ГОДИНА 5 / БРОЙ 2 / ДЕКЕМВРИ 2017
VOLUME 5 / ISSUE 2 / DECEMBER 2017
ISSN 1314-846X

ЕНДОУРОЛОГИЯ И
MИНИМАЛНО ИНВАЗИВНА
ХИРУРГИЯ
Endourology and Minimally Invasive Surgery

AКЦЕНТИ В БРОЯ:
Рискови фактори за
постоперативен фебрилитет
след стандартна PCNL
Хистероскопията в диагнозата
на ендометриални патологични
изменения
Механичен илеус при синдром
на Peutz-Jeghers

ЕНДОУРОЛОГИЯ И
MИНИМАЛНО ИНВАЗИВНА
ХИРУРГИЯ

ГОДИНА 5 / БРОЙ 2 / ДЕКЕМВРИ 2017
VOLUME 5 / ISSUE 2 / DECEMBER 2017

Endourology and Minimally Invasive Surgery
ГЛАВЕН РЕДАКТОР
Илия Салтиров, София
РЕДАКТОРИ
Евгени Белоконски, София
Крум Кацаров, София
Никола Владов, София
Николай Петров, София
РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
Ахмет Мюсулманоглу, Истанбул
Алберто Тричиери, Милано
Андрас Хознек, Париж
Андреас Сколарикос, Атина
Атанасиус Папатцорис, Атина
Васил Михайлов, София
Венцислав Мутафчийски, София
Даниел Костов, Варна
Даниела Петрова, София
Деян Йорданов, София
Димитър Младенов, София
Димитър Таков, София
Драгослав Башич, Ниш
Женя Василева, Виена
Ивелин Такоров, София
Илиян Стоев, София
Калоян Давидов, София
Кемал Сарика, Истанбул
Красимир Василев, София
Кузман Гиров, София
Коста Костов, София
Кремена Петкова, София
Мирослав Лилов, София
Митко Цветков, София
Орлин Савов, Нюрнберг
Петризор Геавлете, Букурещ
Стилианос Гианнакопоулос,
Александропулис
Светослав Николов , София
Сотир Савридис, Скопие
Стефан Василев, София
Стефан Ковачев, София
Тихомир Евтимов, София
Хосе-Рейс Сантос, Лисабон
Хуан Антонио Галан, Аликанте
Цеко Петков , София
АСИСТЕНТ РЕДАКТОРИ
Александър Кацаров, София
Огнян Гъцев, София
Петър Петров, София

EDITOR –IN CHIEF
Iliya Saltirov, Sofia
EDITORS
Evgeni Belokonski, Sofia
Krum Katzarov, Sofia
Nikola Vladov
Nikolay Petrov
EDITORAL BOARD
AAhmet Musulmanoglu, Istanbul
Alberto Trichieri, Milan
Andras Hoznek, Paris
Andreas Skolarikos, Atina
Athansius Papatsoris, Atina
Vasil Mihailov, Sofia
Ventcislav Mutafchiyski, Sofia
Daniel Kostov, Varna
Daniela Petrova, Sofia
Deyan Yordanov, Sofia
Dimitar Mladenov, Sofia
Dimitar Takov. Sofia,
Dragoslav Bashich, Nis
Jenia Vasileva, Vienna
Ivelin Takorov, Sofia
Iliyan Stoev, Sofia
Kaloyan Davidov, Sofia
Kemal Sarica, Istanbul
Krasimir Vasilev, Sofia
Kuzman Girov, Sofia
Kosta Kostov, Sofia
Kremena Petkova, Sofia
Miroslav Lilov, Sofia
Mitko Tzvetkov, Sofia
Orlin Savov, Nurnberg
Petrisor Geavlete, Bucurest
Stylianos Giannakoppoulos,
Alexandropulis
Svetoslav Nikolov, Sofia
Sotir Stavridis, Skopje
Stefan Vasilev, Sofia
Stefan Kovachev, Sofia
Tihomir Evtimov, Sofia
Jose Reis Santos, Lisabon
Juan Antonio Galan, Alicante
TsekoPetkov, Sofia
ASSISTANT EDITORS
Alexandar Katzarov, Sofia
Ognyan Gatcev, Sofia
Petar Petrov, Sofia

ISSN 1314-846X
София 1606
ул. „Георги Софийски“ 3
www.urology-vma.bg
jemis@vma.bg
tel.: +359 2 922 5208
fax: +359 2 851 7094

СЪДЪРЖАНИЕ

ÅÍÄÎÓÐÎËÎÃÈß È
MÈÍÈÌÀËÍÎ ÈÍÂÀÇÈÂÍÀ
ÕÈÐÓÐÃÈß

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ/ ORIGINAL ARTICLES

ГИНЕКОЛОГИЯ/ GYNECOLOGY

ЕНДОУРОЛОГИЯ/ ENDOUROLOGY

Оперативни методи за лечението на
ендометриални полипи

Рискови фактори за постоперативен
фебрилитет след стандартна перкутанна
нефролитотомия

A. Гановска, С. Ковачев
Surgical methods for the treatment of endometrial
polyps

К. Петкова, И. Салтиров

A. Ganovska, . Kovachev

Predictors of postoperative fever following standard
percutaneous nephrolithotomy

Хистероскопията в диагнозата на
ендометриални патологични изменения

K. Petkova, I. Saltirov

Лимфната дисекция - като прогностичен
белег при радикалната цистектомия

A. Гановска, С. Ковачев
Hysteroscopy in the diagnosis of endometrial
pathological changes

Д. Шишков, В. Павлов, С. Тодоров, Н. Михайлов,
Д.Д.Шишков

A. Ganovska, S. Kovachev

Lymphatic dissection - as a prognostic mark of
radical cystectomy

ОЧНИ БОЛЕСТИ / OPHTALMOLOGY

D. Shishkov, V. Pavlov, S. Todorov, N, Mihaylov,
D.D. Shishkov

Първи резултати от корекция на
астигматизъм и пресбиопия с новите
трифокални торични лещи при хирургия на
катаракта

Метаболитни изследвания и профилактика
на рецидиви при пациенти с уролитиаза

А. Калайджиев, Л. Войнов

Д. Петрова, К. Петкова, И. Салтиров

First results of correction of astigmatism and
presbyopia with new trifocal toric IOLs in cataract
surgery

Metabolic evaluation and recurrence prevention in
urolithiasis patients

D. Petrova, K. Petkova, I. Saltirov

A. Kalaydjiev, L. Voynov

ХИРУРГИЯ/ SURGERY

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ/ CASE REPORTS

Приложение на диатермичната коагулация
с LigaSure Precise в хирургията на
щитовидната жлеза

Уролитиаза и хетеролатерална дистопия на
бъбрека със срастване – клиничен случай
О. Гъцев, К. Петкова, И. Салтиров

П. Димов, Е. Насева, Д. Стефанов, Е. Белоконски,
Г. Попиванов

Management of urolithiasis in crossed fused inferior
renal ectopia – а case report

Use of LigaSure Precise in thyroid surgery

O. Gatsev, K. Petkova and I. Saltirov

P. Dimov, E. Nasseva, D. Stefanov, E. Belokonski, G.
Popivanov

2

Съдържание / Изисквания към авторите

Преходноклетъчен папиларен карцином
в бъбречното легенче на подковообразен
бъбрек – клиничен случай

Рядък клиничен случай на късен
постоперативен цервикален хематом след
реоперация на щитовидна жлеза

П. Петров, Д. Петрова , К. Петкова, С. Николов, И.
Салтиров

П. Димов, В. Мутафчийски, Ц. Станимиров,
Е. Насева, Г. Попиванов, Е. Белоконски

Transitional cell carcinoma in renal pelvis in horshue
kidney – clinical case

A rare case report of a delayed postoperative cervical
hematoma after thyroid redo surgery

P. Petrov, D. Petrova, K. Petkova, S. Nikolov and I.
Saltirov

P. Dimov, V. Mutafchyiski, C. Stanimirov, E. Nasseva,
G. Popivanov and E. Belokonski

Първичен плоскоклетъчен карцином на
щитовидната жлеза - клиничен случай и
преглед на литературата.

Механичен илеус при синдром на PeutzJeghers - клиничен случай и литературен
обзор

П. Димов, Д. Стефанов, Ц. Станимиров, Е.
Белоконски, Е. Насева

В. Михайлов, Р. Костадинов, С. Емин, Н. Иванов, А.
Кацаров

Primary squamous cell carcinoma of the thyroid
gland - case report and review of the literature.

Mechanical bowel obstruction associated with
Peutz-Jeghers Syndrome - Case report and review of
the literature

P. Dimov, D. Stefanov, C. Stanimirov, E. Belokonski,
E, Naseva

V. Mihaylov, R. Kostadinov, S. Emin, N. Ivanov, A.
Katzarov

Изисквания към авторите
1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

автора (авторите), е-mail адрес, телефон и факс на автора за кореспонденция на
български и английски език. Резюметата са написани на български и английски език.
Ръкописите трябва да бъдат написани на професионален език така, че да бъдат
разбираеми при четене от професионалист, който не е тесен специалист в дадената
област. Редакторите и издателя си запазват правото за редактиране на ръкописите
преди отпечатване с цел подобреяване на езика, без да се променя смисъла на научните факти. Официалният език на списанието е български.
Изпратените за публикация ръкописи са обект на модификация от редакторите в
съгласие със стила на списанието. След одобряването на ръкописа за публикация авторът за кореспонденция получава коректура, за да провери форматирането и пълнотата на текста, наличието на грешки в текста, таблиците и/или фигурите. В размките
на 24-48 часа авторът връща проверените ръкописи и корекции. Значими промени в
съдържанието на текста, като нови резултати, корекция на променливи, корекция на
заглавието или авторския колектив, не са разрешени без одобрението на главния редактор от съответното направление. След публикуване на ръкописа, корекции могат
да бъдат направени единствено под формата на Erratum и публикувани в следващия
брой на списанието.
2. ФОРМАТ НА ТЕКСТА

Списанието приема за публикуване оригинални научни ръкописи в областта на
ендоурологията и минималноинвазивните диагностични и хирургични техники отговарящи на неговите цели.
Изпращането на ръкопис предполага, че: предложеният труд не е публикуван
преди и не е в процес на публикуване в друго печатно или електронно издание; публикацията е одобрена от всички съавтори и от институцията, в която е създадена.
Кореспондиращият автор носи отговорност за верността на представените данни
и за кореспонденцията с редакторите по време на рецензирането на предложения
ръкопис.
Всички изпратени за публикация ръкописи се рецензират от главните редактори
и от 2 редактори от съответното направление. Ръкописите се оценяват по следните критерии: оригиналност и актуалност на представения материал, уместност на
използваните методи, точно описание на резултатите, основателни заключения на
базата на представените данни. Решението за приемане, отхвърляне или връщане
на ръкописа за корекция се основава на рецензиите на редакторите, отговорни за
съответния ръкопис и на главния редактор от съответната специалност и се изпраща
на автора за кореспонденция заедно с препоръките на рецензентите и редакторите в
рамките на един месец след изпращането на ръкописа.
Всеки ръкопис съдържа заглавна страница, която включва точно и информативно заглавие на публикацията, име на автора (авторите), институция и адрес на

Приемат се ръкописи в Word формат, като текстът трябва да е с ясен шрифт и
размер 12. Използваните съкращения в текста, трябва да се въвеждат в скоби след
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РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

Въведение и цел: Перкутанната нефролитотомия (PCNL) е методът на избор
за лечение на конкременти в бъбрека с рамери над 20 mm. Постоперативната
уроинфекция е едно от най-често срещание усложнения след PCNL и варира от
постоперативен фебрилитет до животозастрашаващ сепсис. Целта на настоящето
проучване е да се идентифицират пред- и интраоперативните рискови фактори за
постоперативен фебрилитет при стандартна перкутанна нефролитотомия.
Материал и методи: Извърши се анализ на проспективна база данни, включваща 583 пациенти с 604 бъбречни единици, при които е извършена стандартна
PCNL в периода Май 2011 - Май 2016 г. Различни пред- и интраоперативни фактори бяха анализирани за корелации с наличието на постоперативен фебрилитет
(дефиниран като телесна температура над ≥38.5oC).
Резултати: Ефективността след една процедура на PCNL беше 82.8%. Постоперативен фебрилитет беше наблюдаван при 40 пациенти (6.6%). При унивариационен
анализ предоперативна уроинфекция (p=0.000), женски пол (p=0.038), рецидивна уролитиаза (p=0.021), коралиформен конкремент (p=0.000) и струвитна
литиаза (p=0.000) бяха идентифицирани като сигнификантни предиктори за постоперативен фебрилитет. Размерът на конкремента, наличието на захарен диабет
и оперативното време не бяха асоциирани с риска от фебрилитет. При мултивариационен анализ единствено предоперативната уроинфекция беше сигнификантен
предиктор за постоперативен фебрилитет (p=0.000).
Заключение: Резултатите от настоящето изследване идентифицираха предоперативната уроинфекция, женски пол, рецидивна уролитиаза, коралиформена
и струвитна уролитиаза като сигнификантни рискови фактори за възникване на
постоперативен фебрилитет след стандартна перкутанна нефролитотомия.

Introduction and objective: Percutaneous nephrolithotomy (PCNL) is the treatment
of choice for the management of renal stones larger than 20 mm. Postoperative urinary
tract infection (UTI) is one of the most common complications following PCNL, ranging
from fever to life-threatening sepsis. The objective of this study is to identify the pre- and
intraoperative risk factors of fever following PCNL.
Material and methods: A prospectively collected database of 583 patients with 604
renal units, who underwent standard PCNL between May 2011 and May 2016, was
reviewed. Various pre- and intraoperative variables were assessed for association with
postoperative fever (defined as temperature ≥38.5oC).
Results: Stone-free rate after a single PCNL procedure was 82.8%. Postoperative fever
developed in 40 (6.6%) patients. On univariate analysis preoperative UTI (p=0.000),
female gender (p=0.038), recurrent urolithiasis (p=0.021), staghorn stone (p=0.000)
and struvite stone composition (p=0.000) were predictors of postoperative fever. Stone
size, presence of diabetes and operative time had no association with the risk of fever. On
multivariate analysis only preoperative UTI was significantly associated with the risk of
postoperative fever (p=0.000).
Conclusions: The results of this study suggest that several factors including female
gender, recurrent urolithiasis, preoperative UTI, staghorn stone and struvite stone
composition are significantly associated with increased risk of postoperative fever in
patients undergoing standard PCNL.
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ВЪВЕДЕНИЕ

нефростома 20 Fr, която беше екстрахирана на първи
следоперативен ден.
Ефективността на операцията беше определяна
по липсата на остатъчни фрагменти от конкрементите или наличието на клинично незначими остатъчни
фрагменти (< 5 мм) на контролното образно изследване. 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
(поставянето на нефростомната тръба). Критерий
за постоперативен фебрилитет беше наличието на
телесна температура ≥ 38.5оС в първите 48 часа постоперативно.
Статистическият анализ на данните беше извършен с SPSS v.19 с Pearson chi-square и Fisher’s exact
test при ниво на значимост р<0.05. За установяване
на зависимостите между пред- и интраоперативните
фактори и наличието на постоперативен фебрилитет
беше приложен унивариационен и мултивариационен логистичен регресионен анализ.

Перкутанната нефролитотрипсия (PCNL) е метода
на избор в лечението на големи по обем и/или усложнени конкременти в бъбрека [1]. Постоперативната
уроинфекция е едно от най-често срещаните усложнения след PCNL и варира от постоперативен фебрилитет до сепсис с мултиорганна дисфункция. Въпреки
предоперативното микробиологично изследване и
приложението на антибиотична профилактика, постоперативният фебрилитет след PCNL все още се наблюдава в 10.8%-39.8% от пациентите [2-4]. В повечето
случаи постоперативният фебрилитет е преходен, но
при 1%-4,7% от пациентите прогресира до животозастрашаващ сепсис [3,6,7]. Познаването на рисковите
фактори за възникване на тези усложнения е от основно значение за предотвратяването и ранното им
лечение.
Целта на настоящето проучване е да се идентифицират пред- и интраоперативните рискови фактори
за постоперативен фебрилитет при стандартна перкутанна нефролитотомия.

РЕЗУЛТАТИ
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Ефективността след една процедура на PCNL беше
82.8%. Предоперативна уроинфекция беше установена при 158 (26.2%) пациенти, като E. coli беше най-често изолирания патоген (13.9%) (Фиг. 1). Постоперативен фебрилитет беше наблюдаван при 40 пациенти
(6.6%). Пациентите с постоперативен фебрилитет имаха по-висока честота на предоперативна уроинфекция, коралиформена и струвитна литиаза (Таблица 1).

Извърши се анализ на проспективна база данни,
обхващаща 583 пациенти с 604 бъбречни единици,
при които е извършена стандартна PCNL в периода
Май 2011 - Май 2016 г.
Предоперативното изследване на пациентите
включваше анамнеза, физикален преглед, лабораторни и образни изследвания и оценка на анстезиологичния риск по ASA. При всички пациенти предоперативно беше извършвано микробиологично
изследване на урина от пикочния мехур с антибиограма. При всички пациенти с положителна предоперативна урокултура беше прилагана предоперативна
антибиотична терапия според антибиограмата. При
пациентите с негативна урокултура беше прилагана
предоперативна антибиотична профилактика с трета
генерация цефалоспорин.
Оперативната техника на стандартната PCNL
включваше ретроградна катетеризация на уретера
и ретроградна уретеропиелография, пункция и дилатация на нефростомен канал с метален телескопичен дилататор на Alken до 25 Fr. След нефроскопия и
ултразвукова литотрипсия на конкрементите кухинната система на бъбрека беше дренирана рутинно с

Унивариационният анализ идентифицира
предоперативна уроинфекция, женски пол, рецидивна уролитиаза, коралиформен и струвитен
конкремент като предиктори за постоперативен
фебрилитет (Таблица 2). Размерът на конкремента, наличието на захарен диабет и оперативното
време не показаха корелация с риска от постоперативен фебрилитет. При логистичния регресионен анализ само предоперативната уроинфекция
беше сигнификантен предиктор за постоперативен фебрилитет (Таблица 3).

ОБСЪЖДАНЕ
Перкутанната нефролитотрипсия е високо ефективна техника за лечение на големи по обем и/или
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Фиг. 1. Типове микроорганизми при пациенти с и без
постоперативен фебрилитет
след стандартна PCNL
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Таблица 1. Предоперативни характеристики на пациентите
Постоперативен
фебрилитет
Средна възраст (години±SD)
Среден BMI (kg/m2±SD)
Средна ширина на камъка (mm±SD)
Средна дължина на камъка (mm±SD)
Предоперативна уроинфекция (n,%)
Рецидивна уролитиаза (n, %)
Предоперативен риск по ASA (n, %)
•• ASA I клас
•• АSA II клас
•• ASA III клас
Тип на конкремента (n, %)
•• Коралиформен
•• Некоралиформен
Химичен състав на конкремента (n, %)
•• Струвит
•• Не-струвитен
Средно оперативно време (min±SD)
Таблица 2. Унивариационен анализ на рисковите фактори за
постоперативен фебрилитет
Предоперативна уроинфекция
Рецидивна уролитиаза
Коралиформена литиаза
Струвитен конкремент
Женски пол
Захарен диабет
Размер на камъка ≥ 30 mm

OR
7.790
2.234
3.414
5.733
2.008
0.349
0.950

Без постоперативен
фебрилитет

p-value

44.6±13.8
24.9±3.1
31.5±12.9
45.4±20.3
28 (70.0%)
13 (32.5%)

50.1±13.1
25.8±3.6
29.9±11.4
41.5±16.9
130 (23.0%)
100 (17.7%)

0.020
0.085
0.438
0.254
0.000
0.021

24 (60.0%)
12 (30.0%)
4 (10.0%)

241 (42.7%)
284 (50.4%)
39 (6.9%)

0.045

25 (62.5%)
15 (37.5%)

185 (32.8%)
379 (67.2%)

0.000

26 (65.0%)
14 (35.0%)
55.5±14.6

138 (24.5%)
426 (75.5%)
54.2±13.2

0.000
0.589

Таблица 3. Мултивариационен анализ на рисковите фактори за
постоперативен фебрилитет

95% CI
p-value
3.85 - 15.75 0.000
1.11 - 4.48 0.021
1.76 - 6.63 0.000
2.91 - 11.29 0.000
1.03 - 3.93 0.038
0.08 - 1.47 0.135
0.48 - 1.89 0.883

Предоперативна уроинфекция
Рецидивна уролитиаза
Коралиформена литиаза
Струвитен конкремент
Женски пол
Захарен диабет
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OR
4.531
1.961
0.954
2.792
0.936
0.384

95% CI
p-value
1.99 - 10.30 0.000
0.92 - 4.16 0.080
0.32 - 2.85 0.933
0.84 - 9.19 0.091
0.43 - 2.02 0.866
0.09 - 1.72 0.211
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комплексни конкременти в бъбрека. Постоперативният фебрилитет е едно от най-често срещаните
усложнения след PCNL, засягащо 10.8%-39.8% от пациентите, като в 1%-4,7% от случаите прогресира до
животозастрашаващ сепсис, въпреки провеждането
на антибиотична профилактика [2-7]. Различни преди интраоперативни фактори имат влияние върху риска от възникване на инфекциозни усложнения след
PCNL, а идентифицирането и модификацията им биха
спомогнали за предотвратяването или ранното лечение на тези усложнения. Множество проучвания установиха, че женски пол, положителна предоперативна
урокултура, наличие на предоперативна нефростома,
размер на камъка, наличие на хидронефроза, удължено оперативно време, коралиформена и струвитна литиаза, захарен диабет и напреднала възраст са
рискови фактори за постоперативен фебрилитет след
PCNL [2,4,8-11].
В настоящето проучване наблюдавахме постоперативен фебрилитет при 40 пациенти (6.6%), като
70% от тях имаха предоперативно положителна урокултура. Освен предоперативна уроинфекция, унивариационният анализ идентифицира и женски пол,
наличие на рецидивна уролитиаза, коралиформен и
струвитен конкремент като предиктори за постоперативен фебрилитет. Тези резултати корелират с данните от други проучвания върху предиктивните фактори
за фебрилитет и инфекциозни усложнения след PCNL.
В проучване на Gonen et al. върху 61 пациенти, лекувани с PCNL, авторите установяват като сигнификантни рискови фактори за постоперативен фебрилитет
размера на камъка, удълженото оперативно време,
положителна урокултура и микробиологично изследване на конкремента [10]. В CROES Global PCNL Study,
Gutierrez et al. наблюдават постоперативен фебрилитет при 10,4% от пациентите, като регресионният анализ идентифицира положителна урокултура, захарен
диабет, коралиформен конкремент и предоперативна нефростомия като независими предиктори за постоперативен фебрилитет [2]. Li et al. също установяват като независими предиктори за постоперативен
фебрилитет женския пол (p=0.009), предоперативен
фебрилитет (p<0.001), размер на камъка (p<0.001), пиурия (p=0.013), положителна урокултура (p<0.001), повишено серумно ниво C-реактивен протеин (p=0.003)
при унивариационен анализ и предоперативен фебрилитет (p=0.037), повърхност на камъка >353 mm2

(p=0.002) и положителна урокултура (p=0.004) при логистичният регресионен анализ [12].
Положителната урокултура е един от най-важните
рискови фактори за постоперативен фебрилитет и
инфекциозни усложнения след PCNL [2,4,10,12]. В корелация с предшестващи проучвания, логистичният
регресионен анализ в настоящето проучване идентифицира предоперативната уроинфекция като сигнификантен предиктор за постоперативен фебрилитет.
В нашата серия 70% от пациентите с постоперативен
фебрилитет имаха предоперативна уроинфекция в
сравнение с 23% - при пациентите без фебрилитет
(р=0.000). Gutierrez et al. в CROES Global PCNL Study
докладват, че положителната предоперативна урокултура от пикочният мехур е независим предиктор
за постоперативен фебрилитет [2]. В ретроспективен
анализ върху 338 пациенти Dogan et al. установяват,
че честотата на постоперативен фебрилитет и сепсис
след PCNL е сигнификантно по-висока при пациенти
с инфектирани конкременти и урина, в сравнение с
пациенти без данни за инфекция [9]. Други автори докладват по-добра корелация с честотата на постоперативни инфекциозни усложнения на положителна
бактериална култура от конкремента и урина от бъбречното легенче в сравнение с урокултура от пикочния мехур [13,14].
Отчитаме, че настоящето проучване има някои
лимитиращи фактори. Според някои автори постоперативният фебрилитет не е подходящ показател за
оценка на наличието на уроинфекция и септични усложнения след PCNL, тъй като може да бъде обяснен
и с възпалителни промени в тъканите от оперативната интервенция и резорбция на хематома. От друга
страна, микробиологичното изследване на урина от
пикочния мехур не винаги отразява наличието на уроинфекция в горния уринарен тракт и в конкремента. В
нашия център не извършваме рутинно микробиологично изследване на урина от бъбречното легенче и
конкременти, които са сигнификантни предиктори за
риска от постоперативен фебрилитет и сепсис.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резултатите от настоящето проучване идентифицираха предоперативната уроинфекция, женски пол,
рецидивни конкременти, коралиформена и струвитна уролитиаза като сигнификантни рискови фактори
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за възникване на постоперативен фебрилитет след
стандартна перкутанна нефролитотомия.

8. Rivera M, Viers B, Cockerill P, Agarwal D, Mehta R, Krambeck
A. Pre- and Postoperative Predictors of Infection-Related
Complications in Patients Undergoing Percutaneous
Nephrolithotomy. J Endourol. 2016;30(9):982-6
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Лимфната дисекция - като прогностичен белег
при радикалната цистектомия
Д. Шишков, В. Павлов, С. Тодоров, Н. Михайлов, Д.Д.Шишков
Клиника по Урология,
УМБАЛ „Пловдив“, Пловдив

Lymphatic dissection - as a
prognostic mark of radical
cystectomy

D. Shishkov, V. Pavlov, S. Todorov, N, Mihaylov, D.D. Shishkov

РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

Цел. Да оценим лимфната дисекция в малкия таз след радикална цистектомия при
мускулно инвазивен карцином на пикочния мехур, като прогностичен и лечебен ефект.
Материал и методи. За периода 1998 до 2017 година сме извършили 917 радикални
цистектомии. Извършихме проспективно проучване на оперираните болни, като ги разделихме на две групи: 1 група(504 пациента)54,96% със стандартна лимфаденектомия
и 2 група(413 пациента) 45,03% с разширена лимфаденектомия. Всички пациенти бяха
с мускулно – инвазивен карцином на пикочния мехур в различна степен на малигненост(G) и различна степен на инвазия в тъканите(Т). Оперираните болни бяха на възраст
от 35 до 84 годишна възраст. 74 болни бяха оперирани лапароскопски.
Резултати и обсъждане. Усложнения от страна на лимфната дисекция наблюдавахме при 37(4,03%) оперирани болни – лимфорея и лимфоцеле. Средно дисецирани
лимфни възли – 27 броя. Локален(лимфен) рецидив сме наблюдавали при 69(7,52%)
пациента – 44(4,79) със стандартна лимфаденектомия и 25(2,72%) с разширена лимфаденектомия. Радикалната цистектомия с лимфаденектомия продължава да бъде
„златен“ стандарт и първи избор в лечението на пациенти с мускулно – инвазивен карцином на пикочния мехур. Разширената лимфна дисекция дава по – голяма вероятност
за откриване и отстраняване на позитивни лимфни възли.
Ключови думи: Цистектомия; Лимфаденектомия;

Aim: To evaluate lymph node dissection of the lesser pelvis after radical cystectomy in patients
with muscle-invasive carcinoma of the bladder , as a diagnostic and therapeutic method.
Materials and Methods: During the period between 1998 and 2017 we have successfully
completed 917 radical cystectomies. We did a prospective research of the treated patients ,
splitting them in two groups : 1st group (504 patients ) 54,96 with standart lymphadenectomy ,
and a 2nd group(413 patients) 45,03 % with expanded lymphadenectomy. All the patients had
muscle-invasive carcinoma of the bladder with different degree of malignancy (G) and different
stage of invasion (T). The operated patients were between the age of 35 and 84 years. 74 of the
patients were treated using laparoscopic methods.
Results and Conclusions: Postoperative complications occurred in 37 (4,03%) patients –
lymphorrhea and lymphocele. Average number of dissected lymph nodes – 27. Local (lymph)
relapse occurred in 69(7,52%) of the patients – 44(4,79%) with standart lymphadenectomy
and 25 (2,72%) with expanded lymphadenectomy. Radical cystectomy with lymphadenectomy
continues to hold its place as the “golden” standart and first choice in the treatment of patients
with muscle-invasive carcinoma of the bladder. The expanded lymph dissection gives a higher
probability of discovering and eliminating positive lymph nodes.
Key words: Cystectomy , Lymphadenectomy ;

Clinic of Urology
UMBAL “Plovdiv”, Plovdiv

ВЪВЕДЕНИЕ:

„излекува“ значителен брой пациенти, които в бъдеще
биха развили локален рецидив или далечни метастази.
Обширната билатерална лимфна дисекция благоприятства цистектомията, прави я по-сигурна и намалява
смъртността от операцията, най-вече от кръвозагуба,
тъй като паралелно с лимфната дисекция се лигират
и съдовете хранещи тазовите органи. Откриването на
позитивни лимфни възли е лош прогностичен белег.
Ранните резултати, след цистектомия (когато не е

Тазовата лимфаденектомия е задължитлна част от
радикалната цистектомия. Тя осигурява важна информация за прогнозата на заболяването (броя на засегнатите лимфни възли, обемът на тумора, перфорация
на капсулата), което може да помогне да се определи
нарастващия риск от прогресия на заболяването. Нарастват и доказателствата, показващи, че прецизността по време на тазовата лимфаденектомия може да
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извършена лимфна дисекция) са били обезкуражаващи,
тъй като около 20 до 40% от пациентите са починали
от метастази в рамките на 3 години. Тазовата лимфаденектомия осигурява и важна прогностична информация, като може да помогне да се определят пациентите,
нуждаещи се от допълнителна терапия. Въпреки че тазовата лимфаденектомия рутинно се комбинира с радикална цистектомия, разширената лимфна дисекция и
нейният терапевтичен ефект е била оспорвана дълги
години.
Влиянието на лимфаденектомията върху изхода на
заболяването е документирано при различни злокачествени процеси като: рак на стомаха, на белия дроб,
колоректални тумори и цервикален рак(1,2) .
През 1932 год. Godard и Koliopoulos рутинно извършват тазова лимфаденектомия паралелно с радикална цистектомия при жени с инвазивен рак на мехура (3). Kerr и Colby докладват за значително намаляване
на локалните рецидиви при пациенти с рак на мехура
при извършена тазова лимфаденектомия (4). Leadbetter
и Cooper прилагат рационализация на операцията на
Wertheim при карцином на цервикалния канал и при
пациенти с рак на мехура чрез премахване на вътрешните, външните, както и на общите илиачни имфни
възли (5). Остава въпросът дали това е приложимо за
всички стадии на тумора и за пациенти с голямо засягане на лимфните възли. Ранни проучвания при пациенти
с обширни метастази в лимфните възли са докладвани
от Whitmore и Marshall в Memorial Slan-Kettering Cancer
Center, като доказват безполезността на тази процедура при някои пациенти. Нито един от оперираните
не е преживял 5 години (6). Като следствие са развити по-стриктни критерии за избор на пациенти Smith
и Whitmore отново от Memorial Kettering Cnacer Center
през 1980 год. докладват за 7 % преживяемост в период 5 години при 135 пациента с метастази в регионални лимфни възли. Базирайки се на факта, въпреки че
38 % от пациентите са починали от далечни метастази
и само 25 % са развили локален рецидив, те стигнали
до заключението, че билатералната тазова лимфаденектомия може да има терапевтично влияние при някои
от тези пациенти. Лошият дългосрочен изход при пациенти със засягане на лимфните възли е подкрепено и
от анализите на италианска клиника относно 261 пациента, претърпяли тазова лимфна дисекция и радикална цистектомия. Само 4 % от пациентите със засегнати
лимфни възли преживели 5 години и повече (7, 8).

Фиг. 1. Извършване на тазова лимфаденектомия в региона на дясната
илиачна артерия в класическа техника „Split-and-roll“ - с разделяне и
навиване на тъканта (По Stein und Skinner, 2004).

ЦЕЛ
Да оценим прогностичната роля и лечебния ефект
на лимфната дисекция в малкия таз при радикална
цистектомия при пациенти с мускулно инвазивен
карцином на пикочния мехур.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ.
За периода 1998 до 2017 година извършихме 917 радикални цистектомии. При 516 от пациентите извършихме ортотопично заместване – 391 (75,77%) по Studer и
125 (24,22%) по Hautman. Извършихме проспективно
проучване на оперираните болни, като ги разделихме
на две групи: 1 група - 504 пациента (54,96%) със стандартна лимфаденектомия (Фиг.1) и 2 група - 413 пациента (45,03%) с разширена лимфаденектомия. Лимфаденектомията извършихме по класическата техника
„Split-and-roll“(Фиг.1).
Стандартната лимфаденектомия обхваща fossa
obturatoria,както и басейна на илиачните съдове до бифуркацията на A. Iliaca communis.
Разширената лимфаденектомия достига до изхода
на A.mesenterica inferior, както и пресакралната област(Фиг.2).
Всички пациенти бяха с мускулно-инвазивен карцином на пикочния мехур в различна степен на малигненост (G) и различна степен на инвазия в тъканите (Т).
Разпределението им е отразено в Таблица 1. Оперира11
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– 31 % за 5 години и 21 – 23 % за 10 години (9,10,11,12).
Това ясно показва, че оцеляването в по-дълъг период
е възможно дори при метастази в лимфните възли. От
University of California в Los Angeles докладват, че в големите серии цистектомирани пациенти при 23% от
тях са били засегнати лимфните възли (13). Тези инциденти на засягане на лимфните възли се увеличават с
нарастване стадия на тумора (14,15) и варират от 18 %
при стадии Т2 до над 40% при пациенти в стадий Т4.
Интересно е, че позитивни регионални лимфни възли се откриват при 19 (5 %) от 421 пациента със суперфициални първични тумори на мехура (16). Това се
съдържа в докладите на Amling и неговите колеги – 6
% от пациентите в клиничен стадий Т1 са с позитивни тазови лимфни възли (17). Тези открития показват
необходимостта от прецизна лимфна дисекция дори
при пациенти, претърпяли радикална цистектомия по
повод суперфициален преходноклетъчен карцином
на мехура. При изследване на пациенти в University of
Bern – Швейцария (18) се установява, че при тези от тях,
които не са лекувани предварително и са с негативни
изследвания в предоперативния стадий, са открити
неочаквани лимфни метастази при 24%, и че оцелелите с позитивни лимфни възли може да са ги имали не
само на мехурната стена. Пациенти с позитивни лимфни възли по външните и вътрешни илиачни съдове и
по обтураторния нерв могат да оцелеят след премахването на тези възли. Това показва, че премахването на повече лимфни възли по време на операцията
дава по-добри шансове за оцеляване дори, ако патологичните изследвания не показват лимфни метастази. Уролози от Johannes Gutenberg University of Mainz
– Германия потвърждава тази хипотеза и показва, че
пациенти с резецирани при лимфаденеткомията повече от 16 възли имат значително по-високо ниво на
оцеляване, отколкото пациенти с премахнати по-малко от 16 лимфни възела, независимо дали са открити
метастази или не (17). Това показва, че микрометастазите могат да бъдат премахнати чрез прецизна лимфна
дисекция, което може да бъде пропуснато от патолога. Това беше потвърдено от Herr и неговите колеги от
Memorial Kettering Cancer Center (19). Те докладват за
оцеляване в период от 5 години на приблизително 50
% от пациенти с премахнати 11 или повече негативни
лимфни възли в сравнение с 20 % от пациенти с премахнати по-малко от 11 негативни лимфни възли. Все
пак съществуват доклади, които твърдят, че пациенти с

Фиг. 2. Локализиране на метастази на тазовите лимфни възли при 284
пациенти, страдащи от уротелиален карцином на пикочния мехур, които
били подложени на радикална цистектомия. Зеленият цвят е на лимфните възли, които лежат пред всяка съответна анатомична структура, а с
жълтият са лимфните възли зад дорзално (по Roth et al., 2010)
ните болни бяха на възраст от 35 до 84 годишна възраст. 74 пацента (8,06%) бяха оперирани лапароскопски, като не отчетохме разлика в оперативната техника
в сравнение с класическата хирургична цистектомия,
с изключение на минималната кръвозагуба в полза на
лапороскопската техника. Наблюдаваната преживяемост е в зависимост от стадия на туморния процес и
броя позитивни лимфни възли.
Таблица 1. Туморен стадий, брой дисецирани лимфни възли и
открити позитивни лимфни възли.
туморен стадий в %
T2b G3 – 31,95%
T2b G2,3 – 23,44%
T3 G2,3 – 20,82%
T3a G2,3 – 15,59%
T3b G2,3 – 8,17%

брой
дисецирани
лимфни възли
(средно)
28
25
23
27
26

позитивни
лимфни възли
(средно)
0-1
0-2
0-2
0 – 3, 4
0 – 5,6

ОБСЪЖДАНЕ
В сериите пациенти, при които е извършена радикална цистектомия, и при които има засягане на регионалните лимфни възли, преживяемостта е между 23
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Фиг.4. По Studer – пет условни области на лимфна дисекция.

Фиг. 3. Схема, показваща разпределението на метастазите в лимфните
възли (n = 145) и границите на тазовата лимфна дисекция разделена в (I)
външени илиячни съдове, (II) фоса обтураториа, (III) вътрешени илиачни
съдове, (IV) общата илиачна артерия и вена, и (V) фосата на Marcille. – по
Kiss B, Paerli M, Schöndorf D, Burkhard FC, Thalmann GN, Roth B.
лимфна дисекция нямат предимство при оцеляването.
Възможно е малките лимфни метастази да бъдат пропуснати от патолозите при някои пациенти. Известна
част от лимфните възли, премахнати при операция,
са неизвестни. Предвид големия брой пациенти с напреднала степен на заболяване, малкия размер на пробите и до известна степен случайността, това изследване трябва да се интерпретира с голямо внимание.
Действително, влиянието върху оцеляването по-късно
се подкрепя от голямо епидемиологично проучване.
Базирани върху анализите на програмата Surveillance,
Epidemiology and End Results (SEER), свързана с 1923 пациента, претърпяли радикална цистектомия по повод
рак на пикочния мехур, Konety и сътрудници откриват
доказателства, че пациенти с повече изследвани лимфни възли оцеляват в по-голяма степен (20,21).
Изводите, които следват от проучванията по-горе
са, че прецизната тазова лимфаденектомия е от основно значение при лечението на карцинома на пикочния
мехур. Тя увеличава шанса за преживяеност при пациенти, претърпяли радикална цистектомия, дори, ако
патологът не е открил микроскопични метастази. Има
много проучвания за процентното разпределение на

Фиг. 5. Тазовото дъно след тазова екзентерация и лимфна дисекция на
левите илиачни и обтураторни съдове и нерви при жена – наша снимка.
метастазите по лимфните възли. Нагледно едно от тях е
на следната фигура(фиг.3).
Препоръчва се следната техника на лимфна дисекция, която е разпределена в пет региона: 1. Басейна
на илиака екстерна до илиака комунис; 2. Басейна на
илиака интерна; 3. Басейна на нервус обтураториус; 4.
Басеина на илиака комунис; 5. Аортната бифуркация;
(фиг.4 и 5).
Прецизността в техниката на лимфна дисекция има
свойте тънкости, като това, че се извършва около цялата циркумфлексия на съда, като не се пропуска фосата
на Marcille, започва се винаги от бифуркацията на аортата и следва съдовете надолу.
Усложненията при разширената лимфна дисекция
най-често са: лимфорея, засягане на автономните нерви в малкия таз, което води до импотентност на оперираните и инконтиненция.
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Metabolic evaluation and
recurrence prevention in
urolithiasis
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РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

Уролитиазата е заболяване с нарастваща честота в световен мащаб. Поради предоминантното засягане на пациенти в млада възраст, високата честота и рецидивност
на уролитиазата, заболяването е свързано със значителни икономически разходи,
чести хоспитализации, риск от увреждане на бъбречната функция и нарушаване на
качеството на живот на пациента. Провеждането на метаболитни изследвания при
различните типове уролитиаза дава възможност за корекция на наблюдаваните
нарушения, профилактика и намаляване честотата на рецидивите. Изследването
на всички пациенти с уролитиаза включва анализ на химичния състав на конкремента и основна оценка на риска от рецидиви. При пациентите с висок риск от
рецидиви се препоръчва разширено метаболитно изследване на 24-часова урина
и кръвни показатели. Профилактиката на рецидивите се извършва чрез общи превантивни мерки и специфично медикаментозно лечение в зависимост от химичния състав на конкремента и идентифицираните метаболитни нарушения.
Ключови думи: уролитиаза, метаболитни изследвания, профилактика на рецидиви

Urolithiasis is a highly prevalent disease worldwide. Its predominance in young
patients, high recurrence rate, frequent need of hospitalization and increased risk of
kidney function deterioration increase the economic burden of urolithiasis and impair
the quality of life of patients. The metabolic evaluation in stone disease aims to correct
metabolic abnormalities and reduce recurrence rate. All urolithiasis patients should
undergo stone analysis and basic evaluation. High risk patients should undergo specific
metabolic evaluation and 24-hour urine evaluation. Recurrence prevention includes
general preventive measures and stone-specific pharmacologic intervention to correct
the underlying metabolic abnormalities.
Key words: urolithiasis, metabolic evaluation, recurrence prevention
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ВЪВЕДЕНИЕ

не (относително тегло, pН, химичен анализ) и седимент (наличие на кристали, левкоцити, еритроцити)
TT Серумна биохимия - електролити, калций, креатинин и пикочна киселина
TT Образни изследвания – за оценка на наличието на
конкременти или остатъчни фрагменти след хирургично лечение
Анализ на химичния състав на конкремента - осъществява се при всички пациенти спонтанна елиминация на конкремент или хирургично лечение чрез
методите на инфрачервена спектроскопия, рентгенова дифракция или еквивалентни методи [6]. Съставът
на камъните насочва към необходимостта от допълнителна метаболитна оценка за изясняване на причината за образуване на камъни.
След спонтанна елиминация на конкремент или
оперативно лечение, всеки пациент трябва да бъде
подложен на основна оценкa, за да бъде оценен в група с нисък или висок риск от рецидиви.
Според препоръките на Европейската Асоциация
по Урология основните критерии свързани с висок
риск от рецидиви на уролитиаза са [6]:
1. Общи
•• Ранна клинична изява на нефролитиазата (специално деца и тинейджъри)
•• Фамилна анамнеза за бъбречно каменна болест
•• Конременти съдържащи брушит
•• Уратни конкременти и такива съдържащи урат
•• Инфекциозни камъни
•• Единствен бъбрек
2. Заболявания, свързани с висок риск от камъкообразуване
•• Хиперпаратиреоидизъм
•• Нефрокалциноза
•• Стомашно-чревни заболявания (т.е. йеюно-илеален
байпас, чревна резекция, Болест на Крон, малабсорбционни състояния, чревна хипероксалурия) и
бариатрична хирургия
•• Саркоидоза
3. Генетични заболявания
•• Цистинурия (тип А, В, АВ)
•• Първична хипероксалурия (PH)
•• Бъбречна тубулна ацидоза (RTA) тип I
•• 2,8-дихидроксиаденин
•• Ксантинурия
•• Синдром на Lesch-Nyhan

Нефролитиазата е заболяване с висока рецидивност и нарастваща честота в световен мащаб. Според
различни източници индивидуалния риск от образуване на бъбречни конкременти е между 5-10%, рискът
от рецидиви след първични конкременти - около 50%
в рамките на първите 5 г. и 70-80% в рамките на първите 10г [1,2,3]. Поради предоминантното засягане на
пациенти в млада възраст и високата честота и рецидивност на уролитиазата, заболяването е свързано
със значителни икономически разходи, чести хоспитализации и нарушаване на качеството на живот и
психосоциалното благополучие на пациента.
Нефролитиазата може предизвика сериозно увреждане на бъбречната функция чрез обструкция, инфекция, паринхимно засягане от генетично обусловени нарушения в обмяната, нефрокалциноза, първична
хипероксалурия и други нарушения, предразполагащи към образуването на конкременти в бъбрека [4].
Честите урологични интервенции при пациенти с рецидивираща литиаза също водят до нарушаване бъбречната функция. Нови клинични проучвания сочат,
че пациентите с бъбречно-каменна болест имат двойно по-висок риск за развитие на хронично бъбречно
заболяване и достигане до терминална бъбречна неостатъчност, а рискът е значително по-висок при жените и пациентите с наднормено тегло [5].
Провеждането на метаболитни изследвания при
различните типове уролитиаза дава възможност за
корекция на наблюдаваните нарушения с цел профилактика и намаляване честотата на рецидивите.
Основна оценка на риска
При пациентите с нефролитиаза е необходимо
да се идентифицират възможните рискови фактори,
считани за отговорни за камъкообразуването или допринасящи за него. Основната оценка има за цел да
определи пациентите с висок риск от рецидиви и/или
усложнена литиаза, при които може да е необходима
допълнителна метаболитна оценка.
Процесът на обща оценка на риска от рецидиви
при пациенти с бъбречно-каменна болест включва
[6,7]:
TT Анамнеза и физикален преглед – насочени към настоящето заболяване на пациента, придружаващи
и минали заболявания, фамилна предиспозиция,
социална среда, начин на живот и хранене.
TT Изследване на урина - общо химично изследва16
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mmol/1.73 m2/ден при деца) потвърждава хипероксалурия. Първична хипероксалурия се проявява
в три генетично определени форми, а вторичната
хипероксалурия възниква поради чревна хиперабсорбция на оксалат или екстремен прием на
оксалат [13,14]. Трайно повишено рН на урината >
5,8 през целия ден предполага наличието на бъбречна тубулна ацидоза (RTA), при условие че е изключена уринарна инфекция, като тестът с прием
на амониев хлорид потвърждава диагнозата [6].
TT Уратна уролитиаза: Основните етиологични
фактори при пациенти с уратна литиаза са pН на
урината <5.5 и хиперурикозурия – екскреция на
пикчона киселина в урината ≥4 mmol/ден при
възрастните и >0.12 mmol/кг при децата. Амониево-уратната литиаза се свързва с уринарна инфекция, малабсорбция и малнутриция. Кристализацията на амониевите урати се осъществява при
по-високо pН на урината >6.5, хиперурикозурия и
наличие на амониеви катиони. При пациентите с
уратна уролитиаза най-често се установява хиперурикемия и хиперурикозурия, които могат да се
дължат на свръхприем на богата на пурини храна, миелопролиферативно заболяване, ендогенна
свръхпродукция резултат на ензимно нарушение,
подагра, тумор лизис синдром, прием на някой медикаменти, катаболизъм и др. Кръвните изследвания включват изследване на серумен креатинин и
пикочна киселина. Уринния анализ изисква измерване на обема на урината, относителното тегло, pН
профил, пикочна киселина, урокултура и 24-часова урина [6,15-18].
TT Струвитнa и инфектиранa уролитиаза: Инфекциозните конкременти съдържат следните
минерали: струвит, карбонат апатит, амониев урат.
Метаболитното изследване при тези пациенти
включва урокултура с антибиограма, рН на урината, серумен креатинин. В урокултурата се откриват
уреаза продуциращи бактерии (най-често Proteus
mirabilis), които отделят голямо количество амониеви йони, алкализиращи урината [18].
TT Цистинова уролитиаза: разширеното метаболитно изследване включва серумен креатинин,
обем на урината, рН, относително тегло и 24-часова урина за количествена оценка на цистинуриятта. Цистинът е слабо разтворим в урината и кристализира спонтанно дори и при физиологично pН

•• Кистозна фиброза
4. Медикаментозно обусловена литиаза
5. Анатомични аномалии, свързани с камъкообразуване
•• Медуларен бъбрек (тубуларна ектазия)
•• Обструкция на пиелоуретералния сегмент
•• Каликс дивертикул или каликсна киста
•• Стриктура на уретера
•• Везикоуретерален рефлукс
•• Подковообразен бъбрек
•• Уретероцеле
Разширена метаболитна оценка
Установяването на абнормни показатели при лабораторните изследвания в рамките на основната
оценка на риска определят нуждата от допълнителна
разширена метаболитна оценка в зависимост от химичният състав на конкремента [6].
Разширеното метаболитно изследване включва
анализ на 2 последователни 24-часови проби от урина, при провеждането на което пациентите трябва да
следват обичайния за тях начин на живот и хранене
[8,9].
TT Калциевооксалатна и калциевофосфатна
уролитиаза: Освен изследване на 24-часова урина, изследваните показатели при пациенти с калциевооксалатна литиаза включват и серумен креатинин, натрий, калий, хлорид, йонизиран калций
(или общ калций и албумин), пикочна киселина и
интактен паратхормон (ПТХ) при повишени нива
на серумния калций. Анализът на урината включва
измерване на обема на урината, рН, относително
тегло, натрий, калций, оксалат, пикочна киселина,
цитрат и магнезий [6,7,10].
TT Повишените нива на йонизиран калций в серума
(или общия калций и албумин) изискват оценка
на интактния ПТХ, за да се потвърди или изключи предполагаем хиперпаратиреоидизъм [HPT]
[6]. Наличието на киселинен арест (рН на урина
постоянно <6) може да стимулира кокристализацията на пикочната киселина и калциевия оксалат.
Повишената екскреция на пикочна киселина (> 4
mmol/ден при възрастни или >12 mg/kg/ден при
деца) може да действа като промотор на калциевооксалатната кристализация [11,12]. Оксалатна
екскреция >0.5 mmol/ден при възрастни (>0.37
17
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дикаменти за намаляване на хиперкалциурията,
хипероксалурията и корекция на хипоцитратурията. Приложението на тиазидни диуретици намалява хиперкалциурията и е показано при пациенти с
екскреция на калций в 24-часова урина >8 mmol/
ден [10,18]. Цитратите са естествен инхибитор на
преципитацията на калциевия оксалат и алкализират урината. Приложението на перорален цитрат
(калиев цитрат, натриев цитрат, магнезиев цитрат)
в доза 9-12 г/дневно е препоръчително при пациенти с данни за хипоцитратурия [18,20-22]. Първичната хипероксалурия може да бъде коригирана
с приложение на пиридоксин [18,20-22].
TT Калциевофосфатна уролитиаза: При пациентите с калциевофосфатна уролитиаза често се установява наличието на дистална тубулна ацидоза.
Медикаментозното лечение включва приложение
на перорален цитрат в доза 9-12 г/дневно за алкализиране на урината и намаляване на интрацелуларната ацидоза в нефрона [23,24]. При персистиране на хиперкалциурия >8 mmol/ден е показано
приложението на тиазиден диуретик [10,18].
TT Уратна и амониево уратната литиаза: Поради
нарастващата разтворимост на пикочната киселина при рН>5.5, специфичната терапия включва алкализация на урината с перорален цитрат (калиев
цитрат, натриев цитрат, магнезиев цитрат) или натриев бикарбонат до рН 6.2-6.8 за ограничаване на
кристализацията на уратите, а при необходимост
от литолиза до стойности на рН 6.5-7.2 [17,18,20].
При лабораторни данни за хиперурикемия е показано приложението на алопуринол или фебуксостат за намаляване на стойностите на пикочната
киселина в серума [18,20].
TT Струвитнa и инфектиранa уролитиаза: Наличието на инфекция в урината и в конкремента е
основният етиологичен фактор за рецидивиране
на уролитиазата, поради което хирургично отстраняване на всички налични конкременти и антибиотично лечение са от основно значение за намаляване на риска от рецидиви [6,7,25]. При трайно
повишено рН на урината >5.8 може да се приложи
ацидифициране на урината с метионин или амониев хлорид и уреазни инхибитори [18,26,27].
TT Цистинова уролитиаза: Освен общите превантивни мерки, при пациентите с цистинурия е
препоръчителна диета с ниско съдържание на ме-

на урината. Типичните хексагонални кристали се
установяват в седимента на едва при 20-25% от пациентите с цистова литиаза [19].
Превенция на рецидиви на уролитиаза
Европейската урологична асоциация и Американската урологична асоциация препоръчват провеждането на профилактика и метафилактика при пациенти с нефролитиаза чрез общи превантивни мерки и
медикаментозна терапия.
Терапевтичната корекция на всяка наблюдавана
аномалия или отклонение може да противодейства
на бъдещото камъкообразуване и да повлияе благоприятно хода на заболяването. Превенцията на рецидивите при уролитиаза и трябва да се персонализира
според риска от повторно възникване, тежестта на заболяването, наличие на придружаващи заболявания и
не на последно място мотивацията на самия пациент.
Общи превантивни мерки
Общите превантивни мерки при всички пациенти
с уролитиаза включват корекция на питейния и хранителен режим и промяна в стила на живот и физическата активност (Таблица 1) [6,7].
Таблица 1. Общи превантивни мерки при пациенти с уролитиаза

Прием на
течности

Балансирано
хранене

Здравословен
начин на живот

••
••
••
••
••

Прием на течности 2.5-3л/дневно
Циркадно разпределение на приема
Напитки с неутрално PH
Диуреза над 2л/денонощие
Поддържане на относително тегло на урината
< 1.010

••
••
••
••
••

Балансирана диета
Повишен прием на зеленчуци и фибри
Нормален прием на калций - 1-1.2 г/дн
Ограничаване на приема на NaCl до 4-5 г/дн
Ограничаване на белтъчините в храната до
0.8-1 г/кг/дневно
Нормален BMI 18-25 kg/m²
Ограничаване на стреса
Добра физическа активност
Избягване на екстремна загуба на течности

••
••
••
••

Медикаментозна терапия
TT Калциевооксалатна уролитиаза: Медикаментозната терапия при пациенти с калциевооксалатна уролитиаза включва приложението на ме18

Д. Петрова, К. Петкова, И. Салтиров • Метаболитни изследвания и профилактика на рецидиви при пациенти с уролитиаза

тионин (за намаляване на уринната екскреция на
цистин, но се спазва трудно от пациентите), консумация на натрий до 2 g/д и повишен и равномерно разпределен прием на течности през деня до
достигане на обем на урина за 24 часа над 3 литра
[6,7]. За увеличаване на разтворимостта на цистин
в урината е показана алкализация на урината чрез
перорален цистрат до постигане на рН >7.5 [1822]. При пациенти с екскреция на цистин >3 mmol/
ден в 24 часова урина приложението на тиопронин намалява цистинурията, но поради честите нежелани реакции - например развитие на нефритен
синдром, лечението се прекратява [18].

уролитиазата и своевременното им лечение с цел запазване на бъбречната функция и превенция на хроничното бъбречно заболяване.
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Use of LigaSure Precise in thyroid
surgery

P. Dimov1, E. Nasseva3, D. Stefanov1 , E. Belokonski1, G. Popivanov2

РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

Въведение: Въпреки огромния прогрес в лечението на ендокринните заболявания и като цяло в областта на хирургията, все още има някои проблеми, които
остават нерешени и някои аспекти, които подлежат на дискусия. Тироидните заболявания засягат често млади хора и хора в трудоспособна възраст, а оперативните
интервенции могат понякога да доведат до животозастрашаващи усложнения. Ето
защо тироидните хирурзи са в непрекъснато търсене на нови оперативни техники
и методики с цел редуциране на тези усложнения и подобряване на качеството на
живот на пациентите [1, 2].
В нашата клиника повече от 10 години използваме LigaSure Precise за операции
на щитовидната жлеза. Целта на това проучване е да се изследват безопасността,
ефикасността и последствията на тоталната тироидектомия, сравнявайки LigaSure
Precise с конвенционалната техника с клампи и лигатури.
Материал и методи. Анализирали сме 140 пациенти с тотална тироидектомия.
Пациентите са разделени на две групи - изследвана (ИГ) и контролна (КГ). В ИГ
операциите са извършвани с LigaSure Precise (ЛШ), а в КГ - по конвенционалния метод с клампи и лигатури (К-Л). Изследвани са определени показатели - оперативно
време (ОВ), интраоперативно кървене (ИК), парализа на рекурентния ларингеален
нерв (НЛР), постоперативната хипокалциемия (ПХ), постоперативно кървене (ПК),
постоперативен болничен престой (ПБП) и постоперативна болка (ПБ).
Резултати. При ОВ, ИК, НЛР, ПБП и ПБ отчитаме статистически значима разлика в
полза на ИГ. Останалите параметри също показват някои разлики, които обаче не
са статистически значими.

Introduction: Inspite of the huge progress in the treatment of the endocrine diseases
and in the field of surgery as a whole, there are still some problems, that remained
unsolved and some aspects, that are under discussion. Thyroid diseases affect often
young and middle-aged employed people and surgery can sometimes lead to severe
and life-threatening complications. That`s why thyroid surgeons are always in pursuit of
new operative techniques and devices to be able to reduce these major complications and
improve patients` quality of life (1, 2).
In our clinic we have been using LigaSure Precise for more than ten years to perform
thyroid surgery. The aim of the study is to examine the safety, effectiveness and outcome
of total thyroidectomy comparing LigaSure Precise with the conventional technique of
clamp-and-ligature.
Material an methods. We analyse 140 patients, who have undergone a total
thyroidectomy. The patients are devided into two groups – investigated (IG) and control
(CG) group. In the IG thyroidectomy has been performed with LigaSure Precise and in
the CG – by the conventional method of clamp-and-ligature. Several indices have
been assessed – operative time (OT), intraoperative bleeding (IB), recurrent laryngeal
nerve (RLN) palsy, postoperative hypocalcemia (PH), postoperative bleeding (PB),
postoperative hospital stay (PHS), postoperative pain (PP).
Results: In OT, IB, RLN palsy, PHS and PP we find statistically signifficant differences in
favour of the IG. The other parameters show some differences, which are not statistically
significant.
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3
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Заключение: считаме, че тироидната хирургия с LigaSure Precise е безопасна и
ефикасна и има ниска крива на обучение. Тя спестява време и се асоциира с ниска
честота на постоперативни усложнения в сравнение с конвенционалната хирургия
с клампи и лигатури.
Ключови думи: ендокринни болести, тироидна хирургия, LigaSure Precise, рекурентен ларингеален нерв, парализа, постоперативна хипокалциемия.

Conclusion: We consider the thyroid surgery by LigaSure Precise to be safe and efficient
method, with a low learning curve. It is time sparing and has lower complication rate
compared to conventional clamp-and-ligature method.
Key words: endocrine diseases, thyroid surgery, LigaSure Precise, recurrent laryngeal
nerve palsy, postoperative hypocalcemia.

ВЪВЕДЕНИЕ

изискващи по-малък обем на оперативна интервенция от тотална тироидектомия.
2. Пациенти със struma permagna.
3. Пациенти с ретростернална гуша.
4. Пациенти с реоперации в областта на предната част на шията.
5. Пациенти с придружаващи хронични заболявания във фаза на декомпенсация.
Обема на операциите и в двете групи е един и
същ - тотална тироидектомия. В изследваната група
(ИГ) операцията е извършвана с апаратно-контролируема диатермична коагулация с LigaSure Precise
(ForceTriad™ Energy Platform, Valleylab™, Covidien, USA),
а в контролната група (КГ) - с класическата конвенционална техника с клампи и лигатури.
Не се отчитат сигнификантни различия между двете групи по отношение на възраст, пол, демографски
белези, тегло на щитовидната жлеза и диагноза.

През последните десетилетия в тироидната хирургия са въведени нови технологии, които дадоха друга
насока на развитие и подобрение в оперативната техника, фокусирани към удовлетворението и ползите за
пациента, както и към по-голямото удобство за хирурга и снижаване на разходите [3]. В този ред на мисли
диатермичната коагулация е въведена в тироидната
хирургия. Апарата позволява дисекция на тироидния
паренхим и коагулиране на съдове до 3мм, без използване на лигатури, като по този начин осигурява
сухо оперативно поле, помагайки на хирурга ясно и
точно да визуализира структурите, които трябва да
бъдат запазени [4, 5].

МАТЕРИАЛ И МЕТОД
В нашата болница за 96 месечен период (октомври
2008 - октомври 2016г.) с помощта на LigaSure Precise
са оперирани над 400 пациента с различни заболявания на щитовидната жлеза (ЩЖ).
В проучването са включени 70 пациента с тотални
тироидектомии, извършени с LigaSure Precise и 70 с
тотална тироидектомия, извършена по класическия
метод клампа - лигатура.
Подборът на пациентите бе извършен по следните
включващи критерии:
1. Пациенти с доброкачествени лезии на ЩЖ,
разположени билатерално.
2. Пациенти със злокачествени лезии на ЩЖ.
3. Пациенти с други заболявания на ЩЖ, изискващи извършването на тотална тироидектомия.
4. Продължителност на заболяването над една
година.
5. Възраст на пациентите от 19 до 80 години.
Като изключващи за изследването бяха приети
следните критерии:
1. Пациенти с хирургични заболявания на ЩЖ,

РЕЗУЛТАТИ
Опративно време - ОВ
ОВ в КГ е между 48 и 95 минути, средно 59,5 мин.
В ИГ то е от 30-73 минути, средно 45 мин. (Графика
1 - ОВ)
Интраоперативно кървене - ИК
ИК в КГ е между 15 и 52 мл, средно 26.5 мл.
ИК в ИГ е между 7 и 40 мл, средно 15.5 мл.
Общото количество на ИК в КГ е 1949 мл.
Общото количество на ИК в ИГ е 1180 мл.
(Графика 2 - ИК)
Пареза на нервус ларингеалис рекуренс (НЛР)
В ИГ 68 пациента са без пареза на НЛР, а при двама
пациента е установена временна пареза на НЛР, възстановена до третия месец след операцията.
В КГ 62-ма пациента са без парализа на НЛР, при 5
пациента е установена временна пареза на НЛР, въз22
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Постоперативен болничен престой
Болшинството от пациентите и в двете групи са изписани от болницата на първия постоперативен ден
(1-5 дни за ИГ и 1-13 дни за КГ).
Постоперативна болка (ПБ)
17 пациента от ИГ и 8 пациента от КГ не са имали
болка на 24-ия час след операцията. 53-ма пациенти
от ИГ и 62-ма пациенти от КГ са съобщили за лека до
умерена болка на 24-ия час след операцията.
Резултати от статистическия анализ
Статистическия анализ сравнява горепосочените
критерии при двата оперативни метода и показва степента на значимост на разликите.
Статистическа значимост е налице при p<0.05.
При ОВ р<0.0001, което означава, че е налице статистически значима разлика при двата метода. (Фиг. 3)
При ИК отново е налице статистически значима
разлика - р<0.0001. ИК в ИГ е с 39.5% по-малко, отколкото при КГ. (Фиг. 4)
Що се отнася до изследваните постоперативни
усложнения, при парезата на НЛР разликите са на
границата на статистически значимото, докато при
останалите изследвани постоперативни усложнения,
разликите са извън обсега на статистически значимата разлика.
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Пареза на НЛР, р=0.049
Засягане на ПЩЖ, р=0.154
Постоперативно кървене, р=0.316
При постоперативния болничен престой
р<0.0001, което също говори за статистически
значима разлика. (Фиг. 5)
Поради това, че интензитета на болката е субективен симптом, статистически са анализирани наличието на каквато и да е по интензивност
болка и отсъствието на такава. Установена е разлика на границата на статистически значимата,
р=0.047.

0
К -Л

ЛШ

Фиг. 2. Графика 2 - ИК

становена до третия месец след операцията и при
трима пациенти - постоянна пареза на НЛР, при двама
от които е извършена трахеостома.
Увреда на паращитовидните жлези (хипокалциемия)
При нито един пациент от ИГ не е установена хипокалциемия, докато при двама пациенти от КГ е установена временна хипокалциемия, лекувана с орален
прием на калциев карбонат и вит.D3.
Постоперативно кървене (ПК)
При нито един пациент от ИГ не е установено ПК.
От КГ един пациент е имал ПК, което е наложило реоперация и дефинитивна хемостаза.

ДИСКУСИЯ
Тоталната тироидектомия изисква прецизна
хирургична техника за идентифициране и запазване на съседните на жлезата важни анатомични
структури. Необходим е стриктен контрол на хемостазата, за да се осигури сухо оперативно поле
с цел избягване на сериозните усложнения като
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увредите на НЛР и паращитовидните жлези.
Целта на проучването е да се сравнят резултатите от две различни оперативни техники: диатермична коагулация с LigaSure и традиционната
техника с клампи и лигатури при тоталната тироидектомия.
Усложненията, установени в това проучване
може и да показват някои разлики в двете групи,
но използването на модерни оперативни техники не омаловажава опита и прецизността на хирурга [6].
Диатермичната коагулация с LigaSure в тироидната хирургия има много ниска крива на обучение.
Проучването показва по-ниска честота на увредата на НЛР и паращитовидните жлези, докато
други подобни студии не установяват статистически значими разлики в двете групи [7].
В нашата студия установяваме статистически
значими различия при повечето показатели, но
трябва да отбележим, че операциите в двете групи са извършвани от различни хирурзи.
Независимо от това, че проучването ни обхваща малка серия пациенти, считаме че диатермичната коагулация с LigaSure Precise е безопасна и
ефективна като оперативна технология в тироидната хирургия. Очевидно е, че важните стъпки в
еволюцията на хирургията като цяло, не само в
хирургията на щитовидната жлеза, ще бъдат постигнати с усъвършенстването на технологиите,
чрез въвеждането на съответните апаратури [810].

Фиг. 3

Фиг. 4

Конфликт на интереси: Авторите не декларират какъвто и да е конфликт на интереси относно публикуването на тази статия.

Фиг. 5
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АБСТРАКТ

ABSTRACT

Ендометриалните полипи са доброкачествени фокални хиперпластични патологични изменения на еднометриума. Основния оперативен метод на лечение дълги
години е бил пробното сепарирано абразио.
Целта на проведеното от нас изследване е да оцени ефикасността на основния
метод на оперативно лечение на еднометриални полипи – пробно сепарирано
абразио с помощта на диагностична хистероскопия.
Материали и методи: Изследването е едноцентрово и e проведено в Клиниката
по обща и онкологична гинекология, ВМА за период от 1 година (2016 година).
Включени са 308 пациентки със съмнение за ендометриален полип. При всички
пациентки са направени първоначално диагностична хистероскопия, пробно сепарирано абразио и последваща контролна диагностична хистероскопия.
Резултати: От първата диагностична хистероскопия при 192 пациентки се установяват ендометриални полипи. При 54 (28.1%) от пациентките след пробното
абразио полипите са премахнати изцяло, при 102 (53.1%) – частично, а при 36
(18.8%) – изобщо не са засегнати. При 138 (71.9%) от пациентките с хистероскопски установен ендометриален полип пробното абразио е неефективно (частично
или изобшо неотстранени). Според хистероскопската оценка при 65 (47%) от тези
пациентки ендометриалните полипи 65 (47%) са с размери по-големи от 1 cm и са
разположени на широка основа.
Заключение: Пробното сепарирано абразио в случаите на неправилно маточно
кървене трябва да бъде изцяло заменено от миниинвазивното хистероскопско
изследване с цел постигане максимален ефект от оперативното лечение на различните вътрематочни изменения.
Ключови думи: ендометриален полип, пробно сепарирано абразио, диагностична хистероскопия

Endometrial polyps are benign focal hyperplastic pathological changes of the
endometrium. The main surgical method of treatment for many years has been the
dilatation and curettage.
The aim of the study we conducted was to evaluate the efficacy of the basic method of
operative treatment of endometrial polyps – dilatation and curettage using diagnostic
hysteroscopy.
Materials and Methods: The study is single-center and has been conducted in the
Clinic of General and Oncological Gynecology, MMA for a period of 1 year (2016). 308
patients with suspected endometrial polyp are included. All patients were initially
diagnosed with hysteroscopy, dilatation and curettage and subsequent control diagnostic
hysteroscopy.
Results: From the first diagnostic hysteroscopy in 192 (62.3%) patients, endometrial
polyps were found. In 54 (28.1%) of the patients after the abrasion test, the polyps
were completely removed, at 102 (53.1%) - partially, and at 36 (18.8%) - they were
completely unaffected. In 138 (71.9%) of patients with hysteroscopically established
endometrial polyps, the dilatation and curettage was ineffective (partially or totally
unremoved). According to the hysteroscopic assessment, in 65 (47%) of these patients
the endometrial polyps 65 (47%) are larger than 1 cm in size and are located on a broad
basis.
Conclusion: The dilatation and curettage in the case of abnormal uterine bleeding
should be completely replaced by the mini-invasive hysteroscopic examination in order
to maximize the effect of the surgical treatment of the various intrauterine lesions.
Key words: endometrial polyps, dilatation and curettage, diagnostic hysteroscopy
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РЕЗУЛТАТИ

ВЪВЕДЕНИЕ

В проведеното от нас изследване са включени 308
пациентки на възраст от 24 до 87 години (средна възраст 51.14 години) като при 192 хистероскопски се
установява ендометриален полип. В зависимост от
размерите на ендометриалните полипи пациентките
са разпределени в две групи: група 1 с ендометриални полипи с размери до 1 cm; група 2 с размери на
полипа по-големи от 1 cm. Според хистероскопската
находка при първото хистероскопско изследване в
група 1 има 119 (62%) пациентки, а в група 2 – 73 (38%).
Целта на второто хистероскопско изследване е да
оцени резултата от пробното сепарирано абразио по
отношение на отстраняването на ендометриалните
полипи. В зависимост от това каква част от тях са отстранени пациентките са разпределени в три групи
– напълно прехмати, частично премахнати и непремахнати.
При 54 (28.1%) от пациентките след пробното абразио полипите са премахнати изцяло, при 102 (53.1%) –
частично, а при 36 (18.8%) – изобщо не са засегнати
(таблица 1, фигура 1).

Ендометриалните полипи са доброкачествени
фокални хиперпластични патологични изменения
на еднометриума (1). Срещат се както при жени в репродуктивна възраст така и по време на менопауза
(1). Най-често срещаният симптом е неправилното
маточно кръвотечение (НМК) (1). Ендометриалните
полипи сa основна (3.7% до 65%) причина за НМК
при пре- и постменопаузални жени (1). Основния
оперативен метод на лечение дълги години е бил
пробното сепарирано абразио. С технологичния
прогрес и осъвършенстването на хистероскопската техника хистероскопията постепенно измества
пробното сепарирано абразио като метод за диагностика и лечение на ендометриални полипи.
Целта на проведеното от нас изследване е да
оцени ефикасността на основния метод на оперативно лечение на еднометриални полипи – пробно
сепарирано абразио с помощта на диагностична
хистероскопия.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Изследването е едноцентрово и e проведено
в Клиниката по обща и онкологична гинекология,
ВМА за период от 1 година (2016 година). Включени
са 308 пациентки със съмнение за ендометриален
полип. При всички пациентки са направени предоперативни изследвания гинекологичен преглед,
трансвагинално ехографско изследване и лабораторни изследвания. След това при всички пациентки в операционна зала под обща венозна анестезия
са направени първоначално диагностична хистероскопия, пробно сепарирано абразио и последваща контролна диагностична хистероскопия.
Хистероскопското изследване е осъществено с
Karl Storz хистероскоп с диаметър 5.1 mm, дължина
30 cm и 30˚-ова оптика с автомизирана помпа за
постоянна иригация и аспирация. Целта на двете
хистероскопски изследвания при всяка пациентка
е да оцени ефикасността на пробното сепарирано
абразио в лечението на ендометриалните полипи.

Таблица 1. Характеристики на ендометриалните полипи според
диагностичната хистероскопия преди и след пробното абразио
Ендометриален полип (ЕП)

Брой (N)

%

Напълно премахнати ЕП
Частично премахнати ЕП
Непроменени ЕП

54
102
36

28.1%
53.1%
18.8%

120
102

100
80
60
40

54
36

20
0
ендометриални полипи
незасегнати
напълно
отстранени

СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ
Статистическата обработка на данните е осъществена чрез пакет статистически анализи на
програмата SPSS v.20.

Фигура 1. Разпределение на ендометриални полипи
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патологични интракавитарни изменения (3).
В проучване на Epstein et al. 2001г са включени 105
пациентки с кървене в менопауза и ултразвукова находка ендометриум >5 mm (4). При всички пациентки е направена първо диагностична хистерокопия,
последвана от ПСА и последваща оперативна хистероскопия при фокални патологични изменения (4).
При 87% от пациентките с ендометриален полип в
маточната кухина след ПСА остава цялата или части
от описаната лезия (4). ПСА пропуска 58% от полипите (25/43), 50% (5/10) от хиперплазиите, 60% (3/5) от
комплексната атипична хиперплазия и 11% (2/19) от
ендометриалните карциноми (4).
В друго изследване на Yarandi et al. 2010г. са включени 311 пациентки с неправилно кървене (5). При
всички е осъществено ПСА и в рамките на 2 месеца
хистеректомия поради хистологичната находка или
персистиране на симптомите (5). При 164 (52.7%) от
включените пациентки след ПСА не се установява
ендометриалната патология, която е установена при
последващата хистеректомия (5). Резултатите показват чувствителност и специфичност на метода съответно 30.2% и 72.3% и точност – 40.5% (5). Според авторите на изследването ПСА е неточен диагностичен
метод при фокално растящи ендометриални патологични изменения, докато точността му при диагностицирането на ендометриална хиперплазия и карцином
е относително висока (92.1%) (5).
Vijayalakshmi et al. 2016г провеждат изследване при
50 пациентки с неправилно маточно кървене на възраст межу 28 и 55 години, на които е направено първо
трансвагинално ехографско изследване с последваща хистероскопия и ПСА (6). От получените резултати
авторите правят извода, че чрез ПСА се установяват
едва 10% от случаите с ендометриален полип и 18%
от тези с еднометриална хиперплазия (6).
Според American Association of Gynecologic
Laparoscopists (AАGL) чрез ПСА се премахват едва 8%
от енодметриалните полипи (7). Поради факта, че при
ПСА при 50% от интервенциите може да се пропусне
едометриалната патология AАGL препоръчва при налична хистероскопска техника и съответните умения
на оператора ПСА да не се използва като метод за диагноза и лечение на ендометриалните полипи (7).
Hafizi et al. 2015г провеждат изследване, в което са
включени 51 пациентки (8). При всички е осъществена първо диагностична хистероскопия, последвана

При 138 (71.9%) от пациентките с хистероскопски установен ендометриален полип след пробното абразио ендометриалните полипи са премахнати
частично или не са засегнати въобще. Според хистероскопската оценка при 65 (47%) от тези пациентки
ендометриалните полипи са с размери по-големи от
1 cm и са разположени на широка основа.
При хистероскопското изследване са установени
и други допълнителни патологични изменения, засягащи ендометриалната кухина които не се установиха
при пробното сепарирано абразио (таблица 2).
Таблица 2. Допълнителни хистероскопски находки при
пациентките с ендометриални полипи
Субмукозен миомен възел
Дехисценция на цикатрикса
Деформация на маточната
кухина

Брой (N)

%

15
5

7.8%
2.6%

3

1.6%

ДИСКУСИЯ
В продължение на много години пробното сепарирано абразио (ПСА) е бил стандартен метод за
диагноза на вътрематочни изменения (2). Mengert и
Slate иронично го определят като една от най-скъпо
струващите диагностични интервенции в медицината, поради високия процент на пропуснати диагнози
и произлезлите от това усложнения (2).
Абразирането на маточната кухина е метод, при
който не се премахва ендометриума от цялата и повърхност (3). При тази интервенция се отстраняват
едва 50% до 60% от ендометриума (3). В изследване
на Stock et al. са включени 50 пациентки с неправилно, кървене които са подложени първо на ПСА и след
това на хистеректомия (3). След премахването на
матката хистологичното изследванепоказва, че при
60% от жените след абразио е премахната по-малко
от 50% от ендометриалната повърхност, а при 16% е
абразирана едва една четвърт (3). При 26 от пациентките включени в проучването според хистологичния
резултат от предоперативния кюретаж не се установяват патологични изменения, а от постоперативния
хистологичен резултат се установява ендометриален
карцином (3). Според резултатите на изследователите тези данни абразирането на маточната кухина не е
ефективен и информативен метод на изследване при
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КНИГОПИС:

от ПСА (8). След това е направена отново хистероскопия целта на която е да оцени ефективността на
абразиото (8). При диагностичната хистероскопия са
установени общо 82 полипа. След извършването на
абразиото 23 (28%) от полипите са премахнати изцяло, 39 (47.6%) частично, а 20 (24.4%) не са изобщо
отстранени (8). Авторите установяват статистически
значима зависимост между размера и големината на
основата на полипа при отстраняването чрез абразио
(8). Според тях полипите с по-малки размери и разположени на тънко краче в по-голям процент се отстраняват чрез абразио в сравнение с тези с размери над
2 cm и разположени на широка основа (8).
Резултатите от проведеното от нас изследване се
доближават до описаните в литературата. При 71.9%
(138) пациентки ендометриални полипи са отсранени
или частично или не са засегнати от интервенцията.
Според хистероскопската оценка при 65 (47%) от тези
пациентки ендометриалните полипи (47%) са с размери по-големи от 1 cm и са разположени на широка
основа. Броят, основата и размера на ендометриалните полипи определят успеваемостта на оперативната
интервенция. По-големите размери и полипи на широка основа намаляват успеваемостта на пробното
абразио.
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Днес хистероскопията е златен стандарт както в
диагностицирането така и в лечението на ендометриалните полипи. Директното визуализиране на маточната кухина позволява не само диагностицирането
на интракавитарни изменения, но също така и да се
определи техния размер, брой, локализация и васкуларизация. Пробното сепарирано абразио в случаите
на неправилно маточно кървене трябва да бъде изцяло заменено от миниинвазивното хистероскопско
изследване с цел постигане максимален ефект от
оперативното лечение на различните вътрематочни
изменения.
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АБСТРАКТ

ABSTRACT

Неправилните маточни кръвотечения са едни от най-честите причини (12%) за консултация на пациента от акушер гинеколог. Срещат се с честота от 14% до 25% сред
жените в репродуктивна възраст. Пробното сепарирано абразио е бил метод на избор
при лечението на неправилните маточни кръвотечения. Хистероскопията е съвременен инвазивен метод позволяващ директния оглед на маточната кухина и при нужда
своевременна биопсия и оперативно лечение.
Целта на проведеното от нас изследване е да определи точността на хистероскопията в диагностицирането на ендометриални патологични изменения при жени с или
без неправилни маточни кръвотечения.
Материал и методи: Проучването е едноцентрво, ретроспективно, проведено в
клиника по обща и онкологична гинеколкогия, ВМА за период от две години. Включени са 207 пациентки на възраст от 21 до 79 години с и без неправилни маточни
кръвотечения, но със съмнение за ендометриална патология. На всички пациентки
е направена диагностична хистероскопия с последваща биопсия и хистологично изследване. Хистероскопската находка е сравнена с хистологичната.
Резултати: Според данните от хистероскопското изследване при 195 от пациентките се установяват патологични изменения на ендометриума като при 189 от тях се
потвърждават хистологично. Хистероскопски данни за ендометриална хиперплазия
има при 21 пациентки като при 19 от тях се потвърдиха хистологично, а при две – не.
Хистероскопията е негативна при 13 пациентки с хистологично доказана ендометриална хиперплазия.
Заключение: Диагностичната хистероскопията се характеризира с по-висока диагностична точност при ендометриални полипи и субмукозни миомни възли в сравнение с ендометриалните патологични изменения, характеризиращи се с дифузно
разрастване.
Ключови думи: ендометриални патологични изменения, диагностика, хистероскопия, пробно сепарирано абразио

Abnormal uterine bleeding is one of the most common causes for consulting the patient
by a midwife gynecologist. The incidence is between 14% and 25% among women of
reproductive age. Dilatation and curettage was a method of choice in the treatment of
abnormal uterine bleeding but hysteroscopy is a modern invasive method that allows a
direct view of the uterine cavity and, if necessary, a timely biopsy and operative treatment.
The aim of our research is to determine the accuracy of hysteroscopy in the diagnosis of
endometrial pathological changes in women with or without abnormal uterine bleeding.
Material and Methods: The study was single-center, retrospective, conducted at The
Department of gynecology, MMA, for a period of two years. There are 207 patients aged 21
to 79 years with and without irregular uterine bleeding but with suspicion of endometrial
pathology. All patients were diagnosed with hysteroscopy followed by biopsy and
histological examination. The hysteroscopic findings were compared with the histological.
Results: According to the data from the hysteroscopic study, 195 of the patients found
pathological changes of the endometrium as 189 of them were confirmed histologically.
Hysteroscopic data on endometrial hyperplasia occurred in 21 patients, 19 of which were
confirmed histologically, and in 2 patients not. Hysteroscopy is negative in 13 patients with
histologically proven endometrial hyperplasia.
Conclusion: Diagnostic hysteroscopy is characterized by higher diagnostic accuracy
in endometrial polyps and submucosal fibroids compared to endometrial pathological
changes characterized by diffuse growth.
Key words: endometrial pathological changes, diagnosis, hysteroscopy, dilatation and
curettage
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ВЪВЕДЕНИЕ

Основните хистероскопски критерии според които
ендометриалната находка се класифицира като нормална или патологична са:
TT Цвят и повърхност на ендометриума
TT Отвора на жлезите
TT Съдовата компонента
TT Маточните отвори на маточните тръби
TT Други.

Неправилните маточни кръвотечения са едни от
най-честите причини (12%) за консултация на пациента от акушер гинеколог. Срещат се с честота от 14% до
25% сред жените в репродуктивна възраст (1). Според
FIGO основните етиологични фактори се класифицират по следния начин: PALM-COЕIN (P-полип; А-аденомиоза; L-лейомиома; М-злокачествено заболяване;
С-коагулопатия, О-овулаторна дисфункция; Е-ендометриални причини; I-ятрогенни; N-други некласифицирани другаде) (1).
Пробното сепарирано абразио е бил метод на избор при лечението на неправилните маточни кръвотечения. Недостатъци на този метод са невъзможността
за директен оглед на маточната кухина и непълното й
кюретиране (само 70% от площта и) (2). Хистероскопията е съвременен инвазивен метод позволяващ директния оглед на маточната кухина и при нужда своевременна биопсия и оперативно лечение (3).
Целта на направеното от нас проучване е да определи точността на хистероскопията като метод за диагностика на различни ендометриални патологични
изменения при жени с или без неправилни маточни
кръвотечения.

СТАСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ
Статистическата обработка на данните е извършена
чрез пакет за статистически анализ на SPSS v.20.

РЕЗУЛТАТИ
В проучването са включени 207 пациентки на средна възраст 41.06 години (от 21 до 79 години) с и без клинични данни за ендометриална патология (фигура 1).
Хистероскопията като метод на дигностика на ендометриални патологични изменения показа чувствителност – 92.42%, специфичност – 33.33%, негативна
предиктивна стойност (NPV) – 16.67%, позитивна предиктивна стойност (PPV) – 96.83%.
Според
данните от хистероскопското изследване при 195 от
пациентките се установяват патологични изменения
на ендометриума като при 189 от тях се потвърждават
хистологично. При 18 от пациентките хистероскопското изследване е негативно като при 15 от тях хистологично се установяват изменения (ендометриален
полип и хиперплазия) (таблица 1 и 2).

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
Проучването е едноцентрво, ретроспективно, проведено в клиника по обща и онкологична гинеколкогия, ВМА за период от две години. Включени са 207
пациентки на възраст от 21 до 79 години с и без неправилни маточни кръвотечения, но със съмнение за
ендометриална патология. На всички е снета анамнеза с последващ гинекологичен преглед, колпоскопия,
трансвагинална ехография, лабораторни изследвания.
Данните от клиничните и параклинични изледвания са
отразени в съответния лист на пациентката. При всички пациентки е направена първоначално диагностична хистероскопия с последващо пробно сепарирано
абразио. Хистероскопията е осъществена чрез 30˚-ов
диагностичен хистероскоп Karl Storz с диаметър 5 mm
в операционна зала под обща венозна анестезия. Образите от хистероскопското изследване са записани
на електронен носител и са описани в оперативния
протокол на всяка пациентка. След това при всички
пациентки е направено пробно сепарирано абразио
и материалите са изпратени за патологохистологично
изследване.

Фигура 1. Възрастово разпределение на пациентките, включени в проучването
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Чувствителността, специфичността, PPV и NPV при
хистероскопската диагноза на ендометриални полипи
е съответно 98.80%, 90.24%, 97.62% и 94.87%. При 172
пациентки хистероскопията установи ендометриален
полип, като при 168 се потвърди хистологично. При 2
от пациентките с хистологично доказан ендометрилен
полип хистеросокпското изследване е негативно (таблица 1 и 2).
Чувствителността, специфичността, PPV и NPV на
хистероскпската диагноза на ендометриална хиперплазия е съответно 59.38%, 98.86%, 90.48% и 93.01%.
Хистероскопски данни за ендометриална хиперплазия
има при 21 пациентки като при 19 от тях се потвърдиха
хистологично, а при две – не. Хистероскопията е негативна при 13 пациентки с хистологично доказана ендометриална хиперплазия (таблица 1 и 2).

Резултатите от проведеното от нас проучване определят чувствителността и специфичността на хистероскопското изследване в диагнозата на доброкачествени и злокачествени ендометриални патологични
изменения. Според данните хистероскопията е изключително точен метод при диагностицирането на фокално растящи патологични изменения като енодметриални полипи. Чувствителността и специфичността на
метода в диагнозта на ендометриалната хиперплазия е
по-ниска. Резултатите от нашето проучване се доближават до резултатите от изследванията проведени до
момента.
В проучване на Pausqualotto et al. 2000г са включени 375 пациентки с неправилни маточни кръвотечения
при които е осъществено хистероскопско изследване.
Най-честата хистероскопска находка е ендометриален
полип 172 (45.9%) и субмукозна миома 105 (28%). Чувствителността и специфичността на метода съответно е
99% и 100% (6).
Haller at al. в свое проучване съобщават за 96.7%
специфичност и 100% чувствителност на хистероскопското изследване при ендометриални патологични
изменения (7). Panda et al. описва 100% диагностична
точност при диагностицирането на ендометриални
полипи (8). Подобни резултати публикуват Acharya et
al. в свое проучване според което чувствителността,
специфичността, положителната и отрицателната предиктивна стойност в диагностиката на ендометриален
полип е 100% (9). Според проучванията на Valle и Sheth
диагностичната точност на хистероскопията e 88.6 и
81.8%, респективно (10, 11). Хистероскопията е миниинвазивен метод на диагностика, който позволява
точната и бърза диагностика на редица ендометриални патологични изменения (10).
В проучване на Firdous et al. 2017г са включени 100
пациентки с неправилно маточно кървене, които са
подложени на хистероскопско изследване (4). Според
резултатите специфичността на хистероскопията е
83.9%, чувствителността е 93.2%, позитивната и отрицателна предиктивна стойност са съответно 82% и 94%
(4).
Според резултатите от проучване на Garuti et al
чувствителността и специфичността на хистероскопското изследване в диагнозата на нормални и патологични ендометриални находки е съответно 94% и 89%.
(12) При диагносицирането на ендометриални полипи
чувствителността, специфичността, NPV, PPV са съот-

Таблица 1. Разпределение на пациентките според хистероскопската
находка
Находка
Ендометриален полип
Ендометриална хиперплазия
Нормален ендометриум

Брой (N)
172
21
12

%
83.09%
10.14%
5.79%

Таблица 2. Разпределение на пациентките според
патологоанатомичната находка
Находка
Ендометриален полип
Ендометриална хиперплазия
Нормален ендометриум

Брой (N)
170
32
5

%
82.12%
15.45%
2.41%

ДИСКУСИЯ
Неправилните маточни кръвотечения са едни от
най-често срещаните гинекологични оплаквания сред
жени както в пре- така и в постменопауза (4). Установяването на причините налага използването на оперативни методики като пробно сепарирано абразио
или хистероскопия с последващо патоморфологично изследване (4). От 1980г хистероскопията е златен
стандарт в диагнозата и лечението на вътрематочни
патологични изменения (1). Посредством директната
визуализация на маточната кухина е възможно диагностицирането на редица патологични изменения като
ендометриални полипи и субмукозни миомни възли,
които най-често остават пропуснати при пробното сепарирано абразио (5).
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ветно 95%, 95%, 98% и 81% (12). Авторите на изследването установяват значително по-ниска чувствителност
на хистероскопското изследване при установяването
на ендометриална хиперплазия, а именно чувствителност, специфичност, NPV, PPV съответно 70%, 91%, 94%
и 60% (12).
Clark et al. съобщават подобни резултати относно
точността на хистероскопията в диагнозата на ендометриалната хиперплазия (13). При диагностицирането на ендометриален карцином чувствителността, специфичността, PPV и NPV са съответно 100%, 98%, 100%
и 33% (13). Според резултатите от изследване на Berg
чувствителността и специфичността на хистероскопията в диагностицирането на ендометриален карцином
е съответно 86.4% и 99.2% (14). Според Pyari JS et al обаче пробното сепарирано абразио е много по-чувствителен метод за диагностика на ендометриална хиперплазия и ендометриален карцином в сравнение с
трансвагиналната ехография и хистероскопия (15).

4. Firdous N, Mukhtar S, Bilal S, Beigh SK. Role of hysteroscopy
and histopathology in evaluating patients with abnormal
uterine bleeding. Int J Reprod Contracept Obstet Gynecol
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Хистероскопията е златен стандарт в диагностиката
и лечението на фокални патологични вътрематочни изменения като субмукозни миомни възли и ендометриални полипи. Ендометриалната биопсия е задължителна при всички хистероскопии, показващи патологични
находки в маточната кухина.
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Първи резултати от корекция на астигматизъм и
пресбиопия с новите трифокални торични лещи
при хирургия на катаракта
А. Калайджиев, Л. Войнов
Клиника по очни болести
Военномедицинска академия, София

First results of correction of
astigmatism and presbyopia with new
trifocal toric IOLs in cataract surgery

A. Kalaydjiev, L. Voynov

РЕЗЮМЕ

АBSTRACT

Цел: Да се представят клинични резултати от имплантиране на трифокална торична интраокуларна леща (ИОЛ) за корекция на съществуващ астигматизъм в
пресбиопична възраст и определяне на следоперативната ротация.
Пациенти и методи: 14 очи на 7 пациенти,са подложени на неусложнена факоемулсификация и е имплантирана AcrySof PanOptix © Toric IOL. Некоригирана
зрителна острота за близко, междинно и далечно разстояние, остатъчен астигматизъм и следоперативната ротация на IOL се оценяват след операцията.
Резултати: Некоригираната зрителна острота за всички разстояния е ≥ 16/20 в
14 от очите (100%) и ≥ 20/20 в 13 очи (92,86%). Остатъчният астигматизъм е в
границите на ±0,43D. Средната ротация на трифокалната торична ИОЛ е 1,5° ± 1,5°
(в диапазон 0.7°-5.5 °) един месец постоперативно.
Заключение: Имплантираните еднокомпонентни хидрофобни акрилни трифокални торични лещи показват добра стабилност, обнадеждаващи зрителни резултати и се очертават като привлекателна алтернатива за коригиране на астигматизъм и пресбиопия при хирургия на катаракта.
Ключови думи: астигматизъм, катаракта,трифокални торични лещи, ротация

Aim: To present clinical results of implantation of a trifocal toric intraocular lens (IOL) for
correction of existing astigmatism in presbyopic age and determination of postoperative
rotation.
Patients and methods: 10 eyes in 5 patients undergo uncomplicated
phacoemulsification and AcrySof PanOptix © Toric IOL is implanted. Uncorrected visual
acuity for near, intermediate, and long distances, residual astigmatism, and postoperative
rotation of the IOL are evaluated post-operatively.
Results: Uncorrected visual acuity for all distances is ≥ 16/20 in 14 eyes (100%) and
≥ 20/20 in13 out of 14 eyes (92,86%). The residual astigmatism is within ± 0.43D. The
average rotation of the trifocal toric IOL is 1.5 ° ± 1.5 ° (0.7 ° -5.5 °), three months postoperatively.
Conclusion: Implantation of one-piece hydrophobic acrylic toric IOLs appears to have
good stability, which encourages visual outcome and emerges as an attractive alternative
for the correction of refractive astigmatism and presbyopia in cataract surgery.
Keywords: astigmatism, cataract, trifocal toric IOLs, rotation

Clinic of Ophtalmology,
Militari Medical Academy, Sofia

ВЪВЕДЕНИЕ

хирургия, в съчетание с успеха на лазерната корекция на зрението, изискванията и очакванията
на нашите пациенти са по-високи от всякога. Това
често е свързано с желанието след операцията да
не зависят от очила, поради което съществуващият
астигматизъм трябва да бъде коригиран по време
на операция на катаракта. Във връзка с това астигматизма и пресбиопията се представят като про-

Катарактната хирургия се разви бързо през
последните години и се превърна в сигурна
процедура с чудесни и предвидими резултати
относно зрителна острота и задоволство на пациента. Благодарение на бързия напредък на технологиите и техниките в областта на катарактната
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диоптъра. Използва се една и съща трифокална
оптика като ВОЛ AcrySof IQ PanOptix на предната
повърхност на лещата с редуване на два дифрактивни профила комбинирани с астигматичните корекционни характеристики на торичната IOL върху
задната повърхност. Това е единствената ВОЛ, която
доставя междинна фокусна точка на 60 см, предпочитано от много пациенти за междинни зрителни
дейности, съчетано с изключителната ротационна
и аксиална стабилност на дизайна на монокомпонентния имплант AcrySof. При тези трифокални импланти дифракцията на светлината от втора степен
се използва ефективно, за да се осигури междинно
зрение, така, че освен да придобие допълнителен
фокус в междинната зона, има и по-малка загуба
на разфокусирана светлина и по-малко странични ефекти като отблясъци и намалена контрастна
чувствителност.(11)Междинното зрение определено е най-важната характеристика на тези лещи. Все
пак има някои проблеми с контрастната чувствителност и ореолите, но много по-малко, отколкото
при бифокалните или мултифокалните ИОЛ. Внимателното предоперативно оценяване и стабилната клинична преценка трябва да се използват от
хирурга, за да се определи съотношението риск /
полза преди имплантирането на леща от този тип.
Апаратите за предоперативното изследване се
развиха до възможността, да извършват едно екзактно изследване и да определят най-адекватната вътреочна леща за всеки един пациент, като
леща и дизайн, адаптирана за критериите на
всеки хирург.
Това проучване анализира резултатите получени при 14 очи претърпяли операция във
ВМА Клиника по очни болести с имплантиране на
трифокална AcrySof ® IQ PanOptix ® Toric. Търсените
сферични резултати са постигнати чрез насочване на специално внимание към биометрията,
използването на последно поколение формули
за изчисляване на диоптричната сила на вътреочната леща, както и подобрения в технологиите.
По същия начин, намаляване на постоперативния астигматизъм е възможно чрез фокусиране
и получаване на по-точни предоперативни измервания на стойността и градуса на намерения
цилиндър, внимателно хирургическо планиране
на дизайна на разреза и на самите торични лещи.

блем за традиционната имплантация на сферични вътреочни лещи . (1,2) Има сведения, че 15% до
29% от пациентите, които се подлагат на операция
на катаракта имат поне до 1.5 диоптъра (Д) астигматизъм на роговицата (3,4).
Пресбиопията е състояние на окото, което се
случва като част от естественото стареене. Това
включва постепенната загуба на способността на
окото да се фокусира активно върху близки обекти като смарт телефони, компютри, книги и менюта.
Първите признаци на пресбиопията са затруднение
при четене. След като човек е навършил 40 години,
вероятно е той да се нуждае от корекция на зрението- очила за четене или мултифокални контактни лещи.
Усъвършенстването на факоемулсификацията и
появата през последните години на нови поколения модели апарати за нейното прилагане,
спомогнаха за съкращаването на хирургичната
процедура до няколко минути с минимизиране
на травмата за окото и постигане на кратък и
комфортен постоперативен период. Продължаващото развитие, иновации и техническото усъвършенствуване се съпровождат с търсенията на
хирурга за постигане на превъзходна зрителна острота за своите пациенти - абсолютна по
стойност и безкомпромисна по отношение на
рефракционните аномалии. (5,6 ) В основата на
тези търсения е подобряване на зрението до
постигане на еметропия без нуждата от оптична корекция за колкото е възможно по-дълъг
период от време. За да се постигне това, на
срещата в Барселона през септември 2015 г. на Европейската асоциация на катаракталните и рефрактивни хирурзи е представена новата трифокална
AcrySof ® IQ PanOptix ® Toric вътреочна леща (ВОЛ) за
коригиране на астигматизъм при пациенти с предварително съществуващи пресбиопия и астигматизъм на роговицата, подложени на операция за катаракта. Тази нова леща получава С маркировка през
ноември 2016 г. и наскоро след това е представена
в Испания, Португалия и Чили.У нас се появи през
месец септември 2017 година. Първата трифокална
торична леща с корекция на пресбиопия и астигматизъм за България е имплантирана в Клиниката по
очни болести на ВМА София на 29.08.2017 г. от Д-р
Ат. Калайджиев и Проф. Л. Войнов, и е TFNT40 +23.50
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Благодарение на тези промени в техниката и
технологиите, катаракталната хирургия постига
успехите си.

2. Хирургични методи - факоемулсификация.

РЕЗУЛТАТИ
Всички операции са извършени чрез стандартна
факоемулсификация. При торичния имплант се налага да се ротира, за да достигне оста на цилиндъра
до желаната позиция. В края на операцията чрез наконечника за иригация/аспирация се евакуира поставената вискосубстанция по време на операцията.
Първо с преоперативния модул на апарата Verion се
изследва окото и получените данни чрез флаш памет
се прехвърлят на опертивния модул на апарата Verion,
за да се изпозват интраоперативно за позициониране на импланта. След отстраняване на катарактата и
повторно раздуване на капсулата с вискоеластик, по
маркерите в окуляра на операционния микроскоп се
изравняват с тях референтните белези на импланта
спрямо оста на окончателната позиция, определена
чрез апарата Verion. Техниката за позициониране на
оста на цилиндъра на торични ВОЛ е да се отстрани
изцяло вискоелстика като лещите се ротират до около 10 градуса преди желаната позиция, след което с
помощта на върха на силиконов ръкав за иригация и
аспирация се завърта лещата на правилната позиция.
Процедурата не е трудна за овладяване. Трябва да се
внимава дали е маркирана правилната ос. Човек може
да направи чудесна операция, но да постави лещите
в неправилна ос. Понеже трифокалните торични импланти са предназначени за намаляване на съществуващия роговичен астигматизъм, най-добрата мярка
за успех е некоригирано зрение и независимост от
очила.
Сгъваемата IOL се имплантира в капсулния сак
през 2,4 мм роговичен разрез на 120 °±20°. Tова се извършва с Royal инжектор и се ротира на около 10-15°
от желаната ос преди да се отстрани вискосубстанцията.Едва тогава IOL се ротира, за да заеме своята окончателна позиция, като точно се изравняват торичните
референтни точки на хаптиката с маркиерите в окуляра.
Използвали сме трифокални торични вътреочни
лещи AcrySof ® IQ PanOptix ® Toric. Лещата се базира
на дизайна TFNT00, монокомпонентни хидрофобни
акрилни лещи с жълт хромофор, комбиниран дифрактивен профил по предната повърхност и торична компонента по задната асферична повърхност. Те
са с цилиндрична оптична сила от 1.0(TFNT20), 1.50

ЦЕЛ
Да се направи анализ на корeкцията на астигматизма и пресбиопията с вътреочни лещи чрез
представяне на клинични резултати от имплантирането на високотехнологични трифокални торични лещи, както и определяне на ротационната
стабилност. За изпълнение на тази цел си поставихме следните задачи :
1. Определяне степента на корекция на астигматизма и пресбиопията;
2. Проследяване на ротационната стабилност
на ИОЛ след един месец;

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Материал
Това проспективно проучване е за тримесечен
период и включва 14 очи на 7 пациенти, които са
имали операция на катаракта във ВМА Клиника по
очни болести между август 2017 и декември 2017 г.
Критериите за включване са: катаракта, възраст 60
години или по-млада и предоперативен астигматизъм на роговицата, по-голям от 0,75 D. Критерии за
изключване са: глаукома, заболяване на роговицата, предишна хирургия на роговицата или вътреочна интервенция, дегенерация на макулата или ретинопатия, и анамнеза за очно възпаление.
Методи
1. Офталмологични методи
Всеки пациент има пълно изследване на зрението, включително:
- зрителна острота, биомикроскопия, тонометрия- измерване на вътреочното налягане (ВОН),
офталмоскопия с мидриатик, автоматизирана кераторефрактометрия (Potec PRK 6000), автоматизирана кератометрия(Verion), имерсионна ултразвукова
биометрия (Ocuscan RXP).
- цилиндричната сила на лещата и намиране на градуса на оста, за да се постигне еметропия, са изчислени с помощта на апарат(Verion) и
интернет калкулатор платформа (от http://www.
acrysoftoriccalculator.com/)
- интраоперативно маркиране на оста на градуса (Verion).
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(TFNT30), 2.25 (TFNT40), 3.00 (TFNT50) 3.75 (TFNT60)D.
Това отговаря на 0.68, 1.03, 1.55, 2.06 и 2.64 диоптъра
корекция при равнината на роговицата. (12). Предлага се в сферична форма от 6 до 30 диоптъра. Поради
стабилността нашият избор на практика при всички
случаи е Acrysof (5,6). Както при всяка хирургична
процедура, определящия фактор за добър резултат,
освен добрата хирургична техника (и отлична биометрия при операция базирана на лещи) е правилния
подбор на пациента. Пациентът с катаракта трябва да
има астигматизъм в пресбиопична възраст и да желае
относителна независимост от очила, за да отговаря на
изискванията.
Степента и посоката на астигматизма трябва да бъдат измерени точно. При предоперативните изследвания е препоръчително изследването с последно
поколение автокераторефрактометър, за сравнение
на данните получени от препоръчваната ръчна кератометрия.Причината за това е, че при мануалното
изследване има отношение с рефракцията на изследващия/оператора и в една или друга степен е малко
субективно, докато автоматичното изследване при
един съвременен уред е много по близко до обективното. Повечето катарактни ицизии не са напълно
астигматично неутрални. Необходимо е да се определи с точност както роговичния астигматизъм шака и
неговото естество. Тези лещи са специално проектирани да коригират правилен астигматизъм и именно
за такива очи лещите работят най-добре. Въпреки,
че някои насърчават употребата на тези лещи при
по-сложни случаи, като при пациенти с кератоконус
или други причини за неправилен астигматизъм (7,8).
Постигнахме интраоперативна корекция на астигматизма едномоментно и окончателно по време
на операцията на катаракта.Чрез проследяване на
оперираните пациенти следоперативно до 1 месец
отчетохме и ротационната стабилност на импланта
и получихме следните резултати. Пациентския профил е показан на (Таблица 1) Оперирани 14 очи при
7 пациенти(средна възраст 61 г. ±13,4 г.). Предоперативния астигматизъм беше 1,47 D ±0,73 D (между 0.753.5 D), а установения постоперативен -0,17 D ±0,35 D
(между 0-0.75 D) (Таблица 1). Като абсолютна стойност
остатъчния цилиндър корелира с постоперативната
зрителна острота без корекция и е под 0.5 D при 8
очи (57,14 %) и от тях 1(7,14%) случай е без остатъчен
астигматизъм. (Фигура 2). Некоригираната зрителна

Таблица 1 Пациентски профил
Брой
Възраст
Мъже
Жени
Дясно око
Ляво око
ИОЛ диоптър)
Некоригирана зрителна острота
Предоnеративенастигматизъм
Остатъчен астигматизъм

14 очи
61 години
4 болни
З болни
7очи
7 очи
+20,39 D
0,87
1,46 D
0,17 D

± 13,4 годи ни

±6,5 D
± 13,3
±0,73D
±0,35 D

Таблица 2. Некоригирана зрителна острота за далече,
постоперативно
Некоригирана зрителна острота,
постоперативно
16/20
20/20

брой очи

процент

1
13

7,14 %
92,86 %

Таблица 3. Некоригирана зрителна острота за близо,
постоперативно
Некоригирана зрителна острота,
постоперативно
16/20
20/20

брой очи

процент

1
14

0%
100 %

острота за далече беше установена на 16/20 и повече
в 14 очи(100 %), а при 13 очи(92,86 %) -20/20 и повече
(Таблица 2).Зрителната острота за близо при 100% от
очите е 20/20 без корекция (Таблица 3). Предоперативната и постоперативната кератометрия показва
значителна редукция на астигматизма във всички очи
след операцията. (Фигура 1). След един месец осевата
ротация на импланта беше 1,5⁰ ±1,5⁰ (между 0.7⁰-5.5 ⁰)
като при 9 очи се установи че е под 1,5⁰(90 %) (Фигура
3).
Не се наложи при нито един пациент репозиция на оста на импланта и няма значима ротация на
ИОЛ(>5.5⁰).

ОБСЪЖДАНЕ
Резултатите от нашето изследване потвърждават предишни проучвания (5,9), които показват, че
правилният избор и внимателното предоперативно
37
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Фиг.1 Преоперативен астигматизъм

Фиг. 2 Постоперативен астигматизъм.

Средна ротация на трифокална торична ИОЛ
1,0°±5,5

≤ 2°
11 очи

≤ 4°
2 очи

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
AcrySof ® IQ PanOptix ® Toric е подходящd и за корекция на астигматизъм около и до3,0D Cyl. При трифокалните ИОЛ, зрителната острота за далече е поне
толкова добра, колкото и на мултифокалните, междинната зрителна острота е значително по-добра и
зрението за близо при четене е малко по-лошо от мултифокалното за четене. (12)
Ротационното изместване на импланта в диапазона от 1.0 ⁰ до 2.5 ⁰ , не показва статистически значими
отклонения в зрителнатана функция.
Хидрофобните акрилни торични лещи AcrySof©
показват добра стабилност, приемливи клинични
резултати, и са една изключителна възможност за коригиране на астигматизма по време на операция за
катаракта, когато е необходимо.

≤ 6°
1 око

Фиг. 3 Постоперативна ротация на трифокална торична ИОЛ.

изследване на пациентите, следвано от неусложнено имплантиране на монокомпонентна хидрофобна
акрилна торична леща довежда до отлична стабилност на импланта и безкомпромисна като стойност
зрителна острота.
В частност, може да се изяви следоперативна ротация на ИОЛ, която остава постоянна след шестия
месец. Лещата се върти, докато фибронектина и колагена се развият между нея и задната капсула, която
пречи на всяка по-нататъшна ротация. (6,10)
За имплантацията на торични лещи понякога при
отсъствие на интраоперативния модул Verion се изискват допълнително, два инструмента маркери, чрез
които се отбелязва силно пречупващия меридиан на
роговицата.⁰
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Уролитиаза и хетеролатерална дистопия на
бъбрека със срастване – клиничен случай
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Management of urolithiasis in crossed
fused inferior renal ectopia – а case
report

O. Gatsev, K. Petkova, I. Saltirov

РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

Въведение: Хетеролатералната дистопия на бъбрека със срастване е рядка вродена аномалия, при която двата бъбрека са разположени унилатерално и са срастнали с долния или горния си полюс. Поради абнормната анатомия, уролитиазата
е често срещана при тази аномалия, но е свързана с някои предизвикателства в
лечението поради липсата на стандартизиран терапевтичен алгоритъм.
Клиничен случай: 74 г. пациент с оплаквания от периодична болка в лява лумбална област и макроскопска хематурия. На извършените образни изследвания
се установи хетеролатерална дистопия на десния бъбрек със срастване вляво и
конкремент в средна трета на уретера дрениращ каудалната ектопична бъбречна
система. Въпреки абнормната локализация на средна трета на уретера, при пациентът беше извършена семиригидна уретероскопия с Холмиум лазер литотрипсия
на конкремента.
Заключение: В клиничната практика хетеролатералната дистопия със срастване
се открива инцидентно или по повод усложнения. Ендоурологичните методи са
лечението на избор при пациенти с вродени аномалии на отделителната система и
уролитиаза, като рентгеновоконтрастните изследвания са от основно значение за
вземането на терапевтично решение и избор на метод.
Ключови думи: вродени аномалии, двоен бъбрек, уретерореноскопия, уролитиаза

Introduction: Crossed fused renal ectopia (CFRE) is а rare congenital anomaly - both
kidneys are unilaterally located and connected in their lower or upper poles. Urolithiasis
is common in CFRE due to the abnormal anatomy and its treatment is often challenging
due to the lack of standardized therapeutic approach.
Case report: We present a case of 74 years old patient with symptoms of recurrent left
lumbar pain and macroscopic hematuria. Imaging studies revealed presence of left CFRE
with stone located in the middle part of ureter draining the caudal ectopic kidney. Despite
the abnormal location of the ureter, a semi-rigid ureterorenoscopy with Holmium laser
stone lithotripsy was successfully performed.
Conclusion: In clinical practice, CFRE is diagnosed incidentally or due to complications.
Endourological methods are the treatment of choice in patients with urolithiasis and
congenital anomalies of the urinary system. X-ray contrast studies are essential for
therapeutic decision making.
Key words: congenital anomalies, double kidney, ureterorenoscopy, urolithiasis
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ВЪВЕДЕНИЕ

рата са описани четири различни варианта на хетеролатерална дистопия със срастване, проявяващи се
с различна клинична картина. Анормалната бъбречна
позиция и кръвоснабдяване възпрепятстват нормалния дренаж на урината към пикочния мехур, което е
предразполагащ фактор за инфекции на отделителната система и уролитиаза. Поради особеностите в
анатомичното положение на уретерите и морфоло-

Хетеролатералната дистопия на бъбрека със
срастване e втората най-честа бъбречна вродена
малформация, срещаща се при 0,01% от новороденитe [1]. Двата бъбрека са разположени унилатерално
от срединната линия и в 90% от случаите са свързани
помежду си с единия или двата полюса. В литерату40
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гията на кухинната система на бъбреците, лечението
на уролитиаза при този вид аномалии не е стандартизирано, а рентгеноконтрастните изследвания са от
ключово значение за определяне на терапевтичния
подход.

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
Представяме клиничен случай на 74 годишен пациент, постъпващ в клиниката с оплаквания от периодична болка в лява лумбална област. Пациентът е с
анамнеза за бъбречно-каменна болест. През 2016 г. по
повод макроскопска хематурия с болкова симптоматика ехографски е установен двоен бъбрек с хидронефроза и конкремент в пиелоуретералния сегмент в
долна група чашки на каудалната кухинна система на
бъбрека. По показания е извършена екстракорпорална литотрипсия на конкремента в пиелоуретралния
сегмент, като следоперативно пациентът е елиминирал спонтанно фрагментите и е без данни за обструкция на бъбрека.
Седем месеца по-късно от датата на изписване
по повод болка в лява лумбална област пациентът е
хоспитализиран в клиниката. При постъпването е в
добро общо състояние с лабораторни изследвания
в рамките на референтните стойности за възрастта и
стерилна урокултура.
От ехографското изследване се установява в ляво
двоен бъбрек с хидронефроза на каудално разположения. При направената компютърна аксиална томография (КАТ) на абдомен и малък таз - нативно и
с интравенозно въвеждане на контрастна материя с
коронарна и 3D реконструкция на образа се установяват:
TT Лява хетеролатерална дистопия на бъбрека със
срастване - един краниално разположен бъбрек на
типично място и един каудално разположен ектопичен бъбрек с наличие на два уретера, като двата
бъбрека са срастнали с долния и горния си полюс
(Фиг. 1, Фиг. 2).
TT Хидронефроза и хидроуретер на каудално разположения ектопичен бъбрек (IIIта-IVта степен).
TT Уретеролитиаза на уретера дрениращ каудалната ектопична бъбречна система, като същия се
проследява дилатиран по цялото си протежение,
преминаващ вдясно от нивото на бифуркацията на
абдоминалната аорта (Фиг. 3). По хода на уретера
в средната му 1/3 се визуализира калциевоплътен

Фиг. 1 и Фиг. 2 Коронарна и сагитална КАТ нативна проекция на корем и
малък таз показваща левостранна хетеролатерална дистопия на бъбрека
със срастване
конкремент с аксиален диаметър 6,7 мм.
TT На късната урографска фаза (10 мин.):
••
Каудално разположената ектопична пиелокаликсна система и уретер не визуализират отделяне на контрастна материя.
••
Краниално разположената пиелокаликсна система и уретер отделят нормално контрастна материя, като дрениращия уретер се проследява
с нормална ширина по цялото си протежение
до вливането си в пикочния мехур (Фиг. 4).
Под спинална анестезия се извърши ендоскопско
изследване на пикочния мехур като при огледа, уре41
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Фиг. 3 КАТ данни за хидронефроза и хидроуретер с конкремент в средна
трета на уретера на каудално разположения ектопичен бъбрек

Фиг. 4 Краниално разположения бъбрек отделя нормално контрастна материя като дрениращата пиелокаликсна система и уретер се визуализират с
нормална ширина по цялото си протежение до вливането в пикочния мехур.

терните остиуми се намериха разположени на типично място. Извърши се уретерореноскопия с 6,4/7,8 Fr
семиригиден уретерореноскоп Olympus:
TT При ретроградна апликация на контрастна материя в левия уретерален остиум се установи един
уретер, дрениращ краниално разположения бъбрек (Фиг. 5). С ендоскоп се достигна до същия, като
при извършването на семиригидната уретерореноскопия не се установи уретер дрениращ каудално разположения ектопичен бъбрек. Уретерът се
интубира с уретерален стент JJ 6 Fr 26 см.
TT При ретроградна апликация на контрастна материя в десния уретерален остиум се установи
проходима дистална част, като на нивото на сакроилиачната става уретерът преминава срединната линия на тялото и каудално разположения
ектопичен бъбрек. Въведе се хидрофилен обезопасителен водач до кухинната система, по който се
проникна със семиригиден уретероскоп до конкремента в средна трета на уретера. Извърши се
Holmium:YAG лазер литотрипсия на конкремента,
като уретерът се интубира с уретерален стент JJ 4,8
Fr 28 см (Фиг. 6, Фиг. 7).
Постоперативният период протече без усложне-

ния и пациента бе изписан в добро общо състояние
на 2ри постоперативен ден. Уретерните стентове бяха
свалени на 1ви следоперативен месец и на контролните образни изследвания – ехография и обзорна
рентгенография, не бяха установени остатъчни фрагменти от конкремента.

ОБСЪЖДАНЕ
Хетеролатералната дистопия на бъбрека със
срастване се среща при около 1:1000 раждания с отношение мъже:жени 3:2. Десностранната ектопия е
по-често срещана от левостранната [2]. Аномалията е
резултат от нарушено развитие на уретерната пъпка
и метанефритната бластема между 4-8 гестационна
седмица на бременността. Предполага се, че е свързана с каудална ротация на ембриона, подкрепено от
голямата честота на пациенти със сколиоза. Описани
са и други малформации свързани с този вид аномалия включващи гръбначни дефекти, анална атрезия,
трахеоезофагеална фистула, аномалии на крайниците (VACTERL), сърдечно-съдови дефекти [3]. Доказан е
автозомно-доминантен модел на унаследяване [4].
В зависимост от разположението на двата бъбрека
хетеролатералната дистопия със срастване има след42
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Фиг. 6 Интубираният уретер с обезопасителен хидрофилен водач и
семиригиден уретерореноскоп въведен до наличния рентгенопозитивен
конкремент на нивото на сакроилиачната става преди Holmium:YAG
лазерната дезинтеграция.

Фиг. 5 Ретгроградна уретеропиелография на краниално разположения
бъбрек.
ната класификация [5]:
TT хетеролатерална дистопия със срастване към долния полюс
TT хетеролатерална дистопия със срастване към горния полюс
TT S-образен бъбрек
TT L-образен бъбрек
TT галетообразен бъбрек
TT безформен бъбрек
Най-често срещаният вид аномалия е хетеролатерална дистопия със срастване към долния полюс,
описан в настоящия клиничен случай. Това състояние
възниква, когато долният полюс на типично разположения бъбрек е свързан с горния полюс на кръстосания. Вторият най-разпространен вариант е S-образната форма, която представлява типично разположен
бъбрек, като кръстосания се намира под неговия долен полюс със срастване [6,7].
В литературата няма описани специфични препоръки за лечение на уролитиаза при този вид аномалия, като подходът трябва да бъде индивидуален, съобразно анатомичното и функционално състояние на
отделителната система [8,9]. Компютърната аксиална
томография (КАТ) с интравенозен контраст е метод

Фиг. 7 Двустранно интубираните уретери със стендове JJ, след пълната
дезинтеграция на конкремента.
на избор при диагностиката на този вид аномалия,
поради високата си чувствителност и специфичност
[10]. В настоящия клиничен случай КАТ установи наличието на хетеролатерална дистопия със срастване, но уретерът дрениращ ектопичния бъбрек не се
визуализира изпълнен с контраст, поради наличната
обструкция от конкремента, което не предостави изчерпателна информация относно анатомичната локализация на дистална трета на уретера, което наложи
извършването на ретроградно контрастно изследване и на двата уретера.
В описания от нас клиничен случай с епизод на
бъбречна колика, макроскопска хематурия и обструкция на ектопичния бъбрек дължаща се на конкремент
в уретера, в литературата не се откриха публикации
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относно утвърден метод за лечение. Изборът за оперативен подход на бъбречно-каменна болест при този
вид аномалия е труден, поради аномалното анатомично разположение, различната по степен малротация
на бъбрека и близостта с гръбначния стълб и тънките
черва. Съвременните опции за лечение на бъбречните конкременти при хетеролатерална дистопия със
срастване като екстракорпорална литотрипсия (SWL)
и перкутанна нефролитотрипсия (PCNL), макар и описани не са достатъчно ефективни във всички случаи и
в заивисмост от типа аномалия представят някои технически предизвикателства в извършването им. SWL
е първия избор за лечение на тези камъни, тъй като
е най-малко инвазивния терапевтичен метод, но в
някои случаи е технически трудно изпълним, поради
подлежащите кости и наличието на чревните газове
и често се налага повторно лечение за постигане на
пълна дезинтеграция на конкремента [11,12,13]. Елиминацията на бъбречните конкременти след литотрипсия също може да бъде затруднена, поради честото наличие на малротация на дистопичния бъбрек
и абнормното разположение на уретера. В проучване
на Tunc et al., включващо 150 случая с бъбречни конкременти в бъбрек с вродена аномалия, лекувани с
SWL, са установени три случая са с хетеролатерална
дистопия със срастване [12]. Ефективността на SWL в
при тези случаи е 25%. Други проучвания докладват
за приложение на PCNL при хетеролатерална дистопия със срастване, но те не споменават страната на
PCNL (независимо дали са направени при кръстосани
бъбреци или ортотопични бъбреци) и вид хетеролатерална дистопия със срастване [14,15]. Rana и Bjjwani
съобщават три случая на PCNL, но страната е споменатa само в един случай, като PCNL е направена в типично разположения бъбрек, а не в кръстосания [14].
По подобен начин, Gupta et al. са съобщили за четири
случая на PCNL, но не се споменава за страната и вида
на хетеролатералната дистопия със срастване [15]. Теоретично, PCNL е възможнa при ниска ектопия (която
е най-честата), при която бъбрекът е напълно кръстосан и не лежи над гръбначния стълб.
Лечението на уролитиазата при пациенти с вродени бъбречни аномалии, като хетеролатералната дистопия със срастване, продължава да поставя предизвикателства пред уролозите, поради аномалната
анатомия свързана с труден достъп и следоперативна елиминация. В литературата е преставен клиничен

случай с данни за уретеролитиаза при хетеролатерална дистопия без срастване, при която е извършенa
SWL на конкремент в уретера на типично разположения бъбрек с последваща елиминация на фрагментите.
Авторите са на мнение, че при налична уретеролитиаза на уретера дрениращ кръстосания ектопичен бъбрек флексибилната уретерореноскопия е по-високо
ефективен метод за лечение в сравнение с SWL [16].
При използвания от нас минимално-инвазивен метод
за лечение на уретеролитиаза на кръстосания ектопичен бъбрек чрез семиригиден уретерореноскоп с
Holmium:YAG лазер постигнахме висока ефективност
по отношение на достъп и дезинтеграция на конкремента, като в направената литературна справка не се
откриха аналогични клинични случаи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В клиничната практика хетеролатералната дистопия на бъбрека със срастване се открива инцидентно или по повод усложнения свързани с инфекция,
обструкция, конкременти или травми. За поставяне
на правилна диагноза и вземане на терапевтично
решение, е необходимо извършване на рентгеноконтрастно изследване на отделителната система за детайлно установяване на анатомичното и функционално състояние на бъбрека. Ендоурологичните методи
са лечението на избор при уролитиаза при вродени
аномалии на отделителната система, като изборът на
терапевтичен метод се определя от множество фактори като опит на оператора, наличен инструментариум,
анатомични особености и функционално състояние
на отделителната система, хабитус и придружаващи
заболявания на пациента. По тази причина е препоръчително лечението да се извършва в специализирани центрове за лечение на уролитиаза.
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РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

Въведение: Преходноклетъчният карцином на горния уринарен тракт е относително рядък и представлява 5% от всички уротелни тумори на отделителната система.
Най-честият клиничен симптом е различна по степен безболкова макроскопска хематурия, като стандартният диагностичен алгоритъм включва лабораторни, образи
и ендоскопски изследвания. Радикалната нефроуретеректомия с резекция на стената
на пикочния мехур около уретерния остиум е златният стандарт в лечението на преходноклетъчен карцином на горния уринарен тракт.
Клиничен случай: Представяме клиничен случай на 56-годишен пациент с макроскопска хематурия с давност от 2 години с КТ данни за подковообразен бъбрек и негативна за тумори цистоскопия. Поради наличие на дисморфни еритроцити в урината
е извършена бъбречна биопсия с резултат дифузен мезангиопролиферативен гломерулонефит. Поради персистиращата макроскопска хематурия се извърши повторно
КТ изследване без данни за туморна формация, и повторно ендоскопско изследване
– цистоскопия с последваща уретерореноскопия вдясно, която доказва наличие на
преходноклетъчен карцином на горна група чашки на десния бъбрек.
Заключение: Хематурията е сериозен симптом, който налага задълбочено изследване. Въпреки високата чувствителност и специфичност на съвременните образни
изследвания, има случаи на фалшиво негативни резултати, които дават друга насока на диагностичните търсения и забавят диагнозата и лечението, както в описания
случай. Ето защо при налична симптоматика, при липса на ефект от провеждано лечение, трябва да се следват установените в клиничната практика алгоритми и последователност на препоръчаните изследвания.
Ключови думи: хематурия, подковообразен бъбрек, уретероскопия, преходноклетъчен карцином

Introduction: Transitional cell carcinoma of the upper urinary tract is relatively rare
and comprises 5% of all urothelial tumors. The most common presenting symptom is
macroscopic hematuria and the standard diagnostic algorithm includes laboratory, imaging
and endoscopic studies. Radical nephroureterectomy with excision of the ureteral orifice is
the gold standard in the treatment of upper urinary tract urothelial carcinoma.
Case report: We present the case of a 56-years old male patient with macroscopic hematuria
and horseshoe kidney found on CT imaging and negative for malignancy cystoscopy. Because
of the presence of dysmorphic erythrocytes in urinalysis, a kidney biopsy was performed and
the patient was diagnosed with diffuse mesangial proliferative glomerulonephritis. Due to
the persistent macroscopic hematuria the patient underwent a second CT urography, which
was negative for malignancy, and another cystoscopy with subsequent ureterorenoscopy,
which revealed the presence of urothelial carcinoma of the upper calyces of the right kidney.
Conclusion: Hematuria is a serious symptom of urinary tract disease and should be promptly
investigated. Despite the increased sensitivity and specificity of modern imaging techniques,
there are still cases with false negative results, which could be misleading and could delay
the right diagnosis, similar to the presented case. Therefore, when symptoms of disease
are present, one should follow the recommended diagnostic algorithms and perform all
necessary diagnostic studies.
Keywords: hematuria, horseshoe kidney, ureteroscopy, transitional cell carcinoma

ВЪВЕДЕНИЕ

ки тумори на горния уринарен тракт [1,2]. Радикалната
нефроуретеректомия с отстраняване на част от пикочния мехур около уретерният орифициум е златният
стандарт при хирургичното лечение на уротелните
тумори на горния уринарен тракт при здрав контрала-

Преходноклетъчният карцином на отделителната
система е локализиран в 90%-95% от случаите в пикочния мехур и само в около 5% в бъбречните чашки, легенче или уретер. Той представлява около 10% от всич46
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Поради персистиране на макроскопската хематурия въпреки провежданото лечение и за изключване
на съдова патология като причина за хематурията беше
извършено повторно КТ изследване с интравенозен
контраст, ангиография и 3D реконструкция на образа,
при което се установи подковообразен бъбрек с двоен
уретер в ляво (Фиг. 1) без данни за туморни формации в
отделителната система, и съдова аномалия - преминаване на лявата ренална вена между аортата и артерия
мезентерика супериор - “Синдром на лешникотрошачката” (Nutcracker syndrome) (Фиг.2).
Повторното цитологичното изследване на урината
беше отрицателно, а повторната фазово-контрастна
микроскопия на урина установи 30% дизморфни еритроцити. За изключване на коагулопатия пациентът
беше консултиран с хематолог, като лабораторните
изследвания не доказаха наличие на хематологично
заболяване.
Приемайки тази съдова аномалия за причина за хематурията, при липса на тумори на горния уринарен
тракт и пикочния мехур, пациентът беше изписан за домашно симптоматично лечение, включващо и АСЕ-инхибитор за намаляване на интрареналното налягане в
съдовата система на бъбрека. Поради персистиране и
влошаване на хематурията пациентът отново беше хоспитализиран след 1 месец. При клиничното обсъждане на диагностичното поведение, въпреки липсата на
данни за туморен процес от направените лабораторни

терален бъбрек [3].
Най-честият симптом при преходноклетъчния карцином е хематурията, която може да бъде микроскопска или макроскопска, с или без съсиреци. В около
30% процента от случаите хематурията е съпроводена с лумбална болка или бъбречна колика, симптоми
по-характерни при уролитиаза. Диференциалната диагноза на хематурията е широка и включва голям брой
урологични и нефрологични състояния и заболявания,
които могат да бъдат диагностицирани с различни по
характер изследвания - лабораторни, образни и ендоскопски. Ендоскопските изследвания са златен стандарт
в диагностиката на преходноклетъчния карцином на
пикочния мехур и горния уринарен тракт, поради възможността за визуална оценка на лезията и вземане на
биопсичен материал за хистологична верификация [4].
Въпреки високата специфичност и чувствителност
на съвременните рентгеноконтрастни изследвания
при диагностиката на уротелните тумори на горния
уринарен тракт и възможностите на съвременните
флексибилни ендоскопи, могат да бъдат достигнати
всички отдели на горния уринарен тракт, съществуват
клинични случаи, в които диагнозата се поставя трудно
поради фалшиво негативни резултати от някои изследвания, които отклоняват диагностичните търсения в
погрешна посока [5].

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
Представяме клиничен случай на 56-годишен пациент с оплаквания от епизодична макроскопска хематурия с наличие на съсиреци и периодична коликообразна болка в дясна лумбална област с давност от
2 години. На извършената компютърна томография на
отделителната система (КТ) с интравенозен контраст се
установява подковообразен бъбрек с двоен уретер в
ляво без данни за туморни формации в отделителната
система.
При двукратно извършената цистоскопия няма данни за уротелен тумор или латерализирана хематурия.
Цитологичното изследване на урина установи единични атипични клетки, но без данни за туморни клетки.
Поради негативната цистоскопия и цитология и наличието на дисморфни еритроцити от фазово-контрастната микроскопия на урина беше извършена биопсия
на бъбрека с хистологичен резултат дифузен мезангиопролиферативен гломерулонефрит, след което беше
започнато лечение в Клиника по нефрология.

Фиг. 1 КТ урография, показваща наличието на подковообразен бъбрек и
двоен уретер вляво
47
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ка. Постоперативният период протече без усложнения
и пациентът беше изписан на 8ми следоперативен ден.
Хистологичният резултат от операцията показа наличие на ниско диференциран преходноклетъчен папиларен карцином на бъбречното легенче и горна група
чашки на бъбрека,на места с плоскоклетъчна диференциация, Т1NxMxG3.

ОБСЪЖДАНЕ
Най-честият симптом в клиничната картина на
уротелния карцином на горния уринарен тракт е микроскопска или макроскопска хематурия, срещана в
70%-80% от случаите [6]. Лумбалната болка 20%-40%
и палпирането на туморна маса в лумбалната област
(10%-20%) са по рядко срещани симптоми [7,8].
Според препоръките на Европейската Асоциация
по Урология диагнозата на уротелния карцином на
горния уринарен тракт се поставя с помощта на лабораторни, образни и ендоскопски изследвания – уринна цитология, компютърна томография с урография,
цистоскопия и/или уретерореноскопия [5]. По литературни данни чувствителността на КТ за лезии с размери
между 5 и 10 мм е, съответно, 96% и 99%, като намалява
на 87% за лезии с размери 3-5 мм и е около 40% за тумори по-малки от 3 мм [9]. Цитологичното изследване на
урината остава критичен компонент в диагностичния
алгоритъм, като чувствителността и специфичността
му са зависими грейдинга на тумора – 90%-98% за нискодиференцираните тумори (high grade) и карцинома
in situ и до 0% за високо диференцираните тумори (low
grade) [10].
Уретерореноскопията с биопсия е метод с висока
чувствителност и специфичност за диагностика на уротелни карциноми на горния уринарен тракт и е препоръчителна при отрицателни или неубедителни данни
от лабораторните и образни изследвания и в случаите,
при които допълнителната информация ще повлияе
върху терапевтичното поведение . Биопсията взета
по време на уретероскопия може да определи точно
хистологичния грейдинг на тумора в над 78%-92% от
случаите с нисък процент на фалшиво положителни
резултати, но не дава възможност за точно стадиране
на тумора поради малкия размер на работните инструменти [10,11]. Въпреки това, информацията получена
от биопсията, комбинирана с данните от образните
изследвания и от цитологичното изследване на урина
може да помогне в определянето на терапевтичното
поведение.

Фиг. 2 КТ ангиография, показваща наличието на Nutcracker syndrome – преминаване на вена реналис между аортата и горната мезентериална артерия.
и образни изследвания, се взе решение да се следва
установения алгоритъм за диагностика на хематурията
и да се извърши повторна цистоскопия и ендоскопско
изследване на горния уринарен тракт.
При цистоскопията се установи нормален пикочен
мехур, уретерни орифициуми разположени на нормално място, като в ляво са налични два орифициума.
Левите орифициуми отделяха бистра урина, а десният
- кървава урина. Извърши се ретроградна уретеропиелография, двустранно. Визуализира се подковообразен бъбрек с двоен уретер в ляво, като двата уретера
и двете колекторни системи не показват патологични
промени (Фиг. 3). При уретеропиелографията в дясно,
в горнополюсна група чашки се установи дефект в изпълването с нехомогенна структура и неравни контури, суспектен за уротелен тумор (Фиг.5).
При извършената флексибилна уретерореноскопия в дясно се установиха няколко папиларни туморни формации, покрити със съсиреци, разположени в
горна група чашки на десния бъбрек. С кошничка се
взе материал за хистологично изследване, което показа наличие на уротелен карцином с висока степен на
малигненост. След поставяне на диагнозата, при пациентът беше извършена радикална нефроуретеректоия
с ендоскопска резекция на уретерния орифициум и
прекъсване на паренхимния мост между двата бъбре48
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Фиг. 3. Уретеропиелография на каудалната колекторна система на левия бъбрек
– без патологични промени
Фиг. 4. Уретеропиелография в дясно
– данни за дефект в изпълването на
горна група чашки.
зангиопролиферативен гломерулонефрит се характеризира
с пролиферация на мезангиалните клетки и често се проявява клинично с протеинурия,
хематурия и хипертония. Хематурията най-често е микроскопска, но при някои пациенти се наблюдават епизоди
на макроскопска хематурия,
които преминават спотанно за
различен период от време [20]. Описаните заболявания и
аномалии са свързани с наличие на различна по степен
хематурия, но тя най-често е микроскопска и преминава
спонтанно. Персистирането и влошаването на макроскопската хематурия в докладвания клиничен случай,
наложи извършването на уретерореноскопия за отхвърляне на онкологично заболяване като причина за клиничната картина.
Въпреки, че уретерореноскопията с биопсия не е
рутинно изследване за диагностика на уротелните тумори на горния уринарен тракт, то може да допълни
диагнозата и да помогне за оптимизиране на терапевтичния подход. В описания клиничен случай при негативните за тумор резултати от образните и лабораторните изследвания, уретерореноскопията с биопсия
поставя диагнозата. По тази причина нашата препоръка е при неясни и трудни клинични случаи, да се следват диагностичните алгоритми, но клиничната картина
да бъде водеща при определяне на използваните методи. Негативният резултат от един метод, макар и основен, да не бъде причина за прекратяване на усилията
за поставяне на точна диагноза при персистиране на
клиничната симптоматика, особено когато съмненията
са за онкологично заболяване.

В докладвания случай въпреки персистиращата
макроскопска хематурия и лумбална болка, диагностичните търсения в посока уротелен карцином на горния
уринарен тракт и направените изследвания - уринна цитология, цистоскопия, компютър томографска урография, двукратно бяха отрицателни. Възможните причини
са протоколът на проведените изследвания, наличието
на придужаващи анатомични аномалии и заболявания подковообразен бъбрек, двоен уретер в ляво, Nutcracker
синдром, мезангиопролиферативен гломерулонефрит,
които са честа причина за хематурия.
Подковообразният бъбрек е една от най-честите вродени аномалии на бъбрека и се среща 1:400 новородени
[13]. При една трета от пациентите аномалията е асимптомна, но може да се прояви с хематурия или лумбална
болка в резултат от придружаваща съдова аномалия,
хидронефроза, инфекция, литиаза или наличие на тумор
[14,15]. Nutcracker синдром е рядка съдова аномалия,
която се характеризира с компресия на лявата ренална
вена между аортата и горната мезентериална артерия.
Състоянието често е асимптомно, но може да се проявява
клинично с хематурия, най-често микроскопска, предимно във второто и третото десетилетие от живота [16]. Вероятният механизъм на възникването на микроскопската
хематурия е повишеното венозно налягане, което води
до руптура на малките венозни съдове в колекторната
система на бъбрека [17]. Лечението най-често е консервативно, като при 75% от пациентите хематурията изчезва
спонтанно в рамките на 2 години [18,19]. Дифузният ме-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Хематурията е сериозен симптом на заболяване на
отделителната система, който налага задълбочено изследване. Въпреки високата чувствителност и специ49
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фичност на съвременните образни изследвания, има
случаи на фалшиво негативни резултати, които дават
друга насока на диагностичните търсения и забавят
диагнозата и лечението, както в описания случай. Ето
защо, при налична симптоматика и липса на ефект от
провеждано лечение, трябва да се следват установените в клиничната практика алгоритми и последователност на препоръчаните изследвания. В описания клиничен случай противоречивите и негативни резултати
на предходните лабораторни, образни и ендоскопски
изследвания, диагностицираните анатомични аномалии и придружаващи заболявания, при които хематурията е често срещан симптом, забавят извършването
на уретерореноскопия, чрез която е поставена точна
диагноза с хистологично верифициране на тумора и
е определено правилното терапевтично поведение –
радикална нефроуретеректомия.
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Primary squamous cell carcinoma
of the thyroid gland - case report
and review of the literature.

P. Dimov1, D. Stefanov1, C. Stanimirov1, E. Belokonski1, E, Naseva2

РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

Въведение: Първичния плоскоклетъчен карцином на щитовидната жлеза (ППКЩЖ) е рядко злокачествено новообразувание, което се характеризира с много
агресивно поведение и има лоша прогноза. Най-доброто лечение за този тумор
е радикална операция и постоперативна химио- и лъчетерапия, въпреки становищата на някои автори, че този тумор е резистентен на консервативно лечение.
Често при поставяне на диагнозата пациентите са с голяма туморна маса в предната част на шията с твърда консистенция. Точната диагнозата обикновено се поставя
по време на операцията - на бърз хистологичен тест (гефрир).
Клиничен случай: Представяме клиничен случай на 71-годишен мъж, постъпващ в клиниката с отслабване на тегло и бързо нарастваща през последните два
месеца туморна маса в областта на шията. МРТ на шията показва туморна формация на левия лоб на щитовидната жлеза, компресираща трахеята и околните
структури. Извърши се лява лобектомия с истмектомия. Бързия хистологичен тест
показа първичен плоскоклетъчен карцином на щитовидната жлеза. Тумора рецидивира след два месеца и бе извършена реоперация. Пациента завърши с летален
изход след няколко месеца.
Изводи: Поради ниската честота и лошото биологично поведение, лечението на
ППКЩЖ остава незадоволително. Все още има неясноти относно произхода му и
прогностичните фактори. Резултатите от постоперативната химио- и лъчетерапия
са противиречиви.
Ключови думи: плоскоклетъчен карцином, тироидектомия, заболяване на щитовидната жлеза.

Introduction: Primary squamous cell carcinoma of the thyroid gland (PSCTC) is a rare
malignancy, but demonstrates a very agressive behaviour and has a poor prognosis. Best
treatment is radical surgery and postoperative chemo- and radiotherapy, although there
are some reports that this tumour is resistent to conservative treatment.
Patients often present with a large tumour mass on the neck with a solid consistency.
Diagnosis is usually set during the operation - on a frozen section.
Case report: We present a case of 71-year old man with weight loss and rapidly
growing neck mass for the last two months. MRI showed a tumour of the left lobe of the
thyroid gland, compressing the trachea and the adjacent structures. A left thyroidectomy
with isthmectomy has been performed. Frozen section showed primary squamous cell
carcinoma. Tumour recurrence 2 months later led to second operation with the same
effect. The patient died in a couple of months.
Conclusion: Bacause of its rarity and poor biology, treatment of PSCTC remains
unsatisfactory. There are still many challenges on its origin, behaviour and prognostic
factors. The results of postoperative chemo- or radiotherapy are controversial.
Key Words: squamous cell cancer, thyroid disease, thyroidectomy.
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ВЪВЕДЕНИЕ

мация се отстрани от трахеята и околните структури с
помощта на LigaSure Precise. Формацията се отдели от
магистралните съдове с помощта на дисектор. Видима инфилтрация не се установи.
Резултата от гефрира показа ППКЩЖ. Имайки
предвид лошата прогноза на този тумор и невъзможността за визуализиране на рекурентния нерв и паращитовидните жлези, както и неубедителните данни за
абластичност на операцията, преценихме тоталната
тироидектомия в този случай за неподходяща.
Следоперативно се извърши цялостен скенер, на
който не се установиха данни за други туморни формации или увеличени лимфни възли. Пациента бе изписан на третия постоперативен ден в добро общо
състояние и запазена фонация.
Три месеца по-късно на фона на провеждана химиотерапия, пациента бе диагностициран с рецидив на
заболяването със симптоми на трахеална компресия
и затруднено дишане.
Тумора бе достигнал първоначалните си размери. Пациента се обсъди за реоперация. Извърши се
тумор-редуцираща операция с цел облекчаване на
симптомите. На 20-и следоперативен ден отново
бе налице рецидив със същите размери. Не се препоръча нова хирургична интервенция. Пациента бе
докладван на онкокомитет и бе насочен за симптоматично лечение. На петия месец от установяването на
диагнозата пациента завърши с летален изход.

През последните десетилетия лечението на тироидните карциноми постигна значителен успех, и това
е благодарение на мултимодалните стратегии, обхващащи различни специалисти - хирурзи, ендокринолози, онколози и лъчетерапевти. В днешно време диференцирания тироиден карцином се свързва с над 90%
десет годишна преживяемост след хирургично лечение. Някои неоплазми обаче, като ниско диференцирания, анапластичния, медуларния и плоскоклетъчния тироиден карцином проявяват по-агресивен
характер и все още представляват реален проблем за
тироидните специалисти. За щастие са доста редки.
Един от най-агресивните тироидни карциноми е
първичния плоскоклетъчен карцином (ППКЩЖ). Заема 0.7-3.4% от тироидните карциноми и малко на брой
случаи са представени в световната литература.
Преди един карцином да бъде определен като
ППКЩЖ, пациента трябва да бъде изследван за други
огнища на плоскоклетъчен карцином, които могат да
метастазират в щитовидната жлеза.
ППКЩЖ се изявява като бързо разрастваща се солидна туморна маса с ранно развитие на лимфни и
далечни метастази. Повечето пациенти загиват в рамките на 6 месеца след поставяне на диагнозата [1, 2].

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
Представяме клиничен случай на 71-годишен мъж,
бивш пушач, със среден обезитас (BMI=31), без предишна анамнеза за заболяване на щитовидната жлеза.
Пациента е приет в клиниката с прогресиращо увеличаваща се туморна маса в областта на шията през
последните два месеца и загуба на тегло при запазен
апетит. От изследванията се установи деформиране
на шията от туморна маса с твърда консистенция. Параклинични показатели в норма. МРТ дава данни за
туморна формация, обхващаща целия ляв дял на щитовидната жлеза, плътно прилепнала за трахеята и околните структури. Пециента бе опериран. Интраоперативно се установи туморна формация на левия дял на
щитовидната жлеза, плътно прилепнал към трахеята,
достигащ постеролатерално до v.jugularis int. и лявата
каротидна артерия без ясни белези за инфилтрация.
Десния лоб и истмуса се намериха интактни.
Извърши се лява лобектомия с истмектомия. Левия рекурентен ларингеален нерв и левите паращитовидни жлези не се визуализираха. Туморната фор-

ОБСЪЖДАНЕ
ППКЩЖ е рядко срещана неоплазма с малко на
брой случаи, докладвани в световната литература.
Счита се за изключително агресивен, с лоша прогноза. Засяга най-вече пациенти след петата декада
и обикновено се асоциира с предишно тироидно
заболяване. В болшинството от случаите пациентите
се диагностицират с бързо увеличаваща се туморна
маса в областта на шията, последващо от симптоми на
компресия и инфилтрация на съседни структури (диспнея, дрезгав глас) и поради това лечението е трудно.
Може да са налице и увеличени лимфни възли.
Някои автори смятат този тумор за форма на анапластичния или нискодиференцирания карцином.
Данните за неговия произход и поведение са все още
недостатъчни и прогностичните фактори са неясни
[3-5].
Наличието на сквамозни клетки в щитовидна52
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КНИГОПИС:

та жлеза е установено доста отдавна [6-8]. LiVolsi и
Merino [8] предполагат, че в повечето от случаите, те
произлизат от метаплазия на фоликуларни епителиални клетки. Счита се, че сквамозни гнезда са налични
в почти 40% от ППКЩЖ.
Поради това, че рядко се среща, ролята на химиотерапията и лъчелечението не са добре изучени, въпреки това много проучвания сочат този вид тумор за
химио- и лъчерезистентен.
И така, най-доброто лечение включва ранна диагностика и агресивна хирургия с цел постигане на
радикална резекция, въпреки, че това често не е постижимо.
Пациентите имат много лоша прогноза и всички
загиват в рамките на няколко месеца след операцията [6, 10].
В нашия клиничен случай считаме, че тоталната тироидектомия е неподходяща поради високия риск от
двустранна лезия на рекурентния ларингеален нерв
и паращитовидните жлези и поради това, че дори и
радикалната тотална тироидектомия с лимфна дисекция не подобрява прогнозата и продължителността
на живота според данните от литературата.
Запазените фонация и функции на паращитовидните жлези осигуряват на пациентите някакъв комфорт
на живот, независимо от неговата продължителност.
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РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

Въведение: Постоперативния цервикален хематом е сравнително рядко, но
потенциално животозастрашаващо усложнение след тироидна хирургия. Случаите в световната литература на късен постоперативен цервикален хематом след
изписването на пациента са малко.
Клиничен случай: Касае се за жена на 63 години, претърпяла тотална тироидектомия заради рецидивиращи доброкачествени възли на остатъчния лоб на
жлезата. Изписана е на следващия ден в добро състояние. На третич следоперативен ден тя е приета в спешния център на ВМА в състояние на безсъзнание,
с респираторен дистрес синдром и значителна подутина в предната част на
шията. Пациентката бе реоперирана веднага като бе установен постоперативен
хематом вследствие на кървене от клонче на лявата горна тироидна артерия.
Извършена бе дефинитивна хемостаза. Болната бе преведена в КАРИЛ, където
остана 10 дни на апаратна вентилация до спадането на подутината.
Поради белези на инфекция, раната се остави отворена и бе третирана с Vac терапия (терапия на раната с негативно налягане) на регулярни интервали. След
екстубацията се установиха нарушено зрение и липсваща фонация, които се възстановиха напълно с консервативно лечение за 3 седмици. Пациентката престоя
общо 41 дни в болницата и бе изписана в добро общо състояние.
Заключение: Макар и рядко, може да се наблюдава късна манифестация на
постоперативното кървене след операции на щитовидната жлеза. В мисълта за
еднодневна тироидна хирургия е необходимо да се отчете реалната опасност от
невъзможност за бърза реакция при възникване на такова тежко усложнение
при изписан вече пациент. За съжаление, и до този момент не са установени

Introduction: Postoperative cervical hematoma is a relatively rare, but potentially
life-threatening complication after thyroid surgery. However, few cases with delayed
manifestation after disharge of the patient are available in the literature.
Case report: A 63-year-old Caucasian woman underwent total thyroidectomy for
recurrent benign nodular goiter. She was discharged on the next day in a good condition. On the third postoperative day she was brought to the emergency unconscious
with respiratory distress and enormous swelling of the neck. She was reoperated immediately and postoperative hematoma due to a bleeding from a small branch of the
left superior thyroid artery was found. A definitive hemostasis was done. She stayed
10 days in the ICU on an artificial ventillation untill the swelling was relieved. Due to
signs of infection the wound was opened and treated with negative pressure wound
therapy at regular intervals. After extubation she was found to have phonation and
eyesight disorders, fully recovered by conservative treatment in three weeks. The overall lenght of hospital stay was 41 days and she was discharged in a good condition.
Conclusion: Very rarely, a delayed manifestation of postoperative bleeding after
thyroid surgery could be seen. In the light of one-day surgery, the real danger is the
possible delay of life saving surgery and this should always be kept in mind. Unfortunately, as of today there are no reliable predictive signs heralding delayed bleeding.
The prompt surgical re-intervention is of a paramount importance for the successful
outcome. In this case we successfuly managed the infection with negative pressure
wound therapy with white foam, thus preventing life-threatening neck phlegmona
and mediastinitis.
Key words: postoperative cervical hematoma, redo thyroidectomy, risk factors.
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ясни рискови фактори или предиктивни знаци, подсказващи възможността за
възникване на късно кървене. Бързата и адекватна хирургична намеса са от
първостепенно значение за успешния изход от такава ситуация. В този случай
успешно е третирана инфекцията посредством Vac - терапия с бяла гъба и така са
предотвратени животозастрашаващите флегмон на шията и медиастинит.
Ключови думи: постоперативен цервикален хематом, реоперация на щитовидната жлеза, рискови фактори.

ВЪВЕДЕНИЕ

горната тироидна артерия. Трахеята бе дислоцирана
надясно, без лезии. Извърши се дефинитивна хемостаза с прошивна лигатура. Пациентката се изведе в
КАРИЛ, на апаратна вентилация. Изследваха се хемостазни показатели - протромбиново време - 75.0 %;
INR - 1.19; тромбиново време - 15.2 sec; aктивирано
парциално тромбопластиново време ( aРТТ ) - 28.6
sec; фибриноген - 7.33 g/l. Постоперативния ЯМР показа нормални мозъчни структури, едематозни меки
тъкани на лицето, разпространяващи се към шията и
достигащи до горната част на гръдния кош, увеличени повърхностни и дълбоки лимфни възли, масивен
оток в областта на тироидектомията със значително
повишена плътност, стигащ до горния среден медиастинум, колекция с плътност на кръв и неравни очертания паратрахеално, увеличени медиастинални
лимфни възли до 15 мм, малки билатерални плеврални изливи и базални инфилтрати. Контролния ЯМР
на втория постоперативен ден установи неразпространяващ се хематом в предния медиастинум, неналагащ хирургично лечение. Базирайки се на тези
находки и персистиращата температура до 38.5⁰ C
се назначи терапия с Меронем 3 гр на ден и NPWT.
Извършени бяха 5 оперативни превръзки на раната
с дебридман на некротичните тъкани и лаваж на всеки 48 часа. За превръзките се използваха Bactigras
folio за протекция на съдово-нервния сноп, бяла
гъба (polyvinil alcohol), покрита с GranuFoam (V.A.C.®,
KCI). Приложи се постоянно негативно налягане от
50 mmHg. Микробиологичните проби бяха негативни. След екстубацията се установиха непълна парализа на възвратния ларингеален нерв и нарушение
на зрението. Penthoxiphyllin, Milgamma, Somasina и
Nootropil бяха добавени към терапията. След резорбцията на отока и инфекцията, раната бе затворена с
вторични шевове. След общ престой в болницата от
41 дни, пациентката бе изписана в добро общо състояние с пълно възстановяване на зрението и фонацията и бе насочена към център за физиотерапия.

Тироидектомията е сревнително честа операция. Постоперативния цервикален хематом (ПЦХ) е
рядко срещано усложнение, но то може да протече
драматично, с тежки последствия, които понякога са
трайно инвалидизиращи или дори фатални. По различни данни ПЦХ възниква в 0.3 - 4.2% от тироидектомиите [1-5]. Поради ниската честота и оскъдните
литературни данни, рисковите фактори и времето
на възникване все още не са добре изяснени. През
последните години се наблюдава тенденция пациентите след тироидна операция да бъдат изписвани
на следващия ден след операцията, както поради
желание на пациентите, така и поради стремежа на
хирурзите да демонстрират безопасността на тези
операции. Една от най-големите опасности обаче, е
риска от възникване на компресиращ ПЦХ след като
пациента е изписан. Незабавната хирургична намеса
с евакуиране на хематома и дефинитивна хемостаза
е единсвеното възможно поведение за избягване на
сериозни усложнения и спасяване живота на пациента.

МАТЕРИАЛ И МЕТОД
Представяме клиничен случай на 63-годишна
жена, претърпяла реоперация на щитовидната жлеза
поради рецидив на нодозна струма. Първата операция е извършена преди 2 години - дясна лобектомия
с истмектомия и парциална резекция на левия дял.
Остатъчният ляв дял бе отстранен без технически
трудности. Поставен бе Редон-дрен, който бе изваден на следващата сутрин, без да са налице белези на
кървене и пациентката бе изписана. В края на третия
постоперативен ден пациентката бе приета в спешния център на ВМА в безсъзнание, с респираторен
дистрес синдром, стабилна хемодинамика и масивен
шиен хематом. Извършена бе незабавна трахеотомия
и реоперация. Евакуираха се около 200 мл кръв и коагулуми и се установи кървене от малко клонче на
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ОБСЪЖДАНЕ
Въпреки употребата на модерни хемостатични
апаратури (Harmonic Scalpel, LigaSure, биполярни
пинсети), кървене след тироидна хирургия все още
се установява в около 4% от тоталните тироидектомии [1-5]. Възможните причини за това са отваряне
на коагулирани съдове, кървене от резидуален тироиден паренхим, изплъзване на лигатури или хемостазни нарушения.
Общата честота на постоперативното кървене
след тироидна операция в нашата клиника е 0.9%
(4/450), което е в съответствие с данните от световната литература [1, 2]. При другите трима пациенти
постоперативното кървене се прояви през първите
6 часа след операцията и при тях не се достигна до
формиране на компресиращ цервикален хематом с
негативни последици. Прегледа на литературата показва, че средното време от тироидектомията до появата на постоперативното кървене е около 7 часа (0
мин - 9 дни) - 47% до 6-ия час и 79% - до 24-ия час [3,
4]. Lang et al. съобщават за 27% кървене между 6-ия
и 24-ия час [6]. В обширно проучване Leyre et al. установяват начало на кървенето след 24 часа в около
10% [7]. Promberger et al. съобщават за клинично манифестиране на кървенето в първите 12 часа в 88%
от случаите [8]. Източника на кървене е установяван
в 95% от случаите. Най-често това е бил малък съд
без име (~34%), дифузно кървене от меките тъкани (~25%), горни тироидни съдове (~13%) и долни
тироидни съдове (10%) [7, 8]. Публикувани са и два
случая на кървене, започнало на 13-ия ден след операцията [9].
Няколко рискови фактора за възникване на ПЦХ
са описани в литературата - напреднала възраст,
мъжки пол, пушачи, наличие на хронично заболяване, антикоагулантна или антиагрегантна терапия, голяма резекционна повърхност, субстернална тироидектомия, голям доминиращ възел, възпалително
тироидно заболяване, тиреотоксикоза, използване
на дренове, лимфна дисекция, паратироидектомия
[6, 10-12]. Според литературата от голямо значение
е и опитността на хирурга, като са отчетени разлики
между 2 и 14% при различни хирурзи [4, 8]. Датско
изследване установява само два рискови фактора тиреотоксикоза и мъжки пол [13], докато повечето
студии и мета-анализи посочват като фактор само
тиреотоксикозата [14]. Независимо от всичко, случа-

Фиг. 1. Раната преди NPWT

Фиг. 2. NPWT

Фиг. 3. Раната след NPWT.
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ите , публикувани в литературата, с късно постоперативно кървене в тироиднато хирургия, са малко,
което затруднява анализирането на рисковите фактори [5, 9, 15]. В нашия случай не бе налице нито един
от горепосочените фактори.
Проблема с късното постоперативно кървене е
свързан най-много с тенденцията в последните години към ранното изписване на пациентите и еднодневната тироидна хирургия [16-19]. В тази насока,
ранното диагностициране на постоперативното
кървене и незабавната реоперация са от първостепенно значение не само за спасяване живота на
пациента, а и за предотвратяване на тежки инфекции, увреди на възвратния ларингеален нерв с дълготрайна нетрудоспособност и исхемични мозъчни
увреждания.
Еднодневната тироидна хирургия се отъждествява с изписване на пациента или на същия ден, или
след 23 часово наблюдение [20]. Въпреки, че някои
автори я смятат за безопасна [21], други изразяват
точно обратното мнение [6, 7]. Balentine и Sippel
определят еднодневната тироидна хирургия като
противоречива на този етап, точно поради риска от
развитие на късен постоперативен хематом [20] и
затова препоръчват строго селектиране на пациентите, подходящи за еднодневна хирургия и само при
наличие на придружител в къщи за 24 часа и наличие на телефон .

БИБЛИОГРАФИЯ
1. Sun GH, DeMonner S, Davis MM. Epidemiological and
economic trends in inpatient and outpatient thyroidectomy
in the United States 1996-2006. Thyroid 2013;23:727-33.
2. Bergenfelz A, Jansson S, Kristoffersson A, et al.
Complications to thyroid surgery: results as reported in
a database from a multicenter audit comprising 3,660
patients. Langenbecks Arch Surg 2008;393:667-73.
3. Burkey SH, van Heerden JA, Thompson GB, et al.
Reexploration for symptomatic hematomas after cervical
exploration. Surgery 2001;130:914-20.
4. Godballe C, Madsen AR, Pedersen HB, et al. Postthyroidectomy hemorrhage: a national study of patients
treated at the Danish departments of ENT Head and Neck
Surgery. Eur Arch Otorhinolaryngol 2009;266:1945-52.
5. Rosato L, Avenia N, Bernante P, et al. Complications of
thyroid surgery: analysis of a multicentric study on 14,934
patients operated on in Italy over 5 years. World J Surg
2004;28:271-6.
6. Lang BH, Yih PC, Lo CY. A review of risk factors and
timing for postoperative hematoma after thyroidectomy:
is outpatient thyroidectomy really safe? World J Surg
2012;36:2497-502.
7. Leyre P, Desurmont T, Lacoste L, et al. Does the risk of
compressive hematoma after thyroidectomy authorize
1-day surgery? Langenbecks Arch Surg 2008;393:733-7.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

8. Promberger R, Ott J, Kober F, et al. Risk factors for
postoperative bleeding after thyroid surgery. Br J Surg
2012;99:373-9.

Късното манифестиране на постоперативното
кървене след операция на щитовидната жлеза се
среща много рядко. При ранното изписване на пациентите, реалната опасност от ненавременна хирургична намеса при необходимост от такава трябва да
се има предвид. За жалост, към днешна дата не са установени категорични рискови фактори, насочващи
към късно кървене. Позовавайки се на литературата,
не можежм да препоръчаме ранното изписване на
болните на същия ден. Екзактната хирургична операция е от най-голямо значение за благоприятния
изход. В нашия случай успешно третирахме инфекцията и отока на меките тъкани посредством NPWT
с бяла гъба и така предотвратихме възникване на
животозастрашаващ флегмон на шията и медиастинит, както и евентуална продължителна пареза на
възвратния ларингеален нерв.

9. Calo P, Erdas E, Medas F, et al. Late bleeding after total
thyroidectomy: report of two cases occuring 13 days afetr
operation. Clin Med Insights: Case reports 2013;6:165-170.
10. Campbell M, McCoy K, Shen W, et al. A multi-institutional
international study of risk factors for hematoma after
thyroidectomy. Surgery 2013;154(6):1283-1289.
11. Reeve T, Thompson NW. Complications of thyroid surgery:
how to avoid them, how to manage them and observations
on the possible effect on the whole patient. World J Surg
2000;24:971-5.
12. Dehai A, Abbas A, Hussain F, et al. Risk factors for neck
hematoma after thyroid or parathyroid surgery: ten-year
analysis of the Nationwide Inpatient Sample Database. Pem
J 2015; 19(1):22-28.
13. Sorensen K, Klug T. Routine outpatient thyroid surgery

57

ÅÍÄÎÓÐÎËÎÃÈß È
MÈÍÈÌÀËÍÎ ÈÍÂÀÇÈÂÍÀ
ÕÈÐÓÐÃÈß

ГОДИНА 5 • БРОЙ 2 • ДЕКЕМВРИ 2017 / VOLUME 5 • ISSUE 2 • DECEMBER 2017

cannot be recommended. Dan Med 2015;62:1-6.

18. Mowschenson PM, Hodin RA. Outpatient thyroid and
parathyroid surgery: a prospective study of feasibility, safety,
and costs. Surgery 1995;118:1051-3.

14. Quimby AE, Wells ST, Hearn M, et al. Is there a group
of patients at greater risk for hematoma following th
yroidectomy? A systematic review and meta-analysis.
Laryngoscope 2017;127(6):1483-1490.

19. Terris DJ, Moister B, Seybt MW, et al. Outpatient thyroid
surgery is safe and desirable. Otolaryngol Head Neck Surg
2007;136:556-9.

15. Rosenbaum MA, Haridas M, McHenry CR. Life-threatening
neck hematoma complicating thyroid and parathyroid
surgery. Am J of Surg 2008;195:339-43.

20. Balentine C, Sippel R. Outpatient thyroidectomy: Is it safe?.
Surg Oncol Clin N Am 2016;25(1):61-75.

16. Sippel RS, Chen H. Limitations of the ACS NSQIP in thyroid
surgery. Ann Surg Oncol 2011;18:3529-30.

21. Snyder SK, Hamid KS, Roberson CR, et al. Outpatient
thyroidectomy is safe and reasonable: experience with more
than 1,000 planned outpatient procedures. J Am Coll Surg
2010;210:575-82.

17. Sosa JA, Bowman HM, Tielsch JM, et al. The importance of
surgeon experience for clinical and economic outcomes
from thyroidectomy. Ann Surg 1998;228:320-30.

Адрес за кореспонденция
Д-р Петко Тодоров Димов
Клиника по Коремна Хирургия,
Военномедицинска академия, София
гр.София, бул. Георги Софийски 3
e-mail: dimovp@gmail.com
тел: 0885051515

Adress for correspondence
Dr. Petko Todorov Dimov
Clinic of Abdominal Surgery,
Military Medical Academy, Sofia
3str. Georgi Sofiyski, Sofia, Bulgaria
e-mail: dimovp@gmail.com
tel: 00359885051515

58

КЛИНИЧНИ
СЛУЧАИ

Механичен илеус при синдром на Peutz-Jeghers
Клиничен случай и литературен обзор
В. Михайлов, Р. Костадинов, С. Емин, Н. Иванов, А. Кацаров
Клиника по чернодробно -панкреатична хирургия
и трансплантология
Клиника по гастроентерология и хепатология
Военномедицинска академия, София

Mechanical bowel obstruction
associated with Peutz-Jeghers
Syndrome. Case report and review of
the literature

V. Mihaylov, R. Kostadinov, S. Emin, N. Ivanov, A. Katzarov

РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

Синдромът на Peutz-Jeghers е рядко генетично заболяване, което се проявява в
ранна възраст с характерна пигментация на кожа и лигавици в съчетание с множествена хамартоматозна полипоза на гастроинтестиналния тракт (ГИТ). Представяме клиничен случай на 21 годишна пациентка със синдром на Peutz-Jeghers оперирана по спешност по повод на механичен илеус на базата на полип на сигмата
с инвагинация.
Ключови думи: Peutz-Jeghers, множествена полипоза, механичен илеус, чревна
инвагинация

Peutz-Jeghers syndrome is a rare genetic condition. It manifests at a young age with
characteristic mucocutaneus pigmentation and intestinal hamartomatous polyposis.
We report a case of a 21-year-old female patient with Peutz-Jeghers syndrome, who
presented at the emergency department with signs of mechanical bowel obstruction.
Diagnostic workup reviewed sigmoid colon intussusception and the patient underwent
emergency surgery. The unusual presentation of this rare genetic disease has prompted
us to report this case with brief review of the literature.
Key words: Peutz-Jeghers, polyposis, bowel obstruction, intussusception.

Clinic of hepatopancreatic and transplant surgery
Clinic of gastroenterology and hepatology
Military Medical Academy, Sofia

ВЪВЕДЕНИЕ

са полипи достигнали по-големи размери, водещи
до чревна инвагинация. В повечето случаи състоянието преминава спонтанно, но може и да доведе
до непреодолим чревен стоп и да е причина за съществен морбидитет и морталитет. Диагнозата се
основава на клиничната манифестация и хистопатологичната характеристика на полипите [1].

Синдромът на Peutz-Jeghers (PJ) е автозомно доминантно заболяване с променлива пенетрантност.
Характеризира се с появата на хамартоми по целия
стомашно-чревен тракт, в съчетание с хиперпигментационни макули по лигавиците. Полипозата
има малигнен потенциал, като пациентите са с повишен риск от развитие интестинални и екстраинтестинални неоплазии (панкреас, яйчници). Клинично
синдромът се манифестира с не добре дефинирани
оплаквания от областта на корема, с коликообразни болки и анемичен синдром, на базата на окултни хеморагии от полипите. Основна причина за
рецидивиращите оплаквания от страна на корема

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
Представяме 21-годишна пациентка, хоспитализирана по спешност с дифузни болки в областта на
корема, липса на дефекация и клинична картина
на остра чревна непроходимост. Неколкократно
лекувана консервативно, с подобни оплаквания.
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Фигура 1. КТ на корем, демонстрираща типичен изглед на инвагинация на
колон сигмоидеум.

Фигура 2а. Инвагинация на сигма

Анамнестични данни за тънкочревна резекция в
детска възраст по повод на тънкочревна инвагинация. Внимание предизвика подлежащата фамилна
обремененост – баба и майка, със синдром на Peutz
– Jeghers.
Проведената абдоминална ултрасонография устаови наличие на патологична кокарда в областта
на колон сигмоидеум. С цел диагностично уточняване се извърши компютърна томография, която
разкри инвагинация на дебелото черво в областта
на прехода колон десценденс – сигма, на протежение 12 см, с дилатирани дебелочревни бримки с
хидроаерични нива проксимално от описаната находка (фиг. 1).
Интраоперативната находка потвърди резултатите от образно-диагностичните излседвания, като
се установи полип, формиращ водещата част, при
инвагинацията на сигмата (фиг. 2а, б). Илеусното състояние наложи извършването на резекция на колон
сигмоидеум с извеждане на колостома по Хартман.
Като допълнителна находка се установиха два полипа в облатта на илеума (фиг. 3) с меко-еластична
консистенция, които се отстраниха чрез ентеротомия и полипектомия. Следоперативният период
протече гладко, без усложнения, като пациентката
бе изписана на седми следоперативен ден. Резул-

Фигура 2б. Резектат, демонстриращ инвагинираният сегмент с водещия
хамартозен полип.
татите от хисто-патологичният анализ потвърдиха
клиничната суспекция за хамарозни полипи, на базата на синдром на Peutz – Jeghers. Четири месеца
след операцията се извърши планова реституция
на чревният пасаж.
60

В. Михайлов и кол. • Механичен илеус при синдром на Peutz-Jeghers. Клиничен случай и литературен обзор

Фигура 3. Ентеротомия. Попип в областта на
терминален илеум

ДИСКУСИЯ

лигавица. Пациентите с PJ най-често се представят с
анамнестични дани за интермитентна коликобразна коремна болка. Хамартомите могат да формират
водещата част при чревна инвагинация. Някои случаи на инвагинация се дезинвагинират спонтанно.
Други водят до развитие на механичен илеус. Полипите при синдрома на Peutz-Jeghers също могат да
се разязвят, което да се манифестира с остро кървене от ГИТ или хронична анемия. Въпреки че полипите при синдрома на Peutz-Jeghers са най-често
локализирани в стомашно-чревния тракт, те също
могат да имат екстраинтестинална локализация бъбрек, уретер, жлъчен мехур, бронхиално дърво,
носни хоани [2, 6].
Най-чести усложнения при PJ са анемия, ректорагия, коремна болка, инвагинация. При възрастни
инвагинацията е рядка и най-често засяга тънкото
черво, докато при децата предимно се засяга дебелото черво [7]. Механичен илеус (42,8%), коремна
болка (23%), ректорагия(13.5%) и екструзията на
полипи (7%) са най-честите гастроинтестинални
прояви на PJ, описани от Utsunomiya и сътр. в серия от 222 пациенти с PJ [8]. В тяхното проучване
най-засегнатата част от стомашно-чревния тракт с
полипи е както следва: тънко черво (64%), дебелото черво (63,2%), стомах (48,6%) и ректум (32%) [8].
От полипите в тънките черва най-тежко е засяга-

Синдромът на Peutz-Jeghers (PJ) е рядко автозомно-доминантно генетично разтройство с променлива пенетрантност, характеризиращо се с
множество хамартозни полипи, локализирани в
стомашно-чревния тракт, както и хиперпигментационни макули по кожа и лигавици. Според литературата, заболяването се среща при 1 на 50000 до 1
на 200000 новородени [2]. В 90% от случаите на PJ
се установява мутация STK11 – тумор-супресорен
ген, локализиран в късото рамо на 19 хромозома.
Генът кодира серин – треонин киназа, участваща в
регулацията на клетъчния цикъл [3, 4]. До 25% от
регистрираните случаи на PJ нямат семейна обремененост. Спорадични случаи вероятно възникват
поради де ново мутация на STK11 гена или ниска
пенетрантност на съществуваща семейна мутация.
Първата манифестация на заболяването в повечето случаи е между 11 и 13 годишна възраст. Около
50% от регистрираните случаи са имали симптоми
преди 20-годишна възраст [5].
Хиперпигментните лезии съдържат меланинови
отлагания и обикновено се проявяват в детска възраст. Най-често са локализирани по устните, букалната мукоза, в областта на носа и по-рядко върху
пръсти, стъпала, длани, перианално и по чревната
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нето на йеюнума, следвано от илеума и дванадесетопръстника [9].
Пациентите с PJ са изложени на повишен риск
от развитие на малигнени неоплазми локализирани
в стомашно-чревния тракт и извън него. Тези пациенти имат 15-кратно повишен риск от развитие
на злокачествени неоплазми на чревен тракт в
сравнение с този на общатата популация [10]. Сред
злокачесвение неоплазми локализирани извън ГИТ
са тези на панкреаса, белия дроб, гърдата, матката,
шийката на матката, яйчниците, тестисите и щитовидната жлеза .
Установяването на синдрома на Peutz-Yeghers се
основава на инвазивна и неинвазивна диагностика.
Днес съществуващите компютърни и магнитно-резонансни томографи с висока разделителна способност, притежават протоколи за извършване на
виртуална ентероскопия и колоноскопия [11]. Капсулната ентероскопия позволява щателен оглед на
цялия ГИТ и е особено ценна за оценка на тънкото черво. Горната и долна ендоскопия са водищи и
имат както диагностична стойност, така и могат да
преминат в терапевтични посредством полипектомия [2, 12]. Kритерии за поставяне на диагнозата
синдром на Peutz-Yeghers, предложени от Giardiello
и сътр. [13] са: хистопатологично потвърдени хамартоматозни полипи, заедно с две от следните
три прояви - фамилна обремененост със синдром
на Peutz-Jeghers, тънкочревна полипоза или пигментирани макули, локализирани в устната кухина,
устни и пръсти.
Най-характерната морфологична особеност на
полипите при синрома Peutz-Jeghers е централната
строма, изградена от гладък мускул, който се разклонява в полипа като клони на дърво, покрито от
нормална или от хиперпластична лигавица, която
е характерна за съответната област. Описани са и
аденоматозни и карциноматозни промени в полипите [2].
Ключов момент в лечението на синдрома на
Peutz-Jeghers е клиничното проследяване, което
цели превенцията от една страна на усложнения,
свързани с полипите (чревна интусисепция, хеморагия), и от друга малигнената дегенерация [10, 12].
Стандартното лечение при пациенти със симптоматични прояви на синдрома на Peutz-Jeghers е лапаротомия и резекция на засегнатия чревен сегмент.

Понякога се налага резециране на няколко участъка, което може да доведе синдром на късото черво. По тази причина се препоръчва ендоскопското
отстраняване на полипите чрез интраоперативна
ентероскопия (IOE). Има опити за медикаментозно
намаляване броя на полипите. Изпитват се антипролиферативната активност на някои mTOR - инхибитори (сиролимус) и COX-2 инхибитора (Целекоксиб)
при медикаментозна терапия на PJ [12].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Синдромът на Peutz-Jeghers е с ниска честота.
Клиничната му манифестация може да протече като
едно спешно състояние, което затруднява поставянето на диагнозата. В този аспект е важна информацията за наличие на фамилна обремененост при
пациента, както и анамнезата за рецидивиращи
оплаквания от страна на корема. Терапевтичният
подход трябва да бъде максимално консервативен
и при възможност да се избягва отстраняването на
обширни сегменти от тънкото черво, с цел намаляване риска от синдром на късото черво. Няма консенсус по отношение на стратегията за скрининг и
профилактика на това заболяване. Пациентите траба да бъдат проследявани през целия им живот, тъй
като са с повишен риск от развитие както на интестинални тумори, така и на злокачествени заболявания с екстраинтестинална локализация.
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