране на хранещите съдове [15,16]. Всички очакваме дългосрочните резултати
от протичащите проучвания (COREAN, COLOR II, JCOG
0404, и ACOSOG-Z6051). Както преди основния въпрос е как да се подготвят качествени оператори, така
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че пациентите да получат максимална полза от минимално инвазивната хирургия (МИХ) [1,2, 10,14].

десен клон
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350
300

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

250
200
минути

Представеният материал представя двуцентров
ретроспективен анализ. В проучването анализираме
събраният собствен опит и резултатите за периода
01.03.2009г. до 31.12.2016г. Обхванати са 875 операции по повод колоректален рак, извършени в ХК на
ВМА-МБАЛ-Пловдив и ХО на МБАЛ-Еврохоспитал, гр.
Пловдив. От тях 455 (52%) са конвенционални и 420
(48%) по лапароскопски метод. От тях 106 (25%) болни
са оперирани по повод на карцином на десен колон
(извършена лапароскопска дясна хемиколектомия),
101 (24%) пациенти с карцином на сигмата (лапароскопска резекция на сигмата), 48 (11%) с карцином на
колон трансверзум (лапароскопска разширена дясна
хемиколектомия), 46 (11%) с карцином на ляв колон
(флексура лиеналис, колон десценденс, извършена
лапароскопска лява хемиколектомия). За същия период са оперирани 269 болни с ректален рак. От тях 126
(46,8%) пациенти с дистален ректален рак, 143 (53,1%)
пациенти с рак над горната хаустра. Лапароскопски
операции сме извършили при 119 (44,3%) пациенти
или 28% от всички лапароскопски операции, а 150
(55,7%) са конвенционалните процедури.
Пациентите са разделени на групи според броя
на извършените от екипа интервенции, корелиращ
с придобития опит. Съобщените краткосрочни данни
включват периоперативни данни, параметри на възстановяване, 30-дневна заболеваемост и смъртност.
Усложненията са степенувани според класификацията на Clavien-Dindo [4,5].

150
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пациенти

Фигура 1. Влияние на кривата на обучение върху оперативното време.
тален карцином на ректума (фиг. 2). Наблюдава се
динамична промяна в естеството на усложненията
(8%-16%), като през първия период са регистрирани
предимно тънкочревни перфорации – интраоперативни и късни такива, поради неумело манипулиране
(фиг. 3). Честотата на инсуфициенциите е 6% през първия период като няма значима разлика в перспектива. Не се установи разлика в броя на изпратените за
изследване лимфни възли през различните периоди.
По отношение на чистотата на резекционните линии:
засягане на циркумференциалния ръб при 1 болен с
карцином на средна трета на ректума и една R2 резекция. Натрупването на опит води до намаляване на
процента конверсии. Това прави всеки болен с опера16%
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1–20 пациент
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Честота на конверсиите

РЕЗУЛТАТИ

Фигура 2. Влияние на кривата на обучение върху честотата на конверсиите.

Констатира се значимо намаляване на оперативното време при извършването на лапароскопска дясна хемиколектомия (185 мин. срещу 100 мин.) и при
предна резекция на ректума (210 мин. срещу 120 мин.
при локализация на тумора в горна трета на ректума
и женски пол) (фиг. 1).
В същото време не се установи значително намаляване на продължителността на оперативната интервенция при пациенти с рак в дисталната част на
ректума, въпреки натрупаният опит. Пациентите с
конверсия намаляха от 11% през първия период до
4% през третия, като това са предимно болни с дис-
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Фигура 3. Влияние на кривата на обучение върху честотата на усложненията
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билен ректален рак индициран за лапароскопска резекция при нисък процент на усложненията. Приема
се унифициран подход и детайлизиране на всеки етап
от операцията. Използват се по-малък брой пълнители при дисталното прекъсване на ректума. Оперативното време при лапароскопската се доближава до
това при отворена операция при дистален ректален
рак.

ДНИ

Болничен престой
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Периода на кривата на обучение зависи от типа на
операцията. Първите публикации по темата показват,
че най-малко 20 операции извършени от един екип са
достатъчни за придобиване на опит и преодоляване на
технически трудности. Честотата на конверсиите е индекс, който се мониторира по време на обучението и
според различните данни варира между 4%-30% [7,8,9].
Адхезиите, кървенето и авансиралите карциноми са
основна причина за конверсия. Поради тази причина в началото на обучителния период бе извършвана
стриктна селекция на болните (без предходна интервенция, по-ранни стадий на туморно засягане, нисък
индекс на телесна маса). Изследване на повече от 12
лимфни възли е изискване за адекватно стадиране при
всички болни оперирани по повод на КРК. Когато се
спазват критериите за онкологична издържаност на
оперативната интервенция, съответно екзактни тотална мезоколична ексцизия или тотална мезоректална
ексцизия с високо лигиране на съдовете, кривата на
обучение не влияе на броя на изследваните лимфни
възли. За целта прилагаме протокол за дисекция на
свеж препарат и картиране на лимфните възли преди
изпращането им при патолога. Не се установи разлика
в броя изследвани възли в различните периоди от обучението. Използването на интраоперативните усложнения като индикатор на кривата на обучение е противоречиво. Интраоперативните усложнения корелират
с хирургичната техника, което ги прави характерни за
началото на обучение. В този период анатомичните
планове не се верифицират адекватно, което влияе
на качеството ТМЕ, ТМКЕ (кръвозагуба и нараняване
на кухи коремни органи), удължено оперативно време, по-висок процент на конверсия. До 300 оперирани пациенти се наблюдаваше адекватното позитивно
влияние на натрупания опит от един екип. В последния
период имаме характерни параметри на усложнения,
конверсия, оперативно време и болничен престой

от 20 до 40

минимален

от 40 до 100

от 100 до 200

от 200 до 354

максимален

Фигура 4. Влияние на кривата на обучение върху болничния престой
съпоставими с втория период, поради извършването
на лапароскопски колоректални операции от още 5
хирурга, които нямат завършена крива като оператори,
но с изградени базални лапароскопски умения (фиг.
4). В този смисъл лапароскопската резекцията на сигмата може да се препоръча като подходяща операция
за обучаващи се, заради анатомичната локализация,
ясните етапи (медиално към латерално дисекция и лигиране на хранещите съдове, лесна верификация на
ембрионалния план, частична мобилизация на латерален канал, трансекция и ресторативна част). В нашата
клиника всяка лапароскопска колоректална операция
се извършва по определен протокол (асистенти, апаратура, логистика, използвани инструменти, начин на
работа), което подпомага изграждането на стереотипи.
Стандартизацията на оперативната процедура води до
скъсяването на кривата на обучение и придобиването
на съответния опит за по-кратко време.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С изкачването на кривата на обучение се намалява оперативното време и процента на конвертирани
болни. Променя се естеството на усложненията. Основните хирургични компликации не се променят с
обучението, най-вероятно поради разширяване на
индикациите за лапароскопска хирургия при натрупването на съответния опит. Завършената крива на
обучение и усъвършенстваната хирургична техника
генерират по-добри резултати - по-нисък процент
конверсии, по-нисък процент усложнения, по-кратък
болничен престой и намаляване на разходите. Стандартизирания подход скъсява оперативното време
редуцира морбидитета и болничния престой.
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РЕЗЮМЕ:

ABSTRACT:

Въведение: Иновациите в ректалната онкология през последните години променят, както
диагностичния алгоритъм, така и оперативното и лекарствено лечение. Лапароскопски-асистираната трансанална тотална мезоректална ексцизия е сравнително нов миниинвазивен метод,
набиращ особена популярност през последните няколко години. Ние представяме клиничен
случай на пациент с ректален карцином разположен в дистална трета на ректума с цел да демонстрираме тази иновативна техника и да покажем трудностите с които се срещнахме.
Представяне на клиничен случай: Представяме пациент на 76 години с карцином на
ректума, разположен на 2 cm от аноректалната линия. Проведено е неоадювантно химио-лъчелечение, с частичен клиничен и патологичен отговор. Пациентът бе клинично стадиран с ядрено-магнитен резонанс и компютърна томография в стадий T2N0M0. Мъжът бе приет и опериран в Клиника по Ендоскопска ендокринна хирургия и колопроктология на Военномедицинска
академия, София. Извърши се лапароскопски-асистирана трансанална тотална мезоректална
ексцизия, в обем на предна резекция на ректум, с колоанална анастомоза. За лапароскопската асистенция бе използван четири-троакарен достъп, а за трансаналния - SILS Covidien порт
с три троакара. Оперативното време при частично отложен синхронен метод е 185 минути.
Качеството на мезоректалната ексцизия, оценено по класификацията на Quirque e отлично. От
хистопатологичното изследване няма данни за инфилтрация на дисталните и радиалната циркумферентна линия, а стадирането е G2 pT2N0M0R0. Следоперативният престой на пациента е 4
дни. До момента на проследяване е без данни за ранни и късни следоперативни усложнения и
със задоволителна континентна функция.
Дискусия: Предимствата, недостатъците, индикациите и контрактиндикациите на метода са
обект на усилена дискусия и е необходимо да бъдат доказани във времето чрез провеждането
на мултицентрични рандомизирани проучвания. Към момента литературните данни са обнадеждаващи за резултатите от прилагането на трансаналната тотална мезоректална ексцизия в
обем на предна резекция на ректум при пациенти с ректален карцином. Изводи: Необходим
е внимателен подобор на пациентите по време на кривата на обучение, преди рутинното приложение на метода. Хирургичният подход при осъществяването на мезоректалната ексцизия
отдолу нагоре, изисква детайлно познаване на анатомичните особености.
Ключови думи: Трансанална тотална мезоректална ексцизия, предна резекция на ректум,
ректален карцином.

Introduction: Innovations in rectal cancer treatment dramatically change
diagnostic algorithm, surgical techniques and therapy planning in the last few
years. Transanal total mesorectal excision with laparoscopic assistance is quite
new surgical approach for rectal cancer treatment with an increasing popularity.
We present a clinical case with rectal adenocarcinoma treated with this new
approach - transanal total mesorectal excision with laparoscopic assistance.
Case Presentation: We present a 76-year old patient with rectal
adenocarcinoma, which is located just above the dentate line. Clinical staging
after neoadjuvant therapy is cT2N0M0, using MRI and CT. Patient was admitted
and treated in Department of Endoscopic surgery at Military medical Academy
– Sofia. We performed laparoscopic-assisted transanal total mesorectal excision
with coloanal anastomosis. For laparoscopic assistance we used four trocars and
for transanal access we used SILS Covidien Port with three trocars. Operative
time was 185 minutes. Quality of mesorectal excision, assessed by Quirque
classification is fully complete. There is no tumor infiltration in all surgical
margins at pathological report. Final pathological stage was G2 pT3N0M0R0.
Postoperative stay was 5 days, without perioperative complications.
Discussion: Advantages, disadvantages, indication and contraindication
for transanal total mesorectal excision is area of debate and many doubts.
Randomized control trial is needed to answer the question that are raised
around this new method. So far data suggest that transanal total mesorectal
excision have good results comparable and even better to laparoscopic total
mesorectal excision.
Conclusion: Patient selection is the best way to avoid the procedure-related
complications during the learning curve, before applying the method in daily
practice. Every surgeon must be familiar with specific surgical anatomy before
starting this approach.
Keywords: transanal total mesorectal excision, rectal cancer, anterior rectal
resection
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ВЪВЕДЕНИЕ:

тален карцином. Пациента постъпва с оплаквания от
нарушение в ритъма на дефекацията, изхождане на
ясна кръв и слуз и непровокирана редукция в телесното тегло. По този повод е извършено фиброколоноскопско изследване с данни за туморна формация
започваща на 2 см от аноректалната и 5 см от анокутанеалната линия. От извършената биопсия с данни
за умеренодиференциран аденокарцином на ректума. Предоперативното стадиране е извършено чрез
ЯМР на малък таз и КТ на корем. Без данни за вторични метастатични лезии и лимфаденомегалия, както и
без данни за ангажиране на мезоректалната фасция.
cT2N0M0 G2 mriCRM (-) показано на фигура 1.
Изследваните туморни маркери бяха в рамките на
референтните стойности. Пациента е с придружаваща сърдечно съдова патология и предходна абдоминална хирургия. След стандартна предоперативна
подготовка пациента бе опериран чрез синхронен
ТаТМЕ подход с отложен старт на трансаналния екип
и лапароскопска асистенция.
За постигането на пневмоперитонеум до 12mm
Hg се използва игла на Veress поставена в областта
около пъпа. Стандартно се поставят четири троакара
абдоминално съответно два 12мм за оптика и работен инструмент и два помощни 5мм на типични места. За абдоминалната част използваме 30 градусова
12мм оптика Hopkins на Carl Storz ®. Оперативната
интервенция започва с оглед на коремната кухина
и малък таз след което продължава в план с високо
лигиране на артерия и вена мезентерика инфериор,

Ректалния карцином е четвъртата най-честа неоплазма в света [1]. Към момента хирургията е основният метод, осигуряващ радикално лечение на пациентите с ректални неоплазми. Тоталната мезоректална
ексцизия (ТМЕ) с премахване на интактен мезоректум
в ареоларен аваскуларен план е златен стандарт в
ректалната онкологична хирургия [2]. Трансаналната
тотална мезоректална ексцизия ТаТМЕ е иновативен
метод прилаган през последните няколко години.
Метода придобива особена популярност напоследък
с потенциал да разреши редица проблеми свързани
с конвенционалната и лапароскопска ТМЕ [3]. Още
през 2013 година Heald публикува статия със заглавие
„Ново решение на някои стари проблеми : трансанална ТМЕ“. Той предвижда, че метода ще бъде изключително атрактивен и популярен сред хирургичната
общност [4]. От световните резултати до момента изглежда метода да бъде изключително полезен при
пациенти от мъжки пол с тесен малък таз и големи
обтуриращи тумори [5]. Ние представяме клиничен
случай на пациент с ректален карцином разположен
в дистална трета на ректума с цел да демонстрираме
тази иновативна техника и да покажем трудностите с
които се срещнахме.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ:
Представяме 76 годишен мъж приет в клиника по
ендоскопска ендокринна хирургия и колопроктология на ВМА – София за оперативно лечение на рек-

Фигура 1. Преоперативно стадиране от магнитно резонансна томография.
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Фигура 2 Основни стъпки на трансаналната част от интервенцията
А: Налагане на циркулярен шев и прекъсване на ректума дистално B: Дорзална дисекция - пресакрално
C: Вентрална дисекция D: Латерална дисекция
освобождаване на колон десценденс, сигмоидеум
и ректум до тазовата перитонеална дубликатура използвайки медиален подход. За транс анален достъп
използваме SILS Covidien ® платформа. За постигане
на пневмoмезоректум използваме инсуфлатор на Carl
Storz UI400 ® на режим с максимален поток до 1л/мин,
и налягане между 8-12 мм Hg. Оптиката която използваме за транс аналната част е 5mm 0 градуса Hopkins
на Carl Storz ®. Определихме отстояние от тумора
2см за дистална резекционна линия и наложихме кесиен шев след което прекъсваме дистално червото
ендоскопски. Последва дисекция дорзално в ареоларен пресакрален план според изискванията за тотална мезоректална ексцизия, вентрално в аваскуларен
план между простата и ректалната стена и латерално
запазвайки автономната инервация. Дисекцията се
осъществява симетрично циркумферентно като латералната част се освобождава при адекватно мобилизиране във вентрален и дорзален план. Чрез този
подход се избягва завъртането на ректума и изгубването на анатомичния план. Препарата се екстрахира
трансанално. След което определяме проксималната
резекционна линия и се извърши ръчна колоанална
анастомоза. Оперативната интервенция в основните
си стъпки е изложена на фигура 2 и 3.

Оперативната интервенция продължи 185 минути без интраоперативни усложнения и с кръвозагуба под 100мл. Бе поставен един абдоминален дрен
в малък таз, като активната рехабилитация започна в
интраоперативния ден. Захранването започна според
локалния протокол с течна диета на първи следоперативен ден и твърда храна при толеранс. Пациента бе изписан на 4 следоперативен ден след гладък
следоперативен период без периоперативни усложнения. Патохистологичния доклад показа стадии
pT2N0M0 G2 CRM (-) R0 с изолирани 14 броя лимфни
възли и отлично качество на тоталната мезоректална
ексцизия оценено по критериите на Quirque.

ОБСЪЖДАНЕ
Лапароскопски асистираната транс анална тотална мезоректална ексцизия в обем на предна резекция
на ректум е приложена за първи път през 2009г. от
съвместен екип на Boston General Hospital и Barcelona
Clinic и по късно публикувана в списанието Surgical
Endoscopy. Авторите прилагат метода синхронно
транс анално – трансабдоминално при пациент с ректален карцином pT1N0 локализиран в средна трета на
ректум след проведена предоперативна лъче-химио
терапия. Оперативната интервенция е била с продъл60
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Фигура 3 Стъпки в извършването на трансанална тотална мезоректална ексцизия
А: Съчленяване на двете работни кухини B: Сподпомагането на двата екипа чрез тракция- контра тракция C: Контрол на дисекцията
от абдоминалния екип D: Извършването на колоаналната анастомоза
росъхраняващите резекции при ректален карцином,
подобряване на качеството на ТМЕ, редукция на лапароскопските конверсии, редукция на следоперативните хернии и инфекции, намаляване на честотата
на позитивните радиерни резекционни линии, техническо улеснение при пациенти от мъжки пол с тесен
малък таз и големи обтуриращи тумори, редукция на
ротация на спесимена при екстракцията, подобрение
в ранните и късни онкологични резултати, редукция
на честотата на инсуфициентциите на анастомозата и
на последно място по-добрите козметични резултати
[9]. Разбира се метода има и някои недостатъци сред
които са техническите трудности свързани с подържането на стабилен пневмомезоректум, евакуацията на
дима и липсата на триангулация, новите анатомични
ориентири при извършването на ТМЕ от доу на горе,
което крие риск от така наречените нов вид усложнения (лезии на уретра, пикочен мехур и др. ), риск от
функционални усложнения на сфинктерния апарат в
следствие на прилагане на транс аналната платформа
за продължителен период от време особено при употребата на ригидни такива, необходимост от технически и човешки ресурс, дългата крива на обучение
при солиден опит в лапароскопската и транс аналана
ректална хирургия [10]. Методиката е все още експе-

жителност 4 часа и 30 минути без периоперативни усложнения и с гладък следоперативен период. Още тогава авторите стигат до извода, че метода е приложим
и безопасен при селектирани пациенти [6]. Методиката е базирана на хирургията през естествени отвори (NOTES) и е плод на естествената еволюция на ректалната хирургия. Концепцията за извършването на
ТМЕ от долу на горе е добре забравеното старо.Транс
аналната трансабдоминална тотална мезоректална
ексцизия (ТаТА) е методика изгубила популярност поради техническите трудности и липсата на необходимата апаратура. Именно концепцията за ТаТА и NOTES
хирургията са в основата на ТаТМЕ [7]. В световната
литература възникват редица имена като синоними
на метода, като някои автори твърдят, че по своята
същност техниката не е транс анална а трансмезоректална което не я прави хирургия през естествени
отвори. През последните 5 години придобива голяма популярност и широка приложимост [8]. Методиката се характеризира с редица предполагаеми
предимства които трябва да бъдат тепърва доказани.
Част от тези предимства са: намаляването на хирургичната травма, прецизното определяне на дистална
резекционна линия под директен визуален контрол
и възможност за увеличаване честотата на сфинкте61
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риментална и в ерата на медицина основана на доказателствата ясни доказателства за предимствата и
недостатъците и нямаме. През 2015г. стартира мултицентричното рандомизирано контролно проучване
COLOR III резултатите от, което се очакват през 2020 г.
[11]. Надяваме се това проучване да даде отговори на
редица въпроси и да даде по голяма яснота относно
реалните доказателства за методиката, а до тогава в е
рата на COLOR III разполагаме с редица нерандомизирани проучвания с проспективен характер които
могат да ни предоставят временни отговори на редица въпроси. Към момента най-голямата публикувана
единична серия е на професор лейси от 140 пациента
за 3 годишен период и данните от международни регистър със 720 пациента. На фона на текущата литература данните са обнадеждаващи като честотата на
конверсиите е значително редуцирана 0 % от серията
на Barcelona Clinic и 6,3% абдоминални и 2,8 % перинеални конверсии според интернационалния регистър. Следоперативните усложнения са съпоставими с
тези след лапароскопска ТМЕ. Качеството на ТМЕ е
задоволително приповече от 95 % от пациентите, като
едва 2,4 % от 720 пациента са с позитивни радиерни
резекционни линии [12]. Средното оперативно време в групата му е 166мин, като най-бързата процедура
е 60мин без нито една конверсия. Качеството на ТаТМЕ е 97 % пълно и под 1 % непълна ТМЕ. Позитивен
CRM при 6.4% предиктнати при ЯМР [13].
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Необичайна клинична презентация на перфорация
на колона при перкутанна нефролитотомия –
клиничен случай
E. Попов, А. Попов, Д. Златанов, В. Иванов, Н. Стоянов, К.
Ибрахимов
Отделение по урология,
МБАЛ Аджибадем Сити Клиник Токуда Болница, София

An unusual presentation of colon
perforation following percutaneous
nephrolithotomy

E. Popov, A. Popov, D. Zlatanov, V. Ivanov, N. Stojanov

РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

Перфорацията на колона при перкутанна нефролитотрипсия (ПСНЛ) е рядко но
сериозно усложнение, което налага специално внимание за търсене и разпознаване на симптомите му с оглед бързо разпознаване и лечение на състоянието.
Представяме клиничен случай с необичайна изява на перфорация на колона при
ПСНЛ, проявена с гърлобол, пневмомедиастинум и подкожен емфизем в областта
на шията и торакса.
Ключови думи: перфорация на колона, ПСНЛ, пневмомедиастинум, шиен и торакален подкожен емфизем

Colon perforation is a rare but serious complication of percutaneous nephrolithotomy
(PCNL), meriting particular attention to its signs and symptoms for prompt diagnosis
and treatment. We report an unusual presentation of colon perforation following PCNL,
characterized by sore throat, pneumomediastinum, and neck and shoulder crepitus.
Keywords: colon perforation, PCNL, pneumomediastinum, neck and thorax
subcutaneous emphysema

Department of Urology
MHAT Acibadem City Clinic Tokuda Hospital, Sofia

ВЪВЕДЕНИЕ

представяме необичайна клинична след перфорация
на колон при ПСНЛ и разглеждаме диагностиката и
лечение на това усложнение, с обзор на литературата

Перкутанната нефролитотрипсия (ПСНЛ) е златния
стандарт при лечението на бъбречни конкременти
със значителен обем1,2 , позволяваща достигането на
максимално отстраняване на налините конкременти
с минимална травма на бъбрека и околните тъкани.
Въпреки това в отделни случаи тя е съпроводена със
сериозни усложнения, като перфорация на дебело
черво, травма ва плеврата, хеморагия и др. Въпреки
че травмата на ретроперитонеалната част на колона
при ПСНЛ е рядка и се наблюдава в под 1% от случаите3,4, потенциалната тежест на това усложнение е толкова висока, че познаването и активното търсене на
неговите признаци е задължително по време на постоперативния период след ПСНЛ. В тази статия ние

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
Пациентът е 70 годишен мъж, без предходна анамнеза за бъбречно-каменна болест, при когото диагностичното уточняване на левостранна бъбречна колика с нативна компютърна аксиална томография (КАТ),
установява конкремент с диаметър 2,5 см в пиелона
на левия бъбрек, без други патологични находки.
След преоперативна подготовка при пациента е извършен ПСНЛ в ляво в положение по корем,
по стандартната оперативна техника5 . Перкутанния
достъп до бъбрека е през долна чашка на кухинната
63
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ОБСЪЖДАНЕ

система, осъществен от уролог, под флуорографски
контрол. Пункцията е извършена субкостално, непосредствено латерално до параспиналните мускули
(Фиг. 1). Нефростомния тракт е дилатиран до 30 Ch, по
стандартна техника с използване на пластмасови Амплац дилататори, без данни за кървене. Последващата
нефролитотрипсия с използване на ултразвукова сонда протича без особености и завършва с поставяне
на нефростома тип Малеко с уретерално удължение.
Интраоперативно не е забелязан фецес по дилататорите на Амплац, по шафта на нефроскопа, както и
постоперативно около нефростомния катетър или в
него. Постоперативните лабораторни показатели са в
нормата и пациента е трайно афебрилен.
Според приетия в нашата клиника протокол за
следоперативно поведение, нефростомната тръба е
свалена на втори постоперативен ден.. На следващата
сутрин пациента съобщава за болезнено и възпалено гърло и ретростернална болка, без данни за болки в корема или фебрилитет. Палпацията на шията и
стернума не усилва болката, но демонстрира подкожен емфизем и крепитации в областта на шията и раменния пояс. Проведената рентгенография на торакс
демонстрира пневмомедиастинум и изразен шиен и
аксиларен емфизем, без данни за пневмоперитонеум
(Фиг. 2). На базата на тези находки бе проведен КАТ
с контраст на торакс и абдомен. Изследването установява данни за пневмодиастинум, газ в ретроперитонеума, изразен подкожен емфизем на гръдния кош
и шията, без убедителни данни за травма на колон
десценденс (Фиг. 3 и 4). Лабораторните показатели останаха непроменени, както и доброто общо клинично
състояние на пациента. Поради липсата на клинична
картина за инфекция бе обсъдена възможността за
произход на емфизема и пневмомедиастинума от дихателната система. Поради това бе извършена бронхоскопия, които не даде данни за лезии на трахея и
главни бронхи. Извършена бе и колоноскопия която
не успя да визуализира дефект в областта на фексура
коли лиеналис.
В последващите часове пациентът съобщи за наличието на пневматурия, поради което бе прието че
става въпрос за покрита лезия на ретроперитонеалната част на колон десценденс и бе поставен уретерален стент тип JJ в лeвия уретер. В следващите дни
пациента се въстанови напълно без допълнителни
усложнения.

Перфорацията на колона при ПСНЛ представлява
рядко усложнение, затова в научната литература има
публикации за маки серии пациенти с това усложнение или отделни клинични случаи. 5. При това усложнение на перкутанната бъбречна хирургия са описани
два класически клинични сценария: лезии на колона,
които се откриват интраоперативно флуороскопски
или визуално, или такива проявяващи се в постоперативния период с фекалурия в и около нефростомния
катетър и локални и системния възпалителни симптоми8,9. В нашият клиничен случай е описана алтернативна клинична картина на забавена проява на това
усложнение, със симптоми на гърлобол, ретростернална болка, пневмомедиастинум и подкожен емфизем на шията и торакса. Доколкото е известно на
авторите само още един подобен случай е описан в
литературата, но при него не е поставян нефростомен
катетър (tubeless техника) 10. Клиничната и ренгеновата находка постоперативно не насочват вниманието
веднага към субдифрагмална патология, поради което
първоначалното внимание бе насочено към изключването на интраторакална патология, вследствие скорошната обща интубационна анестезия в положение
по корем. Проведената бронхокопия отхвърли наличието на травма на трахеята и главните бронхи. При
проведената литературна справка подобна клинична
картина бе открита описана в гастроентерологичната
литература при перорации на черво при колоноскопия, манифестиращи се с болка в областта на шията и
гърлото, подкожен емфизем и рентгенографски данни за пневмомедиастинум, пневморетроперитонеум
11-14
.
Установените рискови фактори за перфорация
на колона при ПСНЛ са грацилна структура, женски
пол, предходна хирургия на колона ипсилатерално,
достъп до ляв бъбрек, достъп през долна група чашки, прекалено латерално разположено пункционно
място, и, най-вече, наличието на ретроренален колон
6-9,15
. В описания от нас случаи, единствения наличен
рисков фактор е достъпът до ляв бъбрек, който в литературата се оценява като слабо повишаващ риска
от перфорация на колона,6-9,16-21.
Първоначалното поведение при налична перфорация на колона при ПСНЛ е консервативно, при
липса на данни за перитонит и системна инфекция.
Повечето статии по въпроса препоръчват в тези слу64
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Фиг 1 Пункционно място на кожата

Фиг 2 Обзорна графия на торакс – данни за пневмомедиастинум, шиен и аксиларен емфизем, пневморетроперитонеум
вляво

Фиг 3 . КАТ на шиен отдел

Фиг 4 . КАТ на абдомен – пневматурия, ретропневмоперитонеум вляво, без убедителни данни за лезия на колон десценденс
при ПСНЛ в описания от нас клиничен случай с много
добро общо състояние на пациента, с основно оплакване от болки в гърлото и шията и подкожни крепитации след снемане на нефростомния катетър, и без
данни за фебрилитет, левкоцитоза, коремна болка или
други клинични и рентгенографски симптоми на перитонит, значително затрудниха диагнозата. Първоначалните диагностични търсения бяха насочени към
интраторакална патология (спонтанна руптура на белодробна була, травма на дихателните пътища от ско-

чаи репозиционирането на нефростомния катетър в
колона, като перкутанна колостома, и поставянето на
уретерален стент (разделяне на „газ“ от „вода“)5-7,9. В нашия случай това репозициониране на нефростомния
катетър бе невъзможно поради появата на клиничната картина след снемането на нефростомата, но поради наличната пневматурия бе поставен ДЖ стент.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Нетипичната проява на перфорацията на колона
65
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рошната обща интубационна анестезия в положение
по корем). С разпознаването на лезията на колона (на
базата на изключването на интраторакална патология, наличната пневматурия и литературните данни за
подобна клинична картина при чревни лезии при колоноскопия) при пациента бе проведено съответното
минимално инвазивно лечение (JJ стент, антибиотици), което доведе до относително бързо и неусложнено възстановяване на пациента.
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Минимално инвазивна перкутанна нефролиотомия
с модифициран шафт за достъп с аспирация
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Miniaturized percutaneous
nephrolithotomy with modified access
sheath with continuous aspiration

I. Saltirov, K. Petkova

РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

Перкутанната нефролитотомия (PCNL) е стандартед метод за лечение на големи по
обем и/или усложнени конкременти в бъбрека. Напредъкът в ендоскопските технологии позволи приложението на различни модификации на минимално инвазивна PCNL с намален размер на нефростомния канал за намаляване на бъбречната травма от процедурата. Малкият размер на шафта за достъп, обаче, е свързан с
ограничена иригация, което компрометира видимостта по време на процедурата,
и не дава възможност за екстракция на по-големи по размер фрагменти от конкремента. За подобряване на видимостта и иригацията и ефективна екстракция на
фрагментите, беше предложен модифициран шафт за достъп с активна аспирация на фрагментите и различни размери, позволяващ работа с различни размери
миниатюризирани нефроскопи. Представяме оперативната техника на mini-PNL с
модифициран нефростомен шафт за достъп с активна аспирация.

Percutaneous nephrolithotomy is a standard treatment for large and/or complex kidney
stones. With recent advancements in endoscopic technologies, the technique of minimally
invasive PCNL with smaller access sheath emerged in an effort to reduce the renal
parenchymal injury during the procedure. However, the reduction in sheath diameter
resulted in reduced irrigation and visualization and precluded extraction of bigger stone
fragments. In an effort to improve vision, irrigation and fragments extraction, a modified
access sheath with active aspiration was developed in different sheath sizes to allow the
use of a variety of miniaturized nephroscopes. We present the surgical technique of miniPNL using modified access sheath with active aspiration.

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

въвежда мини-нефроскопът (Фиг. 3). Допълнителният
канал на шафта за достъп се свръзва с активна аспирация, а иригацията се осъществява през работния
канал на ендоскопа чрез гравитационно налягане. На
допълнителния канал на шафта е разположен отвор,
чрез запушването с пръст на който операторът може
да контролира негативното налягане (Фиг. 4). Литотрипсията на конкремента се извършва с 365 μ лазерен
светловод и 80/100W Holmium:YAG лазер. Малките по
размер фрагменти се аспирират през шафта покрай
нефроскопа в колекторен съд, свързан със страничния канал на шафта с помощта на активната аспирация на промивната течност. По-големите фрагменти
могат да бъдат аспирирани през шафта чрез изваждане на нефроскопа до нивото на допълнителния канал
на шафта (Фиг. 5,6). В края на процедурата се поставя
нефростома 12 Fr за 24 часа.

Перкутанната нефролитотрипсия (PCNL) е метода
на избор в лечението на големи по обем и/или усложнени конкременти в бъбрека [1]. За намаляване
на инвазивността на стандартната PCNL Jackman et
al. предложиха техниката на минимално-инвазивна
PCNL (mini-PNL) с приложението на по-малък размер
инструменти (13-18 Fr) [2,3]. Миниатюризацията на
инструментариума за PCNL е базирана на хипотезата,
че по-малкият нефростомен канал свързан с намален
риск от хеморагия и намалена загуба на функционален бъбречен паренхим. От друга страна, малкият
размер на шафта за достъп ограничава иригацията,
което компрометира видимостта по време на процедурата, и не дава възможност за екстракция на по-големи по размер фрагменти от конкремента. Следвайки тенденцията за миниатюризация на инструментите
и запазване на високата ефективност на метода Zeng
et al. предложиха техниката на super-mini PNL, която
включва модифициран шафт за перкутанен достъп с
отделен канал за аспирация с негативно налягане [4].
Предложената от тях модификация дава възможност
за подобряване на иригацията чрез използване на
помпа и поддържане на ниско интраренално налягане чрез активната аспирация, която улеснява и евакуацията на фрагментите от конкремента.
Представяме приложението на модифициран
шафт за достъп с активна аспирация за еднократна
употреба при извършване на минимално инвазивна
перкутанна нефролитотомия.

ОБСЪЖДАНЕ
Миниатюризацията на инструментите за перкутанна бъбречна хирургия позволи индивидуализиран
подход в лечението на пациенти с уролитиаза и намаляване на риска от усложнения. През последните
20 години търсенето на оптималния метод за хирургично лечение, осигуряващ максимална ефективност
при нисък процент на усложнения, доведе до въвеждането на множество минимално инвазивни техники
за перкутанна нефролитотрипсия – mini-PNL, ultramini PNL, super-mini PNL и micro-PNL [2-7].
Техниката на mini-PNL намери широко приложение за лечение на бъбречни конкременти при деца
и възрастни и в последните години все повече се
налага и като алтернатива на екстракорпоралната
литотрипсия (SWL) и ретроградната интраренална
хирургия (RIRS) в някои клинични ситуации, като конкременти резистентни на SWL, камъни в долна група
чашки на бъбрека, камъни в каликс дивертикул и др.
Редуцирането на размера на нефростомния канал
позволи приложението на метода при нисък процент
на усложнения, но необходимостта от извършване на
лазерна литотрипсия и невъзможността за екстракция на големи по размер фрагменти, водещи до удължаване на оперативното време, се считат за недостатъци на метода [8-10].
Наличието на голям брой малки по размер фрагменти от камъка при минитюаризираните техники
наложи промяна на методите за тяхната екстракция с

ХИРУРГИЧНА ТЕХНИКА
Инструментариумът за извършване на mini-PNL
включва 12 Fr нефроскоп (Richard Wolf модел Lahme,
Germany) и модифициран шафт за достъп с активна
аспирация 18 Fr 21 cm (Clear Petra, Wellead Medical,
China) (Фиг.1). Техниката на mini-PNL включва ретроградна катетеризация на уретера и ретроградна
уретеропиелография. След позициониране на пациента в положение по корем се извършва пункция
на кухинната система и поставяне на водач. Дилатацията на нефростомния канал се извършва с модифицирания шафт с външен диаметър 18 Fr, който
има централно перфориран обтуратор (Фиг. 2). След
въвеждане на шафта в кухинната система, обтураторът се отстранява. В проксималния край се поставя
централно перфорирана запушалка, през която се
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Фиг. 1. Модифициран шафт за перкутанен достъп с допълнителен канал за аспирация

Фиг. 2. Въвеждане на модифицирания шафт с обтуратор

Фиг. 3 Рентгенов образ на извършване на mini-PNL с модифициран шафт с активна аспирация
69

ÅÍÄÎÓÐÎËÎÃÈß È
MÈÍÈÌÀËÍÎ ÈÍÂÀÇÈÂÍÀ
ÕÈÐÓÐÃÈß

ГОДИНА 6 • БРОЙ 1 • АПРИЛ 2018 / VOLUME 6 • ISSUE 1 • АПРИЛ 2018

Фиг. 4 Контролиране на негативното налягане
чрез запушване на отвора на допълнителния
канал за аспирация

Фиг. 5 Аспирация на фрагменти от конкремента
през допълнителния канал на шафта

цел намаляване на оперативното време и замяна на
механичните инструменти с хидродинамични ефекти – активно и пасивно отмиване на фрагментите и
vacuum cleaner ефект [11-13]. Приложението на активна аспирация за евакуация на фрагментите беше
предложено от различни автори, включително и при
стандартна PCNL, но намери най-широко приложение

в техниката на super-mini PNL, предложена от Zeng et
al. [5,14]. Модифицираният иригационно-аспирационен шафт за достъп, конструиран от Zeng at al. включва шафт за достъп с размери 12-14 Fr със страничен
кос канал, който се свързва със система за активна
аспирация. Негативното налягане се контролира чрез
наличен отвор на страничния канал, който може да
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Фиг. 6 Аспирирани фрагменти от конкремента

бъде запушен от оператора с пръст по време на манипулацията, което увеличава негативното налягане.
Според авторите предимствата на тази система са
подобрена иригация и ефективна и бърза екстракция
на фрагментите, тенденция за задържане на фрагментите и камъка на върха на ендоскопа, което улеснява
литотрипсията им без да мигрират в други части на
кухинната система и добра визуализация, осигурена
от непрекъснатия поток на промивна течност през
иригационния и аспирационния канал.
Взаимствайки принципа и дизайна на нефростомният шафт на super-mini PNL модифицираният шафт за
достъп с активна аспирация за еднократна употреба,
дава възможност за работа с различни размери на
нефростомния канал и на нефроскопа, което осигурява индивидуализирано лечение в зависимост от
характеристиките на пациента и конкремента и наличния ендоскопски инструментариум за минимално
инвазивна перкутанна нефролитотомия.

лечение на конкременти в бъбрека. Приложението на
модифициран шафт за достъп с активна аспирация за
еднократна употреба осигурява ефективна евакуация
на фрагментите и дава възможност за индивидуализиран подход в лечението на пациенти с уролитиаза.
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