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РЕЗЮМЕ
Въведение и цел: Перкутанната нефролитотомия (PCNL) е стандартно лечение при 
големи по обем и/или усложнени конкременти в бъбека. Въпреки подобренията в опе-
ративната техника и инструментариум за PCNL, процедурата все още е асоциирана със 
пецифични усложнения. Целта на настоящото проучване е да се идентифицират риско-
вите фактори за усложнения след PCNL.
Материал и методи: Извърши се анализ на проспективна база данни, включваща 
1025 PCNL процедури, извършени в периода Юни 2011 – Юни 2018 г. Всички постопе-
ративни усложнения бяха класифицирани според Модифицираната класификация на 
Clavien-Dindо. Различни пред- и интраоперативни фактори бяха анализирани за коре-
лации с наличието на интра- и постоперативни усложнения.
Резултати: Ефективността след една процедура на PCNL беше 83.3%, а честотата на 
усложнения - 15.7% (161 пациенти). Усложненията бяха класифицирани според Мо-
дифицираната Класификация на Clavien-Dindо като степен I – 42.9%, степен II – 12.4%, 
степен IIIa – 37.3%, степен IIIb – 3.1%, степен IVa – 3.1% , степен IVb – 0% и степен 
V – 1.2%. При унивариационен анализ женски пол (p=0.052), предоперативна положи-
телна урокултура (p<0.001), наличие на коралиформен конкремент (p<0.001), размер 
на камъка ≥ 20 mm (p<0.001), оперативно време ≥ 60 min (p=0.001) и размер на 
нефростомния канал ≥ 25 Fr (p=0.060) бяха асоциирани с повишен риск от усложнения. 
Предиктори за усложнения ≥ степен III при унивариационен анализ бяха наличие на 
коралиформен конкремент (p=0.002), размер на камъка ≥ 20 mm (p=0.037) и опе-
ративно време ≥ 60 min (p=0.003). При мултивариационен анализ предоперативна 
положителна урокултура (OR 2.2, CI 1.5-3.2, p<0.001), размер на камъка ≥ 20 mm (OR 
2.7, CI 1.2-5.9, p=0.013) и наличие на коралиформен конкремент (OR 1.5, CI 0.9-2.2, 
p=0.072) бяха асоциирани със сигнификантно повишен риск от усложнения. 
Заключение: Резултатите от настоящето изследване показаха, че PCNL е безопасна 
процедура с нисък процент на високостепенни усложнения. Няколко фактора като жен-
ски пол, наличие на коралиформен конкремент, размер на камъка ≥ 20 mm и опера-
тивно време ≥ 60 min са асоциирани със сигнификантно по-висок риск от усложнения 
след PCNL. 
Ключови думи: уролитиаза, перкутанна нефролитотрипсия, предиктивни фактори за 
постоперативни усложнения

ABSTRACT
ntroduction and objective: Percutaneous nephrolithotomy (PCNL) is the standard 
treatment of large and/or complex kidney stones. Despite the improvements in PCNL 
technique and instruments, the procedure is still associated with specific morbidity. The 
objective of this study is to identify the risk factors of complications following PCNL.
Material and methods: A prospective study of 1025 PCNL procedures carried out 
between June 2011 and June 2018 was performed. Complications were classified 
according to the Modified Clavien-Dindo classification. Various variables were assessed 
for association with intra- and postoperative complications. 
Results: Stone-free rate after a single PCNL procedure was 83.3% and overall 
complications rate was 15.7% (161 patients). Complications were classified according 
to the modified Clavien-Dindo system as grade I – 42.9%, grade II – 12.4%, grade 
IIIa – 37.3%, grade IIIb – 3.1%, grade IVa – 3.1%, grade IVb – 0% and grade V – 
1.2%. On univariate analysis female gender (p=0.052), preoperative positive urine 
culture (p<0.001), presence of staghorn stone (p<0.001), stone size ≥ 20 mm 
(p<0.001), operative time ≥ 60 min (p=0.001) and tract size larger than 25 Fr 
(p=0.060) were associated with overall complications. Predictors for complications ≥ 
grade III on univariate analysis were presence of staghorn stone (p=0.002), stone size 
≥ 20 mm (p=0.037) and operative time ≥ 60 min (p=0.003). On multivariate analysis 
preoperative positive urine culture (OR 2.2, CI 1.5-3.2, p<0.001), stone size ≥ 20 mm (OR 
2.7, CI 1.2-5.9, p=0.013) and presence of staghorn stone (OR 1.5, CI 0.9-2.2, p=0.072) 
were associated with increased risk of complications.
Conclusions: The results of this study suggest that PCNL is a safe procedure with low 
rate of high grade complications. Several factors including female gender, preoperative 
positive urine culture, staghorn stone, stone size ≥ 20 mm and operative time ≥ 60 min 
are significantly associated with increased risk of complications following PCNL.
Key words: urolithiasis, percutaneous nephrolithotomy, predictors for postoperative 
complications

Предиктивни фактори за постоперативни 
усложнения след перкутанна 
нефролитотомия

Predictors for postoperative 
complications following 
percutaneous nephrolithotomy

К. Петкова, И. Салтиров 
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K. Petkova, I. Saltirov

Clinic of Endourology and SWL
Department of Urology and Nephrology
Military Medical Academy of Sofia
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ВЪВЕДЕНИЕ 
Перкутанната нефролитотрипсия (PCNL) е метода 

на избор в лечението на големи по обем и/или ус-
ложнени конкременти в бъбрека1. Въпреки напре-
дъкът в инструментариума и оперативната техника 
и въвеждането на миниатюризираните оперативни 
техники, PCNL все още е свързана със специфични ус-
ложнения като кървене от нефростомния канал, по-
стоперативен фебрилитет и уроинфекция, уринарна 
фистула и увреждане на съседни органи и системи. 
Постоперативният фебрилитет и кървене са едни от 
най-честите усложнения и се наблюдават, съответно, 
в 10.8%-39.8% и 1% до 45% от пациентите2-9. За срав-
няване на резултатите от различните проучвания в 
литературата и категоризиране на постоперативните 
усложнения по тежест, беше въведена Модифицира-
ната класификация на хирургичните усложнения на 
Clavien-Dindo, която беше валидирана при PCNL 10,11. 
Идентифицирането на рисковите фактори за постопе-
ративни усложнения и особено за усложнения над 
степен III по Clavien-Dindo, позволява индивидуализи-
ран подход към пациента с цел намаляване на морби-
дитета на PCNL. 

Целта на настоящето проучване е да се идентифи-
цират пред- и интраоперативните рискови фактори 
за интра- и постоперативни усложнения при перку-
танна нефролитотомия. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Извърши се анализ на проспективна база дан-

ни, обхващаща 1025 PCNL процедури, извършени 
в периода м. юни 2011 до м. юни 2018 г. в Катедра 
Урология и нефрология на Военномедицинска 
академия – София. 

Предоперативното изследване на пациенти-
те включваше анамнеза, физикален преглед, ла-
бораторни (пълна кръвна картина, биохимичен 
профил и изследване на хемостаза) и образни из-
следвания (ехография, компютърна томография). 
При всички пациенти предоперативно беше из-
вършвано микробиологично изследване на уро-
кутура антибиограма. Пациентите с положител-
на предоперативна урокултура бяха лекувани с 
предоперативна антибиотична терапия според 
антибиограмата. При пациентите с негативна 

урокултура беше прилагана предоперативна ан-
тибиотична профилактика с  цефалоспорин.

Оперативната техника на PCNL включваше 
ретроградна катетеризация на уретера и ретро-
градна уретеропиелография, пункция и дилата-
ция на нефростомен канал с метален телескопи-
чен дилататор на Alken до 25Fr при стандартна 
PCNL и от 14 до 18 Fr при миниатюризирана PCNL. 
След нефроскопия и литотрипсия на конкремен-
тите кухинната система на бъбрека беше дрени-
рана рутинно с нефростома 20 Fr при стандартна 
PCNL и 12Fr – при миниатюризирана PCNL, която 
беше екстрахирана на първи следоперативен 
ден.

Ефективността на операцията беше определяна 
по липсата на остатъчни фрагменти от конкременти-
те или наличието на клинично незначими остатъчни 
фрагменти (< 5 мм) на контролното образно изслед-
ване. Оперативното време беше изчислявано от мо-
мента на позициониране на пациента на операцион-
ната маса в положение за операция и подготовка на 
оперативното поле до завършването на операцията 
(поставянето на нефростомната тръба). Критерий 
за постоперативен фебрилитет беше наличието на 
телесна температура ≥ 38.5оС в първите 48 часа по-
стоперативно. Кръвозагубата беше оценявана по 
постоперативния спад на хемоглобина на 24 час 
след операцията. Показанията за хемотрансфузия 
включваха хемоглобин < 75 g/l или симптоматична 
анемия. За оценка на периоперативния морбидитет 
и степента на тежест на постоперативните усложне-
ния приложихме модифицираната класификация на 
Clavien-Dindo за докладване на хирургични услож-
нения.

Статистическият анализ на данните беше извър-
шен с SPSS v.19 с Pearson chi-square и Fisher’s exact test 
при ниво на значимост р<0.05. За установяване на за-
висимостите между пред- и интраоперативните фак-
тори и наличието на постоперативни усложнениябе-
ше приложен унивариационен и мултивариационен 
логистичен регресионен анализ.

РЕЗУЛТАТИ
Ефективността след една процедура на PCNL беше 

83.3%, а честотата на усложнения - 15.7% (161 паци-
енти). Усложненията бяха класифицирани според Мо-
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дифицираната Класификация на Clavien-Dindо (Фиг. 1).
Пациентите с постоперативни усложнения имаха 

по-висока честота на предоперативна уроинфекция, 
коралиформена и струвитна литиаза (Таблица 1). 

При унивариационен анализ женски пол (p=0.052), 
предоперативна положителна урокултура (p<0.001), 
наличие на коралиформен конкремент (p<0.001), раз-
мер на камъка ≥ 20 mm (p<0.001), оперативно време 
≥ 60 min (p=0.001) и размер на нефростомния канал 
≥ 25 Fr (p=0.060) бяха асоциирани с повишен риск 
от усложнения. Не се установи сигнификантна коре-

Таблица 1. Предоперативни характеристики на пациентите 
Постоперативни 
усложнения

Без постоперативни 
усложнения p-value

Съотношение мъже/жени 46.0%/54.0% 54.3%/45.7% 0.052
Средна възраст (години±SD) 48.6±14.2 51.3±12.9 0.027
Среден BMI (kg/m2±SD) 25.7±3.4 26.3±3.6 0.056 
Средна ширина на камъка (mm±SD) 30.6±13.3 27.0±15.9 0.003 
Средна дължина на камъка (mm±SD) 43.4±18.6 36.5±16.3 <0.001 
Предоперативна уроинфекция (n,%) 24 (33.3%) 240 (25.2%) 0.085 
Рецидивна уролитиаза (n, %) 14 (19.4%) 207 (21.7%) 0.389 
Предоперативен риск по ASA (n, %) 

• ASA I 
• АSA II 
• ASA III 

73 (45.3%)
68 (42.2%)
20 (12.5%) 

359 (41.5%)
419 (48.5%)
86 (10.0%) 

0.304 

Тип на конкремента (n, %) 
• Коралиформен 
• Некоралиформен  

76 (47.2%)
65 (52.8%)  

243 (28.1%) 
621 (71.9%)

<0.001 

Химичен състав на конкремента (n, %) 
• Струвит 
• Друг химичен състав 

68 (42.2%)
93 (57.8%) 

171 (19.8%)
693 (80.2%) 

<0.001 

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

Clavien
grade I

Clavien
grade II

Clavien
grade IIIa

Clavien
grade IIIb

Clavien
grade IVa

Clavien
grade IVb

Clavien
grade V

Фиг. 1 Класификация на усложненията при PCNL според Модифицираната 
Класификация на Clavien-Dindо 

лация между наличието на предоперативно кардио-
васкуларно заболяване (р=0.164), захарен диабет 
(р=0.474) и BMI ≥ 30 kg/m2 и риска от постоперативни 
усложнения. Предиктори за усложнения ≥ степен III 
по Clavien-Dindo при унивариационен анализ бяха 
наличие на коралиформен конкремент (p=0.002), раз-
мер на камъка ≥ 20 mm (p=0.037) и оперативно време 
≥ 60 min (p=0.003) (Таблица 2).

При мултивариационен анализ предопера-
тивна положителна урокултура (OR 2.2, CI 1.5-3.2, 
p<0.001), размер на камъка ≥ 20 mm (OR 2.7, CI 
1.2-5.9, p=0.013) и наличие на коралиформен кон-
кремент (OR 1.5, CI 0.9-2.2, p=0.072) бяха асоции-
рани със сигнификантно повишен риск от услож-
нения (Таблица 3).

ОБСЪЖДАНЕ
Перкутанната нефролитотрипсия е високо ефекти-

вен минимално инвазивен метод за лечение на голе-
ми по обем и/или комплексни конкременти в бъбрека 
1. Въпреки минималната си инвазивност и напредъка 
в инструментариума и оперативната техника, честота-
та на усложнения след PCNL все още е 20.5%-23.3% 6,7. 
Приложението на Модифицираната класификация на 
хирургичните усложнения на Clavien-Dindo позволи 
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стандартизиране и категоризиране на усложненията 
от PCNL по тежест и сравняване на данните от публи-
куваните в литературата клинични проучвания 11. 

В настоящето проучване честотата на постопера-
тивни усложнения беше 15.7%, като 42.9% са степен I 
и 7.4% са над степен IIIa по Модифицираната класифи-
кация на хирургичните усложнения на Clavien-Dindo. 
Тези резултати корелират и с данните от предишни 
проучвания, в които преобладаващият брой услож-
нения са ≤ степен IIIa по Clavien-Dindo [12-14]. В CROES 
Global PCNL Study честотата на постоперативни ус-
ложнения при 5724 пациенти е 20.5% (1175 пациента), 
като преобладаващата част от усложненията са oт сте-
пен I по Clavien-Dindo – 634 пациенти  (54.0%) 14. 

Различни пред- и интраоперативни фактори 
имат влияние върху риска от възникване на ус-
ложнения след PCNL, а идентифицирането и мо-
дификацията им спомагат за предотвратяването 
или ранното лечение на тези усложнения. В на-

стоящето проучване унивариационният анализ 
установи като сигнификантни фактори за пови-
шен риск от усложнения предоперативна поло-
жителна урокултура (p<0.001), наличие на корали-
формен конкремент (p<0.001), размер на камъка 
≥ 20 mm (p<0.001), оперативно време ≥ 60 min 
(p=0.001) и размер на нефростомния канал ≥ 25 
Fr (p=0.060). При мултивариационен анализ пре-
доперативна положителна урокултура, размер 
на камъка ≥ 20 mm и наличие на коралиформен 
конкремент бяха асоциирани със сигнификантно 
повишен риск от усложнения. Тези резултати ко-
релират с публикуваните в литературата 15-18.  

В проучване на Ibrahim et al. авторите устано-
вяват сигнификантна корелация между процента 
на усложнения и броя нефростомни канали, ло-
кализацията на нефростомния канал, методите 
за екстракция на конкремента и опита на опе-

Таблица 2. Унивариационен анализ на рисковите фактори за усложнения след PCNL
OR 95% CI p-value

Предоперативна положителна урокултура 2.573 1.812 – 3.653 <0.001
Коралиформен конкремент 2.285 1.621 – 3.220 <0.001
Размер на камъка  ≥ 20 mm 3.147 1.620 – 6.112 <0.001
Химичен състав от струвит 2.963 2.078 – 4.225 <0.001
Женски пол 1.396 0.996 – 1.957 0.052
Оперативно време ≥ 60 min 1.834 1.294 – 2.599 0.001
Размер на нефростомния канал  ≥ 25 Fr 1.591 0.964 – 2.627 0.060
 Унивариационен анализ на рисковите фактори за усложнения ≥ степен III след PCNL
Коралиформен конкремент 2.097 1.294 – 3.399 0.002
Размер на камъка  ≥ 20 mm 2.583 1.024 – 6.512 0.037
Оперативно време ≥ 60 min 2.066 1.271 – 3.359 0.003

Таблица 3. Мултивариационен анализ на рисковите фактори за усложнения след PCNL

OR 95% CI p-value
Предоперативна положителна урокултура 2.187 1.473 – 3.249 <0.001 
Коралиформен конкремент 1.465 0.967 – 2.220 0.072 
Размер на камъка  ≥ 20 mm 2.712 1.233 – 5.962 0.013 
Женски пол 0.975 0.664 – 1.433 0.898 
Оперативно време ≥ 60 min 1.360 0.912 – 2.027 0.131 
Размер на нефростомния канал  ≥ 25 Fr 1.392 0.697 – 2.778 0.348 
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ратора 15. В тяхната серия пациенти полът, типа 
и размера на конкремента, позицията за PCNL и 
придружаващите заболявания не са имали ефект 
върху честотата на постоперативни усложнения. 
В друго проучване на de la Rosette et al. унивари-
ационният анализ установява като предиктори 
за постоперативни усложнения положителната 
предоперативна урокултура (OR 1.69), размера на 
конкремента (OR 2.28), метода на дилатация (OR 
4.8) и оперативното време (OR 1.87) 18.  Moreno-
Palacios et al. идентифицират женския пол (RR 1.3, 
95% CI 0.96–1.9), високия Charlson comorbidity 
индекс (RR 2.6, 95% CI 1.7–3.9), наличието на ком-
плексен камък (RR 2.01, 95%CI 1.4–2.7) и хидро-
нефроза (RR 1.4, 95% CI 1.01–2), както и удълже-
ното оперативно време > 120 мин (RR 1.8, 95% CI 
1.3–2.5) като сигнификантни прогностични факто-
ри за повишен риск от усложнения след PCNL17. 

Данните от CROES Global PCNL Study пока-
заха асоциация високостепенните усложнения 
по Clavien-Dindo с ASA score III и IV, предопера-
тивна антикоагулантна терапия, положителна 
предоперативна урокултура и наличие на кар-
диоваскуларно заболяване 14. Мултивариацион-
ният регресионен анализ на данните идентифи-
цира оперативното време и класификацията по 
ASA като сигнификантни предиктори за по-ви-
сока степен на усложненията по Clavien-Dindo 
(р=0.001). Falahatkar et al. установяват бъбречната 
дисфункция, броя нефростомни канали и по-ви-
сокия спад на хемоглобина следоперативно като 
независими предиктивни фактори за по-високо-
степенни усложнения след PCNL 16. Shin et al. из-
следват корелацията на предоперативните фак-
тори с наличието на постоперативни усложнения 
> степен III по Clavien-Dindo 12.  Унивариационни-
ят анализ на данните в тяхната серия индентифи-
цира като сигнификантен предиктор удълженото 
оперативно време (OR, 0.994; 95% CI, 0.989-0.999; 
p=0.0255), но тази корелация не е налице при му-
лтивариационния регресионен анализ (OR, 0.993; 
95% CI, 0.984-1.000; p=0.1071).

Отчитаме, че настоящето проучване има ня-

кои лимитиращи фактори. Ниският процент на 
усложнения > степен III по Clavien-Dindo е въз-
можен лимитиращ фактор, тъй като ценката на 
влиянието на предоперативните фактори върху 
честотата на някои сериозни, но редки постопе-
ративни усложнения изисква анализ на голям 
брой пациенти. Освен това ниската честота на 
приложение на достъп през горна група чашки, 
повече от един нефростомни канали и балонна 
дилатация в нашата серия пациенти не позволя-
ва да се анализира влиянието на тези фактори 
върху честотата на усложнения. От значение е и 
фактът, че процедурите са извършени от опитен 
оператор в специализиран център за лечение на 
уролитиазата. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резултатите от настоящето изследване по-

казаха, че PCNL е безопасна процедура с нисък 
процент на високостепенни усложнения. Някол-
ко фактора като женски пол, наличие на корали-
формен конкремент, размер на камъка ≥ 20 mm 
и оперативно време ≥ 60 min са асоциирани със 
сигнификантно по-висок риск от усложнения 
след PCNL. 
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РЕЗЮМЕ
Въведение и цел: Минимално-инвазивната перкутанна нефролитотрипсия 
(mini-PNL) е въведена с цел да се намали свързаната с процедурата заболевае-
мост. Употребата на по-малък тракт до бъбрека поражда интерес свързан с по-
вишаване на интрареналното налягане и трудна екстракция на фрагментите от 
литотрипсия. Модифицираният шафт за достъп с активна аспирация бе въведен в  
урологичната практиката с цел намаляване на тези недостатъци. 
Целта на това проучване е да се направи сравнителен анализ на ефективността и 
безопасността на минимално-инвазивната перкутанна нефролитотрипсия извър-
шена със стандартен и с модифициран аспирационен шафт за достъп.
Материал и методи: Извърши се проспективно проучване върху 126 пациенти 
подложени на минимално инвазивна перкутанна нефролитотрипсия за периода 
януари 2017 – юни 2018 г. При 95 пациенти  (75,4%) беше извършена mini-PNL със 
стандартен шафт, а при 31 пациенти (24,6%) – mini-PNL с модифициран аспира-
ционен шафт. Mini-PNL беше извършена с 12 Fr нефроскоп, 18 Fr стандартен шафт 
за многократна употреба и евакуация на фрагментите чрез „vacuum cleaner effect” и 
14 Fr модифициран аспирационен шафт за еднократна употреба. Проспективно се 
анализираха предоперативните характеристики на пациентите, ефективността на 
операцията, оперативно време, интра- и постоперативни усложнения.
Резултати: Предоперативните характеристики на пациентите бяха сравними в 
двете групи. Не се установи сигнификантна разлика в средния размер на конкре-
ментите в двете групи (19.9±4.9 vs 19.0±3.7 mm, p=0.334), като 81.1% от паци-

Сравнително проучване на минимално-
инвазивната перкутанна нефролитотрипсия 
със стандартен и модифициран аспирационен 
шафт за достъп

Comparative study of 
miniaturized percutaneous 
nephrolithotomy with standard 
and modified aspiration sheath

О. Гъцев, С. Христофоров, П. Петров, Д. Петрова, К. Петкова, И. 
Салтиров 
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Clinic of Endourology and SWL, Department of Urology and Nephrology
Military Medical Academy of Sofia
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ABSTRACT
Introduction and objective: Miniaturized percutaneous nephrolithotomy (mini-PNL) 
was introduced in an effort to reduce procedure related morbidity. However, the use of 
smaller tract size raised concerns of elevated intrarenal pressure and difficult fragments 
extraction. Recently, a modified sheath with active aspiration was introduced to over-
come these drawbacks. 
The objective of this study is to compare the efficacy and safety of miniaturized PCNL 
performed with standard and modified aspiration sheath.
Material and methods: A prospectively collected database of 126 miniaturized PCNL 
procedures carried out between January 2017 and June 2018, was reviewed. 95 patients 
(75.4%) underwent mini-PNL with standard sheath and 31 (24.6%) – mini-PNL with 
modified aspiration sheath. Mini-PNL was performed with 12 Fr nephroscope with 
reusable 18 Fr sheath with vacuum cleaner effect for fragments evacuation and 14 Fr 
single-use sheath with active aspiration channel. Data on patients’ preoperative charac-
teristics, stone-free rates, operating times, intra- and postoperative complications were 
prospectively compared.
Results: Patients’ preoperative characteristics were comparable between groups. Stone 
size was similar (19.9±4.9 vs 19.0±3.7 mm, p=0.334) and 81.1% of patients treated 
with standard mini-PNL and 90.3% of those treated with modified aspiration sheath had 
single stones (p=0.458). Success rate after a single procedure and at 3rd month of fol-
low-up was comparable (93.5% vs 92.6%, p=0.863 and 95.8% vs 96.8%, p=0.807, 
for standard and modified aspiration sheath, respectively). Operating time and hospi-
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ВЪВЕДЕНИЕ
С въвеждането на перкутанната нефролитот-

рипсия (PCNL) в урологичната практика и със създа-
ването на нефроскопи с продължителна иригацион-
на система, оперативната техника се наложи като 
стандарт при лечението на уролитиазата1-3. С цел 
намаляване на травматичността на конвенционал-
ната перкутанна нефролитотрипсия, при лечение на 
бъбречни камъни при деца, Jackman et al. разрабо-
тиха техниката на минимално-инвазивна перкутанна 
нефролитотрипсия (mini-PNL) с размер на инструмен-
тите (13-18 Fr )4,5. Много скоро след това тази опера-
тивна техника започна да се прилага и при възрастни 
пациенти. С натрупването на клиничен опит се уста-
нови, че намалените диаметри на инструментите за 
достъп до бъбрека намаляват някои от усложненията, 
но значително увеличават интраоперативното време 
и интрареналното налягане и понякога са свързани 
с нарушена видимост и не позволяват екстракция на 
фрагменти от камъка с по-голям размер.6,7 Стремежът 
за намаляване на тези относителни недостатъци на 
метода доведе до създаване и използване на модифи-
циран перкутанен шафт за достъп, който има отделен 
канал за аспирация,  с цел по-ефективна евакуация на 
фрагментите по време на литотрипсията и намалява-
не на интрареналното налягане по време на опера-
цията. 

ЦЕЛ
Целта на настоящето проучване е да се направи 

сравнителен анализ на ефективността и безопасност-

та на минимално-инвазивната перкутанна нефроли-
тотрипсия извършена със стандартен и с модифици-
ран аспирационен шафт за перкутанен достъп.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Извърши се проспективно проучване върху 126 

пациенти при които се извърши  минимално-инвазив-
на перкутанна нефролитотрипсия  (mini-PNL) в Клини-
ка по Ендоурология и ЕКЛ на Военномедицинска Ака-
демия, гр. София за периода м. януари 2017 до м.юни 
2018 г. При 95 пациенти (75,4%) беше извършена mini-
PNL с 12 Fr нефроскоп (R.Wolf, Germany) и стандартен 
перкутанен шафт 18 Fr. При 31 пациенти (24,6%) – се 
извърши mini-PNL с 12 Fr нефроскоп (R. Wolf, Germany) 
и модифициран шафт 18 Fr с активна аспирация за 
еднократна употреба (Clear Petra, Wellead Medical, 
China). Проспективно се анализираха и сравниха пре-
доперативните и постоперативните характеристики 
на пациентите, ефективността на операцията, опера-
тивно време, интра- и постоперативни усложнения.

Изследването на пациентите включваше анамнеза, 
физикален статус, оценка на предоперативния риск 
по ASA, лабораторни показатели, рентгенова харак-
теристика на плътността на конкрементите, ефектив-
ност на операцията след една процедура, усложне-
ния и тяхното лечение, средно оперативно време и 
болничен престой. За планиране на оперативния дос-
тъп и оценка на бъбречната анатомия предоператив-
но бяха извършени образни изследвания - ехография 
и рентгеново контрастно изследване на отделителна-
та система (компютърна томография). Размерите на 

ентите с извършена mini_PNL със стандартен шафт и 90.3% лекувани с модифи-
циран аспирационен шафт имаха солитарен конкремент (p=0.458). Ефективността 
на метода след една процедура и на 3ти следоперативен месец в двете групи беше 
сравним (92.6% vs 93.5%, p=0.863 and 95.8% vs 96.8%, p=0.807, при стандартния 
и модифициран аспирационен шафт, респективно). Средното оперативното време 
и средния болничен престой бяха по-кратки при групата пациенти с аспирационен 
шафт (38.7±10.0 vs 36.1±7.6 min, p=0.185 and 3.6±1.1 and 3.1±0.4 days, p=0.013, 
респективно). Не се установи статистически сигнификантна разлика в постопера-
тивните усложнения (10.5% vs 6.5%, p=0.718) и постоперативен спад на хемогло-
бина (9.2±6.2 vs 8.2±3.5, p=0.436).
Заключение: Резултатите от сравнителния анализ при mini-PNL с модифициран 
аспирационен шафт бяха сравнени с тези със стандартен шафт за достъп. В групата 
пациенти подложени на лечение с модифициран аспирационен шафт за перкута-
нен достъп ефективността на метода беше по-висока, а средното оперативно вре-
ме по-кратко, въпреки по-малкия размер на шафта. 
Ключови думи: минимално-инвазивна перкутанна нефролитотрипсия, модифи-
циран аспирационен шафт, бъбречни камъни

tal stay were shorter in the modified aspiration sheath group (38.7±10.0 vs 36.1±7.6 
min, p=0.185 and 3.6±1.1 and 3.1±0.4 days, p=0.013, respectively). There were no 
statistically significant differences in postoperative complications rate (10.5% vs 6.5%, 
p=0.718) and postoperative Hg drop (9.2±6.2 vs 8.2±3.5, p=0.436).
Conclusions: The clinical outcomes of mini-PNL with modified aspiration sheath were 
comparable to those with the standard sheath. Although the sheath size was smaller, 
operating times were shorther and success rates higher with the modified aspiration 
sheath. 
Keywords: miniaturized percutaneous nephrolithotomy, modified aspiration sheath, 
renal stones
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камъка бяха определяни от най-дългия и най-късия 
диаметър, измерен на рентгенологичните изследва-
ния, а при множествена литиаза – от сумата на най-го-
лемите диаметри.

Оперативна техника
Техниката на стандартната mini-PNL включва 

ретроградна катетеризация на уретера и ретроград-
на уретеропиелография, пункция на бъбрека под 
рентгенов или ехографски контрол и дилатация на 
нефростомен канал с едностъпков метален дилататор 
15 Fr. Върху дилататорът се въвежда работен Amplatz 
шафт с диаметър 18 Fr, през който се въвежда нефро-
скоп 12 Fr (Richard Wolf, модел Lahme, Germany). Ли-
тотрипсията на конкремента се извършва с 365 μm 
лазерен светловод и 80/100W Holmium:YAG лазер 
(VersaPulse PowerSuite, Lumenis), като фрагментите 
се евакуират през Amplatz шафта с помощта на т.нар. 
“vacuum cleaner” ефект, създаден от ретроградния по-
ток на промивната течност през шафта, при изважда-
не на нефроскопа. В края на всяка операция рутинно 
се поставя нефростома 12 Fr, която се сваля на първи 
постоперативен ден. 

При mini-PNL с модифициран шафт за достъп, 18 Fr 
21 сm (Clear Petra, Wellead Medical, China) (Фиг. 1), след 
пункцията на колекторната система и поставянето на 
водач се извършва дилатация на нефростомния канал 
с модифицирания шафт, който има централно перфо-
риран обтуратор (Фиг. 2). След въвеждане на шафта 
в кухинната система, обтураторът се отстранява. В 
проксималния край на шафта се поставя централно 
перфорирана запушалка, през която се въвежда ми-
ни-нефроскопът (Фиг. 3). Допълнителният канал на 
шафта за достъп се свръзва с активна аспирация, а 
иригацията се осъществява през работния канал на 
ендоскопа, чрез гравитационно налягане. На допъл-
нителния канал на шафта е разположен отвор, чрез 
запушването на който операторът може да контро-
лира негативното налягане (Фиг. 4). Литотрипсията на 
конкремента се извършва с 365 μ лазерен светловод 
и 80/100W Holmium:YAG лазер. Малките по размер 
фрагменти се аспирират през шафта покрай нефро-
скопа в колекторен съд, свързан със страничния ка-
нал на шафта с помощта на активната аспирация на 
промивната течност. По-големите фрагменти могат 

Фиг. 1 Модифициран шафт за 
перкутанен достъп с допълнителен 
канал за аспирация

Фиг. 2 Въвеждане на модифицира-
ния шафт с обтуратор 

Фиг. 3 Рентгенов образ на извърш-
ване на mini-PNL с модифициран 
шафт с активна аспирация

Фиг. 1

Фиг. 2 Фиг. 3
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да бъдат аспирирани през шафта чрез изваждане на 
нефроскопа до нивото на допълнителния канал на 
шафта (Фиг. 5,6). В края на процедурата се поставя 
нефростома 12 Fr за 24 часа.

За оценка на терапевтичния резултат при всички 
пациенти постоперативно бяха извършени образни 
изследвания - трансабдоминална ехография, след 
сваляне на нефростомата и обзорна рентгенография 
на 1ви и 3ти следоперативен месец. Ефективността на 
операцията беше определяна по липсата на остатъч-
ни фрагменти от конкрементите. Оперативното време 
беше изчислявано от момента на позициониране на 
пациента на операционната маса в положение за опе-
рация и подготовка на оперативното поле, до завърш-
ването на операцията. Безопасността на методите 
беше определяна по честотата на интра- и постопера-

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

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

Фиг. 6 Аспирирани фрагменти от конкремента

Фиг. 4

Фиг.6

Фиг.5

тивните усложнения класифицирани по модифицира-
ната скала на Clavien-Dindo. Критерий за постопера-
тивен фебрилитет беше наличието на фебрилитет ≥ 
38,5о С в постоперативния период, без наличието на 
диагностични критерии за сепсис.

Сравнителният анализ на базата данни от двете гру-
пи пациенти се извърши чрез Student t-test, Pearson 
chi-square и Fisher`s exact test при ниво на значимост p 
< 0,05. Анализите бяха извършени със SPSS v.19.

РЕЗУЛТАТИ 
Предоперативните демографски и клинични ха-

рактеристики на пациентите бяха сравними в две-
те групи (Таблица 1). Не се установи сигнификантна 
разлика в средния размер на конкрементите в двете 
групи (19.9±4.9 vs 19.0±3.7 mm, p=0.334), като 81.1% от 



15

О. Гъцев,  и кол.  •  Сравнително проучване на минимално-инвазивната перкутанна нефролитотрипсия със стандартен...

Таблица 1. Предоперативни демографски и клиничнки характеристики на пациентите
Mini-PNL Aspiration-PNL p-value

Средна възраст (години ±SD) 52.56±12.07 50.81±10.49 0.471
Съотношение мъже/жени 50.5%/49.5% 54.8%/45.2% 0.677
BMI (kg/m2±SD) 26.44±2.87 25.89±2.43 0.331
Позитивна предоперативна урокултура 16 (16.8%) 1 (3.2%) 0.054
Рецидивна литиаза (n,%) 28 (29.5%) 4 (12.9%) 0.066
Повърхност на конкремента (mm2 ±SD) 250.55±127.16 224.43±94.36 0.295
Средна ширина на камъка (mm ±SD) 15.21±4.50 14.68±3.72 0.553
Средна дължина на камъка (mm ±SD) 19.94±4.93 19.00±3.73 0.334
Среден предоперативен серумен креатинин (µmol/l ±SD) 85.01±21.26 87.11±18.83 0.615
Предоперативен серумен Hg (g/l ±SD) 143.12±14.32 147.81±11.44 0.100
Предоперативен анестезиологичен риск по ASA (n, %)

ASA 1 клас
ASA 2 клас
ASA 3 клас

40 (42,1%)
46 (48.4%)

9 (9.5%)

18 (58.1%)
12 (38.7%)

1 (3.2%)
0,232

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

77 (81.1%)
18 (19%)

28 (90.3%)
3 (9.7%)

0,458

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

69 (72.6%)
11 (11.6%)

2 (2.1%)
3 (3.2%)
5 (5.3%)
2 (2.1%)
3 (3.2%)
0 (0%)

24 (77.4%)
1 (3.2%)
0 (0%)

2 (6.5%)
1 (3.2%)
2 (6.5%)
0 (0%)

1 (3.2%)

0.363

Guy`s stone score n (%)
GS I
GS II
GS III

74 (77.9%)
19 (20%)
2 (2.1%)

24 (77.4%)
5 (16.1%)
2 (6.5%)

0.455

Степен на хидронефроза n (%)
Без хидронефроза
I степен хидронефроза
II степен хидронефроза
III степен хидронефроза

50 (52.6%)
1 (1.1%)

27 (28.4%)
17 (17.9%)

6 (19.4%)
3 (9.7%)

11 (35.5%)
11 (35.5%)

0.002

пациентите с извършена стандартна mini_PNL и 90.3% 
лекувани с модифициран аспирационен шафт имаха 
солитарен конкремент (p=0.458).

Ефективността на метода след една процедура и 
на 3ти следоперативен месец в двете групи беше срав-
ним (92.6% vs 93.5%, p=0.863 и 95.8% vs 96.8%, p=0.807, 
при стандартния и модифициран аспирационен шафт 
(Таблица 2). Средното оперативното време и средният 
болничен престой бяха по-кратки при групата паци-

енти с аспирационен шафт (38.7±10.0 vs 36.1±7.6 min, 
p=0.185 and 3.6±1.1 and 3.1±0.4 days, p=0.013, респек-
тивно). Не се установи статистически сигнификантна 
разлика в постоперативните усложнения (10.5% vs 
6.5%, p=0.718) и постоперативния спад на хемоглоби-
на (9.2±6.2 vs 8.2±3.5, p=0.436).

ОБСЪЖДАНЕ
Перкутанната нефролитотрипсия (PCNL) е метод 
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на избор при лечението на коралиформени, големи 
по обем и множествени конкременти8. Планирането 
и изпълнението на точният перкутанен достъп до бъ-
брека оказва решаващо значение за изхода от интер-
венцията. Установено е, че свързаните с достъпа ус-
ложнения са сравнително редки, при извършване на 
пункция на бъбрека през папилата на желаната чашка, 
с  което до голяма степен се избягва опасността от за-
сягане на интерлобарен или сегментен клон на бъб-
речната артерия9,10 . Въпреки, това при стандартната 
техника на PCNL при която се извършва дилатация на 
нефростомен канал до 30 Fr, риска за нараняване на 
големите кръвоносни съдове е по-висок 11.

Минимално-инвазивната перкутанна нефролитот-
рипсия (mini-PNL) е въведена в клиничната практика 
с цел да се намали риска от хеморагични усложнения 

свързани с размера на перкутанния  тракт. Намалява-
не на размера на използваните инструменти е свър-
зано и някои негативни ефекти, като невъзможност за 
екстракция на по-големи фрагменти, удължаване на 
оперативното време, повишаване на интрареналното 
налягане и др.12 Повишеното интраренално налягане 
и интраренален рефлукс по време на операцията са в 
основата за настъпване на септични усложнения, или 
навлизане на голямо промивна течност в кръвния ток 
при продължителна операция.  Тези относителни не-
достатъци на оперативната техника на mini PNL бяха 
отстранени с въвеждаето на super-mini PNL от Zeng 
et al.13 Предимствата на конструирания от Zeng et al. 
модифициран шафт за достъп с активна аспирация са 
ефективна и бърза евакуация  на фрагментите, ниско 
интраренално налягане на иригационната течност, 

Таблица 2 Резултати
Mini-PNL Aspiration- PNL p-value

Ефективност след една процедура (n,%) 88 (92.6%) 29 (93,5%) 0,863
Tubeless процедура (без нефростома) (n,%) 2 (2.1%) 1 (3.2%) 0.722
Пункция (n, %)
Долна група чашки
Средна група чашки
Горна група чашки

88 (92.6%)
5 (5.3%)
2 (2.1%)

27 (87.1%)
1 (3.2%)
3 (9.7%)

0.160

Среден размер на остатъчни камъни (n,mm) 7 (6.86) 2 (7.5) 0.716
Допълнителни процедури (n,%)

SWL
URS
Екстракция на стент JJ

2 (2.1%)
1 (1.1%)
3 (3.2%)

0 (0%)
0 (0%)

1 (3.2%)

0.801

Средно оперативно време (мин ±SD) 38.8±10.02 36.1 ± 7.67 0,185
Лечение на резидуални фрагменти (n,%)

SWL 2 (2,1%) 1 (3.2%) 0.722
Следоперативен спад на Hg g/l (mean±SD) 9.18±6.22 8.26±3.55 0.436
Ефективност на 3ти следоперативен месец (n,%)

Без остатъчни камъни
Остатъчни камъни

91 (95.8%)
4 (4.2%)

30 (96.8%)
1 (3.2%)

0.807

Постоперативни усложнения (n,%)
Clavien I
Clavien II
Clavien IIIA

5 (5.3%)
1 (1.1%)
3 (3.2%)

1 (3.2%)
0 (0%)

2 (6.5%)

0.760

Лечение на усложненията (n,%)
URS
Стент JJ

Медикаментозна терапия

1 (1.1%)
4 (4.2%)
5 (5.3%)

0 (0%)
1 (3.2%)
1 (3.2%)

0.890

Болничен престой (дни ± SD) 3.61±1,1 3.1±0.37 0,013
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липса на миграция на фрагменти от кмъка в кухинната 
система на бъбрека, както и подобрена визуализация 
от непрекъснатия поток промивна течност през ири-
гационния и аспирационния канал.

Честотата на пълно премахване на конкремента 
при хирургична процедура върху  бъбрека е параме-
тър показващ ефективността на метода14. В настояще-
то проучване сравнихме ефективността на mini-PNL 
извършена със стандартен перкутанен шафт (18Fr) 
и mini PNL s модифициран аспирационен шафт, като 
размера на конкрементите в двете групи и предопе-
ративните характеристика на пациентите не показа-
ха сигнификантна разлика. В нашата серия пациенти 
ефективността на метода при употребата на модифи-
циран аспирационен шафт след 1 процедура и на 3ти 
следоперативен месец, показа по-висока ефективност 
без статистически значима разлика (92.6% vs 93.5%, 
p=0.863 и 95.8% vs 96.8%, p=0.807, при стандартния и 
модифициран аспирационен шафт, респективно). По-
стигнатата ефективност на mini-PNL при пациентите 
със стандартен шафт съвпада с докладваните в данни 
в литературата15-17.  Резултатите на Zeng et al, в изслед-
ване включващо 2790 пациенти с super-mini PNL през 
един нефростомен тракт са 89% пълно отстраняване 
на камъка, което кореспондира и с резултатите при 
нашата серия пациенти при които операцията е из-
вършена с аспирационен шафт.18 Подобни резултати 
са представени и в друго голямo проучване с извър-
шена mini-PNL на 3136 пациенти с пълно отстранява-
не на камъка в 91% 19. Друго проучване на super-mini 
PNL при камъни със среден размер на камъка 2,4 см 
върху 59 пациенти докладва ефективност от 91,5% и 
средно оперативно време 32,9 минути, което съответ-
ства с  постигнатите от нас резултати. 20.

В изследваната серия пациенти установихме 
по-кратко средно оперативно време в групата на 
пациентите с аспирационен шафт (38.8±10.02 и 
36.1±7.67, p=0,185. Това се дължи на подобрената 
иригация и аспирация при тази модифицирана техни-
ка, която намалява риска за миграция на фрагменти 
от камъка по време на литотрипсията и по-лесната и 
бърза евакуация през аспирационния шафт 21.

Сравнителният анализ на безопасността при из-
ползването на двете техники в настоящето проучва-
не не установи сигнификантна разлика в честотата на 
интра- и постоперативните усложнения между двете 
групи пациенти, въпреки сигнификантно по-висока-

та честота на доказана позитивна предоперативна 
урокултура в групата пациенти с извършена mini-PNL 
със стандартен перкутанен шафт (16,8% срещу 3,2%, 
p=0,054). Не се установи и сигнификантна разлика в 
средния спад на Hgb (9,18±6.22 и 8,26±3.55, p=0,436).

Сравняването на средния болничен престой и не-
обходимостта от допълнителни процедури също не 
установи сигнификантни разлики между двете групи 
пациенти. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резултатите от сравнителния анализ на mini-PNL 

с модифициран аспирационен шафт  и тези със стан-
дартен шафт за достъп установиха, че в групата паци-
енти подложени на лечение с модифициран аспира-
ционен шафт за перкутанен достъп ефективността на 
метода беше по-висока, а средното оперативно вре-
ме по-кратко. 
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РЕЗЮМЕ
Въведение и цел: Ендоурологичното лечение на конкременти инклавирани 
в проксимална трета на уретера може да бъде е предизвикателство при големи 
размери на камъка, наличието на изразен оток и пролиферация на лигавицата, 
локално възпаление и други фактори, които затрудняват достъпа до камъка, ви-
димостта, литотрипсията и могат да бъдат предпоставка за различни по вид ус-
ложнения. С технологичния напредък и с подобряване на ендоскопите е се повиши  
ефективността и безопасността, на уретероскопията, което я направи първи метод 
на избор при лечение на големи инклавирани камъни в проксималния уретер. 
Целта на нашето проучване е да оценим ефективността и безопасността на ретро-
градната уретероскопия при лечението на инклавирани камъни в проксималната 
част на уретера с големина ≥ 10 мм.
Материал и методи:  Извърши се ретроспективно проучване на медицинските 
досиета на 455 пациенти, при които е извършена уретероскопия и литотрипсия на 
конкремент в уретера  в периода от м. януари 2016 до м. юни 2018 година. 77 от 
тези пациенти имаха инклавиран камък в проксималната част на уретера с раз-
мери ≥10 mm, като при 59 от тях (76.6%) камъка беше с размери  от 10 до 15 
mm , а при 18 ( 23.4%)  ≥ 15 mm. Уретероскопията беше извършена със  семи-
ригидни урететоскопи (Olympus, Germany) с размери 8.6 и 6.4 Fr, а литотриспията 
– Holmium:YAG  лазер (VersaPulse PowerSuite, Lumenis) .  Флексибилен уретероскоп 
се използва в случаите с извит уретер или ретроградна репозиция (ретропулсия) 
на камъка. Извърши се сравнителен анализ на  данните на пациентите – предо-
перативната характеристика, ефективност на метода , оперативно време, интра- и 
постоперативни усложнения.
Резултати: Средната възраст на пациентите беше - 53.2±13.4 години , а средния 
размер на кaмъните - 14.1 ±.4.9 mm. При 28,6% от пациентите е снета анамне-

Сравнителен анализ за ефективността и 
безопастността на ретроградната уретероскопия 
при лечението на камъни инклавирани в 
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ABSTRACT
Introduction and objective: Management of large impacted proximal ureteral stones 
is often challenging due to the presence of mucosal edema, inflammation and angu-
lations of the ureter. Improvements in ureteroscopic technology increased the efficacy 
and safety of ureteroscopy (URS) as a first-line treatment in large impacted stones in 
the proximal ureter.  The objective of this retrospective study is to evaluate the efficacy 
and safety of URS for the management of impacted proximal ureteral stones ≥ 10 mm.
Material and methods: The medical records of 455 patients with ureteral stones, who 
underwent ureteroscopy and intracorporeal lithotripsy between January 2016 and June 
2018 were retrospectively reviewed. 77 patients had impacted stones ≥ 10 mm locat-
ed in the proximal ureter – 59 (76.6%) were stones sized 10÷15 mm and 18 (23.4%) 
– stones ≥ 15 mm. URS was performed with 8.6 or 6.4Fr semirigid ureteroscope and 
Holmium laser. Flexible URS was performed in cases with tortuous ureter or stone retro-
pulsion. Data on patients’ preoperative characterstics, stone-free rates, operating times, 
intra- and postoperative complications were analyzed. 
Results: Patients’ mean age was 53.2±13.4 years and mean stone size – 14.1±.4.9 
mm. 28.6% of the patients had previous unsuccessful shockwave lithotripsy of the stone. 
Mean operative time was 44.3±16.4 min and overall success rate – 83.1%. 66.2% of 
patients were treated with semirigid URS and 33.8% - with flexible URS. On subgroup 
analysis patients with stones 10÷15 mm and patients with stones ≥ 15 mm had similar 
preoperative characteristics. Success rate after a single procedure was higher and op-
erating times significantly shorter in the subgroup of stones sized 10÷15 mm (86.4% 
vs 72.2%, p=0.159 and 42.2±13.6 vs 51.3±22.3 min, p=0.040, respectively). There 
were no statistically significant differences between the two subgroups in intraoperative 
stent JJ placement (32.2% vs 50.0%, p=0.339), stone retropulsion (20.3% vs 22.2%, 
p=0.848) and overall postoperative complications rate (10.2% vs 0%, p=0.162). 
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за за предшестваща неуспешна екстракорпорална литотрипсия (SWL). Средното 
оперативно време беше 44.3±16.4 min. Общия успех на процедурата е 81.3%. При 
66.2% от пациентите беше извършена ригидна уретероскопия, а при 33.8% - фле-
ксибилна уретероскопия.  Пациентите от групите с големина на камъка от10 до 15 
mm и  ≥ 15 mm имат сходни предоперативни характеристики. Успехът след една 
процедура беше по-висок, а оперативното време по-кратко, при пациентите  с раз-
мери  на камъка от 10 до 15 mm спрямо групата с размери на камъка ≥ 15 mm. 
(86.4% vs 72.2%, p=0.159 и 42.2±13.6 vs 51.3±22.3 min, p=0.040, респективно). 
Не се установи сигнификатна разлика в честотата на постоперативното поставяне 
на уретерален стент (32.2% vs 50.0%, p=0.339), ретроградната репозиция на ка-
мъка (20.3% vs 22.2%, p=0.848) и в честотата на постоперативните усложнения 
(10.2% vs 0%, p=0.162).
Заключение:  Резултатите от това ретроспективно проучване показаха, че уре-
тероскопията е безопасен и ефективен метод за лечение при пациенти с голям по 
размер и инклавиран камък в проксималната трета на уретера. По-големият раз-
мер на камъка е показател за по-нисък успех след една процедура, но не оказва 
неблагоприятно влияние върху общата честота на усложненията. 

Conclusion: The results of this study suggest that URS is a safe and effective treatment  
for management of patients with large impacted proximal ureteral stones. Larger stone 
size was a predictor of lower success rate after a single procedure.

ВЪВЕДЕНИЕ
Изборът на метод за лечение на камъни инкла-

вирани в проксималната част на уретера  е дис-
кутабилен въпрос и често е предизвикателство 
пред уролога. Различните терапевтични възмож-
ности, като медикаментозна експулсивна тера-
пия (МЕТ), екстракорпорална литотрипсия (SWL), 
уретероскопия (URS), перкутанна антеградна 
уретероскопия, лапароскопска или отворена 
уретеролитотомия са с различна ефективност и 
безопасност1. 

Успехът на лечението зависи от множество 
фактори включващи характеристиката на кон-
кремента (размер, локализация, химичен състав), 
наличие на анатомични особености и аномалии 
на уретера, наличието на мукозен едем около 
конкремента, степента и давността на бъбречна-
та обструкция, наличен инструментариум и опит 
на оператора1,2. С развитието на технологиите и 
усъвършенстване на ендоскопите и енергиините 
източници се повиши ефективността и безопас-
ността на ендоурологичните методи за лечение 
на камъни в уретера. В много клинични центро-
ве уретероскопията стана първи метод на избор 
при лечение на големи инкавирани камъни в 
проксималния уретер. Въпреки, че уретероско-
пията е инвазивен метод и изисква специфичен 

инструментариум и хирургичен опит, тя е с по-ви-
сока ефективност и с нисък процент на повторно 
лечение в сравнение с SWL2. 

Целта на нaправеното ретроспективно проуч-
ване е да оцени ефективността и безопасността 
на ретроградната уретероскопия при лечението 
на инклавирани камъни в проксималната част на 
уретера с големина ≥ 10 mm.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Направихме ретроспективно проучване на 

медицинските досиета на 455 пациенти, при кои-
то е извършена уретероскопия по повод на ка-
мък в уретера за  периода от м. януари 2016 до 
м. юни 2018 година. Критериите за включване в 
проучването бяха възраст > 18 години, наличие 
на солитарен конкремент в проксимална трета 
на уретера с размер ≥10 mm и запазена функция 
на бъбрека. Изключващите критерии бяха въз-
раст <18 г., бременност, гломерулна филтрация 
(eGFR) < 60 ml/min/1.73m2.

При 77 от пациентите уретероскопията беше 
извършена по повод на инклавиран камък в про-
ксималната част на уретера с размери ≥10 mm, 
като при 59 от тези пациенти (76.6%) камъка беше 
с размери от 10 до 15 mm, а при 18 пациента 
(23.4%) с размер ≥ 15 mm. Предоперативните 
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изследвания включваха анамнеза и физикален 
статус, лабораторни изследвания (урина, кръв-
на картина, биохимия) и образна диагностика 
(ехография и рентгено контрастно изследване 
- венозна урография или компютърна томогра-
фия). Размерите на камъка бяха определени по 
най-дългия и най-късия диаметър, измерени на 
рентгенологичните изследвания. 

Уретероскопията беше извършвана под реги-
онална спинална анестезия, под рентгенов кон-
трол с ригиден урететоскоп с размери 8.6 или 6.4 
Fr (Olympus, Germany). Литотрипсията на конкре-
мента беше извършвана с 80-100 W Holmium:YAG 
laser (VersaPulse PowerSuite, Lumenis,) при енер-
гия 0.6-1.2 J и честота 15-25 Hz. След извършване 

на литотрипсията на конкремента по-големите 
фрагменти бяха екстрахирани с кошничка за из-
вършване на химичен анализ. За постоперативен 
дренаж беше използван уретерален катетър за 
24-48 часа или уретерен стент за период от 2-4 
седмици по преценка на оператора. Флексиби-
лен уретероскоп се използва в случаите с нагъ-
нат или силно извит  уретер,  или ретроградна 
репозиция на камъка или част от него по време 
на операцията в колекторната система на бъбре-
ка.

Извършихме се сравнителен анализ на пре-
доперативните характеристики на групите паци-
енти и оценка на ефективността и безопасността 
на метода. Ефективността (stone free rate - SFR) на 

Фиг. 1. Фиг. 2.

Фиг. 5.Фиг. 3. Фиг. 4.

Фиг.1 до Фиг. 5 Семиригидна уре-
тероскопия за камъни инклавирани 
в проксимална трета на уретера
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Табл. 1. Предоперативни демографски и клиничнки характеристики

Брой пациенти Минимална 
стойност

Максимална 
стойност Средна стойност P-value

Възраст (години) 77 19 76 53.17 13.433
BMI (индекс на телесната маса) 77 23.0 36.0 29.350 3.6979
Предоперативен Hb 77 73 190 142.25 18.520
Предоперативен серумен кратинин 77 53 642 118.00 91.117
Дължина на камъка (мм) 77 10 38 14.09 4.990
Ширина на камъка (мм) 77 5 26 9.32 2.802
Повърхност на камъка (мм2) = LxWx3,14x0,25 77 39.25 775.58 111.2151 92.68937
Оперативно време (мин) 77 15 120 44.36 16.375
Големина на остатъчните фрагменти (мм) 13 3 7 5.08 1.038
Болничен престой  (дни) 77 2 10 3.08 1.644
postoperative Hg 77 77 181 138.30 17.199
Постоперативен серумен креатинин 77 50 461 104.95 69.254
Брой на камъните 77 1 5 1.27 .772
Valid N (listwise) 13

Табл. 2. Характеристики на пациентите разделени по групи според размера на камъка
Групи:

I група( 10-15мм)
II група ( >15 мм)

Брой Средна стойност p-value 

Възраст ( години )
10-15 мм 59 52.58 11.938

>15 мм 18 55.11 17.756

BMI (Индекс на телесната маса)
10-15 мм 59 29.287 3.6741

>15 мм 18 29.557 3.8755

Предоперативен хемоглобин (Hb)
10-15 мм 59 142.49 18.969

>15 мм 18 141.44 17.457

Предоперативен кратинин 
10-15 мм 59 122.34 102.795

>15 мм 18 103.78 28.031

Дължина на камъка (мм)
10-15 мм 59 11.98 1.925

>15 мм 18 21.00 5.719

Ширина на камъка (мм)
10-15 мм 59 8.58 1.380

>15 мм 18 11.78 4.506

Повърхност на камъка (мм2) = LxWx3,14x0,25
10-15 мм 59 81.7864 23.62499

>15 мм 18 207.6761 153.77333

Оперативно време (мин)
10-15 мм 59 42.25 13.644

>15 мм 18 51.28 22.307

Постоперативен хемоглобин (Hb)
10-15 мм 59 138.66 17.947

>15 мм 18 137.11 14.887

Постоперативен кратитнин 
10-15 мм 59 108.14 77.990

>15 мм 18 94.50 23.218

Болничен престой (дни)
10-15 мм 59 3.15 1.760

>15 мм 18 2.83 1.200
Брой на камъните  10-15 мм 59 1.34 .863

>15 мм 18 1.06 .236
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операцията беше определяна на 1-ва постопера-
тивна седмица и 1-ви постоперативен месец по 
липсата на остатъчни фрагменти от конкремен-
тите или наличието на остатъчни фрагменти с 
размери под 3 мм при контролното ехографско 
изследване и обзорна рентгенография. Безопас-
ността на методите беше определяна по честота-
та на интра- и постоперативните усложнения. 

Статистическият анализ беше извършен с SPSS 
v.19.0 (SPSS Corporation, USA). Приложени бяха 
Ficher’s exact test и Chi square test за сравнение 
на категорийни променливи и Student’s t-test за 
сравнение на метрични променливи. Стойност 
на p<0.05 беше считана за статистически значи-
ма. (Табл. 1)

РЕЗУЛТАТИ
Предоперативните характеристики на паци-

ентите са представени в Табл. 1. Средната възраст 
на пациентите беше - 53.2±13.4 години. Средния 
размер на камъните беше  14.1±.4.9 mm. При 24.7 
% от пациентите имахме анамнестични данни за 
предишни конкременти. При 28.6% от пациенти-
те беше извършена една или няколко предше-
стващи SWL, без успех. Само при 18.2% от всички 
пациенти не се установяви предоперативно хи-
дронефроза.  При 11 пациенти (14.3%)  беше оси-
гурен предоперативен дренаж на урината чрез 
уретерален стент JJ, a при 1 пациент чрез перку-
танна нефростома. Повечето пациенти бяха оце-
нени предоперативно като анестезиологичен 

риск, като ASA I (36,4%). Най-честите придружа-
ващи заболявания бяха: артериална хипертония 
(59.7%) и захарен диабет 18,2%. Средното опера-
тивно време беше 44.3±16.4 min. При 66.2% от па-
циентите беше извършена ригидна уретероско-
пия, а при 33.8% - флексибилна уретероскопия. 
Успех при една процедура постигнахме общо 
при  81.3% от пациентите. В Табл. 2  са предста-
вени характеристиките на пациентите разделени 
по групи според размера на камъка. Пациенти-
те от  двете групи имат сходни предоперативни 
характеристики. Успехът след една процедура 
беше по-висок, а оперативното време по-кратко, 
при пациентите с  размери на конкремента от 10 
до 15 mm в сравнение с тези с размер ≥ 15mm 
(86.4% vs 72.2%, p=0.159 and 42.2±13.6 vs 51.3±22.3 
мин, p=0.040, респективно ) . Не се установи сиг-
нификатна разлика в честотата на поставянето 
на уретерален стент JJ  постоперативно (32.2% 
vs 50.0%, p=0.339), в честотата на ретроградната 
репозиция на камъка (20.3% vs 22.2%, p=0.848) 
и в честотата на постоперативните усложнения 
(10.2% vs 0%, p=0.162). Най-чесото постопера-
тивно усложнение беше бъбречната колика 2.6%, 
която беше лекувана консервативно. Maкроскоп-
ската характеристика на камъните е представена 
на Фиг. 6.

ОБСЪЖДАНЕ
През последните години чесотота на уролитиаза-

та значително се повиши, като камъните в уретера са 
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нейната най-честа клинична изява. Медикаментозно 
експулсивната терапия е важна част от алгоритъма за 
лечение на камъните в уретера, но ефективността й 
зависи от големината и местопложението на камъка. 
R.Morse  и  M.Resnick съобщават за висок процент на 
спотанна елиминация на камъни с размери   <5 mm, 
но само при 22%  спонтанна елиминация на конкре-
менти разположени в проксималната част на уретера.3 

Най-често камъните в проксималната част на уретера 
трябва да бъдат лекувани хирургично, но все още е 
дискутабилен въпроса кой метод е най-подходящ. 
Като метод за лечение могат да се приложат екстра-
корпорална литотрипсия (SWL), уретероскопия (URS), 
перкутанна антеградна уретероскопия, лапароскоп-
ска или отворена уретеролитотомия 1.

 През последните години ендоскопските операции 
за отстраняване на камъни от уретера напълно измес-
тиха отворената хирургия. SWL е един от основните 
методи на избор при лечение на камъни в прокси-
малната част на уретера, поради своята неинвазив-
ност, липса на необходимост от анестезия и кратък 
болничен престой. Но лечение на по-големи или ин-
клавирани конкремнти в проксималната част на уре-
тера, ефективността на метода  намалява, което води 
до повишена честота на повторно лечение. Различни 
автори докладват ефективност на SWL от 50% до 79% 
при лечение на камъни с големина >10 mm4-6 и много 
висок процент  до 65% на повторно лечение.7  С тех-
нологичния напредък и усъвършенстване на ендос-
копите и енергиините източници, през последните 
години уретероскопията с лазерна литотрипсия стана 
метод на избор за лечение на инклавирани конкре-
менти в проксималната част на уретера.8 Операцията 
може да бъде затруднена от прегъването на уретера, 
при опита за достигане на камъка с ендоскопа, от 
отока, пролиферацията и локалното възпаление на 
лигавицата, които могат да доведат до нарушена ви-
димост 9-14. Продължителния престой на конремента 
в уретера възпрепятства оттичането на урина от бъ-
брека, което води до развитие на различна по степен 
хидронефроза и увреждане на бъбречната функция. 15 
По време на операцията, поради дилатацията на уре-
тера над нивото на камъка, той или част от него може 
да бъде върнат в колекторната система на бъбрека. В 
нашето клинично проучване ретропулсия на конкре-
мента имаше при 20.8% от пациетите, като в теи слу-
чаи за литотрипсията на камъка беше използван фле-

ксибилен уретерореноскоп. Пълното отстраняване на 
камъка в една процедура при настоящото проучване 
беше постигнато при 81,3% от пациентите. Получени-
те резултати корелират с тези от предшестващи ран-
домизирани проучвания на други автори.16,17 В CROES, 
Ureteroscopy Global Study се съобщава за извършва-
не на уретероскопия за лечение на уретерни камъни 
при 9681 пациента, като 2656 от тях са с камък в про-
ксималната част на уретера, 1980 в средната и 4479 
в дисталната част.  Най-висок SFR постигат в групата 
пациенти с камък в дисталната част, 94.2%. В групата 
пациенти с камък в проксималната част на уретера 
успеха е 84.5%, а при конкремент с размери >10 mm, 
SFR e 82.6%. В нашето проучване ние също устано-
вихме зависимост между големината на конкремен-
та и крайния успех от операцията, като при групата 
пациенти с камък >15mm оперативното време беше 
по-дълго и SFR по-нисък. Размерът на камъка в наше-
то не оказва неблагоприятно влияние върху общата 
честота на усложненията, която корелира с данни и 
от други проучвания.18-20 Въпреки, че уретероскопи-
ята е инвазивна процедура технологичния напредък 
и усъвършенстването на ендоскопите и енергиини-
те източници намалиха процента на усложнения и 
повишиха ефективността й. С миниатюрицацията на 
ендоскопите намаля и необходимостта от дилатация 
на уретера или предоперативното поставяне на стент 
за улесняване на достъпа с флексибилен уретероре-
носкоп до проксималната трета на уретера. С усъвр-
шенстването на флексибилните уретерореноскопи 
стана възможно едноетапното лечение на конкремн-
та дори в случаите с ретропулсия по време на урете-
роскопия. Въпреки тези подобрения на инструмента-
риума и апаратурата, резултатите от приложението на 
URS зависят и от фактори свързани с камъка и пациен-
та, както и от опита на оператора. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резултатите от това ретроспективно проучва-

не показаха, че уретероскопията е безопасен и 
ефективен метод за лечение при пациенти с го-
леми по размер и инклавирани камъни в прокси-
малната трета на уретера. По-големият размер на 
камъка е показател за по-нисък успех след една 
процедура, но не оказва неблагоприятно влия-
ние върху общата честота на усложненията. 
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в спешен и планов порядък при пациенти 
с обструкция дължаща се на уретерален 
конкремент.
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РЕЗЮМЕ
Въведение: С нарастващия брой на извършените уретероскопии (URS) в свето-
вен мащаб и с подобряване на ефективността и безопасността на тази операция 
се засили интереса към извършване на URS в спешен порядък. Все по-често при 
селектирани случаи URS се прилага, като първи метод за лечение при пациенти с 
бъбречна колика в рамките на  24 до 48 часа от началото на оплакванията. Целта на 
това изследване е да се сравни ефикасността и безопасността на спешни и планови 
URS при пациенти с уретерални камъни.
Материал и методи: Медицинските данни на 455 пациента, при които е извър-
шена уретероскопия за периода от м. януари 2016 г. до м. юни 2018 г., бяха ретрос-
пективно обработени. От тях при 170 пациенти (37,4%) беше  извършена спешна 
уретероскопия в рамките на 24-48 часа от приема в клиниката, а при 285 (62,6%) 
бе извършена URS в планов порядък. Основните показания за извършване на 
спешна URS по повод на уретерен камък бяха бъбречна колика с трудно овладя-
ване на болковия синдром, олиганурия или повишена температура, вследствие на 
уринарна инфекция.
Резултати: Предоперативните данни на двете групи пациенти бяха сравними. 
Средният размер на камъните беше значително по-голям в групата на пациентите, 
при които е извършена планова URS, в сравнение с този при групата със спеш-
на URS  (8.3 ± 2.7 срещу 10.6 ± 4.3 mm, р <0.001). Пациентите, подложени на 
спешна URS, имаха по-високи нива на креатинин (p <0.001) и бяха в по-голям 
процент с единствен бъбрек (5.9% срещу 1.8%, р = 0.052). Преобладаващото раз-
положение на камъните при плановата URS беше в проксимална трета на уретера 
(43.5%, срещу 25.3%, р = 0.001), а при спешната URS, в дистална трета на уретера 
(60.6% срещу 39.6%, р = 0.001). Процентът на успеваемост беше по-висок, а опе-
ративното време по-кратко при спешната URS в сравнение с плановата URS (97.6% 

ABSTRACT
Objective: With the growing number of ureteroscopy (URS) procedures worldwide, 
interest has been raised in emergency URS as a first-line treatment of renal colic, 
performed within 24-48h of presentation. The objective of this study is to compare the 
efficacy and safety of emergency versus elective URS in patients with ureteral stones. 
Material and methods: The medical records of 455 URS procedures performed 
between January 2016 and June 2018 were retrospectively reviewed. 170 patients 
(37.4%) underwent emergency URS within 24 hours of admission and 285 (62.6%) 
- elective URS. The main indications for emergency URS were renal colic refractory to 
analgesia, oligoanuria or fever due to obstruction from ureteral stones. 
Results: Patients‘ preoperative data were comparable. Mean stone size was significantly 
larger in the elective URS group (8.3±2.7 vs 10.6±4.3 mm, p<0.001). Patients 
undergoing emergency URS had higher creatinine levels (p<0.001) and increased 
incidence of solitary kidney (5.9% vs 1.8%, p=0.052). Predominant stone location in 
elective URS group was proximal ureter (25.3% vs 43.5%, p=0.001) and in emergency 
URS group - distal ureter (60.6% vs 39.6%, p=0.001). Success rate was higher and 
operating times shorter in the emergency URS group (97.6% vs 93.0%, p=0.031 
and 30.2±13.9 vs 37.1±15.2 min, p<0.001, respectively). There were no significant 
differences in auxilliary procedures (p=0.883) and complications rate (p=0.208).
Conclusion: Emergency URS is a safe and effective treatment method of first choice for 
selected patients with ureteric stones. The procedure shoud be performs in a specialized 
centers for the treatment of urolithiasis, having experienced team and the necessary 
equipment.
Key words: ureteroscopy, emergency ureteroscopy, renal colic, ureteral stones
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срещу 93.0%, р = 0.031 и 30.2 ± 13.9 спрямо 37.1 ± 15.2 минути, р<0.001). Не 
установихме стстистически значими разлики в броя и вида на допълнителните 
процедури  (р = 0.883) и в честотата и вида на усложненията (р = 0.208) при двете 
групи пациенти.  
Заключение: Спешната URS е безопасен и ефективен метод на първи избор при 
лечение на уретерни камъни при селектирани пациенти, в специализирани цен-
трове за лечение на уролитиазата, разполагащи с подготвени екипи и необходи-
мото оборудване.
Ключови думи: уретероскопия, спешна уретероскопия, бъбречна колика, камък 
в уретера

ВЪВЕДЕНИЕ:
Бъбречната колика вследствие на уролитиаза е 

едно от най-драматичните спешни състояния в уро-
логичната практика. Съществуват различни терапев-
тични подходи за разрешаване на този проблем при 
наличие на камък в уретера. Най-често лечението за-
почва с консервативна медикаментозна експулсивна 
терапия (МЕТ). При трудно и неефективно повлияване 
на симптоматиката или настъпване на олигоанурия 
или фебрилитет, може да се наложи извършването 
на дезобструкция с поставянето на уретерален стент 
или нефростомен катетър. При липса на спонтанна 
елиминация на камъка от уретера, дефинитивното 
лечение включва прилагането на методи, като екс-
тракорпорална литотрипсия (SWL), уретероскопия 
(URS), перкутанна антеградна уретероскопия или ла-
пароскопска уретеролитотомия1. Изборът на метод 
за лечение се определя от множество фактори, кои-
то включват характеристиката на конкремента (брой, 
размер, локализация, химичен състав), наличието на 
анатомични особености и аномалии на уретера, нали-
чието на мукозен едем около конкремента, степента и 
давността на хидронефрозата, данни за уринарна ин-
фекция, наличен инструментариум и опит на опера-
тора1,2. SWL е предпочитан метод за лечение поради 
това, че е неинвазивен, не изисква анестезия, а само 
аналгезия, често се извършва в амбулаторни условия. 
Но при лечението на камъни в уретера със SWL ос-
вен, че има някои ограничения (бременност, пациен-
ти с наднормено тегло, скелетни аномалии и др.) се 
съобщава и за висок процент на повторни и допъл-
нителни процедури. Уретероскопията е ендоскопски 
метод, който изисква специфичен инструментариум, 
условия и опит от страна на хирурга.  Но тя е високо 
ефективна и с нисък процент на повторно лечение и 

усложнения. По тези причини през последните годи-
ни URS стана метод на първи избор при лечение на 
камъни в дисталния уретер, но все още се дискутира 
дали SWL или URS трябва да бъдат първа терапевтич-
на възможност за камъни локализирани в средна и 
проксимална трета на уретера.  Технологичният на-
предък усъвършенства в значителна степен както ка-
чествата на семиригидните и флексибилни ендоскпи, 
така и енергийните източници. Тези промени заедно с 
натрупването на голям практически опит направиха 
URS ефективна и безопасна процедура, независимо 
от размера и локализацията на камъка в уретера.3.4 
Всичко това направи възможно и да се говори за из-
вършване на URS по спешност при селектирани паци-
енти с камък в уретера. 

Целта на това изследване е да се сравни ефикас-
ността и безопасността на спешни и планови URS при 
пациенти с уретерни камъни.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ:
Извършихме ретроспективен анализ на медицин-

ските данни на 455 пациента, при които е извършена 
уретероскопия за период от м. януари 2016 г. до м. 
юни 2018 г. в Клиника по Ендоурология и ЕКЛ на Боен-
номедицинска академия, София. От тях при 170 паци-
ента (37,4%) беше  извършена спешна уретероскопия 
в рамките на 24-48 часа от приема в клиниката, а при 
285 (62,6%) бе извършена URS в планов порядък. Ос-
новните показания за извършване на за спешна URS 
по повод на уретерен камък бяха бъбречна колика с 
трудно овладяване на болковия синдром, олиганурия 
или повишена температура вседствие на уринарна 
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инфекция.
Предоперативните изследвания включваха анам-

неза и физикален статус, лабораторни изследвания 
(урина, кръвна картина, биохимия) оценка на анес-
тезиологичния риск по ASA, както и образна диаг-
ностика (ехография и компютърна томография). Раз-
мерите на камъка бяха определяни от най-дългия и 
най-късия диаметър измерен на рентгенологичните 
изследвания.( Табл. 1)

Уретерореноскопиите (URS) се извършваха под 
регионална спинална анестезия и под рентгенов 
контрол, със 7.6/8.9 Fr семиригиден уретероскоп 
(Olympus, Germany) Литотрипсията беше извършвана 
с Holmium:YAG laser (VersaPulse PowerSuite, Lumenis, 
USA) при енергия 0.6-1.2 J и честота 15-25 Hz или с 
ултразвук (LUS-2, Olympus, Germany). За предотвратя-
ване на ретропулсията на фрагменти в проксимална 
посока беше използвана 3 Fr кошничка по преценка 
на оператора. След извършване на литотрипсията на 
конкремента по-големите фрагменти бяха екстрахи-
рани с кошничка за извършване на химичен анализ. 
За постоперативен дренаж беше използван уретера-
лен катетър за 24-48 часа, или уретерен стент за пери-
од от 2-4 седмици по преценка на оператора.

 Извършхме сравнителен анализ на предоператив-
ните характеристики на двете групи пациенти, както 
и ефективността и безопасността на URS извършена 
в спешен и в планов порядък. Ефективността на ме-
тода (stone free rate – SFR) беше определяна на 1ва по-
стоперативна седмица и 1ви постоперативен месец по 
липсата на остатъчни фрагменти от камъка или нали-
чието на остатъчни фрагменти с размери под 4 mm  
с ехографско изследване и обзорна рентгенография. 
Безопасността на методите беше определяна по чес-
тотата на интра- и постоперативните усложнения. 

 Статистически анализ
Статистическият анализ беше извършен с SPSS 

v.19.0 (SPSS Corporation, USA). Приложени бяха Ficher’s 
exact test и Chi square test за сравнение на категорий-
ни променливи и Student’s t-test за сравнение на мет-
рични променливи. Стойност на p<0.05 беше считана 
за статистически значима.

РЕЗУЛТАТИ:
Предоперативните данни на двете групи пациен-

тити бяха сравними. Средният размер на камъните 

беше значително по-голям в групата на пациентите, 
при които е извършена планова URS, в сравнение 
с този при групата със спешна URS  (8.3 ± 2.7 срещу 
10.6 ± 4.3 mm, р <0.001). Пациентите, подложени на 
спешна URS, имаха по-високи нива на креатинин (p 
<0.001) и бяха в по-голям процент с единствен бъб-
рек (5.9% срещу 1.8%, р = 0.052). Преобладаващото 
разположение на камъните при плановата URS беше 
в проксимална трета на уретера (43.5% срещу 25.3%, р 
= 0.001), а при спешната URS в дистална трета на уре-
тера (60.6% срещу 39.6%, р=0.001). Предоперативните 
характеристики на пациентите са представени в Таб-
лица 1. 

Процентът на успеваемост беше по-висок, а опе-
ративното време по-кратко при спешната URS в срав-
нение с плановата URS (97.6% срещу 93.0%, р = 0.031 
и 30.2 ± 13.9 спрямо 37.1 ± 15.2 минути, р <0.001). Не 
установихме стстистически значими разлики в броя 
и вида на допълнителните процедури  (р = 0.883) и в 
честотата и вида на усложненията (р = 0.208) при две-
те групи пациенти.  Болничния престой бе сигнифи-
канто по-голям в групата на спешните уретероскопии 
(3.56 ± 2.1 дни спрямо 2.88 ± 1.6 дни, p=0.00).     На 
таблица 2 са представени резултатите от направеното 
проучване, а във фигура 1 данните за макроскопска-
та характеристика на лекуваните камъни. На фигура 2 
до фигура 5. са предствени рентгенографии на семи-
ригидна уретероскопия извършена по спешност при 
камни в уретера.

ОБСЪЖДАНЕ:
Като една от най-честите причини за коремна бол-

ка се определя бъбречната колика, която засяга 5%-
10% от населението в световен мащаб. 5 В развитите 
страни този процент достига до 15%, а в Близкоя Из-
ток дори до 25% 6. Това е и причината над 1 милион 
пациента да са потърсили спешна медицинска помощ 
за една година в САЩ. 7   Насоките на EAU и AUA дават 
препоръки за лечението на бъбречната колика. Когато 
медикаментозна експулсивна терапия не е ефектив-
на и с нея не може да се овладее болковия синдром, 
може да се наложи да се постави уретерален стент или 
нефростомен катетър1, 8, 9 . Тези процедури могат да 
осигурят незабавно облекчаване на симптомите и ако 
не последва спонтанна елиминация на конкремента 
се извършва SWL,  или уретероскопия (URS), които по-
настоящем са основните методи за лечение на симп-
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Табл. 1. Предоперативни характеристики на пациентите
Показатели Emergency URS Elective URS p-value
Средна възраст (години ± SD)  51.6 ± 15.0   52.2 ± 13.7 0.113
Съотношение мъже/жени (%) 63.5%/36.5% 60.4%/39.6% 0.500

Body Mass Index (SD)          28.8 ± 3.48        28.7 ± 3.49     0.440

Страна
         Дясна
         Лява
         Двустранно

44.7%
52.9%
2.4%

44.6%
55.1%
0.4%

0.137

Средна дължнина на конкремента (мм ± SD)   8.3 ± 2.75 10.6 ± 4.3 0.000
Средна ширина на конкремента (мм ± SD) 5.9 ± 1.8   7.3 ± 2.4 0.003
Локализация на конкремента в уретера
         Проксимална трета
         Средна трета
         Дистална трета
         Повече от една локализация

25.3%
11.2%
60.6%
3.0%

43.5%
11.6%
39.6%
5.3%

0.001

Степен на хидронефроза
         Без хидронефроза
         I-ва степен
         II-ра степен
         III-та степен

11.2%
17.1%
48.8%
22.9%

23.5%
21.4%
35.1%
20.0%

0.002

Среден предоперативен серумен креатинин (µmol/l ± SD) 154.7 ± 168.2 103.8 ± 48.7 0.000
Среден предоперативен серумен хемоглобин (nmol/l ± SD)        138.1 ± 19.4 141.8 ± 15.6 0.009
ASA
          Class I
          Class II
          Class III

50.6%
29.4%
20.0%

43.2%
34.0%
22.8%

0.306

Табл. 2. Резултати
Показатели Emergency URS Elective URS p-value
Ефективност след една процедура (n,%) 166 (97.6%) 265 (93.0%) 0.031
Инклавиран конкремент 61 (35.9%) 129 (45.3%) 0.050
Болничен престой (дни ± SD) 3.56 ± 2.1 2.88 ± 1.6 0.000
Средно оперативно време (min ± SD) 30.19 ± 13.9 37.15 ± 15.2 0.000

Допълнителни процедури (n,%)
SWL
Extractio Stent JJ
Поставяне на Stent JJ

2 (1.2%)
38 (22.4%)

0 (0%)

3 (1.1%)
66 (23.2%)

1 (0,4%) 0.883

Интраоперативни усложнения (n,%)
         Перфорация
         Миграция на конкремент

0 (0%)
6 (3,5%)

2 (0,7%)
28 (9,8%) 0.025

Постоперативни усложнения (n,%)
Фебрилитет >38,5 C
Бъбречна колика

13 (7.6%)
3 (1.8%)

10 (3.5%)
6 (2.1%) 0.208
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томатични уретерни камъни.10,11 Изборът на метод за 
лечение се определя от множество фактори, които 
включват характеристиката на конкремента (брой, 
размер, локализация, химичен състав), наличието на 
анатомични особености и аномалии на уретера, нали-
чието на мукозен едем около конкремента, степента 
и давността на хидронефрозата, данни за уринарна 
инфекция, наличен инструментариум и опит на опе-
ратора1,2  SWL е предпочитан метод за лечение поради 
това, че е неинвазивен, не изисква анестезия, а само 
аналгезия, често се извършва в амбулаторни условия. 
Но при лечението на камъни в уретера със SWL ос-
вен, че има някои ограничения (бременност, пациен-
ти с наднормено тегло, скелетни аномалии и др.) се 
съобщава и за висок процент на повторни и допъл-
нителни процедури. Уретероскопията е ендоскопски 
метод, който изисква специфичен инструментариум, 
условия и опит от страна на хирурга.  Но тя е високо 
ефективна и с нисък процент на повторно лечение и 
усложнения. По тези причини през последните годи-
ни URS стана метод на първи избор при лечение на 
камъни в дисталния уретер, но все още се дискутира 
дали SWL или URS трябва да бъдат първа терапевтич-
на възможност за камъни локализирани в средна и 
проксимална трета на уретера12. 

    URS ефективна и безопасна процедура, незави-
симо от размера и локализацията на камъка в урете-
ра.3.4 Всичко това направи възможно и да се говори 
за извършване на URS по спешност при селектирани 
пациенти с камък в уретера. 

     В настоящото ретроспективно проучване срав-
нихме ефективността от извършването на уретеро-
скопия в спешен порядък,  24 до 48 часа от начало-
то на оплакванията, като първи метод на лечение, с 
тeзи извършени в планови условия уретероскопии 
по повод на камък в уретера. Постигнатите от нас ре-
зултати корелират с данните съобщени от други ав-
тори. Ретроспективно проучване на L. Osorio и сътр.  
постигат пълно премахване на камъка в една сесия 
при спешна уретероскопия в 92,4% от случаите, при 
среден размер на конкремента 9,1mm, като локализа-
цията на камъка при 90,3% от пациентите е в дистал-
на трета на уретера.13 В подобно проучване Al Ghazo 
и сътр. Съобщават за 90,6% ефективност при спеш-
на уретероскопия при среден размер на камъка 9,2 
mm, при 61,1% дистална локализация3.  W, Shabana и 
сътр. също описват ефективност от 90,5% при спешни 
уретероскопии, спрямо 97,8% при планови пациенти 
в свое проспективно проучване. В изследването са 
включени пациенти с камъни до 5 mm, разположени 
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Фиг. 1.  Данни за макркоспокската характеристика на лекуваните камъни.
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в дистална трета на уретера. 14 
Честотата на постоперативни усложнения между 

двете групи в нашето изследване беше сравнима. В 
свое изследване S. Yousef Matani  и сътр. се сравяват 
ефективността на спешната и планова уретероско-
пия, като установяват че най-честото усложнение е 
травма на уретера при 7% от спешните,  срещу 5,6% 
при плановите URS.15 Не беше установена статисти-
чески значима разлика в допълните процедури при 
двете групи пациенти в нашето изследване. В своето 

проучване  Stefano Guercio и сътр. описват сходни по 
честота резултати на необходимостта от интраопера-
тивно поставяне на стент16.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Спешната URS е безопасен и ефективен метод на 

първи избор при лечение на уретерни камъни при 
селектирани пациенти в специализирани центрове 
за лечение на уролитиазата, разполагащи с подготве-
ни екипи и необходимото оборудване.
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Ретроградна интраренална хирургия с 
флексибилен уретерореноскоп за еднократна 
употреба – начален опит

Retrograde intrarenal surgery with 
single-use flexible ureteroscope – initial 
experience
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Военномедицинска академия, гр. София

K. Petkova, I. Saltirov

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

РЕЗЮМЕ
Въведение и цел: Технологичният напредък в ендоурологията доведе до разши-
ряване на показанията на fURS при конкременти в бъбрека и уретера. За преодоля-
ване на някои от недостатъците на флексибилната уретерореноскопия, като риск от 
увреда на ендоскопа, контаминация и цена за ремонт, бяха въведени в клиничната 
практика флексибилните уретерореноскопи за еднократна употреба. Целта на на-
стоящето прочуване е да представим клиничните резултати от началния ни опит с 
приложението на дигитален флексибилен уретерореноскоп за еднократна употреба 
за извършване на ретроградна интраренална хирургия (RIRS) при конкременти в 
бъбрека.
Материал и методи: Извърши се анализ на проспективна база данни от 29 паци-
енти, при които е извършена RIRS с дигитален флексибилен уретерореноскоп за ед-
нократна употреба в периода Януари 2018 – Декември 2018 година. Флексибилната 
уретерореноскопия беше извършвана с дигитален флексибилен уретерореноскоп 
за еднократна употреба Uscope Pusen™. 
Резултати: Средната възраст на лекуваните пациенти беше 47.9±13.9 години, а 
средната дължина на конкремента беше 12.6±3.2 mm. При всички пациенти опе-
рацията беше извършена успешно с дигиталния флексибилен уретерореноскоп за 
еднократна употреба, без необходимост от  употреба на стандартен флексибилен 
уретерореноскоп. Ефективността след една процедура беше 86.2%, a на 3ти по-
стоперативен месец – 93.1%. Постоперативни усложнения бяха наблюдавани при 
10.3% (бъбречна колика при 6.9% и постоперативен фебрилитет при 3.4%).
Заключение: Резултатите от настоящето проучване показаха, че RIRS извършена 
с дигитален флексибилен ендоскоп за еднократна употреба е високо ефективна и 
безопасна процедура за лечение на конкременти в бъбрека.

ABSTRACT
Introduction and objective: Improvement in endoscopic technologies have led to 
expansion of flexible ureteroscopy indications in the treatment of renal and ureteral 
stones. Single-use flexible ureteroscopes were introduced in clinical practice in an effort 
to overcome some of the disadvantages of reusable ureteroscopes such as endoscope 
damage, cross contamination and repair costs. The objective of this study is to present 
the results of our initial experience with single-use flexible ureteroscopes in retrograde 
intrarenal surgery for renal stones.
Material and methods:A prospectively collected database of 29 patients, who 
underwent RIRS with single-use flexible ureteroscope between January 2018 and 
December 2018 was analysed. RIRS was performed with single-use digital flexible 
ureteroscope Uscope Pusen™. 
Results: Patients’ mean age was 47.9±13.9 years and mean stone length was 12.6±3.2 
mm. In all patients the procedure was performed successfully with the single-use 
endoscope without the need to switch to conventional reusable endoscope. Efficacy after 
a single-procedure was 86.2%, and on 3rd month of follow-up – 93.1%. Postoperative 
complications were observed in 10.3% (renal colic in 6.9% and postoperative fever in 
3.4%).
Conclusion: The results of this study suggest that RIRS performed with single-use digital 
flexible ureteroscope is effective and safe procedure for the treatment of renal stones.

ЕНДОУРОЛОГИЯОригинална статия
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ВЪВЕДЕНИЕ:
Напредъкът в ендоскопските технологии, въ-

веждането на дигиталните флексибилни уретеро-
реноскопи, усъвършенстването на енергийните из-
точници и работните инструменти  през последните 
години, позволиха разширяване на показанията за 
приложение на флексибилната уретерореноскопия 
(fURS) за лечение на конкременти в бъбрека и уре-
тера1. С нарастващият брой процедури на ретро-
градната интраренална хирургия (RIRS) в световен 
мащаб се покачват и икономическите разходи свър-
зани с лечението на уролитиазата 2-5. Основните не-
достатъци на процедурата са високата цена и голя-
мата крехкост на флексибилните ендоскопи, рискът 
от контаминация поради трудното почистване и 
стерилизиране на малкия работен канал, висока-
та цена на консумативите, работните инструменти 
и лазерните влакна и високите разходи за ремонт 
на ендоскопите 6-8. В опит да се преодолеят негати-
вите, свързани с приложението на флексибилната 
уретерореноскопия, бяха въведени флексибилните 
уретероскопи за еднократна употреба 9-12.

Целта на настоящето прочуване е да предста-
вим клиничните резултати от началния ни опит с 
приложението на дигитален флексибилен уретеро-
реноскоп за еднократна употреба за извършване 
на ретроградна интраренална хирургия (RIRS) при 
конкременти в бъбрека.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ:
Извърши се анализ на проспективна база данни 

от 29 пациенти, при които е извършена RIRS с диги-
тален флексибилен уретерореноскоп за еднократ-
на употреба в периода от м. януари 2018 до м.декем-
ври 2018 година, в Катедра Урология и Нефрология 
на Военномедицинска академия, София.

Предоперативното изследване на пациентите 
включваше анамнеза, физикален преглед, лабора-
торни (пълна кръвна картина, биохимичен профил 
и изследване на хемостаза) и образни изследвания 
(ехография, компютърна томография). При всички 
пациенти предоперативно беше извършвано ми-
кробиологично изследване на урокутура антибио-
грама. Пациентите с положителна предоперативна 
урокултура бяха лекувани с предоперативна ан-
тибиотична терапия според антибиограмата. При 
пациентите с негативна урокултура беше прилага-

на предоперативна антибиотична профилактика с  
цефалоспорин.

Оперативната техника на RIRS включваше пър-
воначално извършване на ретроградна уретеро-
пиелография или семиригидна уретероскопия за 
оценка на анатомията и комплайанса на уретера. 
След поставяне на работен и осигурителен жичен 
водач в уретера се въвеждаше уретерален шафт за 
достъп 11/13 Fr. В случаите, когато уретерът не поз-
воляваше поставянето на уретерален шафт за дос-
тъп, уретероскопът беше  въвеждан по работния 
водач. Флексибилната уретерореноскопия беше 
извършвана с дигитален флексибилен уретеро-
реноскоп за еднократна употреба Uscope Pusen™ 
(Zhuhai Pusen Medical Technology Co, Ltd., Zhuhai, 
China) (Фиг. 1, Фиг. 2). Литотрипсията на конкремен-
та беше извършвана с Holmium:YAG лазер с 220 μm 
лазерен светловод. След приключване на процеду-
рата беше поставян уретерален стент по преценка 
на оператора.

Ефективността на операцията беше определяна 
по липсата на остатъчни фрагменти от конкремен-
тите или наличието на клинично незначими оста-
тъчни фрагменти (< 5 мм) на контролното образно 
изследване. Оперативното време беше изчислява-
но от момента на позициониране на пациента на 
операционната маса в положение за операция и 
подготовка на оперативното поле до завършване-
то на операцията. Безопасността на методa беше 
определяна по честотата на интра- и постопера-
тивните усложнения. Критерий за постоперативен 
фебрилитет беше наличието на телесна температу-
ра ≥ 38.5оС в първите 24 часа постоперативно. 

РЕЗУЛТАТИ:
Средната възраст на лекуваните пациенти беше 

47.9±13.9 години, а съотношението мъже/жени – 
62.1%/37.9%. Средната дължина на конкремента 
беше 12.6±3.2 mm, a средната ширина на конкре-
мента - 9.9±2.1 mm. Предоперативните характерис-
тики на пациентите са представени на Tаблица 1. 

При всички пациенти операцията беше извър-
шена изцяло с дигиталния флексибилен урете-
рореноскоп за еднократна употреба, без необхо-
димост от  употреба на стандартен флексибилен 
уретерореноскоп. Ефективността след една про-
цедура беше 86.2%, a постоперативни усложнения 
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Фиг. 1 Външен образ на 
въведен в бъбрека дигитален 
флексибилен уретерореноскоп 
за еднократна употреба

Таблица 1. Предоперативни характеристики на пациентите
Средна възраст (години±SD) 47.9±13.9
Средна дължина на конкремента (mm±SD)  12.6±3.2
Средна ширина на конкремента (mm±SD) 9.9±2.1
Рецидивна уролитиаза (n, %) 6 (20.7%)
Предшестваща неуспешна SWL (n, %) 10 (34.5%)
Средна плътност на конкремента (HU±SD) 1039.1±255.0
Локализация на конкремента (n, %): 

•долна група чашки
•средна и/или горна група чашки 
•бъбречно легенче
•конкремент в бъбрек и уретер

12 (41.4%)
6 (20.7%)

10 (34.5%)
1 (3.4%)

Таблица 2. Резултати
Ефективност след една процедура (n, %) 25 (86.2%)
Ефективност на 3ти следоперативен месец  (n, %)  27 (93.1%)
Средно оперативно време (min±SD) 41.5±10.1
Среден болничен престой (дни±SD) 2.1±0.4
Допълнителни процедури (n, %)

• SWL
• Екстракция на стент

1 (3.4%)
7 (24.1%)

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

2 (6.9%)
1 (3.4)

Фиг. 2 Рентгенов образ на 
въведен в бъбрека дигитален 
флексибилен уретерореноскоп 
за еднократна употреба

бяха наблюдавани при 10.3% (Таблица 2).
Най-честият химичен състав на конкрементите 

беше калциев оксалат монохидрат (Фиг. 3).

ОБСЪЖДАНЕ
Технологичният напредък в ендоурологията до-

веде до разширяване на показанията на fURS при 
конкременти в бъбрека и уретера и приложението 
ù не само в случаите на резистентни на екстракор-
порална литотрипсия конкременти, но и като първа 

линия на лечение 1. Въвеждането на съвременни-
те дигитални флексибилни уретероскопи осигури 
образ с висока разделителна способност и висока 
ефективност и безопасност в лечението на заболя-
вания на горния уринарен тракт 13-15. Нарастващото 
приложение на уретерореноскопията в световен 
мащаб, обаче, постави въпроса за икономическите 
разходи, свързани с лечението 2,7. Един от основните 
недостатъци на съвременните дигитални уретеро-
реноскопи е високата цена на ендоскопа, голямата 
крехкост и високата цена за ремонт 16,17. Освен това 
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необходимостта от стерилизация, консумативи и 
работни инструменти, лазер и лазерни светловоди 
допълнително покачват цената на една процедура. 
Много автори поставят въпроса и за възможност-
та за контаминация поради неефективна стерили-
зация на малкия работен канал на флексибилните 
уретерореноскопи18,19. За преодоляване на някои от 
недостатъците на fURS в клиничната практика бяха 
въведени флексибилните уретерореноскопи за ед-
нократна употреба 9-12. 

Първоначалните сравнителни проучвания меж-
ду флексибилните уретерореноскопи за еднократна 
употреба и стандартните флексибилни уретероре-
носкопи за многократна употреба върху модели по-
казаха сравними характеристики по отношение на 
видимост, маневреност в бъбрека, флексибилност 
и възможност за достигане до долна група чашки, 
което даде основание за приложението им в кли-
ничната практика 10-12,20. Като предимства на флекси-
билните уретерореноскопи за еднократна употре-
ба бяха изтъкнати приложението на нов ендоскоп 
със запазен образ и флексибилност при всяка про-
цедура, по-малко тегло на ендоскопа, което намаля-
ва мускулното напрежение в ръката на оператора, 
възможност за обучение на неопитни оператори 
без напрежение за увреждане на скъпоструващ ен-
доскоп, намалена вероятност за контаминация по-
ради неефективна стерилизация 10,11. Проучванията 
върху икономическата ефективност на приложе-
нието на ендоскопи за еднократна употреба, обаче, 
показаха противоречиви резултати 21-24.

В настоящето проучване представяме началният 

ни клиничен опит с извършване на RIRS с дигита-
лен флексибилен уретерореноскоп за еднократна 
употреба при 29 пациенти. При всички пациенти 
операцията беше извършена изцяло с дигиталния 
флексибилен уретерореноскоп за еднократна упо-
треба, без необходимост от  употреба на стандартен 
флексибилен уретерореноскоп. Ефективността след 
една процедура беше 86.2% при среден размер на 
конкрементите от 12.6±3.2 mm, a постоператив-
ни усложнения бяха наблюдавани при 10.3%. Тези 
резултати са сравними с резултатите от предишни 
наши серии пациенти, лекувани с RIRS, извършена 
със стандартен флексибилен уретерореноскоп за 
многократна употреба, както и с докладваните в ли-
тературата 23-25,28. В проучване на Salvado et al. върху 
клиничното приложение на флексибилен уретеро-
скоп за еднократна употреба Uscope Pusen™ при 
71 пациенти, авторите установяват ефективност от 
95.2%, като тя е по-висока в групата конкременти 
с размер под 10 mm (97.9%), в сравнение с тези с 
размер от 10 до 20 mm (94.5%) и над 20 mm (78.3%) 
(p <0.01)27. В тяхната серия са наблюдавани 2 ус-
ложнения, свързани с уретералния шафт за достъп, 
класифицирани като grade I по Класификацията на 
Clavien-Dindo. Mager et al. провеждат сравнително 
проучване между флексибилни уретероскопи за 
еднократна и многократна употреба и не установя-
ват сигнификантни разлики във ефективността (81 
срещу 87%), оперативното време (76.2 ± 46.8 срещу 
76.8 ± 40.2 min) и честотата на усложнения (7% сре-
щу 17%) (p > 0.05) 28. Подобни резултати докладват и 
Davis et al. при мета-анализ на 11 проучвания вър-
ху 466 пациенти 23. Резултатите от приложението на 
флексибилни уретероскопи за еднократна употре-
ба са сравними с тези за многократна употреба – 
ефективност 77.8% срещу 68.5%, p = 0.76 и усложне-
ния 15.3% срещу 15.0% p = 0.3) при среден размер 
на конкремента 1.36 ± 0.2 срещу 1.34 ± 0.18 cm, p = 
0.93 23.

Като лимитиращи фактори на настоящето про-
учване отчитаме липсата на сравнителен анализ на 
клиничните резултати между флексибилен уретеро-
скоп за еднократна и многократна употреба, както и 
липсата на анализ на икономическата ефективност 
от приложението им. Въпреки това, считаме, че на-
личието на уретероскопи за еднократна употреба 
в център за лечение на уролитиазата дава възмож-
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ност за индивидуализиран подход в лечението на 
пациентите и приложението на тези ендоскопи с 
цел намаляване на риска от увреждане на скъпо-
струващите дигитални ендоскопи за многократна 
употреба в клинични ситуации като остър инфун-
дибулопелвичен ъгъл, инфектирани пациенти или 
обучаващи се оператори. Бъдещи проучвания ще 
установят икономическата ефективност в големи 
серии пациенти и основанията за приложението на 
ендоскопите за еднократна употреба в ежедневна-
та клинична практика.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резултатите от настоящето проучване показаха, 

че RIRS извършена с дигитален флексибилен ендос-
коп за еднократна употреба е високо ефективна и 
безопасна процедура за лечение на конкременти в 
бъбрека. 
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Хипоцитратурия и лечение с калиев 
цитрат при пациенти с калциевооксалатна 
уролитиаза

Hypocitraturia and recurrence prevention 
with potassium citrate therapy in calcium 
oxalate stone formers

Д.Петрова, К.Петкова, И. Салтиров
Клиника Ендоурология и ЕКЛ, Катедра Урология и нефрология
Военномедицинска академия, гр. София

D. Petrova, K. Petkova, I. Saltirov

Department of Urology and Nephrology
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РЕЗЮМЕ
Въведение и цел: Цитратът е естествен инхибитор на образуването на камъни в 
урината. Хипоцитратурията е често срещано метаболитно нарушения при пациенти 
с уролитиаза. Провеждането на общо профилактични мерки и насочено фармако-
логично лечение с калиев цитрат при тези пациенти са свързани със значително 
намаляване на честотата на рецидивите. Целта на настоящото проучване е да се 
идентифицира честотата на хипоцитратурия при пациенти с калциевооксалатна 
уролитиаза. Да се оцени ефективността от приложението на калиев цитрат при 
пациентите с този тип метаболитно нарушение.
Материал и методи: Извършихме се проспективен анализ върху 78 пациенти 
с калциевооксалатна уролитиаза за периода от м. януари 2017 г. до м. юли 2018 
г. Анализира се честотата на хипоцитратурията при пациенти с калциевооксалатна 
литиаза и се оцени ефективността на провежданата терапия с калиев цитрат при 
тези пациенти.
Резултати: Хипоцитратурия бе установена при 36 пациента (46,2%). При 17,9% тя 
е самостоятелно метаболитно нарушение, при 24,4% е в комбинация с едно, а при 
3,8% с две други метаболитни нарушения. При тези пациенти се установи висока 
честота на придружаващи заболявания. При 47,2% артериална хипертония, 13,9% 
метаболитен синдром, 11,1% захарен диабет,  5,6% подагра, 47,2% наднормено 
тегло и 13,9%  затлъстяване. При 80,6% от пациентите имаше анамнестични данни 
за консумация на големи количества животински протеин. На шестия месец от на-
чалото на терапията хипоцитратурия бе установенасамо при 11.1%, а образуване 
на нов конкремент и/или нарастване на съществуващ при 19.4% от пациентите.
Заключение: Хипоцитратурията е едно от най-често срещаните метаболитни 
нарушения при пациенти с калциевооксалатна уролитиаза Терапията с калиев ци-
трат е най-подходящото средство за корекция на хипоцитратурията при пациенти 
с калциевооксалатна уролитиаза. Възстановяването на нормалното ниво на цитрат 
в урината значително намалява честотата на рецидивите.
Ключови думи: Уролитиаза, калциево-оксалатна литиаза, хипоцитратурия, ка-
лиев цитрат. 

ABSTRACT
Introduction and Aim: Citrate is a natural inhibitor of stone formation. Hypocytoturia 
is one of the most commonly reported metabolic disorders in patients with urolithiasis. 
General preventive measures and targeted pharmacological treatment with alkali citrate 
in these patients are associated with significant reductions of recurrents rate. The aim 
of  present study is to identify the incidence of hypocitraturia in calcium oxalate stone 
formers and to evaluate the effectiveness of potassium citrate therapy.
Material and methods: A prospective analysis was performed on 78 patients with 
calcium oxalate urolithiasis for the period January 2017-July 2018. We analyzed the fre-
quency of hypocitraturia and evaluated the effectiveness of potassium citrate therapy in 
patients with this metabolic disorder. 
Results: Hypocitraturia was found in 36 (46.2%) patients, in 14 (17.9%) there was 
a single disorder, in 19 (24.4%) combined with one, and in 3 (3.8%) with two other 
metabolic disorders. There was high incidence of comorbid diseases: 47.2%  hyperten-
sion, 13.9% metabolic syndrome; 11.1% diabetes; 5.6% gout; 2.8% intestinal resection; 
47.2% are overweight, and 13.9% are obese; 80.6% consume large amounts of animal 
protein. At the sixth month of therapy, we found hypocitraturia in 4 (11.1%) patients, 
formation of new stone and / or growth of existing was present in 7 (19.4%).
Conclusion: Hypocytoturia is one of the most common metabolic disorders in patients 
with calcium oxalate urolithiasis Тreatment with potassium citrate is the most appro-
priate means for correction of  hypocitracturia in patients with calcium oxalate lithiasis. 
Restoring the normal level of citrate in the urine significantly reduces the incidence of 
recurrences.
Key words: Urolithiasis, calcium oxalate lithiasis, hypocitraturia, potassium citrate.

ЕНДОУРОЛОГИЯОригинална статия
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ВЪВЕДЕНИЕ
Цитратът е естествен инхибитор на образуването 

на камъни в урината. Механизмите на цитратния мета-
болизъм са открити и съобщени от Ханс Адолф Кребс 
през 1937 г., за което получава Нобелова награда за 
физиология и медицина през 1953 г. Цитратът възпре-
пятства образуването на камъни по няколко начина:1) 
образува комплекси с калций, намалявайки тубулната 
концентрация на калция; 2)инхибира процеса на нук-
леация при калциевооксалатни и калциевофосфатните 
камъни; 3)инхибира кристалната агломерация in vitro; 
4)намалява адхезията на калциевия оксалат към бъб-
речните епителни клетки.1Според различни източни-
ци хипоцитратурия( нисък цитрат в урината) се среща 
при 20-60% от пациентите с калциева уролитиаза.2 

Провеждането на общо профилактични мерки,  дие-
тични промени и съответно насочено фармакологично 
лечение при пациентите с диагностицирани метабо-
литни нарушения в урината-хипоцитратурия, хипер-
калциурия, хипероксалурия и др.  дава възможност за 
значително намаляване, честотата на рецидивите при 
пациентите с калциева уролитиаза. 3.4

Цел: Да се идентифицира честотата на хипоцитра-
турия при пациенти с калциевооксалатна уролитиаза. 
Да се оцени ефективността от приложението на калиев 
цитрат при пациентите с този тип метаболитно нару-
шение.

Материал и методи: Извърши се проспективен 
анализ върху 78 пациенти с калциевооксалатна уро-
литиаза за периода от Януари 2017-Юли 2018г. При 
всички пациенти бе извършена основна и разширена 
метаболитна оценка на риска от рицидив на заболява-
нето, които включват: определяне на състава на отде-
ления конкремент чрез инфрачервена спектроскопия, 
анамнеза, физикален преглед, изследване на серум-
на биохимия, изследване на 24 часова урина(калций, 
оксалат, цитрат, пикочна киселина, натрий, креатинин) 
и образни изследвания. (Табл. 1.) При всички пациенти 
с диагностицирана хипоцитратурия се започна тера-
пия с калиев цитрат и се препоръчаха общо профилак-
тични мерки. Всички изследвания бяха повторени на 6 
месец от наблюдението за оценка на ефективността на 
терапията и появата на рецидиви.  Анализираха се и се 
сравниха данни за честотата на хипоцитратурията при 
пациенти с калциевооксалатна литиаза, оцени се ефек-
тивността на провежданата терапия с калиев цитрат 
при тези пациенти. (Табл. 1, Табл.2.)

Табл. 1.Метаболитни нарушение при изследване 
на 24 часова урина
Диагностицирани метаболитни нарушения при изследването на 24 
часова урнина
 Хипоцитратурия 46.2%
Хиперкалциурия 34.6%
Хипероксалурия 34.6%
Хиперурикозурия 14.1%
Хиперфосфатурия 7.7%
Хипоцитратурия като самостоятелно метаболитно 
нарушение 14(17.9%)

Хипоцитратурия с едно друго метаболитно 
нарушение 19(24.4%)

Хипоцитратурия с две други метаболитни 
нарушения 3(3.8%)

Табл. 2. Придружаващи заболявания

Придружаващи заболявания при пациентите с калциевооксалатна 
уролитиаза и хипоцитратурия
Артериална хипертония 47.2%
Метаболитен синдром 13.9%

Захарен диабет 11.1%

Подагра 5.6%
Без придружаващи заболявания 22.2%
BMI при пациентите с хипоцитратурия
Ниско тегло 8.3%
Нормално тегло 30.5%
Надормено тегло 47.2%
Обезитет 13.9%

РЕЗУЛТАТИ
Средната възраст на изследваните пациенти бе 

42±12(18÷66 години); 64.1% от пациентите бяха мъже, 
35.9% жени. Хипоцитратурия бе установена при 
36(46.2%) от изследваните от нас пациенти, съответ-
но при 20 мъже (40% от мъжете) и 16 жени (57.1% от 
жените). При 4 пациенти (11.1%) с хипоцитратурия се 
установи, че имат един епизод на елиминиране на кон-
кремент, 15 (41.7%) имат един рецидив, а 17(47.2%) имат 
повече от един рецидив на уролитиаза.  При 18 (50%) от 
пациентите с хипоцитратурия имат фамилна анамнеза 
за бъбречно- каменна болест. 29 (80.6%) от пациенти-
те с хипоцитратурия имат диета, богата на животински 
протеини, а 25 (69.4%) имат повишена консумация на 
натрий.
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Табл. 3 Анализа на химичния състав на отделени-
те от пациентите с хипоцитратурия камъни чрез 
инфрачервена спектроскопия  установи следния хи-
мичен състав:

Брой пациенти 
с хипоци-
тратурия (%)

Химичен състав на отделените камъни 
определен чрез инфрачервена 
спектроскопия 

12(33.3%) Калциев оксалат монохидрат
10(27.8%) Калциев оксалат дихидрат
1(2.8%) Калциев оксалат монохидрат с урат
2(5.6%) Калциев оксалат дихидрат с урат
2(5.6%) Калциев оксалат монохидрат с калциев 

фосфат
2(5.6%) Калциев оксалат дихидрат с калциев фосфат
2(5.6%) Калциев оксалат дихидрат с калциев оксалат 

монохидрат с калциев фосфат
3(8.3%) Калциев оксалат монохидрат с калциев 

оксалат дихидрат с урат
2(5.6%) Калциев оксалат монохидрат с калциев 

оксакат дихидрат

Изследването на 24 часова урина на 6 месец устано-
ви хипоцитратурия при 4(11.1%) от пациентите с хипо-
цитратурия при началнатната разширена метаболита. 
2(5.6%) пациенти не са провеждали назначената им 
терапия с калиев цитрат поради появили се нежелани 
странични ефекти(гадене, повръщане, стомашно-чре-
вен дискомфорт), 9(25%) са прекъсвали лечението за 
различен период от време и не са се придържали към 
общо профилактичните препоръки за намаляване чес-
тотата на рецидивите.  При нито един пациент  не бе 
установена хиперкалиемия в хода на терапията с кали-
ев цитрат.

На 6 месец при 7(19.4%) от пациентите с хипоцитра-
турия при началната разширена метаболитна оценка 
се установи образуван нов конкремент или нарастване 
на съществуващ.

ОБСЪЖДАНЕ
Цитратът е органичен анион, който представлява 

потенциална база, тъй като неговият чернодробен и 
бъбречен метаболизъм консумира протони. Екскреци-
ята на цитрата се определя главно от киселинно-алкал-
ното състояние на пациента в допълнение към приема 
на цитрат през устата. Ацидозата намалява цитратния 

синтез в перитубулните клетки и  подобрява тубулната 
резорбция на цитрата.5 

Има известни противоречия по отношение на дефи-
ницията за нормалното отделяне на цитрат в урината. 
Жените преди менопауза имат по-високи стойности на 
цитрат в урината от мъжете.1  Въпреки разликите между 
половете, някои смятат, че нормалният цитрат  в урина-
та е >320 mg за двата пола.1Други приемат по-високи 
граници за нормални, като при мъжете са > 450 mg , а 
при жените > 550 mg дневно.5 В нашата страна лабо-
раторийте измерващи цитрат в урината определят за 
нормален цитрат > 382 мг/24 часа.

Съобщава се различна честотата на хипоцитрату-
рия при пациентите с калциевооксалатна уролитиаза, 
при около 10% от пациентите се установява самостоя-
телно,  а при  63% е комбинирана с друга метаболитна 
аномалия.2 В нашето проучване хипоцитратурия имаше 
при 46.2% от пациентите с калциевооксалатна литиаза, 
съответно при 40% от мъжете и 57.3% от жените.   При 
17.9% от пациентите  хипоцитратурията  е самостоя-
телно метаболитно нарушение, при 24.4% е комбини-
рана с друго метаболитно нарушение, а при 3.8% е в 
комбинация с други две метаболитни нарушения. 

Множество епидемиологични проучвания показ-
ват повишено разпространение на калциевооксалтнта 
уролитиаза  при пациенти със социално-значими забо-
лявания свързани с начина на живот, като затлъстява-
не,  диабет тип 2 и хипертония. 6-10

Kohjimoto Y at al. установяват, че  при пациентите 
при който са изявени четирите признака на метаболи-
тен синдром вероятността за рецидиви и образуване 
на множество конкременти е 1.8 пъти по-голяма в срав-
нение с пациентите без метаболитен синдром (OR, 1.78, 
95% CI, 1.22-2.66). Те установяват допълнително, че на-
личието на черти на метаболитния синдром е свързано 
със значително увеличаване на риска от хиперкалци-
урия, хиперурикозурия, хипероксалурия и хипоцитра-
турия.11 

Няколко проучвания установяват,  увеличение на 
оксалатурията и калциевата екскреция и намалена ек-
скреция на цитрат при пациенти със затлъстяване или 
диабет.12-14 Други проучвания съобщават за свързана с 
хипертония хиперкалциурия и хипоцитратурия.13-15

При пациентите с хипоцитратурия в нашето про-
учване установихме висока честота на придружаващи 
заболявания: 17(47.2%) хипертония, 5(13.9%) метаболи-
тен синдром; 4(11.1%) диабет; 2(5.6%) подагра; 1(2.8%) 
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чревна резекция. Наднормено тегло според BMI има 
при 17(47.2%) от пациентите ни  с хипоцитратурия, a 
5(13.9%) са със затлъстяване.

Диетичните фактори като високият прием на про-
теини, се свързват с хипоцитратурия.16  При 80.6% от 
пациентите ни с хипоцитратурия се установи висока 
консумация на храна богата на животински протеин, а 
69.4% имат повишена консумация на натрий. 

Терапията с алкални цитрати е с доказана висока 
ефективност както за подпомагане на елиминирането 
на камъни така и предотвратяване на рецидиви при 
възрастни17 и деца18, претърпели екстракорпорална 
литотрипсия (SWL). 

Хипоцитратурия при изследване на 24 часова ури-
на на шестия месец от наблюдението бе установена 
при 4(11.1%) от пациентите с хипоцитратурия при на-
чалната метаболитна оценка, 2 (5.6%) не са започнали 
лечение с калиев цитрат, а 9 (25%) не са го приемали 
редовно. Проведените образни изследвания устано-
виха образуване на нов конкремент или нарастване на 
съществуващ при 7 (19.4%) от пациентите с хипоцитра-
турия при началната разширена метаболитна оценка.    

 Pak et al. през 1985 г изследват дългосрочната ефек-
тивност от приложението на 60 mEq калиев цитрат 
дневно (разделени на три дози) при 89 пациенти с хи-
поцитратурична калциева уролитиаза  и съобщават за 
почти 80% намаление на необходимостта от хирургич-
на интервенция.19 

Рандомизирано, двойно-сляпо проучване, оценява-
що рецидивите на камъни при пациенти с идиопатична 
хипоцитратария и калциеви камъни, показва значител-
но намалена честота на рецидиви на камъни при па-
циенти, лекувани с калиев цитрат в сравнение с тези, 
които са получавали плацебо (20 срещу 73%, р <0,05).20

Robinson at al. в ретроспективна оценка на 503 па-
циенти установява 68% честота на ремисия и 93% по-
нижение на скоростта на образуване на нови камъни. 
Промените в метаболитните профили на урината се 
запазват в продължение на 14 години лечение. Тези 
резултати потвърждават дългосрочната ефективност 
на терапията с калиев цитрат при пациенти с рециди-
вираща уролитиаза.21 

Не се установява повишаване на риска от образува-
не на калциевофосфатни конкременти в хода на про-
филактиката на калциевооксалтна уролитиаза с цитрат, 
при подържане на прицелни нива на pH на уринта 
6-6.5. 22

 Стомашно-чревни нежелани реакции(гадене, пов-
ръщане, диария) са докладвани при 10% от пациентите 
на терапия с калиев цитрат.19, 23, 24, При 2(5.6%) от паци-
ентите в нашето проучване  терапията с калиев цитрат 
бе прекратена поради поява на странични реакций. 

Приложението на калиев цитрат се свързва с  риск 
от хиперкалиемия, който нараства ако се прилага при 
хора с намалена скорост на гломерулна филтрация 
или приемащи инхибитори на ангиотензин-конверти-
ращия ензим или блокери на ангиотензиновите рецеп-
тори.25-28 (17-19, 23) При тези пациенти следва да се прилага 
с повишено внимание и динамично наблюдение на 
серумния калий. 29 Хиперкалиемия  в хода на лечение с 
калиев цитрат е докладвана и при пациенти с нормал-
на бъбречна функция. 30 

При нашите пациенти не сме наблюдавали хиперка-
лиемия,, по време на лечението с калиев цитрат. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Хипоцитратурията е едно от най-често срещаните 

метаболитни нарушения при пациенти с калциевоокса-
латна уролитиаза. Терапията с калиев цитрат е най-под-
ходящото средство за корекция на хипоцитратурията 
при тези пациенти, стига да липсват противопоказания 
за провеждането и. Възстановяването на нормалното 
ниво на цитрат в урината значително намалява често-
тата на рецидивите.
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Рефрактивни грешки свързани с избора на 
формула за изчисляване на оптичната сила 
на интраокуларните лещи при лечение на 
пациенти с катаракта

Refractive errors related with the choice of 
IOL power calculation formula in cataract 
patient

Г. Попова¹, Л. Войнов² 

¹Очно отделение, УМБАЛ Пловдив
²Катедра по очни болести, ушно-носни-гърлени болести и орална 
хирургия, Военно-медицинска академия, София

G. Popova¹, L. Voynov²

¹Ophthalmology Department, UMPHAT Plovdiv
2Ophthalmology Clinic, Military Medical Academy, Sofia

РЕЗЮМЕ
Цел: Целта на проучването е да се измери абсолютната рефрактивна грешка (АЕ), 
свързана с избора на рефрактивна формула при изчисляване оптичната сила (D) на 
интраокуларните лещи (IOL).
Материал и методи: Изследването е ретроспективно, аналитично, тип случай 
- контрола. Изследвани са 215 очи, при които е извършена факоемулсификация 
с имплантация на монофокална IOL в очно отделение на УМБАЛ „Пловдив“. Пре-
доперативно аксиалната дължина и кератометрията са измерени с имерсионна 
ултразвукова биометрия (RxP) и автокератометър (Potec 700). Оптичната сила на 
ИОЛ е изчислена с рефрактивни формули от III-то поколение: SRK-T, HOLL-I; HOFF-Q. 
Един месец след операцията постоперативната абсолютна грешка е сравнена с 
предвидения постоперативен резултат.
Резултати: При 137 очи (63.7%) предвиденият постоперативен резултат (Target) 
е изпълнен успешно с АЕ ± 0.50 D. До месец след операцията, при 133 очи (61.9%) 
е регистрирана най-добра зрителна острота за далече без корекция VA ≥ 0.8. 
Най-добрите резултати, получени при използване на отделните рефрактивни фор-
мули при различните типове очи са съответно: за еметропични очи: AL = 22.00 
÷ 24.14 mm - SRK-T (75.7%); за хиперметропични очи: AL < 22.00 mm – HOFF-Q 
(61.5%); за миопични очи: AL: 24.15 – 26.00 mm – SRK-Т (69.8%); за хиперми-
опични очи: AL > 26.00 mm – SRK-T (53.3%).
Заключение: При еметропични очи, формулите от III поколение са равностойни 
с незначително предимство за SRK-T и HOLL I. При хиперметропични очи HOFF-Q 
има предимство, а при миопични и хипермиопични очи - SRK-T има предимство.

Ключови думи: Интраокуларни лещи, Рефрактивни грешки, Катаракта

SUMMARY
Purpose: The aim of this study is to meаsure the absolute refractive error (AE) related 
with the choice of IOL power calculation formula.
Methods: The study is retrospective case-control analysis, which include 215 eyes 
that underwent uncomplicated phacoemulsification with monofocal IOL implantation 
at Ophthalmology Department, UMPHAT Plovdiv. Preoperative AL and keratometric 
power were measured by US-Biometry (RxP, Alcon) and autokeratometer (Potec 700). 
The power of the implanted IOL was determined using III-generation refractive formulas: 
SRK-T, Holladay-I and Hoffer Q formulas. Postoperative AE were measured one month 
after surgery and were compared with predicted postoperative power-Target.
Results: In 137 eyes (63.7%) the predicted postoperative power was successfully 
achieved with AE±0.50 D. One month after surgery in 133 eyes (61.9%) was measured 
UCDVA≥0.8. By using different IOL calculation formulas in different axial lenghts best 
results were achieved respectively in: emmetropic eyes: AL = 22.00 ÷ 24.14 mm - SRK-T 
(75.7%); hypermetropic eyes: AL < 22.00 mm – HOFF-Q (61.5%); myopic eyes: AL: 
24.15 – 26.00 mm – SRK-Т (69.8%); hyperopic eyes: AL > 26.00 mm – SRK-T (53.3%).
Conclusion: In emmetropic eyes all III-generation formulas are equivalent with 
slight advantage for SRK-T and Holl-I. In hypermetropic eyes Hoff-Q has advantage. In 
hyperopic eyes SRK-T has advantage.

Key words: Intraocular Lenses; Refractive Errors, Cataract.
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ВЪВЕДЕНИЕ:
Операцията на катаракта е най-честата хирур-

гична процедура в световен мащаб. Точният ре-
фрактивен резултат е задължителен критерий за 
качеството на хирургичната корекция. Използване-
то на оптична биометрия, ОПТ-БМ, асферичен опти-
чен дизайн и разположението на главната оптична 
плоскост близо до задната повърхност на IOL, както 
и на оптимизирани константи в съвременните фор-
мули от III и IV поколение, подобриха определянето 
на оптичната сила на IOL. Днес все повече усилия 
са насочени към откриване на източниците на ре-
фрактивни грешки при изчисляване на оптичната 
сила на IOL. Все още идеална рефрактивна формула 
не е открита, а оптичната биометрия и формулите 
от IV поколение не са масово достъпни.

Цел: Целта на настоящото проучване е да се 
анализират постоперативните резултати и да се 
оцени ефективността на приложената хирургична 
процедура според използваната рефрактивна фор-
мула при изчисляване на оптичната сила на IOL с 
имерсионна ултразвукова биометрия, УЗ-БМ, и фор-
мулите от III-то поколение – SRK-T, HOLL-I и HOFF-Q 
при лечение на пациенти с катаракта.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ:
Предмет и обект на изследването са пациенти 

с катаракта, оперирани по метода  факоемулсифи-
кация и имплантиране на монофокални меки IOL. 
Проучването е тип случай - контрола. Определена е 
честотата и са анализирани взаимните връзки меж-
ду имплантацията на монофокални IOL и появата на 
рефрактивна грешка. Пациентите са селектирани на 
основата на това дали имат абсолютна рефрактивна 
грешка, (АЕ) над ± 0.50D (случаи) или под ± 0.50D 
(контроли). Групите са сравнени по отношение на 
това какви пропорции от тях са били изложени на 
изследвания фактор - рефрактивни формули за из-
числение на оптичната сила на IOL. Подборът на 
случаите и контролите е болнично-базиран, като са 
ползвани регистрите на УМБАЛ „ПЛОВДИВ”. Всички 
измервания и операции са извършени от един хи-
рург.

От извършени 2000 операции на катаракта през 
периода от 2014г. до 2017г. в очно отделение на УМ-
БАЛ „ПЛОВДИВ”, 1000 са с данни за проследяване за 

целите на проучването. Формира се извадка от 215 
случая чрез прост случаен, безвъзвратен подбор, 
от списък с 1000 в изследваната генерална съвкуп-
ност. Изследвани са 158 пациенти - 215 очи, като 
на всички пациенти е осъществен офталмологичен 
преглед, който включва: изследване на зрителна 
острота за далече (VA) пред и следоперативно, био-
микроскопия, тонометрия, офталмоскопия, автома-
тизирана кераторефрактометрия (Potec PRK 5000), 
имерсионна ултразвукова биометрия (Ocuscan RxP, 
Alcon) с формули за изчисляване на оптичната сила 
по SRK-T, HOLLАDAY-I, HOFFER-Q.

 Честотата на прилагане на рефрактивните фор-
мули е следната: SRK-T (при 215 случая); HOLL-I (при 
211 случая); HOFF-Q (при 53 случая). Преди и след 
хирургичната процедура на всеки пациент е изслед-
вана зрителната острота без корекция и извършена 
авторефрактометрия и кератометрия. Имерсионна 
биометрия е извършвана само предоперативно. 
Данните са обработени и анализирани с IBM SPSS 
Statistics Versio 19.00 for Windows. Използвани са 
статистически методи за количествена и качестве-
на оценка на факторното влияние и статистическа 
проверка на хипотези.

РЕЗУЛТАТИ:
Ефективността на хирургичната процедура се 

определя от изпълнението на предвидения по-
стоперативен резултат (Target) и постигната по-
стоперативната зрителна острота без корекция 
(UCDVA). При 137 очи (63.7%) зададеният Target е 
изпълнен успешно с АЕ ± 0.50 D. Месец след опера-
цията при 133 очи (61.9%) е регистрирана UCDVA  ≥ 
0.8, което е много-добър следоперативен резултат.

Оценка на АЕ според аксиалната дължина (AL), 
фиг.1. 

Относителният дял на случаите с АЕ >±0.50D при 
еметропичните очи е най-малък (33.9%), при хипер-
метропични очи e по-голям (43.8%), а при миопич-
ни очи е най-голям (53.3%), което потвърждават ре-
зултатите от предходни клинични проучвания 1.

Оценка на АЕ според рефрактивните формули:
За общата група с най-често срещаните био-

метрични стойности (мода): AL = 23.41 mm; AC = 
3.03 mm; LТ = 4.1 mm, най-добри резултати по отно-
шение на абсолютната грешка са постигнати с фор-
мулата SRK-T (69.3%, 149 очи), следват HOLL-I (67.3%, 
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142 очи) и  HOFF-Q (58.5%, 31 очи), фиг. 2.
При използване на формулите за всеки тип очи, 

формулата SRK-T има незначително предимство 
пред HOLL-I. AE за двете формули за целия период 
на изследването е ≈ 70.00%. Резултатът е близък до 
средния от 75.00%.

За еметропични очи: AL = 22.00÷24.14 mm, фиг.3
Най-добри резултати са получени с формулата 

SRK-T (75.7%, 87 очи), следват HOLL-I (73.9%, 85 очи) 
и  HOFF-Q (65.4%, 17 очи). Проучване от 2017 г. с УЗ-
БМ и еметропични очи показва, че за формулата 
SRK-T относителният дял на АЕ до ± 0.50D е близък 
до установения в нашето проучване - 69.51% 1.

За хиперметропични очи: AL< 22.00 mm, фиг.3
Най-добри резултати са получени с формула-

та HOFF-Q (61.5%, 8 очи); следват HOLL-I (55.2%, 16 
очи) и SRK-T (53.1%, 87 очи). В проучване от 2016 г 
относителният дял на рефрактивната грешка AE до 
± 0.50D за HOFF-Q (42.50%), за HOLL I (52.50%) 2. В 
проучване от 2016 г. с УЗ-БМ се дава предимство на 
формулата SRK-T с относителен дял за АЕ до ± 0.50D 
близък до установения в настоящото проучване - 
57.89%, 3.

За миопични очи: AL = 24.15 – 26.00 mm, фиг.3
Най-добри резултати са получени с формула-

та SRK-T (69.8%, 37 очи), следват формулите HOLL-I 
(66.0%, 35 очи) и HOFF-Q (40.0%, 4 очи), фиг.3. Проуч-
ване с УЗ-БМ за формула SRK-T от 2016 г. 2 дава отно-
сителен дял на рефрактивна грешка AE до ± 0.50D, 
който е близък до установения в нашето проучване 
- 75.00%.

За хипермиопични очи: AL > 26.00 mm, фиг.3
Най-добри резултати са получени с формулата 

SRK-T (53.3%, 8 очи), следват HOFF-Q (50.0%, 2 очи) и 
HOLL-I (42.9%, 6 очи). За формулата SRK-T в проучва-
не от 2016 г.3 – относителният дял на рефрактивната 
грешка AE до ± 0.50D е близък от установения в на-
стоящото проучване - 50.00%. 

ОБСЪЖДАНЕ
Първата формула за IOL е създадена от Фьодо-

ров С. Н., Ивашиной А. И., Колинко А. И., в 1967 г 4. До 
1970г. имплантацията на IOL не е рутинна хирургич-
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на практика. След въвеждането на факоемулсифика-
цията от Келман през 1967г. хирургията на катаракта 
се усъвършенства и през последните 50 години  се 
извършват многобройни проучвания и се предлагат 
различни рефрактивни формули за изчисляване на 
оптичната сила на IOL. Съществуват два типа фор-
мули – теоретични (математическо изчисляване по 
законите на оптиката на окото) и емпирични (анализ 
на голям брой случаи – метод на линейна регресия). 
Формулите от трето поколение (Holladay 1, SRK-Т, 
Hoffer Q) и четвърто поколение (Holladay 2, Haigis, 
Olsen, Barret Universal II) са смесени. Те са формули с 
нелинейна регресия и стандартизирани биометрич-
ни и кератометрични параметри, табл.1. 

При всички формули предната и задната повърх-
ност на роговицата се приемат за пропорционал-
ни и се ползва концепцията за т.нар. тънка леща. Те 
определят постоперативната ефективна позиция 
на лещата (ELP) като се ползват и допълнителни 
коригиращи фактори за късите и дългите очи. ELP 
не е анатомична позицията на основната оптична 
равнина на IOL, а фиктивна величина, осигуряваща 
най-добър желан рефрактивен резултат. В рефрак-
тивните формули отчитането на позицията на IOL се 
коригира с помощта на константи (А-const; SF, ACD, 
C-const)

ELP = aACD + S

ELP – ефективна позиция на IOL - разстоянието 
между вертекса на роговицата и оптичния цен-
тър на IOL; 

aACD – анатомична дълбочина на предната камера;
S – surgeon factor, хирургичен фактор – разстояние-

то от плоскостта на ириса до оптичния център 
на IOL
Алгоритмите на изчисление са емпирично 

установени и важат за хирургичните техники и 
модели IOL налични за момента на обработка 
на данните. При оптична биометрия (ОПТ-БМ) 
се ползват оптимизирани А-const в зависимост 
от съответния софтуерен инструмент.

На този етап избора на рефрактивна фор-
мула се определя от аксиалната дължина (AL) 
в mm. Клинични проучвания установяват, че 
относителният дял на случаите със средна аб-
солютна грешка (МАЕ) над ±1.00D при еметро-
пичните очи е най-малък, при хиперметро-
пични очи e по-голям, а при миопични очи е 
най-голям, което потвърждаваме и в нашето 
проучване 5. За еметропични очи формулите от 
трето поколение - Holladay 1, Hoffer Q и SRK/ T и 
формулите от четвърто поколение - Holladay 2, 
Haigis, Olsen, Barrett Universal II осигуряват сход-
ни резултати при ползване на УЗ-БМ 6 и ОПТ-БМ 
7,8. При хиперметропични очи за формулите от 
III поколение по-често се дава предимство на 
формулите Hoffer Q, 9 и Holladay 1 10,11. По-рядко 
се посочва, че формулите са равностойни 2. При 
по-новите изследвания се дава предимство на 
формулите от IV поколение с използване на 
ОПТ-БМ - Holladay 2, 12 и Haigis 13. При миопич-
ни очи за фомулите от III поколение по-често 
се дава предимство на SRK/T, 9 и по-рядко, че 
са равностойни 14. По-новите изследвания да-

Таблица 1 Параметрите за изчисляване на оптичната сила на IOL
II III IV

SRK/II SRK/T Holl1 HoffQ Haigis Holl2 Olsen Barrett
K + + + + Corn.radii,mm + + +
AL + + + + + + + +
ACD + + + +
LT + + +
WTW + + +
Age +
PreRef +
ACD = anterior chamber depth; AL = axial length; K = keratometry; LT = lens thickness; WTW = white-to-white diameter, PreRef =Preoperative 
refraction



ГОДИНА 6 • БРОЙ 2 • ДЕКЕМВРИ 2018 / VOLUME 6 • ISSUE 2 • DECEMBER  2018

48

ÅÍÄÎÓÐÎËÎÃÈß È  
MÈÍÈÌÀËÍÎ ÈÍÂÀÇÈÂÍÀ 
 ÕÈÐÓÐÃÈß

ват предимство на формулите от IV поколение 
с ОПТ-БМ - Barrett Universal II 15 и Haigis 16. Като 
обобщение за формулите oт III и IV поколение 
средната абсолютна грешка -  MAE = ± 0.40D, 
делът на случаите с грешка ± 0.50D средно е 
75.00%, а този на ± 1.00D е 95.00%. Оптимизира-
ният избор на рефрактивните формули от III и 
IV поколение според аксиалната дължина (AL) 
са представени на табл.2.

Таблица 2 Оптимизиран избор на рефрактивната формула според 
AL mm:
AL mm Рефрактивни формули

 < 20.0 mm
високостепенна хиперметропия

III: Holladay 1
IV: Holladay 2

20.0 ÷ 21.5 mm
хиперметропия

III: Hoffer Q,
IV: Holladay 2

21.5 ÷ 23.5 mm
еметропия

III: SRK/T, Holladay 1, Hoffer Q
IV: Barret II, Holladay 2, Haigis, Olsen 

23.5 ÷ 26.0 mm
миопия

III: Holladay 1, (SRK/T)
IV: Barret Universal II (Haigis)

 >26.0 mm
високостепенна миопия

III: SRK/T
IV: Barret Universal II (Haigis)

Най-добрите резултати постигнати с ОПТ-БМ и 
оптимизирани константи за изследваните формули 
с грешка АЕ до ± 0.50D за формулите от III и IV поко-
ление са представени на фиг.4.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Резултатите от нашето проучване показват, че 

при еметропични очи, формулите от III поколение 
са равностойни с незначително предимство за 
SRK-T и HOLL I; при хиперметропични очи HOFF-Q 
има предимство, при миопични и хипермиопични 
очи SRK-T има предимство.
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РЕЗЮМЕ
Лапароскопията е минимално инвазивна оперативна интервенция, която нами-
ра все по-голямо приложение в лечението на доброкачествени и злокачествени 
заболявания. Едно от най-рядко срещаните усложнения е преходна бъбречна не-
достатъчност или рефлексна анурия, която клинично се манифестира с олиго- или 
анурия в резултат от създадения интраоперативно пневмоперитонеум и повише-
ното интрабдоминално налягане.
Представяме клиничен случай на 66 годишна менопаузална пациентка, при коя-
то по повод на генитално кървене в менопаузата е направено пробно сепарирано 
абразио с хистологичен резултат атипична ендометриална хиперплазия. Проведе-
но е хирургично лечение - лапароскопска тотална хистеректомия с аднексиекто-
мия. След 12-ти следоперативен час при пациентката се установи олигурия (100 
ml/24часа), която продължи 72 часа. След направени образни изследвания се 
установи, че не се касае за обструктивна уропатия, а за преходна остра бъбречна 
недостатъчност в резултат на извършената лапароскопска оперативна интервен-
ция. След 72-рия час пациентката спонтанно възстанови диурезата и стойностите 
на серумния креатинин постепенно намаляваха до пълното им нормализиране.
Ранната следоперативна олигурия/анурия при лапароскопски оперативни интер-
венции при липса на механична обструкция на пикочните пътища е преходно със-
тояние което най-често търпи обратно развитие.   
Ключови думи: рефлексна анурия, пневмоперитонеум, лапароскопска тотална 
хистеректомия, атипична ендометриална хиперплазия

ABSTRACT
Laparoscopy is a minimally invasive surgical intervention that is increasingly used in the 
treatment of benign and malignant diseases. One of the rarest complications is transient 
renal insufficiency or reflex anuria, which is clinically manifested by oligo- or anuria as 
a result of the intraoperative pneumoperitoneum and the increased intra-abdominal 
pressure.
We present a clinical case of a 66-year-old menopausal patient who had a genital 
bleeding in the menopause. Surgical treatment was performed - laparoscopic total 
hysterectomy with ovaries. On the 12th post-operative hour, the patient received oliguria 
(100 ml / 24h), which lasted for 72 hours. After conducting image testing, it was found 
that it was a transient acute renal failure as a result of laparoscopic surgery. After 72 
hours, the patient spontaneously recovered diuresis and serum creatinine levels gradually 
decreased to their full normalization.
Early postoperative oliguria / anuria in laparoscopic surgical interventions in the absence 
of mechanical urinary obstruction is a transient state that most often undergoes backward 
development.
Key words: reflex anuria, pneumoperitoneum, laparoscopic total hysterectomy, 
atypical endometrial hyperplasia

ГИНЕКОЛОГИЯКлиничен случаи
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ВЪВЕДЕНИЕ:
Лапароскопията е минимално инвазивна опе-

ративна интервенция, която намира все по-голямо 
приложение в лечението на доброкачествени и зло-
качествени заболявания1. Основно предимство на 
този тип оперативна интервенция е намаляването 
на хирургичната травма на пациента и болничния 
престой 1.  При лапароскопските операции могат да 
се наблюдават усложнения свързани с техниката на 
извършване наинтервенцията 1. Едно от рядко среща-
ните усложнения от тази група е преходна бъбречна 
недостатъчност с олиго- или анурия, в резултат от 
създанения интраоперативно пневмоперитонеум и 
повишеното интрабдоминално налягане

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 
Касае се за 66 годишна менопаузална пациентка, 

която по повод на генитално кървене в менопауза е 
направено пробно сепарирано абразио с хистологи-
чен резултат атипична ендометриална хиперплазия. 
Пациенткта постъпва в Клиниката по обща и онколо-
гична гинекология, ВМА за планово лапароскопско 
оперативно лечение. Като придружаващи заболява-
ния пациенткта съобщава за артериална хипертония, 
глаукома, тиреоидит на Хашимото. 

ГИНЕКОЛОГИЧЕН ПРЕГЛЕД: 
Външни полови органи (ВПО) – на раждала жена; 

Влагалище нормално дълбоко и широко; Матка в AVF 
с нормални размери; Аднекси не се палпират патоло-
гично променени. 

Трансвагинално ултразвуково изследване: матка с 
маточна лигавица – 4 mm и предно заден размер – 25 
mm. Яйчници не се скенират променени. 

ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ: 
Хематологични  и биохимични изследвания – в ре-

ферентни стойности.
След предоперативна подготовка физикални се 

извърши лапароскопска тотална хистеректомия с ад-
нексиектомия, която протече гладко и без интраопе-
ративни усложнения. Времетраенето на оперативната 
интервенция беше 180 min, с минимална кръвозагуба 
от 150 ml и инфузия на 1500 ml кристалоидни раз-
твори. Следоперативно се установи, че диурезата на 
12-тия следоперативен час при инфузия на разтвори 

1500 ml е 100 ml. Направи се стимулация на диуреза-
та, но без ефект. Последва консултация с уролог, като 
не се установиха ехографски данни за обструктивна 
уропатия. Серумните стойности на креатинина на 24-
тия, 48-мия и 72-рия ден са съответно 276 µmol/L, 359 
µmol/L, 401 µmol/L, а диурезата: 200ml, 400ml, 400ml. 
На 96-тия час пациентката спонтанно възстанови ди-
уреазата като за 12 часа отдели 2100ml, а серумния 
креатинин започна се понижи до 320 µmol/L.

След възстановяване на диурезата и нормализира-
не на стойностите на серумния креатинин пациентка-
та се дехоспитализира на 8-мия следоперативен ден в 
добро общо състояние.

ОБСЪЖДАНЕ 
Настъпването на олигурия и/или анурия в ран-

ния постоперативен период при пациентки след ла-
парокоспка хистеректомия налага провеждането на 
допълни изследвания с цел установяване на етиоло-
гията 2  Причините за анурия и остра бъбречна недос-
татъчност се подразделят на преренални, ренални и 
постренални 3 . За първи път през 1940 г Hipsley опис-
ва концепцията за рефлексна анурия 4. До момента са 
описани няколко случая на подобен тип постопера-
тивно усложнение 1 . Gholyaf et al. описва един случай 
на анурия при жена след лапароскопска хистеректо-
мия, която търпи обратно развитие на 5-тия постопе-
ративен ден 1. 

Патофизиологичните механизми на рефлексната 
анурия са неясни 2. Предполагат се две възможни хи-
потези 2. Според хипотезата за рефлексен спазъм на 
интрареналните артериоли и на двата бъбрека води 
до напълно преустановяване на гломерулната фил-
трация 2,5. Според някои автори този тип нарушение е 
преходно и протича за много кратък период от време, 
преди да се манифестира като патологично постопе-
ративно усложнение 2,5. Този тип усложнение може 
да бъде резултат от спазъм на уретерите в резултат 
на аваскуларизацията им при радикални оперативни 
интервенция при гинекологични малигнени заболя-
вания 5. 

Създаването на пневмоперитонеум при гинеко-
логични лапароскопски интервенции може да ком-
прoментира бъбречната функция 6,7,8. Механизмите, 
чрез които може да настъпи са: 

1. Повишаване на вътреабдоминалното налягане 
над 15 mmHg; 
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2. Инсуфлацията на CO2; 
3. Синдром на рабдомиолиза 6,7,8. 
За постигането на максимално поле на работа по 

време на лапароскопия е необходимо създаването на 
пневмоперитонеум, в резултат на което се повишава 
вътрекоремното налягане, в резултат на което се на-
малява бъбречната екскреция 6,7,8. Основният физио-
логичен ефект от повишаването на вътрекоремното 
налягане се изразява в компресия на бъбречния па-
ренхим и кръвоносните съдове, както и в намалява-
нето на артериалното бъбречно кръвоснабдяване и 
затрудняване на венозния дренаж 8,9. В резултат се 
активира ренин, алдостерон и ангиотензиновата сис-
тема, което води до последваща вазоконстрикция и 
намаляване на реналния кръвен поток 8,9. Инсуфла-
цията на CO2 може да подтисне съкращаването на 
миокарда чрез кръвната му абсорбция и повишено 
системно съдово съпротивление, в резултат на което 
намалява сърдечната фракция на изтласкване и до-
пълнително активира ренин-ангиотензиновата систе-
ма 10. Повишеното вътрекоремно налягане и инсуфла-
цията на CO2 повишават плазмените нива на ренин 
и ангиотензин II, което също води до намаляване на 
реналния кръвен поток и компроментиране на бъб-
речната функция10. Според резултатите на Shuto et al. 
интрабдоминално налягане над 20 mmHg значително 
намалява реналния кръвен поток, което води до ком-
пресия на реналните кръвоносни съдове и паренхим 

11. В изледване на Chui et al. реналния кръвен поток 
намалява до 60% по време на лапароскопската интер-
венция като след преустановяването и се възстановя-
ва 12 .

Лапароскопските интервенции изискват по-ви-
соко интрабдоминално налягане. Намаляването на 
кръвоснабдяването и патологичната гломерулната 
филтрация са основните последици от създаването 
на пневмоперитонеум 13,14. Освен това настъпват и 
хормонални промени, които водят до повишаване на 
серумните нива на ренин, ангиотензин и вазопресин, 
повлияващи бъбречната функция 15. Повишеното ин-
трабдоминално налягане стимулира симпатикусовата 
нервна система чрез барорецепторите и води до бъб-
речна кортикална вазоконстрикция 16 - 19. Промените в 
бъбречния кръвоток в кортекса и медулата допълни-
телно стимулират отделянето на ренин, алдостерон, 
ангиотензин17 - 20. Всички тези фактори в комбинация 
с оперативния стрес и ефекта от анестетиците оказ-

ват неблагоприятен ефект на бъбречната функция 21. 
Етиологията на бъбречната дисфункция по време на 
лапароскопско изследване е комплексна и мултифак-
торно обусловена. Всички промени, които настъпват 
са преходни и търпят обратно развитие скоро след 
преустановяването на пневмоперитонеума 21. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настъпването на анурия в ранния постоперативен 

период в резултат от създадения пневмоперитонеум 
при лапароскопските оперативни интервенции и при 
категорично отхвърляне на механична обструкция на 
уретерите е преходно усложнение, което най-често 
отминава спонтанно. 
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РЕЗЮМЕ
Ендометриалните полипи са вътрематочни формации, представляващи локално 
разрастване на ендометриума. Те са едни от най-честите причини за неправилно 
генитално кървене както в пре- така и в постменопаузална възраст. Ендометриал-
ните полипи могат да бъдат единични или множествени и най-често са с размери 
от 2 cm до 4 cm. Полипи с размери по-големи от 4 cm  се означават като „гигантски“. 
Представяме клиничен случай на 78 годишна постменопаузална пациентка при 
която по повод на оскъдно генитално кървене е установен „гигантски“ ендометри-
ален полип с размери 15/10/6 cm. 
Ключови думи: гигантски ендометриален полип, неправилно маточно кървене, 
постменопауза

ABSTRACT
Endometrial polyps are intrauterine formations representing local endometrial growth. 
These are one of the most common causes of abnormal genital bleeding both in pre- and 
post-menopausal age. The endometrial polyps may be single or multiple and most often 
have a size of 2 cm to 4 cm. Polyps larger than 4 cm are marked as "giant".
We present a clinical case of a 78-year-old postmenopausal patient with a "giant" 
endometrial polyp with size 15/10/6 cm.
Key words: giant endometrial polyps, abnormal uterine bleeding, postmenopausal

Гигантски ендометриален полип при 
постменопаузална жена

Giant endometrial polyp in a 
postmenopausal woman
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Клиника по обща и онкологична гинекология, 
Военномедицинска академия,София
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ВЪВЕДЕНИЕ
Ендометриалните полипи са вътрематочни фор-

мации, представляващи локално разрастване на 
ендометриума1. Изградени са от фиброваскулар-
но краче, което е заобиколено от строма и ендо-
метриални жлези, покрити от епител 1 . Те са едни 
от най-честите причини за неправилно генитално 
кървене както в пре- така и в постменопаузална 
възраст 1. Срещат се предимно при жени на въз-
раст от 40 до 50 години 2. Ендометриалните поли-
пи могат да бъдат единични или множествени и 
най-често са с размери от 2 cm до 4 cm 3 . Полипи 
с размери по-големи от 4 cm  се означават като „ги-
гантски“ 3. 

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
Касае се за 78 годишна пациентка, при която по 

повод на оскъдно зацапващо генитално кървене е 
установена туморна формация, изпълваща маточ-
ната кухина с долен полюс достигащ до влагали-
щето. Пациентката отрича за придружаващи гине-
кологични и общи заболявания. Има 2 нормални 
раждания.

Гинекологичен статус: Външни полови органи 
на раждала жена; Влагалище нормално дълбоко и 
широко; ПВКУ – конично; Цервикален канал – ви-
зуализира се туморна формация, която изхожда 
от маточната кухина; Матка увеличени размери, 
чувствителна при палпация; Аднекси и параметри 

ГИНЕКОЛОГИЯКлиничен случаи
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– палпаторно без особености.
Лабораторни изследвания: в референтни 

стойности.
Трансвагинално ултразвуково изследване 

(УЗИ): Матка с предно-заден размер 65 mm. В ма-
точната кухина се визуализира туморна формация 
с размери 60/150 mm с ехоразнородно съдържи-
мо. Яйчници не се визуализират променени.

След осъществените физикални и инструмен-
тални методи на изследване се взе решение за ди-
агностична хистероскопия.

Диагностична хистероскопия: Статус in situ: 
след щателна дезинфекция маточната шийка се зах-
вана с два двузъбеца. Последователно се направи 
хистерометрия и се дилатира маточната шийка до 
Hegar №6. Въведе се хистероскоп Karl Storz 5.8 mm 
с 30 градусова оптика в маточната кухина, която се 
разду с 0.9% физиологичен разтвор при налягане 
до 120 mmHg. Визуализира се туморна формация, 
която изхожда от задна маточна стена в близост 
до левия маточен рог и изпълваща цялата кухина. 
Долния полюс на описаната формация достига до 
външния отвор на цервикалния канал. Поради тех-
ническа невъзможност за продължаване на интер-
венцията се направи биопсия на описаната фор-

Снимка.1  . „Гигантски“ ендометриален полип Снимка.2  . .“Гигантски“ ендометриален полип на широка основа и субму-
козен миомен възел на фона на изтъняла маточна стена

мация и се взе решение за тотална хистеректомия 
след хистологично верифициране на патологично-
то интракавитарно изменение. 

Операция: Laparohysterectomia totalis cum 
adnexibus. 

Статус in situ: Матка на срез: в маточната кухи-
на се визуализира туморна формация с крушопо-
добна форма с размери 15 cm/6 cm/5 cm, която 
изхожда от задна маточна стена на широка основа 
и достигаща до външния отвор на цервикалния ка-
нал (снимка 1 и 2). Маточната стена е силно изтъне-
на с дебелина около 3 mm.

 Хистологичен резултат: ендометриален по-
лип с размери 15 cm/6 cm/5 cm с кистично дилати-
рани жлези без данни за атипизъм.

На 5-тия постоперативен ден пациентката е из-
писана в добро общо състояние.

ОБСЪЖДАНЕ
„Гигантските” ендометриални полипи са рядко 

срещана разновидност на ендометриалните поли-
пи 4. Етиопатогенезата на ендометриалните поли-
пи е неясна 4 . Предполага се, че е многофактор-
но обусловен процес на хиперплазия на базалния 
ендометриален слой4. Описани са редица фактори, 
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стимулиращи растежа на полипите, като: хронични 
възпалителни изменения на ендометриума, гене-
тични фактори, хормонална стимулация, наруша-
ване баланса на процесите пролиферация и апоп-
тоза, повишена експресия или чувствителност на 
рецепторите за женските полови хормони4. 

Честотата на злокачествените ендометриални 
полипи е от 1% до 3%5. Основни фактори, повиша-
ващи риска от малигнизация са възраст, затлъстя-
ване, артериална хипертония, постменопаузална 
възраст и употребата на тамоксифен6. Според ре-
зултати от проучване на Lasmar et al. ендометриал-
ни полипи с размери по-големи от 15 mm се асо-
циират с хиперплазия на ендометриума 7. Според 
друго изследване проведено от Wang et al. при 
ендометриални полипи с размери по-големи от 10 
mm честотата на злокачествени промени е пови-
шена5. 

Постменопаузалната хормонозаместителна 
терапия повишава риска от образуване на ендо-
метриални полипи 8. До момента в литературата са 
описани само пет случая на гигантски ендометри-
ални полипи, които достигат и преминават през 
външния отвор на маточната шийка и достигат до 
влагалището9.  Най-големият описан размер на ен-
дометриален полип е 10 cm. 10-16 (Табл. 1). В повечето 
описани клинични случаи на „гигантски ендометри-
ален полип“ се касае за пациентки в постменопауза 
и приемащи  тамоксифен или ралоксифен по повод 
рак на гърдата 17,18. Предполага се, че това е резул-
тат от естрогеноподобния ефект на медикаментите, 
които оказват хиперстимулация на ендометриума 19. 
В резултат се образува свръхрастеж на ендометри-
алния полип, тъй като по повърхността му се екс-
пресират както рецептори за естрогени така и за 
прогестерон19. (Табл. 1.)

Описаният от нас клиничен случай представя 
жена с „гиганстки ендометриален полип“, която е в 
постменопаузална възраст и не приема хормоно-
заместителна терапия. От оперативната находка се 
установи полип с размери 15 cm/6 cm/5 cm. До мо-
мента в литературата не е описан ендометриален 
полип с подобни размери. Патогенезата му остава 
неясна. От хистологичното изследване не се уста-
новяват признаци на малигненост независимо от 
големите размери. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Диагностицирането на „гигантски ендометри-

ален полип“ чрез трансвагинална ехография и 
последваща хистероскопия са златен стандарт за 
поставянето на диагнозата. При полипи с много 
големи размери оперативното лечение чрез хис-
тероскопия е невъзможно, което налага по-ради-
кално лечение, изразяващо се в тотална хистерек-
томия. Оперативното лечение е необходимо с цел 
поставяне на хистологичната диагноза и отхвърля-
нето на злокачествени изменения в него.
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РЕЗЮМЕ
Аденокарцинома на апендикса е рядък тумор, с честота под 0.4% от гастроин-
тестиналните тумори.1 Клиничната картина е сходна с тази на остър апендисит и 
включва болка или палпираща се формация в илео-цекалната област. Предопе-
ративно диагнозата се поставя трудно и обикновено се открива инцидентно след 
апендектомия по спешност. Диференциалната диагноза включва остър апендисит, 
ретенционна киста, карциноид или други редки тумори на апендикса.
Представяме клиничен случай на 32-годишен пациент с оплаквания от болка и 
тежест в долен десен квадрант на корема, където се палпира фиксирана туморна 
формация, липса на клинични данни за остър хирургичен корем. Направената кон-
трастно-усилена компютърна томография показа туморна формация ангажираща 
апендикса, илео-цекалния ъгъл и предната коремна стена. Фиброколоноскопия не 
установи патологични промени в дебелото черво. Извърши се видео-асистирана 
лапароскопска дясна хемиколектомия, разширена лимфна дисекция и парциална 
резекция на засегнатия участък от предната коремна стена. Патологоанатомичното 
изследване верифицира тумора като умерено диференциран аденокарцином на 
апендикса с огнищна вътреклетъчна слузна продукция, инфилтрация на стената на 
цекум, терминален илеум и предната коремна стена. 
Ключови думи: апендикс, аденокарцином, дясна хемиколектомия, лапароскопия.

ABSTRACT
Appendicular adenocarcinoma is a rare tumor with incidence less than 0.4% of all 
gastrointestinal tumors. Signs and symptoms are similar to acute appendicitis and include 
pain or palpable formation in the ileocecal area. Preoperatively, the diagnosis is difficult 
and usually occurs accidentally after emergency appendectomy. Differential diagnosis 
includes acute appendicitis, retention cyst, carcinoid or other rare appendix tumors.
We present a clinical case of a 32-year-old male patient. His complaint was pain in the 
lower right quadrant of the abdomen. Fixed tumor formation is palpated with no signs 
of acute abdomen. The contrast-enhanced computed tomography showed a tumor 
formation involving the appendix, the ileocecal angle and the anterior abdominal wall. 
Fibrocolonoscopy did not detect pathological changes in the colon. We performed video-
assisted laparoscopic right hemicolectomy, extended lymph node dissection and partial 
resection of the affected anterior abdominal wall. The pathological examination verifies 
G2-adenocarcinoma of the appendix with focal intracellular mucus production. The 
tumor infiltrating cecal wall, terminal ileum, and anterior abdominal wall.  
Key words: appendix, adenocarcinoma, right hemicolectomy, laparoscopy.
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ВЪВЕДЕНИЕ

Туморите на апендикса (appendix vermiformis) 
са редки и повечето от тях се откриват инцидент-
но при апендектомия по повод на остър апандисит 
или при коремни операции по друг повод.  За пръв 
път заболяването е описано от Berger през 1882 г.2 
Най-честите тумори на апендикса включват карци-
ноид, муцинозен кистаденокарцином, аденокарци-
ном, лимфосаром, параганглиом, актиномикоза и 
други. Често симптомите наподобяват остър апенди-
цит или периапендикуларен инфилтрат и пациенти-

те попадат в спешните хирургични отделения. В по-
вечето случаи интраоперативното разграничаване 
между възпалителен инфилтрат или туморен процес 
е трудно и е необходимо извършването на хистоло-
гична верификация. Метод на избор при карцином 
на апендикса в напреднал стадий, трябва да бъде 
дясната хемиколектомия 3,4. 

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Представяме клиничен случай на 32-годишен па-
циент с оплаквания от болка и тежест в илео-цекал-

ХИРУРГУЯКлиничен случаи
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ната област. Не съобщава за пасажни смущения, па-
тологични изхождания или епизоди на фебрилитет. 
Физикалният преглед показа палпираща се, слабо 
болезнена туморна формация в илео-цекалната об-
ласт, без данни за остър хирургичен корем, парак-
линичните показатели в референтни граници. Не се 
установи придружаваща коморбидност, както и пре-
дходни оперативни интервенции. Фиброколоноско-
пия не показа данни за патологични изменения по 
хода на дебелото черво. Направената контраст-
но-усилена компютърна томография визуализира 
туморна формация инфилтрираща цьокума, терми-
налния илеум и предната коремна стена (Фиг 1). 

При извършената лапароскопия се установи ту-
морна формация с диаметър около 5 см, ангажира-
ща апендикса, илео-цекалната връзка и предната 
коремна стена на площ около 3 cm2 (Фиг 2). Извър-
ши се видео-асистирана дясна хемиколектомия, раз-
ширена лимфна дисекция и резекция на предната 
коремна стена в областта на инфилтрация. Контину-
итетът на гастро-интестиналния тракт се възстанови 
чрез термино-латерална, илео-трансверзо анасто-
моза на един етаж с монофиламентен резорбируем 
конец (PDS 4/0). Патологоанатомичното изследване 
установи умерено диференциран аденокарцином на 
апендикса с огнищна вътреклетъчна слузна продук-
ция, ангажиране на серо-мусколарния слой на цеку-
ма и париеталния перитонеум pT4b N1(2/22) M0 G2. 
Гладък следоперативен период. Пациентът бе насо-
чен за адювантна химиотерапия.

Фигура 1. КАТ данни за туморна формация в илео-цекалната област Фигура 2. Тумор на апендикса с инфилтрация на предна коремна стена.

ОБСЪЖДАНЕ

Аденокарциномът на апендикса е рядка неоплаз-
ма на гастро-интестиналния тракт, която се открива 
под 1% от отстранените спесимени и засяга предимно 
възрастни пациенти. Публикувани са около 300 случая 
в световен мащаб. Обикновено заболяването се про-
явява с остра болка или палпаторна туморна маса в 
илео-цекалната област. Диагнозата карцином на апен-
дикса, в повечето случаи, се поставя постоперативно 
след патоанатомичното изследване на отстранения 
спесимен. Предоперативното установяване на тумора 
е рядко, като се дължи предимно на директното визуа-
лизиране или биопсиране при видео-колоноскопия. 
The International Classification of Diseases for Oncology 
(ICD-O) разделя апендикуларните тумори в 5 катего-
рии: дебелочревен тип аденокарцином; муцинозен 
аденокарцином; signet ring cell карцином; goblet cell 
карцином и малигнен карциноид (NEТ) 5,6. Карциномите 
на апендикса имат по-лоша прогноза от карциноиди-
те. Най-агресивният от тях е signet ring cell карциномът. 
В 93% от случаите при установяването на диагнозата 
вече е налично метастазиране към съседни органи, 
лимфни възли или перитонеум5. Оптималното хирур-
гично лечение при карцином на апендикса е дискута-
билно. Някои автори заклюзават, че апендектомията е 
дефинитивно хирургично лечение при тумори ангажи-
ращи единствено апендикуларната мукоза, докато дяс-
ната хемиколектомия е показана само за напреднали 
стадии 7,8. Вторична хемиколектомия с лимфна дисек-
ция след апендектомия трябва да бъде приложена при 



ГОДИНА 6 • БРОЙ 2 • ДЕКЕМВРИ 2018 / VOLUME 6 • ISSUE 2 • DECEMBER  2018

60

ÅÍÄÎÓÐÎËÎÃÈß È  
MÈÍÈÌÀËÍÎ ÈÍÂÀÇÈÂÍÀ 
 ÕÈÐÓÐÃÈß

пациенти с недиференцирани тумори, при такива с ин-
вазия в субмукозата, или при ангажирана резекционна 
линия 9. Като метод на избор, при всички пациенти с 
неметастатичен карцином на апендикса излизащ извън 
границите на мукозата, трябва да бъде извършена дяс-
на хемиколектомия. Самостоятелната апендектомия 
е показана единствено при in situ карциноми. Това се 
потвърждава от проучване, което представя предим-
ство от 29% относно преживяемостта при хемиколек-
томия отколкото при самостоятелна апендектомия 
в 16-годишна серия от 94 случая 10. Представени са и 
данни за по-лоша преживяемост след самостоятелни 
апендектомии при лезии (аденокарциноми или кар-
циноиди) > 2 см в диаметър. 3,11 Терапевтичните опции 
при метастатично заболяване включват системна хими-
отерапия, хипертермична интраоперативна перитоне-
ална химиотерапия (HIPEC), циторедуктивна хирургия 
с перитонектомия, както и комбинация от тях.12 Поради 
сходството между апендикуларния и колоректалния 
карцином се използват същите химиотерапевтични 
схеми за системна терапия. Най-често се използват 
5-fluorouracil (5-FU), leucovorin и oxaliplatin (FOLFOX-4) 
12,13 Набелязани са и таргетни терапии с инхибитори на 
рецептора на епидермалния растежен фактор (EGFR) 
след генетичен анализ за RAS-мутации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Аденокарциномът на апендикса е рядко малигнено 

заболяване, което често се диагностицира в напреднал 
стадий. Заболяването може да имитира остър апанде-
сит. Извършването само на апендектомия е показанао 
само при карциноми in situ. В останалите случай се 
препоръчва извърването на дясна хемиколектомия. 
През последните години това може да се осъществи 
лапароскопски. Адекватното хирургичното лечение и 
адювантна химиотерапия подобряват значително про-
гнозата на заболяването.      
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