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ПОКАНА
Уважаеми колеги и приятели,

Проф. Венцислав
Мутафчийски,

Проф. Илия
Салтиров

От името на Организационния комитет отново имаме удоволствието да ви приветстваме с добре дошли на 9ти Симпозиум “Ендоурология и минимално инвазивна хирургия”, който ще се проведе
13-14 април 2018 година в хотел “Хилтън”, София, България.
Симпозиумът “Ендоурология и минимално инвазивна хирургия” е
ежегодна научна проява, организирана от Военномедицинска академия (ВМА), Катедрата по Урология и Нефрология на ВМА и Българско дружество по Ендоурология и екстракорпорална литотрипсия
с подкрепата на Секцията по Уролитиаза (EULIS) на Европейската
Асоциация по Урология (EAU), Международния Алианс по уролитиаза (IAU), South-Eastern European Group for Urolithiasis Research
(SEGUR) и Асоциация Urology in Emerging countries (U-Merge).
Научната програма акцентира върху съвременните тенденции в
ендоурологията и минимално инвазивната хирургия при диагностиката и лечението на урологичните заболявания, представени
чрез “State-of-the-art” лекции и дебати от водещи международни
експерти, “Live surgery” сесии с демонстрация в реално време на
съвременни минимално-инвазивни ендоурологични операции и
“Hands-on-training” сесии, за усъвършенстване на хирургичните
умения и запознаване с възможностите на съвременните ендоскопи, енергийни източници и консумативи. Участниците ще имат
възможността да представят собствените си резултати в областта
на ендоурологията и минимално инвазивната хирургия по време
на модерираната постерна и видео сесия.
Очакваме 9ти Симпозиум “Ендоурология и минимално инвазивна
хирургия” да бъде за поредна година място за среща между приятели и колеги с интереси в областта на ендоурологията и минимално инвазивната хирургия и да допринесе за развитието на тази
област от съвременната урология в нашата страна.

Проф. Венцислав Мутафчийски, дмн, Почетен председател на Организационния комитет
Проф. Илия Салтиров, дмн, Председател на Организационния комитет
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Покана / Welcome message

WELCOME MESSAGE
Dear esteemed colleagues and friends,

Prof. Ventsislav
Mutafchiyski

Prof. Iliya Saltirov

On behalf of the Organizing committee we would like to welcome
you to the 9th Meeting Endourology and Minimally Invasive Surgery,
which will take place on 13-14 April 2018 in Sofia, Bulgaria.
The 9th in a row meeting aims to offer an up-to-date insight on modern diagnostic and therapeutic techniques in stone surgery and is organized by Military Medical Academy of Sofia and the Bulgarian Association of Endourology and SWL with the support and endorsement
of the EAU Section of Urolithiasis (EULIS), the International Alliance of
Urolithiasis (IAU), the South-Eastern Group for Urolithiasis Research (SEGUR) and Urology in Emerging countries association (U-merge).
The scientific programme of the meeting will focus on state-of-the-art
lectures, debates, Live-surgery sessions and Hands-on-training sessions
delivered by a distinguished and internationally renowned faculty, giving the opportunity to the participants to update their knowledge on
stone disease. The delegates will have the great opportunity to present
their own work during the moderated poster and video session.
The 9th in a row meeting “Endourology and Minimally Invasive Surgery” is expected to become once again a meeting point for urologists
and young doctors working in the field of minimally invasive urology
and interested in mastering the art of Endourology and exchanging
professional ideas and experience in a friendly atmosphere.

Prof. Ventsislav Mutafchiyski,
Honorary Chairman
of the Organizing Committee
Prof. Iliya Saltirov, Chairman of the Organizing Committee
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Симпозиумът е организиран от:
Тhe meeting is organized by:
Фондация ендоурология
Foundation endourology
Военномедицинска академия София
Military medical academy – Sofia
Българска асоциация по ендоурология и ЕКЛ
Bulgarian association of endourology and SWL
Симпозиумът се подкрепя от:
The meeting is endorsed by:
Секция по уролитиаза на EAU
EAU section of urolithiasis
Международен алианс по уролитиаза
International alliance in urolithiasis
U-merge
South-eastern group for urolithiasis research
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Научен комитет / Faculty members

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
Венцислав Мутафчийски, България
Илия Салтиров, България
Кемал Сарика, Турция
Кремена Петкова, България

ORGANIZING COMMITTEE
Ventsislav Mutafchiyski, Bulgaria
Iliya Saltirov, Bulgaria
Kemal Sarica, Turkey
Kremena Petkova, Bulgaria

НАУЧЕН КОМИТЕТ
Венцислав Мутафчийски, България
Илия Салтиров, България
Кемал Сарика, Турция
Кремена Петкова, България
Маркос Сепеда, Испания
Женя Василева, Австрия
Пиетро Мануел Фераро, Италия
Орлин Савов, Германия
Алберто Тринчиери, Италия

SCIENTIFIC COMMITTEE
Ventsislav Mutafchiyski, Bulgaria
Iliya Saltirov, Bulgaria
Kemal Sarica, Turkey
Kremena Petkova, Bulgaria
Marcos Cepeda, Spain
Jenia Vassileva, Austria
Pietro Manuel Ferraro, Italy
Orlin Savov, Germany
Alberto Trinchieri, Italy
SPEAKERS, SURGEONS & MODERATORS
Dragoslav Basic, Serbia
Marcos Cepeda, Spain
Kaloyan Davidov, Bulgaria
Ivan Dechev, Bulgaria
Pietro Manuel Ferraro, Italy
Stylianos Giannakopoulos, Greece
Nikolay Kolev, Bulgaria
Valeri Mariyanovski, Bulgaria
Dimitar Mladenov, Bulgaria
Svetoslav Nikolov, Bulgaria
Daniela Petrova, Bulgaria
Kremena Petkova, Bulgaria
Iliya Saltirov, Bulgaria
Kemal Sarica, Turkey
Orlin Savov, Germany
Andreas Skolarikos, Greece
Oliver Stankov, Macedonia
Sotir Stavridis, Macedonia
Michael Straub, Germany
Alberto Trinchieri, Italy
Mitko Tsvetkov, Bulgaria
Jenia Vassileva, Austria

ЛЕКТОРИ, ОПЕРАТОРИ & МОДЕРАТОРИ
Драгослав Башич, Сърбия
Женя Василева, Австрия
Калоян Давидов, България
Иван Дечев, България
Стилианос Гианакопулос, Гърция
Николай Колев, България
Валери Марияновски, България
Димитър Младенов, България
Светослав Николов, България
Даниела Петрова, България
Кремена Петкова, България
Илия Салтиров, България
Кемал Сарика, Турция
Орлин Савов, Германия
Маркос Сепеда, Испания
Андреас Сколарикос, Гърция
Сотир Ставридис, Македония
Оливер Станков, Македония
Алберто Тринчиери, Италия
Пиетро Мануел Фераро, Италия
Митко Цветков, България
Микаел Щрауб, Германия
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Научна програма / Scientific programme
13 April 2018

13 April 2018
08.00-08.30

Откриване
В. Мутафчийски (BG), И. Салтиров (BG),
К. Сарика (TR), Д. Младенов (BG)

08.00-08.30

Welcome and Introduction
V. Mutafchiyski (BG), I. Saltirov (BG), K.
Sarica (TR), D. Mladenov (BG)

08.30-13.00

СЕСИЯ I: КАКВО СЕ ПРОМЕНИ В PCNL
ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 20 ГОДИНИ?
Модератори: И. Салтиров (BG), К.
Сарика (TR), Д. Младенов (BG)

08.30-13.00

SESSION I: WHAT HAS CHANGED IN
PCNL DURING THE LAST 20 YEARS?
Moderators: I. Saltirov (BG), K. Sarica (TR),
D. Mladenov (BG)

08.30-08.45

Превръща ли се миниатюризираната
PCNL в новия стандарт?
И. Салтиров (BG)

08.30-08.45

Is miniaturized PCNL becoming the
new standard?
I. Saltirov (BG)

08.45-09.45

Live surgery: Mini PNL
М. Щрауб (DE), К. Петкова (BG)

08.45-09.45

Live surgery: Mini PNL
M. Straub (DE), K. Petkova (BG)

09.45-10.00

Позиция на пациента и достъп при
PCNL – дебатът продължава
А. Сколарикос (GR)

09.45-10.00

Patient positioning and access in PCNL
– the debate continues
A. Skolarikos (GR)

10.00-10.15

Усложнения при PCNL – как да ги
предотвратим и лекуваме?
С. Гианакопулос (GR)

10.00-10.15

PCNL complications - how to avoid and
manage them?
S. Giannakopoulos (GR)

10.15-10.30ч

Кафе пауза

10.15-10.30

Coffee break

10.30-11.30

Live surgery: Мini PNL с модифициран
шафт с аспирация
И. Салтиров (BG), К. Петкова (BG)

10.30-11.30

Live surgery: Mini PNL with modified
aspiration sheath
I. Saltirov (BG) , K. Petkova (BG)

11.30-11.45

Super-mini PNL – оперативна техника
и резултати
K. Сарика (TR)

11.30-11.45

Super-mini PNL – technique
and results
K. Sarica (TR)

11.45-12.00

ECIRS – имаме ли нужда от нея и в кои
случаи?
М. Сепеда (ES)

11.45-12.00

ECIRS – do we need it and in which
cases?
M. Cepeda (ES)

12.00-13.00

Live surgery: Standard PCNL prone
И. Салтиров (BG), К. Петкова (BG)

12.00-13.00 Live surgery: Standard PCNL prone
I. Saltirov (BG), K. Petkova (BG)

13.00-14.00

Обяд

13.00-14.00

Lunch

14.00-15.20

СЕСИЯ II: ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА,
ИНФЕКЦИИ И РАДИАЦИОННА
ЗАЩИТА В ЕНДОУРОЛОГИЯТА
Модератори: А.Тринчиери (IT),С.
Ставридис (MK), М.Цветков (BG)

14.00-15.20

SESSION II:IMAGING, INFECTIONS
AND RADIATION PROTECTION
IN ENDOUROLOGY
Moderators: A. Trinchieri (IT), S. Stavridis
(MK), M. Tzvetkov (BG)

14.00-14.20

Влияние на образната диагностика
върху терапевтичното поведение при
уролитиаза
О. Савов (DE)

14.00-14.20

How can imaging influence treatment
decisions in urolithiasis?
O. Savov (DE)
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14.20-14.40

Превенция на уросепсис
при PCNL и RIRS
А. Сколарикос (GR)

14.20-14.40

Urosepsis prevention
in PCNL and RIRS
A. Skolarikos (GR)

14.40-15.00

Урокултура или микробиологично
изследване на камъка – кой е подобрия метод?
К. Петкова (BG)

14.40-15.00

Midstream, pelvic urine and stone
culture – which is better?
K. Petkova (BG)

15.00-15.20

Радиационна защита в
ендоурологията
Ж. Василева (AT)

15.00-15.20

Radiation protection for the
endourologist
J. Vassileva (AT)

15.20-16.20

СЕСИЯ III: СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ
УРОЛОГ И НЕФРОЛОГ
Модератори: М. Щрауб (DE), П.
Фераро (IT), В. Марияновски (BG)

15.20-16.20

SESSION III: COOPERATION BETWEEN
UROLOGIST AND NEPHROLOGIST
Moderators: M. Straub (DE), P. Ferraro
(IT), V. Mariyanovski (BG)

15.20-15.40

Метаболитно изследване и
превенция на рецидивите при
уролитиаза – при кои пациенти и как?
П. Фераро (IT)

15.20-15.40

Metabolic evaluation
and recurrence prevention – in whom
and how?
P. Ferraro (IT)

15.40-16.00

Уролитиазата като клинична проява
на метаболитно заболяване
Д. Петрова (BG)

15.40-16.00

Stones as clinical manifestation of
metabolic disease
D. Petrova (BG)

16.00-16.20

Проследяване на пациента след
оперативно лечение за уролитиаза
А. Тринчиери (IT)

16.00-16.20

Follow-up of patients after stone
treatment
A. Trinchieri (IT)

16.20-16.40

Кафе пауза

16.20-16.40

Coffee break

16.40-17.30

СЕСИЯ IV: ДЕБАТ: МЕДИКАМЕНТОЗНА
ЕКСПУЛСИВНА ТЕРАПИЯ ПРЕЗ 2018:
ЕФЕКТИВНА ЛИ Е?
Модератори: М. Сепеда (ES), Д.
Петрова (BG), О. Станков (MK)

16.40-17.30

SESSION IV: DEBATE: MEDICAL
EXPULSIVE THERAPY IN 2018: DOES IT
WORK?
Moderators: M. Cepeda (ES), D. Petrova
(BG), O. Stankov (MK)

16.40-17.00

Да, разбира се
А. Тринчиери (IT)

16.40-17.00

Yes, of course
A. Trinchieri (IT)

17.00-17.20

Не, загуба на време
С. Гианакопулос (GR)

17.00-17.20

No, it’s a waste of time
S. Giannakopoulos (GR)

17.20-17.30

Дискусия

17.20-17.30

Discussion

17.30-19.00

Спонсорирани презентации

17.30-19.30

Industry Sponsored Presentations
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14 April 2018

14 April 2018

08.00-13.00

Сесия V: Уретерореноскопия през
2018
Модератори: О. Савов (DE), Св.
Николов (BG), К. Давидов (BG)

08.00-13.00

SESSION V: URETERORENOSCOPY
IN 2018
Moderators: O. Savov (DE), S. Nikolov
(BG), K. Davidov (BG)

08.00-08.30

Какво се промени в уретероскопията
през последните 20 години?
К. Сарика (TR)

08.00-08.30

What has changed in ureteroscopy
during the last two decades?
K. Sarica (TR)

08.30-09.30

Live surgery: fURS/RIRS
И. Салтиров (BG), О. Гъцев (BG)

08.30-09.30

Live surgery: fURS/RIRS
I. Saltirov (BG), O. Gatsev (BG)

09.30-09.50

Консумативи за RIRS – какво ни е
необходимо?
Д. Башич (RS)

09.30-09.50

Disposables for RIRS – what do we
need?
D. Basic (RS)

09.50-10.50

Live surgery: fURS/RIRS
М. Сепеда (ES), К. Петкова (BG)

09.50-10.50

Live surgery: fURS/RIRS
M. Cepeda (ES), K. Petkova (BG)

10.50-11.10

Кафе пауза

10.50-11.10

Coffee break

11.10-11.30

Вапоризация или фрагменти-как да
използваме лазери при fURS?
М. Щрауб (DE)

11.10-11.30

To dust or fragment – how to use lasers
in fURS?
M. Straub (DE)

11.30-12.40

Live surgery: fURS/RIRS
С. Гианакопулос (GR), И. Салтиров (BG)

11.30-12.40

Live surgery: fURS/RIRS
S. Giannakopoulos (GR), I. Saltirov (BG)

12.40-13.00

Уретероскопи за еднократна
употреба-превръщат ли се в нов
стандарт?
К. Давидов (BG)

12.40-13.00

Single-use ureteroscopes –
becoming the new standard?
K. Davidov (BG)

13.00-14.00

Обяд

14.00-15.00

СЕСИЯ VI: КАМЪНИ ПРИ
КОМПЛЕКСНИ КЛИНИЧНИ
СИТУАЦИИ
Модератори: М. Щрауб (DE), С.
Гианакопулос (GR), O. Станков (МК)

13.00-14.00

Lunch

14.00-15.10

SESSION VI: STONES IN
COMPLEX CLINICAL SCENARIOS
Moderators: M. Straub (DE), S.
Giannakopoulos (GR), O.Stankov (MK)

14.00-14.10

Лечение на камъни в подковообразен
бъбрек
И. Салтиров (BG)

14.00-14.10

Management of stones in horseshoe
kidneys
I. Saltirov (BG)

14.10-14.20

Как да лекуваме конкременти в
каликс дивертикул?
М. Сепеда (ES)

14.10-14.20

Stones in calyceal diverticulum – how
to treat?
M. Cepeda (ES)

14.20-14.30

Терапевтичен подход при камъни в
единствен бъбрек?
М. Щрауб (DE)

14.20-14.30

How to deal with stones in solitary
kidneys?
M. Straub (DE)

14.30-14.40

Уролитиаза в ектопичен бъбрек - С.
Ставридис (MK)

14.30-14.40

Stones in ectopic kidneys
S. Stavridis (MK)
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14.40-14.50

Уролитиаза при пациенти с
деривация на урината
К. Петкова (BG)

14.40-14.50

Stone treatment in patients with urinary
diversion
K. Petkova (BG)

14.50-15.00

Уролитиаза при бременност
К. Сарика (TR)

14.50-15.00

Stones in pregnancy
K. Sarica (TR)

15.00-15.10

Конкременти при пациенти на
антикоагулантна терапия
О. Савов (DE)

15.00-15.10

Stones in patients on anticoagulation
medication
O. Savov (DE)

15.10-15.30

Кафе пауза

15.10-15.30

Coffee break

15.30-16.20

СЕСИЯ VII: ДЕБАТ: SWL ПРИ
КОНКРЕМЕНТИ В ГОРЕН УРИНАРЕН
ТРАКТ
Модератори: К. Петкова (BG), С.
Ставридис (MK), Д. Башич (RS)

15.30-16.20

SESSION VII: DEBATE: SWL FOR
UPPER URINARY TRACT STONES
Moderators: K. Petkova (BG),
S. Stavridis (MK), D. Basic (RS)

15.30-15.50

SWL няма приложение в ерата на
ендоурологията
Д. Башич (RS)

15.30-15.50

SWL is dead in the era
of endourology
D. Basic (RS)

15.50-16.10

SWL е още тук, но при правилните
показания
С. Ставридис (MK)

15.50-16.10

SWL is still here, but for the right
indications
S. Stavridis (MK)

16.10-16.20

Дискусия

16.10-16.20

Discussion

16.20-17.30

Модерирана постерна и видео сесия
Модератори: С. Николов (BG), И.
Дечев (BG), Н. Колев (BG)

16.20-17.30

Moderated poster and video session
Moderators: S. Nikolov (BG), I. Dechev
(BG), N. Kolev (BG)

17.30

Закриване на симпозиума

17.30

Closing Remarks and Take Home
Messages
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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИМПОЗИУМА
Място на провеждане

Хотел Хилтън,
бул. България 1, 1421 София, България

Регистрационно бюро

13 Април 2018: 08.00h – 16.00h
14 Април 2018: 08.30h – 17.30h

Официален език

Официалните езици на симпозиума са Български и Английски с осигурен
симултанен превод през двата дни на симпозиума

Конгресен бадж

Всички участници ще получат поименен бадж. За идентификация и допускане
до конгресната зала е необходимо всеки участник да носи своя бадж.
Нерегистрирани участници няма да бъдат допускани до конгресната зала..

Модерирана постерна
сесия

Постерите се представят в електронен формат на TV екран по време на двата
дни на симпозиума. Презентиращите автори представят 2-3 минути устна
презентация на постера по време на модерираната постерна сесия.

Сертификат за участие

Всички участници ще получат сертификат за участие на 14 Април 2018 г. след
като попълнят и върнат на регистрационното бюро анкетната карта за оценка на
симпозиума

GENERAL INFORMATION
Meeting Venue
Registration desk
opening hours
Offical language
Badges and
identification

Moderated poster and
video session
Certificate of attendance

Hilton Hotel Sofia
1, Bulgaria blvd., 1421 Sofia, Bulgaria
13 April 2018: 08.00h – 16.00h
14 April 2018: 08.30h – 17.30h
The meeting will be conducted in English and Bulgarian. Simultaneous translation
will be provided during all sessions
Registration badges will be used during the Meeting. For identification purposes and
admission to session halls, participants are requested to wear their badges, which will
be given to them upon registration, at all times. Admission to the Meeting areas will
not be allowed without badge identification.
Accepted posters and videos will be presented in e-posters format on TV screens
during the meeting. During the moderated poster and video session the presenting
author will have 5-7 minutes for oral presentation.
All registered participants will receive certificate of attendance at the end of the
meeting on April 14th, 2018 once they have completed and returned the feedback
form to the registration desk.
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Акредитация/ Аccrediation

АКРЕДИТАЦИЯ/ ACCREDIATION
EUROPEAN UNION OF MEDICAL SPECIALISTS (UEMS)
EUROPEAN ACCREDITATION COUNCIL ON CME (EACCME®)
The 9th Meeting Endourology and Minimally Invasive Surgery,
Sofia, Bulgaria, 13/04/2018-14/04/2018 has been accredited by the
European Accreditation Council for Continuing Medical Education
(EACCME®) with 14 European CME credits (ECMEC®s). Each medical
specialist should claim only those hours of credit that he/she actually
spent in the educational activity.
Through an agreement between the Union Européenne des
Médecins Spécialistes and the American Medical Association,
physicians may convert EACCME® credits to an equivalent number
of AMA PRA Category 1 CreditsTM. Information on the process to
convert EACCME® credit to AMA credit can be found at www.amaassn.org/education/earn-credit-participation-international-activities
Live educational activities, occurring outside of Canada, recognised
by the UEMS-EACCME® or ECMEC®s are deemed to be Accredited
Group Learning Activities (Section 1) as defined by the Maintenance
of Certification Program of the Royal College of Physicians and
Surgeons of Canada.
Each participant can only receive the number of credits he/she is
entitled to according to his/her actual participation at the event
once he/she has completed the feedback form. Cf. criteria 9 and 23
of UEMS 2016.20.
In order to help you issue individual certificates to each participants,
please find below the breakdown of ECMEC®s per day:
13.04.2018 - 7,00
14.04.2018 - 7,00
The EACCME® awards ECMEC®s on the basis of 1 ECMEC for one
hour of CME with a maximum of 8 ECMEC®s per day. Cf. Chapter X of
UEMS 2016.20.
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Модерирана постерна и видео сесия / Moderated Poster and Video Session

901 Робот-асистирана радикална цистектомия
с интракорпорално създаване на ортотопичен
неомехур, при пациент с мускулноинвазивен
уротелен карцином на пикочния мехур: Първи
случай и оперативна техника
К. Давидов, А. Александров, А. Попов, E.
Попов, Д. Златанов, В. Иванов, Н. Стоянов, K.
Ибрахимов

904 Необичайна клинична презентация
на перфорация на колона при перкутанна
нефролитотомия – клиничен случай
K. Давидов, E. Попов, А. Попов, Д. Златанов, В.
Иванов, Н. Стоянов, К. Ибрахимов
An unusual presentation of colon perforation following
percutaneous nephrolithotomy
K. Davidov. E. Popov, A. Popov, D. Zlatanov, V. Ivanov, N.
Stojanov, K. Ibrahimov

Robot-Assisted Radical Cystectomy with a intracorporeal
creation of orthotopic neobladder in a patient with muscul
invasive urothelial bladder cancer: First case and surgical
technique
K. Davidov, A. Alexandrov, A. Popov, E. Popov, D. Zlatanov, V.
Ivanov, N. Stojanov, K. Ibrahimov

905 Проспективно сравнително проучване
на уретероскопия срещу екстракорпорална
литотрипсия при конкременти в проксимална
трета на уретера с размери 5-10мм
К. Петкова, И. Салтиров

902 Лапароскопска пиелолитотомия на
подковообразен бъбрек
Д. Анакиевски, Р .Маринов, И. Гочева, В.
Николов, П. Абушев

Prospective comparative study on ureteroscopy versus
shockwave lithotripsy in proximal ureteral stones 5-10mm
K. Petkova, I. Saltirov

Laparoscopic pielolithotomy in horseshoe kidney
D. Anakievski, R. Marinov, I. Gocheva, W. Nikolov, P. Abushev

906 Ефективност и безопасност на
перкутанната нефролитотрипсия при лечение
на камъни в подковообразен бъбрек
П. Петров, О. Гъцев, С. Христофоров, К.
Петкова, И. Салтиров

903 Успешно осъществен Mini-perc на пациент
с аномален бъбрек (двойна пиелокаликсна
система)
М. Дойков, С. Вълканов, И. Вълканов, И. Дечев

Effectiveness and safety of percutaneous nephrolithotripsy
in treatment of stones in horseshoe kidney
P.Petrov, O. Gatsev, S Hristoforov, K.Petkova, I.Saltirov

Mini-perc for treatment of stones in abnormal kidney
M. Doykov, S. Valkanov, I. Valkanov, I. Dechev
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Модерирана постерна и видео сесия/Moderated poster and video session

907 Перкутанната нефролитотрипсия
като монотерапия и в комбинация с
екстракорпорална литотрипсия при лечение
на коралиформени бъбречни камъни.
О. Гъцев, П. Петрож, С. Христофоров, К.
Петкова, И. Салтиров

910 Създаване на съвместни екипи между
уролози и нефролози с цел превенция на
рецидивите при високорискови пациети с
бъбречно-каменна болест
Д.Петрова, К.Петкова, И.Салтиров
Cooperation between urologist and nephrologist for
recurrence prevention in high-risk stone formers
D. Petrova, K. Petkova, I. Saltirov

Percutaneous nephrolithotripsy as monotherapy and in
combination with shock wave lithotripsy in managenent of
staghorn kidny stones
O. Gatsev, P. Petrov, S Hristoforov, K. Petkova, I. Saltirov

911 Инфрачерна спектроскопия основен
метод за определяне на химичния състав на
бъбречни камъни.
Д. Петрова, К. Петкова, И. Салтиров, Ц. Колев

908 Перкутанна нефролитотрипсия и
ретроградна интраренална хирургия при
лечение на бъбречни камъни в долнополюсни
чашки с размер > 15 mm
С. Христофоров, О. Гъцев, П. Петров, К.
Петкова, И. Салтиров

Infrared spectroscopy is a principal method for
determination the chemical composition of kidney stones.
D. Petrova, K. Petkova, I. Saltirov, T. Kolev

Percutaneous nephrolithotripsy and retrograde intrarenal
surgery in the management of lower pole renal stones > 15
S. Hristoforov, O. Gatsev, P. Petrov, , K. Petkova, I. Saltirov

909 Минимално инвазивна перкутанна
нефролиотомия с модифициран шафт за
достъп с аспирация
И. Салтиров, К. Петкова
Miniaturized percutaneous nephrolithotomy with modified
access sheath with continuous aspiration
I. Saltirov, K. Petkova
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Робот-асистирана радикална цистектомия с
интракорпорално създаване на ортотопичен
неомехур, при пациент с мускулноинвазивен уротелен
карцином на пикочния мехур: Първи случай и
оперативна техника

Robot-Assisted Radical Cystectomy with a intracorporeal
creation of orthotopic neobladder in a patient with muscul
invasive urothelial bladder cancer: First case and surgical
technique

К. Давидов, А. Александров, А. Попов, E. Попов, Д.
Златанов, В. Иванов, Н. Стоянов, K. Ибрахимов

K. Davidov, A. Alexandrov, A. Popov, E. Popov, D. Zlatanov, V.
Ivanov, N. Stojanov, K. Ibrahimov

Отделение по урология, МБАЛ ”Аджибадем, Сити Клиник,
Токуда Болница”, София

Department of Urology, MBAL ”Acibadem, City Clinic, Tokuda
Hospital, Sofia

ВЪВЕДЕНИЕ: Лапароскопските методи за радикално лечение на
мускулноинвазивен уротелен карцином на пикочния мехур намират все по-широко приложение в съвременната медицинска
практика. Въвеждането на робот-асистираната оперативна техника
е нов етап в развитието на минимално инвазивната хирургия при
лечението на неоплазиите на долните пикочни пътища.
ЦЕЛ: Имаме за цел да представим нашия първи случай на робот-асистирана радикална цистектомия с напълно интракорпорално създаване на ортотопичен неомехур при пациент с мускулноинвазивен уротелен карцином на пикочния мехур.
МЕТОДИ: След информирано съгласие, на 19.01.2018 в болница
Acibadem City Clinic Tokuda беше проведена робот-асистирана
радикална цистектомия с напълно интракорпорална континентна
уринна деривация. Ние осъществихме операцията чрез трансперитонеален достъп (шест порта) в Тренделенбург с помоща на робот
DaVinci SI. Поставихме три порта 12 мм, два порта по 8 мм и един

порт за аспирация 5 мм.След отпрепариране на пикочния мехур
и простатата последва обширна двустранна лимфна дисекция и
последваща до напълно интракорпоралната уринна деривация с
ортотопичен илео-неомехур.
РЕЗУЛТАТИ: Кръвозагубата по време на оперативната интервенция
беше 400 мл и не се наложи кръвопреливане. Безпроблемен постоперативен период. Своевременно възстановяване на чревния
пасаж. Уретералните катетри бяха отстранени на 10-тия и 11-тия
следоперативен ден и пациентът беше изписан на 12-постоперативен ден.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Робот-асистирана радикална цистектомия с напълно интракорпорално създаване на ортотопичен неомехур можеда
бъде извършена с приемлива продължителност и без съществени
интра- и постоперативни усложнения. Необходимо е провеждането на допълнителен брой операции за оценка на функционалните
и онколочни резултати.

Лапароскопска пиелолитотомия
на подковообразен бъбрек

Laparoscopic pielolithotomy in horseshoe
kidney

902

Д. Анакиевски, Р .Маринов, И. Гочева, В. Николов, П.
Абушев

D. Anakievski, R. Marinov, I. Gocheva,
W. Nikolov, P. Abushev

Урологична клиника, УМБАЛ“Св. Марина“

Варненски Медицински Университет

Clinic of Urology, UMBAL “St. Marina”
Medical University of Varna

ВЪВЕДЕНИЕ: Целта на настоящето съобщение e дa представиm
случай на 28 годишен мъж с подковообразен бъбрек и отливъчен
конкремент на десния бъбрек, опериран чрез лапароскопска пиелолитотомия, и да установим ефективността и безопасността на
метода при този случай.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ: Представяме клиничеен случай на 28 го-

дишен мъж, с подковообразен бъбрек, който бе опериран в клиниката чрез лапароскопска пиелолитотомия по повод отливъчен
конкремент на десният бъбрек. Преди 2 месеца на същият пациент
му бе извръшено в клиниката PCNL на левият бъбрек, където също
имаше отливъчен конкремент. Операцията бе извръшена чрез
трансперитонеален метод, като пациента бе в дясно лумботомично
16

Резюмета / Abstracts

РЕЗУЛТАТИ: Операцията протече без кръвозагуба, за оперативно
време от 40 мин. Ранният следоперативен период протече гладко
и без усложнения, пациента на 6-тия час следоперативно започна
да пие вода и бе вертикализиран. Пациента бе дехоспитализиран
клинично здрав на 4 ден от операцията.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Лапароскопската пиелолитотомия е мининвазивен,
безопасен, и същевремено ефективен метод, и може да се използва
за лечение на камъни при пациенти с аномалия на бъбреците, каквато е подковообразният бъбрек.

положение. След създаване на пневмоперитонеум с иглата на Верес, се поставиха 4 троакара 1х10 мм за оптиката и 3х5 мм. Извърши
се пиелолитотомия и се екстрахира голям отливъчен конкремент. В
долната, средната и горната чашка също се екстрахираха по-малки
конкременти, като за горната чашка поради поголемият размер на
конкремента, интраоперативно се използва пневматичният литотриптер “Stone Breaker”, който позволи раздробяването на фрагменти на конкрементa и позволи по-лесното му изваждане. Постави
се интраоперативно стент, с последващо затваране на легенчето с
продължителен шев.

903

Успешно осъществен Mini-perc на пациент с аномален
бъбрек (двойна пиелокаликсна система)

Mini-perc for treatment of stones in
abnormal kidney

М. Дойков, С. Вълканов, И. Вълканов, И. Дечев

M. Doykov, S. Valkanov, I. Valkanov, I. Dechev

Клиника по урология, УМБАЛ „Каспела“, гр.Пловдив

Clinic of Urology, UMBAL “Kaspela”, Plovdiv

ВЪВЕДЕНИЕ: Използването на миниперкутанна литолапаксия
като минанимално инвазивен метод за лечение на конкременти в пиелокаликсната система е с висока клинична ефективност в сравнение с SWL, по отношение на пълната елиминация
на конкрементите. Независимо от специфичната анатомия на
двойна пиелокаликсна система, представяме случай на успешно осъществена литолапаксия на конкремент в средна чашка
на краниално разположената колекторна система на бъбрека.
ЦЕЛ: Да се представи оперативната техника на миниперкутанна
литолапаксия комбинирана с Holmium-YAG лазерна литотрипсия
за лечение на конкременти в бъбрек с двойна колекторна система.
Материал и методи: Представяме случай на пациент на 52 годишна
възраст с предварително поставен стент (6Ch) по повод на калкулозна обструкция на ляв бъбрек, с двойна колекторна система и
един уретер. На контролен КАТ на ПОС с к.м. конкрементът се локализира в средна чашка на горната колекторна система. Камъкът
е със следните параметри: SA – 0.86 cm2, SV – 0.57 cm3, плътност –
1065 HU и размери 10/11/10 мм. Индексът на телесната маса (BMI)
на пациента е 26.1 кг/м2.
ОПЕРАТИВНА ТЕХНИКА: Интервенцията бе извършена в условията на висока епидурална анестезия (Т8-Т9) при предварително
свален стент и поставен уретерален катетър (6Fr) за ретроградно
контрастиране на колекторната система на бъбрека. Позицията на

болният бе по корем. Процедурата се извърши под ехографски и
рентгенов контрол с помощта на пункционна игла (18G), твърд водач, дилататори до 14Fr, Amplatz шафт с размери 15/16 Fr и нефроскоп с размер 12Fr. Литотрипсията бе реализирана с помощта на
Holmium-YAG лазер, лазерна сонда с размер 600µm и лазерна техника - фрагментация (2.0J и 6Hz). Елиминирането на остатъчните
фрагменти бе осъществено с 5 Fr граспер. Непосредствено след
завършване на интервенцията бе свален уретералния катетър и се
постави нефростомна тръба (14Fr) за 36 часа.
РЕЗУЛТАТИ: Оперативното време бе 38 минути, а времето за лазерна литотрипсия 9 минути. Постигна се пълна елиминация на конкремента. Параклиничните показатели на пациента постоперативно бяха в норма. Входящият хемоглобин бе 142 g/L , а контролния
128 g/L. Пациентът се върна към обичайните си задължения 5 дни
след процедурата. При контролния преглед на 10-я и 30-я ден след
операцията левият бъбрек бе с възстановен дренаж и без данни за
конкременти.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Миниперкутанна литолапаксия комбинирана с
Holmium-YAG лазерна литотрипсия е сигурна, минимално инвазивна, високо ефективна терапевтична възможност за конкременти в
бъбреците. Впечатляващи са краткото оперативно време, липсата
на значителна кръвозагуба и бързия възстановителен период на
пациента.

Катедра по урология и обща медицина, МУ – Пловдив, гр.Пловдив

Cair of Urology and General medicine, Medical University, Plovdiv
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Необичайна клинична презентация на
перфорация на колона при перкутанна
нефролитотомия – клиничен случай
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An unusual presentation of colon perforation
following percutaneous nephrolithotomy
K. Davidov, E. Popov, A. Popov, D. Zlatanov,
V. Ivanov, N. Stojanov, K. Ibrahimov

К. Давидов, E. Попов, А. Попов, Д. Златанов, В. Иванов, Н.
Стоянов, К. Ибрахимов

Department of Urology, MHAT Acibadem City Clinic Tokuda
Hospital, Sofia

Отделение по урология, МБАЛ Аджибадем Сити Клиник
Токуда Болница, София

ВЪВЕДЕНИЕ: Перфорацията на колона при перкутанна нефролитотрипсия (ПСНЛ) е рядко но сериозно усложнение, което налага специално внимание за търсене и разпознаване на симптомите му с
оглед бързо разпознаване и лечение на състоянието. Ние представяме клиничен случай с необичайна изява на перфорация на колона при ПСНЛ, характеризираща се с гърлобол, пневмомедиастинум
и подкожен емфизем в областта на шията и торакса.
ЦЕЛ: Имаме за цел да представим клиничен случай на необичайна
клинична презентация на перфорация на колон при ПСНЛ с водеща симптоматика на гърлобол, пневмомедиастинум, подкожен и
шиен емфизем и липсващи прояви на локална и системна инфламаторна реакция.
МЕТОДИ: Ретроспективно бяха систематизирани данните от проведените физикални, лабораторни и ендоскопски диагностични методи при пациента, довели до разпознаването на това усложнение
въпреки силно атипичната клинична картина, като впоследствие бе

извършена и литературна справка, която установи само един публикуван подобен случай.
РЕЗУЛТАТИ: На базата на наличните пневмомедиастинум, шиен
и торакален подкожен емфизем и гърлобол първоначално вниманието бе насочено към патология в рамките на торакса. След
провеждането на съответните рентгенографски и ендоскопски
изследвания и изключването на такава патология, се установи наличието на покрита перфорация на колона при проведения ПСНЛ
Заключение: Нетипичната проява на перфорацията на колона при
ПСНЛ в описания от нас клиничен случай значително затрудниха
първоначалната диагноза с насочване на диагностичния процес
основно към интраторакална патология. С разпознаването на лезията на колона при пациента бе проведено съответното минимално
инвазивно лечение, което доведе до относително бързо и неусложнено възстановяване на пациента.

Проспективно сравнително проучване на уретероскопия
срещу екстракорпорална литотрипсия при конкременти
в проксимална трета на уретера с размери 5-10мм

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

К. Петкова, И. Салтиров

K. Petkova, I. Saltirov

Катедра Урология и нефрология
Военномедицинска академия - София
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Department of Urology and Nephrology
Military Medical Academy of Sofia

РЕЗУЛТАТИ: Средният размер и повърхност на конкремента бяха
по-големи в URS-групата (6.9±1.6 срещу 6.1±1.1 mm; p=0.012), като
не се установиха сигнификантни разлики в средната възраст на пациентите, степента на хидронефроза и предоперативния дренаж
на бъбрека. Ефективността на методите след една процедура беше
сходна, но по-висока в URS-групата (87.8% срещу 83,4%; p=0.822).
Честотата на повторно лечение беше по-висока в SWL-групата
(2.4% срещу 8.3%; p=0.245). Не се установи сигнификантна разлика
в честотата на постоперативните усложнения между двете групи
пациенти (12.4% срещу 11.1%; р =0.309).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Резултатите от това проспективно рандомизирано
проучване показаха, че SWL и URS са високо ефективни и безопасни методи за лечение на конкременти в проксимална трета на уретера с размер 5-10 mm.

ВЪВЕДЕНИЕ И ЦЕЛ: Екстракорпоралната литотрипсия (SWL) и
ретроградната уретероскопия (URS) са методите на избор в лечението на конкременти в проксимална трета на уретера. Целта на
това проспективно рандомизирано проучване е да се сравни ефективността и безопасността на уретероскопия и екстракорпорална
литотрипсия при лечение на солитарни рентгенопозитивни конкременти в проксимална трета на уретера с размер < 10 мм.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ: Извършеното проспективно рандомизирано проучване в периода Януари 2017 – Юли 2017 година, включваше 77 пациенти със солитарен рентгенопозитивен конкремент
< 10 мм в проксимална трета на уретера. При 36 пациенти беше
извършена SWL, а при 41 – URS. Извърши се сравнителен анализ
на предоперативните характеристики на двете групи пациенти и
ефективността и безопасността на методите.
18
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Ефективност и безопасност на перкутанната
нефролитотрипсия при лечение на камъни в
подковообразен бъбрек
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Effectiveness and safety of percutaneous
nephrolithotripsy in treatment of stones in horseshoe
kidney

П. Петров, О. Гъцев, С. Христофоров, К. Петкова, И. Салтиров

P.Petrov, O. Gatsev, S Hristoforov, K.Petkova, I.Saltirov

Катедра Урология и нефрология, Военномедицинска академия, София

Chair of Urology and Nephrology, Military Medical Academy,
Sofia

ВЪВЕДЕНИЕ И ЦЕЛ: Подковообразният бъбрек е най-честата аномалия на сливане на двата бъбрека, с честота от 1 на 400 новородени. Тази аномалия е резултат от сливането на долната част на метанефрогенната бластема, което в последствие при ембрионалното
развитие на метанефроса, пречи на бъбреците да заемат окончателнoното си анатомично положение. В резултат на непълната бъбречна ротация, пиелокаликсната система е вентрално ориентирана с високо изхождане на уретера, което в 15% до 33% от случаите
е съпроводено с обстукция на пиелоуретералния сегмент (ПУС).
Тaзи анатомичнa аномалия води до нарушен дренаж на урината и
рецидивиращи уринарни инфекции, които са предпоставка за образуване на камъни. Честотата на образуване на камъни в подковообразен бъбрек варира от 20% до 60%.
Целта на нашето проучване е да се оцени ефективността и безопасността на перкутанната нефролитотрипсия (PCNL) при лечение на
бъбречни камъни в подковообразен бъбрек.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ: За периода от 2013 до 2018 година, в Клиниката по Ендоурологи и екстракорпорална литотрипсия на Военномедицинска академия, София бяха извършени 811 перкутанни
нефролитотрипсии (PCNL), като 15 (2%) от тях бяха при пациенти
с подковообразен бъбрек. Извършихме ретроспекитвен анализ на
данните за предоперативните характеристики на пациентите с ка-

мъни в подковообразен бъбрек, ефективността на метода на PCNL
при лечението им и честотата на интра- и постоперативните усложнения.
РЕЗУЛТАТИ Средната възраст на пациентитe беше 50,6 години (от
27 до 76 години ). Клинични оплаквания характерни за уролититиаза имаха 60% от пациентите (болка и дискомфорт в лумбалната
област и епизодична макроскопска хематурия) Средната големина
на камънитe в минимален и максимален рамер беше 19x28 mm. За
създаване на нефростомен канал беше използван най-често достъп през горен полюс (66,7%), което е обусловено от анатомичните
особености на колекторната система при тази бъбречна аномалия.
При 80% от пациентите беше постигнато пълно отстраняване на камъните с PCNL на един етап. При останалите пациенти (20%) резидуалните конкремти се лекуваха на втори етап с екстракорпорална
литотрипсия (SWL) или с флексибилна уретерореноскопия (fURS
- RIRS ). Не бяха наблюдавани тежки усложнения интра- и постоперативно. При 1 пациент (7%) имаше постоперативно повишаване
на температурата над 38.5°C. При нито един пациент не се наложи
извършване на хемотрансфуия. Средният престой на пациентите в
клиниката беше 4 дни.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Перкутанната нефролитотрипсия е безопасен и
ефективен метод за лечние на камъни в подковообразен бъбрек.

907

Перкутанната нефролитотрипсия като монотерапия и
в комбинация с екстракорпорална литотрипсия при
лечение на комплетни коралиформени бъбречни
камъни.

Percutaneous nephrolithotripsy monotherapy and
combined with shock wave lithotripsy in treatment of
complete staghorn stones

O. Гъцев, П. Петров, С. Христофоров, К. Петкова, И. Салтиров

Клиника Ендоурология и ЕКЛ, Катедра Урология и нефрология

Clinic of Endourology and SWL, Department of Urology and
Nephrology

Военномедицинска академия, гр. София

Military Medical Academy of Sofia

ВЪВЕДЕНИЕ И ЦЕЛ: Оптималният подход при лечението на пациенти с комплетна коралиформена литиаза е дискутабилен проблем в
урологичната практикa. Идеалният метод за лечение би трябвало
да осигури пълното отстраняване на камъка при минимална травма и с минимален риск от усложнения. В стремежа да се намали
травматичността и процента на хирургични усложнения при опе-

ративните методи на лечение, през последните 20 години перкутанната нефролитотрипсия (PCNL), се наложи, като първи метод на
избор за лечение на този вид литиаза. За повишаване на нейната
ефективност, при част от пациентите PCNL се комбинира и с други
минимално инвазивни методи, като уретерореноскопия (fURS-RIRS)
или екстракорпорална литотрипсия SWL.

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

Цел на настоящето проучване е да се направи сравнителен анализ
на ефикасността и безопасността на PCNL като монотерапия и в
комбинация с SWL при лечението на пациенти с комплетна коралиформена литиаза.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ: Извършихме ретроспективен анализ на данните на 48 последователни пациенти с комплетна коралиформена литиаза, лекувани в периода от януари 2016 до декември 2017
година, в Клиника Ендоурология и ЕКЛ, ВМА гр. София, които бяха
разделени на две групи:
Първата група включваше 30 пациенти (62,5%) с извършена стандартна PCNL като монотерапия, а втората група - 18 пациенти
(37,5%) лекувани с комбинация от - PCNL последвана от SWL, на
остатъчни фрагменти от камъка. Бяха сравнени и анализирани предоперативните и постоперативни характеристики на пациентите,
получените резултати, ефективността от лечението и честотата на
интра- и постоперативни усложнения.
РЕЗУЛТАТИ: Предоперативните характеристики на пациентите бяха
сравними в двете групи пациенти. Не се установи статистически
значима разлика между пациентите лекувани с PCNL, като монотерапия и тези лекувани с комбиниран метод, по отношение на средната повърхност, дължина и ширина на конкрементите, предоперативно доказаната уроинфекция, предоперативните лабораторни
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Перкутанна нефролитотрипсия и ретроградна
интраренална хирургия при лечение на бъбречни
камъни в долнополюсни чашки с размер > 15 mm

Percutaneous nephrolithotripsy and retrograde
intrarenal surgery in the management of lower pole
renal stones > 15

С. Христофоров, О. Гъцев, П. Петров, К. Петкова, И.
Салтиров

S. Hristoforov, O. Gatsev, P. Petrov, , K. Petkova, I. Saltirov

Клиника Ендоурология и ЕКЛ, Катедра Урология
и нефрология
Военномедицинска академия, София

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

ВЪВЕДЕНИЕ И ЦЕЛ: Перкутанната нефролитотриспия (PCNL) е метод на избор за лечение на големи по размер и/или усложнени
конкременти в бъбрека. С развитието на медицинските технологии
и усъвършенстване на флексибилните ендоскопи и лазерните апарати за литотрипсия, в някои клинични ситуации флексибилната
уретерореноскопия (fURS ) може да бъде приемлива алтернатива
на PCNL. Целта на настоящото проучване е да се извърши сравнителен анализ на ефективността и безопасността от приложението
на PCNL и ретроградната интраренална хирургия (RIRS), при лечението на бъбречни камъни с размер >15 мм, локализирани в долнополюсни чашки.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ: Извършихме ретроспективен анализ на
данните на 41 последователни пациента с конкременти лока-

лизирани в долна група чашки на бъбрека, с размер над 15 mm.
Пациентите бяха лекувани в Клиниката по ендоурология и ЕКЛ на
Военномедицинска академия, София, за периода от м. януари 2016
до м. декември 2017 година. При 29 от тях беше извършена PCNL,
а при останалите 12 пациента, RIRS. Ретроспективно се сравниха
предоперативните характеристики на пациентите, ефективността
на двата метода, оперативното време, вида и честотата на постоперативните усложнения.
РЕЗУЛТАТИ: Предоперативните характеристики на пациентите в
двете групи бяха сравними. Размерите (средна дължина и ширина на конкрементите) също не показаха значими разлики. Ефективността на PCNL след една процедура беше по-висока (82.2%),
спрямо ефективността на RIRS (75.0%), но разликата не е сигнифи20
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при RIRS групата - 2.75 ± 1.28 дни срещу 5.34 ± 1.69 дни при PCNL
(p=0.000)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Перкутанната нефролитотрипсия и ретроградната
интраренална хирургия са безопасни и ефективни методи за лечение на конкременти в долен полюс на бъбрека с размери над 15
мм.

кантна (p=0.568). Не се установи и статистически значима разлика в средното оперативно време, във вида и тежестта на интра- и
постоперативните усложнения в групите. Честотата на допълнителните процедури беше по голяма в групата пациенти, при които е
извършена ретроградна интраренална хирургия. Това се дължеше
основно на необходимостта от екстрация на стент, поставен интраоперативно (p=0.007) Средния болничен престой беше по-кратък
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Минимално инвазивна перкутанна нефролиотомия с
модифициран шафт за достъп с аспирация

Miniaturized percutaneous nephrolithotomy with
modified access sheath with continuous aspiration

И. Салтиров, К. Петкова

I. Saltirov, K. Petkova

Катедра Урология и нефрология
Военномедицинска академия - София

Department of Urology and Nephrology
Military Medical Academy of Sofia

по-големи по размер фрагменти от конкремента. За подобряване
на видимостта и иригацията и ефективна екстракция на фрагментите, беше предложен модифициран шафт за достъп с активна аспирация на фрагментите и различни размери, позволяващ работа
с различни размери миниатюризирани нефроскопи. Представяме
оперативната техника на mini-PNL с модифициран нефростомен
шафт за достъп с активна аспирация.

Перкутанната нефролитотомия (PCNL) е стандартед метод за лечение на големи по обем и/или усложнени конкременти в бъбрека.
Напредъкът в ендоскопските технологии позволи приложението
на различни модификации на минимално инвазивна PCNL с намален размер на нефростомния канал за намаляване на бъбречната
травма от процедурата. Малкият размер на шафта за достъп, обаче,
е свързан с ограничена иригация, което компрометира видимостта
по време на процедурата, и не дава възможност за екстракция на
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Създаване на съвместни екипи между уролози
и нефролози с цел превенция на рецидивите при
високорискови пациети с бъбречно-каменна болест
Д.Петрова1, К.Петкова2, И.Салтиров2
Клиника по Нефрология
Клиника по Ендоурология и ЕКЛ
Катедра Урология и нефрология, ВМА, София

1

Cooperation between urologist and nephrologist for
recurrence prevention in high-risk stone formers
D. Petrova1, K. Petkova2, I. Saltirov2
Division of Nephrology
Division of Endourology and SWL
Department of Urology and Nephrology
Military Medical Academy - Sofia

1
2

2

им бе препоръчано да се консултират с нефролог за провеждане на
метаболитна оценка с изследване 24 часова урина и допълнителни
кръвни показатели.
РЕЗУЛТАТИ: Изследване на 24-часова урина бе проведено при всички високо рискови пациети. Установиха се следните метаболитни
нарушения: 30.2% от пациентите бяха с хиперкалциурия, 19.8% - хипероксалурия, 18.6%-хипоцитратурия, 14% хиперфосфатурия, 9.3 %
хиперурикозурия, 4.6% хипоцитратурия с хиперкалциурия, 3.5% с хипомагнезиурия.
На всички пациенти с хипероксалурия беше препоръчано ограничаване на оксалата в диетата и калиев цитрат. Всички пациенти с хипоцитратурия започнаха лечение с калиев цитрат. При 62.5% от пациентите

ВЪВЕДЕНИЕ И ЦЕЛ: Уролитиазата е заболяване с нарастваща честота
в световен мащаб. Поради предоминантното засягане на пациенти в
млада възраст, високата честота на рецидивност и риска от увреждане
на бъбречната функция, изграждането на съвместни екипи от уролози
и нефролози е oт основно заначение за установяване на пациенти с
риск от рецидиви, провеждане на допълнителни изследвания с цел
установяване и корекция на наблюдаваните метаболитни нарушения.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ: Януари 2017 бе създаден съвместен екип от
двама уролози и един нефролог в специализиран център за ендоурологично лечение на бъбречно-каменна болест. След проведено минимално инвазивно лечение и основна оценка от уролог 86 пациенти
бяха определени като високо рискови за рецидив на заболяването и
21
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ИЗВЪНРЕДЕН БРОЙ / SUPPLEMENT

провеждането на едновременна оценка на бъдещата прогресия на
заболяването от уролози и нефролози. Създаването на такива екипи
позволява да се установят метаболитни нарушения при всички високо
рискови пациенти и превенция на рецидивите.

с хиперурикемия и хиперурикозурия, се започна лечение с allopurinol
или febuxostat, a 37.5% спазват бедна на пурини диета.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Изграждането на съвместни екипи между уролози и
нефролози дава възможност за идентифициране на пациенти с висок
риск от рецидиви на бъбречно каменна болест и дава възможност за

911

Инфрачерна спектроскопия основен метод за
определяне на химичния състав на бъбречни камъни.

Infrared spectroscopy is a principal method for
determination the chemical composition of kidney stones.

Д.Петрова1, К.Петкова1, И. Салтиров2, Ц. Колев2

D. Petrova1, K. Petkova1, I. Saltirov1, T. Kolev2

Катедра Урология и нефрология
ВМА, София
2
Институт по минералогия и кристалография ”Акад. Иван
Костов”, БАН

1

ВЪВЕДЕНИЕ И ЦЕЛ: Уролитиазата е често срещано заболяване с
мултифакторна етиопатогенеза. Определянето на кристалния и
молекулния състав и количественото определяне на всички компоненти на бъбречните камъни има основно значение за установяване на етиологията на заболяването и определяне на последваща
профилактика и метафилактика. Това е трудно да се постигне чрез
използването на макроскопската характеристика на конкрементите или стандартния химичен метод за анализ. Целта на настоящото
проучване е да се сравни химичния състав на конкремнтите определен чрез инфрачервена спектроскопия с предварително определен от урологичния екип макроскопски състав на камъка.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ: Анализирахме 39 бъбречни камъни получени след проведени ендоурологични интервенций. След всяка
операция в оперативния протокол, урологичния екип определя
състава на конкремента на базата на информация от предварителни образни изследвания, твърдост и макроскопския му вид. Всички
отделени бъбречни камъни бяха изследвания и с инфрачервена

спектроскопия. Измерванията се извършиха с спектрометър Tensor
37(Bruker) в спектралния диапазон 400-4000 смˉ1. Всички получени
спектри бяха компютърно сравнени с спектри на съответни чисти
вещества и бе генериран химичения им състав.
Резултати: Според резултат от проведената инфрачервена спектроскопия изследваните 39 бъбречни камъка бяха разделени на три
групи: 21 чисти камъни, 12 смесени, и 6 чисти камъка съдържащи
следи от различни вещества. Според макроскопския си вид всички
конкременти бяха определени като чисти. Установи се значително
различие между очаквания химичен състав на конкрементите и резултатите получение от инфрачервена спектроскопия.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Въвеждането на инфрачервената спектроскопия в
България дава възможност за точно определяне на химичния състав на конкрементите, което има определящо значение за последващата метаболитна оценка и съответна профилактика на рецидивите.

1

Department of Urology and Nephrology
Military Medical Academy of Sofia
2
Institute of mineralogy and crystallography “Acad. Ivan
Kostov”, Bulgarian Academy of Sciences
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Спонсорирани презентации / industry sponsored session

СПОНСОРИРАНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ
13 АПРИЛ 2018

INDUSTRY SPONSORED SESSION
13 April 2018

17.30-18.00

Сексуална функция и комбинирана
терапия с 5-АРИ и алфа-блокер при
пациенти с ДПХ – И. Салтиров(BG)
Спонсорирана от GlaxoSmithKline

17.30-18.00

Sexual function and combined therapy with 5-ARI and alpha- blocker in
patients with BPH – I. Saltirov (BG)
Sponsored by GlaxoSmithKline

18.00-18.30

Постоперативно обезболяванеDexofen Inject-К.Петкова (BG)
Спонсорирана от Berlin Chemie
Menarini

18.00-18.30

Postoperative analgesia - Dexofen Inject
– K. Petkova (BG)
Sponsored by
Berlin Chemie Menarini

18.30-19.00

С какво VesomniTM помага на
пациентите с СДПП/ДПХ,отговорили
незадоволително на монотерапия –
И. Салтиров (BG)
Спонсорирана от Astellas Pharma

18.30-19.00

VesomniTM in patients
with LUTS/BPH with
insufficient response to monotherapy –
I. Saltirov (BG)
Sponsored by Astellas Pharma

19.00-19.30

Метаболитно изследване и
профилактика на рецидиви при
пациенти с уролитиаза –
Д. Петрова (BG)
Спонсорирана от Neopharm

19.00-19.30

Metabolic evaluation and
recurrence prevention
in urolithiasis D. Petrova (BG)
Sponsored by Neopharm
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Организационният комитет изказва благодарности на нашите спонсори
и изложители за тяхното съдействие и подкрепа
The Organizing Committee would like to thank our Sponsors and Exhibitors
for their dedication and significant contributions

Генерален спонсор / General Sponsor

Спонсори и изложители / Sponsors and Exhibitors
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Уретерални стентове „JJ“
Уретерален стент сет
(стандартен).

Уретерален стент сет с
фосфорилхолиново покритие,
предназначен за престой в
организма до 6 м.

Уретерален стент сет от
специален мек полиуретан,
предназначен за по-голям
пациентски комфорт.

Уретерален стент сет с магнитно
устройство за изваждане, позволяващо
бързо премахване на стента,
включително и в амбулаторни условия.

Нефростомни катетри
Нефростомен катетър с фосфорилхолиново покритие,
предназначен за престой в организма до 6 м.

Стандартен нефростомен катетър.

Калъф за уретерален достъп
(Ureteral Access Sheath)

Калъф за уретерален достъп с хидрофилно покритие

За поръчки
БИОМЕДИКА БЪЛГАРИЯ ЕООД
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Ет.2 , офис 203
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