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ÅÍÄÎÓÐÎËÎÃÈß È  
MÈÍÈÌÀËÍÎ ÈÍÂÀÇÈÂÍÀ 
 ÕÈÐÓÐÃÈß

Уважаеми колеги и приятели,

От името на Организационния комитет отново имаме 
удоволствието да ви поканим да вземете участие в 10-ти  
Симпозиум „Ендоурология и минимално инвазивна хирургия”, 
който ще се проведе 12-13 април 2019 година в гр.  София. 

Симпозиумът „Ендоурология и минимално инвазивна хирургия” 
е ежегодна научна проява, организирана от Военномедицинска 
академия (ВМА), Катедрата по Урология и Нефрология на ВМА 
и Българско дружество по Ендоурология и екстракорпорална 
литотрипсия с подкрепата на Секцията по Уролитиаза (EULIS) на 
Европейската Асоциация по Урология (EAU),  Международния 
алианс по уролитиаза (IAU) и South-Eastern European Group for 
Urolithiasis Research (SEGUR).

Научната програма акцентира върху съвременните тенденции 
в ендоурологията и минимално инвазивната хирургия при 
диагностиката и лечението на урологичните заболявания, 
представени чрез “State-of-the-art” лекции и дебати от водещи 
международни експерти, “Live surgery” сесии с демонстрация 
в реално време на съвременни минимално-инвазивни 
ендоурологични операции и “Hands-on-training” сесии, за 
усъвършенстване на хирургичните умения и запознаване 
с възможностите на съвременните ендоскопи, енергийни 
източници и консумативи.  Участниците ще имат възможността 
да представят собствените си резултати в областта на 
ендоурологията и минимално инвазивната хирургия по време на 
модерираната постерна и видео сесия.

По време на симпозиума ще бъде организирана медицинска 
изложба, на която фирмите участници ще предоставят актуална 
и полезна информация за предлаганите от тях апаратура, 
инструменти, консумативи и медикаменти.

Очакваме 10ти  Симпозиум „Ендоурология и минимално инвазивна 
хирургия” да бъде за поредна година място за среща между 
приятели и колеги с интереси в областта на ендоурологията и 
минимално инвазивната хирургия и да допринесе за развитието 
на тази област от съвременната урология в нашата страна. 

Проф. Венцислав Мутафчийски, дмн  
Почетен председател на Организационния комитет

Проф. Илия Салтиров, дмн  
Председател на Организационния комитет

Проф. Венцислав 
Мутафчийски,

Проф. Илия  
Салтиров
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Покана / Welcome message

Dear colleagues and friends,

On behalf of the Organizing committee I would like to invite you to 
participate in the 10th Meeting Endourology and Minimally Invasive 
Surgery, which will take place on 12-13 April 2019 in Sofia, Bulgaria.

The 10th in a row meeting aims to offer an up-to-date insight on 
modern diagnostic and therapeutic techniques in stone surgery 
and is organized by Military Medical Academy of Sofia and the 
Bulgarian Association of Endourology and SWL with the support 
and endorsement of the EAU Section of Urolithiasis (EULIS), the 
International Alliance of Urolithiasis (IAU) and the South-Eastern 
Group for Urolithiasis Research (SEGUR).

The scientific programme of the meeting will focus on state-of-the-
art lectures, debates, Live-surgery sessions and Hands-on-training 
sessions delivered by a distinguished and internationally renowned 
faculty, giving the opportunity to the participants to update their 
knowledge, practice their surgical skills and get acquainted with the 
latest developments in endoscopes, energy sources and disposables. 
The delegates will have the great opportunity to present their own 
work in the field of Endourology and Minimally Invasive Surgery 
during the moderated poster and video session.

During the medical exhibition, companies will have the opportunity 
to communicate, collaborate and network with urologists and 
affiliated professionals, attending the meeting, and present their 
products.

The 10th in a row meeting “Endourology and Minimally Invasive 
Surgery” is expected to become once again a meeting point for 
urologists and young doctors working in the field of minimally 
invasive urology and interested in mastering the art of Endourology 
and exchanging professional ideas and experience in a friendly 
atmosphere.

We’re looking forward to meeting you in Sofia, 
With kind regards,

Prof. Ventsislav Mutafchiyski 
Honorary Chairman of the Organizing Committee

Prof. Iliya Saltirov  
Chairman of the Organizing Committee,

Prof. Ventsislav 
Mutafchiyski,

Prof. Iliya 
 Saltirov
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12 Април 2019
08.00-08.20 Откриване 
 В. Мутафчийски, И. Салтиров,  

К. Сарика, Д. Младенов 
08.20-13.00 Сесия I: Настояще и бъдеще на 

уретероскопията 
Модератори: С. Ставридис,  
Х. М. Лопез-Мартинез, Д. Башич, 
 Д. Младенов 

08.20-08.40 Какъв е лимитът на RIRS? –  
С. Гианакопулос 

08.40-09.40 Live surgery: fURS/RIRS – М. Сепеда,  
К. Петкова 

09.40-10.00 Уретероскопи за еднократна 
употреба – мода или необходимост? – 
К. Давидов 

10.00-10.20 Кафе пауза 
10.20-11.20 Live surgery: fURS/RIRS –  

С. Гианакопулос, П. Петров 
11.20-11.40 Превенция и лечение на 

усложненията след RIRS – Б. Пенев 
11.40-12.00 Лазери и уролитиаза: какво ново? –  

А. Тринчиери 
12.00-13.00 Live surgery: fURS/RIRS –  

А. Сколарикос, О. Гъцев 
13.00-14.00 Обяд 
14.00-15.20 Сесия II: Радиационна защита и 

ендоурология 
  Модератори: Ж. Василева, О. Савов, 

К. Давидов, Д. Петрова 
14.00-14.20 Перкутанен достъп – под рентгенов 

или ехографски контрол? – О. Савов 
14.20-14.40 Защо все още избирам стандартна 

PCNL? – А. Сколарикос
14.40-15.00 Радиационен риск в ендоурологията: 

от диагнозата до лечението –  
Ж. Василева 

15.00-15.20 Възможна ли е ендоурологична 
хирургия без рентгенова експозиция 
и на каква цена? – С. Ставридис  

12th April 2019
08.00-08.20 Welcome and Introduction 
 V.Mutafchiyski, I. Saltirov, K. Sarica,  

D. Mladenov 
08.20-13.00 Session I: Current trends and future 

directions in ureteroscopy 
 Moderators: S. Stavridis, J.M.Lopez-

Martinez, D. Basic, D.Mladenov 
08.20-08.40 What is the limit for RIRS? –  

S. Giannakopoulos 
08.40-09.40 Live surgery: fURS/RIRS – M. Cepeda,  

K. Petkova
09.40-10.00 Disposable URS – just a trend or 

really needed? – K. Davidov 
10.00-10.20 Coffee break 
10.20-11.20 Live surgery: fURS/RIRS – S. 

Giannakopoulos, P. Petrov 
11.20-11.40 Prevention and management of 

complications in RIRS – B. Penev 
11.40-12.00 Lasers for stone treatment: what’s 

new? – A. Trinchieri 
12.00-13.00 Live surgery: fURS/RIRS – A. 

Skolarikos,  
O. Gatsev 

13.00-14.00 Lunch
14.00-15.20 Session II: Radiation Awareness and 

Endourology 
  Moderators: J. Vasileva, O. Savov,  

K. Davidov, D. Petrova 
14.00-14.20 Flouroscopic versus ultrasound 

guided access in PCNL? – O. Savov 
14.20-14.40 Why do I support standard PCNL still? 

– A. Skolarikos 
14.40-15.00 Radiation risk in endourology: from 

diagnosis to management – J. 
Vassileva 

15.00-15.20 Radiation risk in endourology: is 
radiationless surgery possible and at  
what cost? – S. Stavridis 

Програма / Programme
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Програма / Programme

15.20-16.40 Сесия III: Semi-live surgery 
 Модератори: А. Тринчиери,  

Д. Башич, О. Станков, Б. Пенев 
15.20-15.40 URS при конкремент в проксимална 

трета на уретера – К. Петкова 
15.40-16.00 RIRS при конкремент в долна група 

чашки на бъбрека – А. Будиа-Алба 
16.00-16.20 RIRS с уретероскоп за ендократна 

употреба – Х. М. Лопез-Мартинез
16.20-16.40  URS с модифициран шафт за достъп с 

аспирация – Д. Гу 
16.40-17.00 Кафе пауза 
17.00-18.00 SEGUR Сесия IV: Уротелен карцином 

на горния уринарен тракт и 
ендоурология:  какво ново? 

 Модератори: Х.А. Галан, О. Савов,  
И. Салтиров, С. Ставридис 

17.00-17.20 Нови технологии и методи в 
диагностиката на уротелния 
карцином – К. Петкова 

17.20-17.40 Ендоскопско лечение на уротелния 
карцином на горния уринарен тракт: 
настояще и бъдеще – А. Будиа-Алба 

17.40-18.00 Ендоскопско лечение на уротелния 
карцином на горния уринарен тракт: 
технически аспекти, tips & tricks – Х. 
М. Лопез-Мартинез 

18.00-19.30 Спонсорирани презентации
18.00-18.30 Vesomni™ в подобрението на 

Качеството на живот на пациентите 
със СДПП/ДПХ в реалната клинична 
практика в Европа – И. Салтиров

 Спонсорирана от Astellas 
18.30-19.00 Dexofen Inject™ – аналгезия в 

урологичната практика – К. Петкова
 Спонсорирана от Berlin Chemie 

Menarini 
19.00- 19.30  Усложнения вследствие ДПХ – сесия 

въпроси и отговори – И. Салтиров 
 Спонсорирана от GlaxoSmithKline

15.20-16.40 Session III: Semi-live surgery 
 Moderators: A. Trinchieri, D. Basic,  

O. Stankov, B. Penev 
15.20-15.40 URS for proximal ureteral stone – K. 

Petkova 
15.40-16.00 RIRS for lower pole stone – A. Budia-

Alba 
16.00-16.20 RIRS with single-use ureteroscope – 

J.M. Lopez-Martinez 
16.20-16.40    URS with modified UAS with continuous 

flow – D. Gu 
16.40-17.00 Coffee break
17.00-18.00 SEGUR Session IV: UTUC and 

Endourology: What’s new? 
 Moderators: J.A. Galan, O. Savov, I. 

Saltirov, S. Stavridis 
17.00-17.20 New diagnostic technologies and 

imaging modalities in UTUC – K. 
Petkova 

17.20-17.40 Ureteroscopic management of UTUC: 
current trends and future 

 directions – A. Budia-Alba 
17.40-18.00 Endoscopic treament of UTUC: 

technical aspects, tips & tricks – J.M. 
Lopez-Martinez

18.00-19.30 Industry Sponsored Presentations
18.00-18.30 Vesomni™ in improvement of QoL in 

men with LUTS/BPH in the real clinical 
practice 

 in Europe – I. Saltirov 
 Sponsored by Astellas 
18.30-19.00 Dexofen Inject™ – analgesia in 

urological practice – K. Petkova 
 Sponsored by Berlin Chemie Menarini 
19.00-19.30 Complications of BPH – questions and 

answers – I. Saltirov 
 Sponsored by GlaxoSmithKline
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13 Април 2019   
08.00-13.00  EULIS-IAU Сесия V: Лечение на 

конкременти в бъбрека: промяна в 
концепцията и нови технологии? 

 Модератори: К. Сарика, А. Будиа-
Алба, С. Гианакопулос, К. Давидов 

08.00-08.20 Стандартна срещу миниатюризирана 
PCNL: да намалим ли размера на 
нефростомния канал и до каква 
степен? – К. Сарика 

08.20-09.20 Live surgery: mini PNL с модифициран 
шафт с аспирация – И. Салтиров,  
К. Петкова 

09.20-09.40 Рискови факори за усложнения след 
PCNL – М. Сепеда

09.40-10.00  Позиция по корем и гръб при PCNL-
нужна ли е все още тази дискусия?-
Х.А.Галан 

10.00-10.20 Кафе пауза
10.20-11.20 Live surgery: Mini PNL – М. Страуб,  

К. Петкова 
11.20-11.40 ECIRS – мода или необходимост? –  

Д. Башич 
11.40-12.00 Коралиформени конкременти: 

tips&tricks за успешно лечение –  
М. Сепеда 

12.00-13.00 Live surgery: Стандартна PCNL –  
И. Салтиров, К. Петкова 

13.00-14.00 Обяд
14.00-15.00 Сесия VI: Дебат: Лечение на 

бъбречни конкременти 2-4 cm: 
стандартна или миниатюризирана 
PCNL? 

 Модератори: Х.А. Галан, А. 
Тринчиери, О. Савов, Д. Анакиевски 

14.00-14.15 Mini PNL, разбира се – М. Страуб 
14.15-14.30 Отговорът е стандартна PCNL –  

И. Салтиров 
14.30-14.40 Дискусия
14.40-15.00 Кафе пауза

13th April 2019
08.00-13.00 EULIS-IAU Joint Session V: 

Management of renal stones: 
changing concepts and advancing 
technology 

 Moderators: K. Sarica, A.Budia-Alba, 
S.Giannakopoulos, K.Davidov 

08.00-08.20 Standard versus miniaturized PCNL: 
should we reduce our nephroscope 
size 

 and to which extent? – K. Sarica 
08.20-09.20 Live surgery: Mini PCNL with modified 

aspiration sheath – I. Saltirov, K. 
Petkova

09.20-09.40 Risk factors for PCNL complications –  
M. Cepeda 

09.40-10.00  Prone versus supine position in PCNL 
– is this discussion still needed? –   
J.A. Galan

10.00-10.20 Coffee break
10.20-11.20 Live surgery: Mini PNL –  M. Straub,   

K. Petkova
11.20-11.40 ECIRS – just a trend or really needed? – 

D. Basic 
11.40-12.00 Staghorn stones: Tips and Tricks for 

Successful Management – M. Cepeda 
12.00-13.00 Live surgery: Standard PCNL prone –  

I. Saltirov, K. Petkova
13.00-14.00 Lunch
14.00-15.00 Session VI: Debate: Management of 

2-4 cm renal stone: miniaturized or 
 standard PCNL? 
 Moderators: J.A. Galan, A. Trinchieri,  

O. Savov, D. Anakievski 
14.00-14.15 Mini PNL, of course – M. Straub 
14.15-14.30 Standard PCNL is the answer – I. 

Saltirov 
14.30-14.40 Discussion 
14.40-15.00 Coffee break
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15.00-16.30 Сесия VII: Semi-live surgery 
 Модератори: Д. Башич, О. Станков, 

Д. Анакиевски, Н. Колев
15.00-15.30 Mini PNL за конкремент в бъбрека 2 

cm: как го правя – М. Страуб 
15.30-16.00 Super-mini PNL при педиатричен 

пациент – Д. Гу 
16.00-16.30 Стандартна PCNL: стъпка по стъпка – 

И. Салтиров
16.30-17.30 Модерирана постерна и видео 

сесия 
 Модератори: С.Николов, М.Цветков, 

К.Давидов, Д.Шишков, Т.Ганев
17.30  Закриване на симпозиума 

15.00-16.30 Session VII: Semi-live surgery 
 Moderators: D. Basic, O. Stankov, D. 

Anakievski, N. Kolev 
15.00-15.30 Mini PNL for a 2 cm stone: how I do it – 

M.Straub 
15.30-16.00 Super-mini PNL in the pediatric patient 

– D. Gu 
16.00-16.30 Standard PCNL technique: step-by-step 

– I. Saltirov 
16.30-17.30 Moderated poster and video session 
 Moderators: S.Nikolov, M.Tzvetkov, 

K.Davidov, D.Shishkov, T.Ganev 
17.30 Closing Remarks and Take Home 

Messages 
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ИЗВЪНРЕДЕН БРОЙ / SUPPLEMENT

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИМПОЗИУМА
Място на провеждане Национален дворец на културата,  

София, бул. „България“, 1

Регистрационно бюро 12 Април 2018: 08.00h – 16.00h
13 Април 2018: 08.30h – 17.30h

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

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

Модерирана постерна 
сесия

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

Сертификат за участие Всички участници ще получат сертификат за участие на 13 Април 2018 г. след 
като попълнят и върнат на регистрационното бюро анкетната карта за оценка на 
симпозиума

GENERAL INFORMATION
Meeting Venue National Palace of Culture, Hall 6

1, Bulgaria blvd., 1463 Sofia, Bulgaria

Registration desk 
opening hours

12 April 2018: 08.00h – 16.00h
13 April 2018: 08.30h – 17.30h

Offical language The meeting will be conducted in English and Bulgarian. Simultaneous translation 
will be provided during all sessions

Badges and 
identification

Registration badges will be used during the Meeting. For identification purposes and 
admission to session halls, participants are requested to wear their badges, which will 
be given to them upon registration, at all times. Admission to the Meeting areas will 
not be allowed without badge identification. 

Moderated poster and 
video session

Accepted posters and videos will be presented in e-posters format on TV screens 
during the meeting. During the moderated poster and video session the presenting 
author will have 5-7 minutes for oral presentation. 

Certificate of attendance All registered participants will receive certificate of attendance at the end of the 
meeting on April 13th, 2018 once they have completed and returned the feedback 
form to the registration desk.
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Модерирана постерна и видео сесия / Moderated Poster and Video Session

Модерирана постерна и видео сесия / Moderated Poster and Video Session

101 Ретроградна интраренална хирургия с 
флексибилен уретерореноскоп за еднократна 
употреба – първоначален опит
К. Петкова, И. Салтиров
Катедра Урология и нефрология, 
Военномедицинска академия – София

Retrograde intrarenal surgery with single-use flexible 
ureteroscope – initial experience 
K. Petkova, I. Saltirov 
Department of Urology and Nephrology, Military Medical 
Academy of Sofia

102  Уретерен стент след RIRS: анализ на 
показанията и нашия опит
Б. Пенев, М. Кулкани, К. Гиест, Д. Уайтинг, М. 
Синк
Клиника по урология, Maidstone and Tunbridge 
Wells NHS Trust

Ureteric stenting post RIRS: Analysis of the Indications in our 
experience 
B Penev, M Kulkani, K Guest, D Whiting, M Cynk 
Urology Department, Maidstone and Tunbridge Wells NHS 
Trust

103  Влияние на уретералния шафт за достъп 
върху ефективността и безопасността на 
флексибилната уретерореноскопия за лечение 
на конкременти в горния уринарен тракт
К. Петкова, И. Салтиров
Катедра Урология и нефрология, 
Военномедицинска академия – София

Impact of ureteral access sheath on the efficacy and safety of 
flexible ureterorenoscopy for the treatment of upper urinary 
tract calculi 
K. Petkova, I. Saltirov 
Department of Urology and Nephrology, Military Medical 
Academy of Sofia

104  Сравнително проучване на минимално-
инвазивна и стандартна перкутанна 
нефролитотрипсия при лечението на 
бъбречни камъни с размер 20 до 40 mm в 
диаметър.
О. Гъцев, С. Христофоров, П. Петров, К. 
Петкова, И. Салтиров
Катедра Урология и нефрология, 
Военномедицинска академия – София

Comparative study on minimally invasive and standard 
percutaneous nephrolithotripsy for the treatment of kidney 
stones 20-40 mm in diameter. 
O. Gatsev, S. Hristoforov, P. Petrov, K. Petkova, I. Saltirov 
Department of Urology and Nephrology, Military Medical 
Academy of Sofia

 
105  Супер- мини перкутанна нефролитотомия 
с модифициран шафт  за достъп с аспирация 
на камък в подковообразен бъбрек
Ст. Вълканов, Мл. Дойков, Ив. Вълканов, Ив. 
Дечев* 
Клиника по урология, УМБАЛ „Каспела“, 
гр.Пловдив
*Катедра по урология и обща медицина, МУ – 
Пловдив, гр.Пловдив

Super-mini percutaneous nephrolithotomy with modified 
access sheath with aspiration for stone in a horseshoe kidney 
S. Valkanov, Ml. Doykov, Iv. Valkanov, Iv. Dechev* 
Department of Urology, MHAT Kaspella, Plovdiv 
*Department of Urology and General Medicine, Medical 
University Plovdiv
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106   Метаболитен синдром и метаболитни 
нарушения при изследване на 24 часова 
урина при пациенти с калциевооксалатна 
уролитиаза
Д. Петрова, К. Петкова, И. Салтиров
Катедра Урология и нефрология, 
Военномедицинска академия – София

Metabolic syndrome and metabolic abnormalities in 24h 
urine in calcium oxalate stone formers 
D. Petrova, K. Petkova, I. Saltirov 
Department of Urology and Nephrology, Military Medical 
Academy of Sofia

107  Лапароскопска пиелопластика при деца 
– начален опит и оперативна техника
К. Давидов, Е. Попов, Д. Златанов, А. Попов, В. 
Роглев, Н. Стоянов, В. Иванов, К. Ибрахимов
Отделение по Урология, МБАЛ „Аджибадем 
Сити Клиник Токуда Болница – София”
 

Laparoscopic pyeloplasty in children – initial experience and 
surgical technique 
K. Davidov, E. Popov, D. Zlatanov, A. Popov, V. Roglev, N. 
Stoyanov, V. Ivanov, K. Ibrahimov 
Department of Urology, Acibadem City Clinic Tokuda 
Hospital, Sofia

108  Ендоурологично лечение на 
преходноклетъчни тумори на горен уринарен 
тракт
П. Петров, С. Христофоров,О. Гъцев, К. Петкова, 
Д. Петрова, И. Салтиров
Катедра Урология и нефрология, 
Военномедицинска академия, София

Endourological treatment of upper tract urothelial 
carcinoma 
P. Petrov, S. Hristoforov, O. Gatsev, K. Petkova, D. Petrova, I. 
Saltirov 
Department of Urology and Nephrology, Military Medical 
Academy, Sofia

109  МРТ/УЗ (fusion) насочена 
трансперинеална простатна биопсия.
Ст. Христофоров, П.Петров, О.Гъцев, К.Петкова, 
И.Салтиров
Катедра Урология и нефрология
Военномедицинска академия, гр. София

Magnetic Resonance Imaging/ Ultrasound Fusion-guided 
transperineal prostate biopsy. 
St. Hristoforov, P.Petrov, O.Gatsev, K.Petkova, I.Saltirov 
Department of Urology and Nephrolog 
Military Medical Academy of Sofia, Bulgaria

110  Робот - асистирана парциална 
нефректомия – начален опит,резултати 
и сравнителен анализ с лапароскопска 
парциална нефректомия след преминаване на 
началната крива на обучение 

К. Давидов, Е. Попов, А. Попов , В. Роглев, Н. 
Стоянов, В. Иванов, Д. Златанов, К. Ибрахимов 
Отделение по Урология, МБАЛ „Аджибадем 
Сити Клиник Токуда Болница – София”

ИЗВЪНРЕДЕН БРОЙ / SUPPLEMENT
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101Ретроградна интраренална хирургия с 
флексибилен уретерореноскоп за еднократна 
употреба – първоначален опит

К. Петкова, И. Салтиров

Катедра Урология и нефрология 
Военномедицинска академия – София

Въведение и цел: Технологичният напредък в ендоурологията 
доведе до разширяване на показанията на fURS при конкременти 
в бъбрека и уретера. За преодоляване 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 настоящето прочуване е да 
представим клиничните резултати от началния ни опит с прило-
жението на дигитален флексибилен уретерореноскоп за едно-
кратна 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 дигита-
лен флексибилен уретерореноскоп за еднократна 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 операцията беше извърше-
на успешно с дигиталния флексибилен уретерореноскоп за ед-
нократна употреба, без необходимост от  употреба на стандар-
тен флексибилен уретерореноскоп. Ефективността след една 
процедура беше 86.2%, a на 3ти постоперативен месец – 93.1%. 
Постоперативни усложнения бяха наблюдавани при 10.3% (бъб-
речна колика при 6.9% и постоперативен фебрилитет при 3.4%).
Заключение: Резултатите от настоящето проучване показаха, 
че RIRS извършена с дигитален флексибилен ендоскоп за едно-
кратна употреба е високо ефективна и безопасна процедура за 
лечение на конкременти в бъбрека.

Retrograde intrarenal surgery  
with single-use flexible ureteroscope –  
initial experience

K. Petkova, I. Saltirov

Department of Urology and Nephrology 
Military Medical Academy of Sofia

Introduction and objective: Improvement in endoscopic technol-
ogies have led to expansion of flexible ureteroscopy indications in 
the treatment of renal and ureteral stones. Single-use flexible ure-
teroscopes were introduced in clinical practice in an effort to over-
come 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 experi-
ence 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 per-
formed 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 pro-
cedure for the treatment of renal stones. 

Резюмета/Abstracts

Резюмета/Abstracts
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102Ureteric stenting post RIRS: Analysis of the Indications in our experience
B Penev, M Kulkani, K Guest, D Whiting, M Cynk

Urology Department, Maidstone and Tunbridge Wells NHS Trust

Introduction: The use of ureteric stenting post retrograde intra 
renal surgery (RIRS) remains controversial. “Stent symptoms” are a 
well-known issue with associated healthcare burden. More data is 
needed to further refine the indications for stent use.
Material and methods: Prospectively collected data from 1418 RIRS 
performed at our institution was retrospectively analyzed. 
Results: Majority of cases (1198) were performed for lithotripsy. Over-
all, half (50.4%) of the RIRS ended without stenting. When comparing 
stone size, there was a significant difference (p <0.0001) in stenting rate: 
30% in <5mm, 45% in 5-10mm, 60% in 10-15mm, 80% in 16-20mm, 
89.7% in 21-30% mm and 95% in stones >30mm. Multiple stones 
were present in 45.7% of cases and stents were used in 61% of these. 
Apart from RIRS for renal pelvis stones, where a greater proportion 
(45.4%) of stones were larger (>15mm) and 71% required stenting, 
the remainder of renal locations did not significantly alter stenting 

rates (p=0.7856): for upper, mid and lower pole, and calyceal di-
verticulae, at a rate of 47%, 44%, 52% and 50%, respectively.  After 
RIRS for ureterolithiasis, stents were placed in 81%, when stones 
are proximal, and in 28% when distal. Stones with density of >1000 
Hounsfield Units on preoperative CT scan had nearly double the 
stenting rates when compared to stones of lower density (62.8% vs 
34.3%, p< 0.0001). From those who were pre-stented, for example 
after failed access (in 3,7%) or after incomplete stone fragmentation, 
50.8% did not have a stent inserted after repeat RIRS. Following di-
agnostic ureteroscopy, or for management of upper urothelial tu-
mours, stenting was applied in 13.4% and 18.6% of cases, respec-
tively.
Conclusions: In uncomplicated cases, ureteric stenting can be 
avoided post RIRS for: diagnosis, ablation of small tumors, fragmen-
tation of stones under 10mm and with density < 1000HU

Влияние на уретералния шафт за достъп върху 
ефективността и безопасността на флексибилната 
уретерореноскопия за лечение на конкременти в 
горния уринарен тракт

К. Петкова, И. Салтиров

Катедра Урология и нефрология 
Военномедицинска академия – София

Въведение и цел: С напредъка в технологиите през последните 
години, нарастна приложението на флексибилната уретероре-
носкопия (fURS) за лечение на конкременти в горния уринарен 
тракт. За улесняване на ретроградния достъп до бъбрека, екс-
тракция на фрагменти и намаляване на интрареналното наляга-
не по време на операцията, беше въведен уретералния шафт за 
достъп (UAS). Целта на настоящото проучване е да се изследва 
влиянието на UAS върху ефективността и безопасността на fURS 
при лeчение на конкременти в горния уринарен тракт. 
Материал и методи: Извърши се анализ на проспективна база 
данни, включваща 170 fURS процедури, извършени в периода 
Януари 2016 – Декември 2018 г. При 28 пациенти (16.5%) fURS 
беше извършена без приложение на UAS, a при 142 (83.5%) – с 
приложение на UAS. Направи се сравнителен анализ на предо-

Impact of ureteral access sheath  
on the efficacy and safety of flexible  
ureterorenoscopy for the treatment of upper  
urinary tract calculi

K. Petkova, I. Saltirov

Department of Urology and Nephrology 
Military Medical Academy of Sofia

Introduction and objective: With the technological improvements 
during the last years led to increased use of flexible ureterorenos-
copy (fURS) for the treatment of upper urinary tract stones. Ureteral 
access sheaths (UAS) have been advocated to facilitate retrograde 
access into the kidney and extraction of fragments and to decrease 
intrarenal pressures during the procedure. The objective of this 
study is to evaluate the impact of UAS on the efficacy and safety of 
fURS in the treatment of upper urinary tract stones. 
Material and methods: A prospective study of 170 fURS procedures 
carried out between January 2016 and December 2018 was per-
formed. fURS without UAS was performed in 28 (16.5%) cases and 
with UAS – in 142 (83.5%). Preoperative characteristics, efficacy and 
safety were compared between groups. 
Results: Patients’ preoperative characteristics were comparable 
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перативните характеристики на пациентите, ефективността и 
безопасността на процедурата между двете групи пациенти.
Резултати: Предоперативните характеристики на пациентите 
бяха сравними в двете групи с изключение на средния размер 
на конкрементите (11.9±3.0 mm за групата без UAS и 16.2±5.6 
mm за групата с UAS; р<0.001) и по-високата честота на предопе-
ративен дренаж на бъбрека с уретерен стент в UAS групата (7.1% 
срещу 22.1%, p=0.145). Не се установи сигнификантна разлика в 
ефективността на процедурата в двете групи пациенти на 1ви 
следоперативен месец (85.7% срещу 83.8%, p=0.800). Средното 
оперативно време беше сигнификантно по-дълго в UAS групата 
(41.2±11.2 min срещу 53.3±19.4 min; р=0.002). Постоперативен 
дренаж с уретерен стент беше прилаган по-често при пациенти-
те в групата с UAS – 56.3% срещу 17.9%, p<0.001. Сравнителният 
анализ на безопасността не установи сигнификантни разлики в 
честотата на интра- и постоперативни усложнения между две-
те групи пациенти (0% срещу 0.7%, р=0.656 и 7.2% срещу 11.9%, 
p=0.758, респективно). 
Заключение: Резултатите от настоящето изследване показаха, 
че приложението на UAS не влияе върху ефективността на fURS 
и не е свързано с увеличаване на процента на интра- и постопе-
ративните усложнения. 

between groups, except for mean stone size (11.9±3.0 mm for no 
UAS group vs 16.2±5.6 mm for UAS group; р<0.001) and the higher 
incidence of preoperative stent JJ in the UAS group (7.1% vs 22.1%, 
p=0.145). There was no statistically significant difference in the ef-
ficacy of the procedure at 1st month of follow-up between groups 
(85.7% vs 83.8%, p=0.800). Mean operative time was significantly 
lonfer in the UAS group (41.2±11.2 min vs 53.3±19.4 min; р=0.002). 
Postoperative kidney drainage with ureteral stent JJ was more com-
mon in the UAS group – 56.3% vs 17.9%, p<0.001. Intra- and postop-
erative complication rates were similar between gorups (0% vs 0.7%, 
р=0.656 and 7.2% vs 11.9%, p=0.758, respectively). 
Conclusions: The results of this study suggest that the use of UAS 
has no negative impact on fURS efficacy and does not correlate with 
increased incidence of intra- and postoperative complications.

Сравнително проучване на минимално-
инвазивна и стандартна перкутанна 
нефролитотрипсия при лечението на бъбречни 
камъни с размер 20 до 40 mm в диаметър.
О. Гъцев, С. Христофоров, П. Петров, К. Петкова,  
И. Салтиров

Катедра Урология и нефрология 
Военномедицинска академия, гр. София

Въведение и цел: През последните две десетилетия мини-
мално-инвазивните методи почти напълно замениха отво-
рената хирургия при лечението на пациенти с уролитиаза. 
Перкутанната нефролитотрипсия (PCNL) e метод на избор при 
лечението на големи по размер (>2см) бъбречни камъни. По-
следните постижения в областта на медицинските технологии 
позволиха създаването на ендоскопи с по-малък диаметър, 
с които се постигна намаляване на хирургичната травма по 
време на перкутанната нефролитотрипсия. Целта на настоя-
щето проучване е да се направи сравнителен анализ на ефек-
тивността и безопасността на mini- PCNL и стандартна PCNL, 
при лечението на бъбречни камъни с размери 20 до 40 мм в 
диаметър.

Comparative study on minimally invasive and 
standart percutaneous nephrolithotripsy for 
the treatment of kidney stones 20-40 mm in 
diameter.
O. Gatsev, S. Hristoforov, P. Petrov,  
K. Petkova, I. Saltirov

Department of Urology and Nephrology 
Military Medical Academy of Sofia

Introduction and objective: Minimally invasive procedures 
have almost completely replaced open surgery in patients 
with kidney stones over the past two decades. Percutaneous 
nephrolithotomy (PCNL) is standard procedure for treatment 
of large (>2 cm) stones. Recent advances in technology have 
led to a reduction in nephroscope diameter with the goal 
of minimising the surgical morbidity of standart PCNL. The 
objective of this study is to compare the efficacy and safety of 
minimally invasive and standart PCNL in treatment of kidney 
stones 2-4 cm in diameter.
Material and methods: The medical records of 124 patients 
with kidney stones 20-40 mm, treated between January 2017 
– February 2019 were retrospectively reviewed. 69 patients 

Резюмета/Abstracts
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(55,6%) underwent standart PCNL, and 55 (44,4%) – mini PCNL. 
Data on patients’ preoperative characteristics, stone-free rates, 
operating times, intra- and postoperative complications were 
compared.
Results:  Patients’ preoperative characteristics were comparable 
between the two, except for mean stone surface and stone size, 
which were significantly higher in the standart PCNL group 
(respectively, 545.04 ± 231.7 mm2 vs 310.86 ± 80.09 mm2, p 
= 0.000; and 30.38 ± 5.71 vs 23.02 ± 3.79 mm, p = 0.000). The 
predominant localization of stones was renal pelvis in mini-perc 
group (61.8%), and renal pelvis and calyces – in the standart 
PCNL group. In the standart PCNL group 31,9% was with partial 
staghorn stones. The stone free rate after single procedure was 
94.5% for mini-perc and 89.9% in the standart PCNL group (p = 
0,510). The incidence and severity of complications in the standard 
PCNL group were statistically higher. Overall transfusion rate was 
2,9 % (2 patients), 1 patient (1,4%) had significant hemorrhage 
necessitating selective renovasography, which revealed arterial 
lesion, arteriovenous fistula and 1 patient (1,4%) had emergency 
nephrectomy (p=0,369). Mean operative time was significantly 
higher in the standart PCNL group due to bigger size of the 
stones (respectively, 43.39 ± 9,13 min vs. 36 ± 7,9 min, p=0,000). 
There were no statistically significant differences in the mean 
hospital stay between the two groups.
Conclusion: The results of the comparative analysis suggest that 
mini PCNL are highly effective and safe method compared to 
standart PCNL, but for stones with statistically smaller size. The 
standart PCNL method showed higher efficacy in the treatment 
of larger stones (31.9% partial staghorn stones in the group), but 
with longer operating time and statistically higher incidence of 
complications. 

Резюмета / Abstracts

Материал и методи: Извършихме ретроспективен анализ на 
данните на 124 пациенти с бъбречни конкременти с размер 
20 до 40 мм в диаметър, лекувани в Клиниката по ендоуроло-
гия и ЕКЛ на Военномедицинска академия - София, за периода 
от м. януари 2017 до м. февруари 2019 година. При 69 от тях 
(55,6%) беше извършена стандартна PCNL, а при останали-
те 55 (44,4%) – mini-PCNL. Ретроспективно се анализираха и 
сравниха предоперативните характеристики на пациентите, 
ефективността на двата метода, оперативното време и често-
тата и  вида на интра- и постоперативните усложнения.
Резултати: Предоперативните характеристики на пациентите 
бяха сравними в двете групи. Средната повърхност и размер 
на конкрементите беше сигнификантно по-високи в групата 
на стандартната PCNL (съответно 545,04 ± 231,7 mm2, спрямо 
310,86 ± 80,09 mm2, р = 0,000 и 30,38 ± 5,71 спрямо 23,02 ± 
3,79 mm, р = 0,000). Преобладаващата локализация на кон-
крементите в групата на mini-PCNL беше бъбречното леген-
че (61,8%), докато в групата на стандартната PCNL - бъбречно 
легенче и/или горна/средна/долна група чашки. В групата на 
стандартната PCNL, 31,9% от пациентите бяха с частично ко-
ралиформени конкременти. Ефективността на mini-PCNL след 
една процедура беше 94,5%, а на стандартната PCNL 89,9% 
(p=0,510). Честотата на усложненията в групата на стандартан-
та PCNL беше сигнификантно по-висока. Честотата на хемот-
рансфузия беше 2,9% (2 пациента). При 1 пациент (1.4%) със 
сигнификантна хеморагия беше извършена селективна рено-
вазография, която установи артерио-венозна фистула и се из-
върши емболизация. При 1 пациент (1,4%) поради хирургич-
но кървене беше извършена спешна нефректомия (p=0,369). 
Средното оперативно време беше сигнификантно по-високо 
в групата на стандартна PCNL, поради по-големия размер на 
камъните (съответно 43,39 ± 9,13 мин. спрямо 36 ± 7,9 мин, p 
= 0,000). Не се установиха статистически значими разлики в 
средния болничен престой между двете групи.
Заключение: Резултатите от сравнителният анализ показаха 
по-висока ефективност и безопасност на mini-PCNL в сравне-
ние със стандартната PCNL, но при камъни със статистически 
по малък размер.  Методът на стандартната PCNL показа висо-
ка ефективност при лечението на камъни с по-голям размер 
(31.9% частично коралиформени камъни в групата), но при 
по-дълго оперативно време и статистически по-висока често-
та и тежест на усложненията.
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Метаболитен синдром и метаболитни нарушения при изследване на 24 часова урина при пациенти с 
калциевооксалатна уролитиаза
Д. Петрова, К. Петкова, И. Салтиров

Катедра Урология и нефрология, 
Военномедицинска академия – София

Въведение и цел: Честотата на метаболитен синдром  (абдоми-
нално затлъстяване, дислипидемия, повишено кръвно налягане 
и повишена плазмена глюкоза на гладно) нараства в световен 
мащаб. Метаболитният синдром е общо известен рисков фактор 
за развитие на сърдечно-съдови заболявания, но все по-често 
се свързва и с повишен риск от уролитиаза. Целта на настоящето 
проучване е да се определи честотата на метаболитен синдром 

при пациенти с калциево-оксалатна уролитиаза и да се установи 
типа и честотата на метаболитните нарушения при изследване 
на 24 часова урина при тези пациенти. 
Материал и методи: Извърши се проспективен анализ върху 78 
пациенти с калциево- оксалатна уролитиаза за периода от Яну-
ари 2017-Септември 2018г. При всички пациенти се изследваха: 
анамнеза насочена към установяване на придружаващи и мина-

Супер- мини перкутанна нефролитотомия с модифициран шафт  за достъп с аспирация на камък в 
подковообразен бъбрек
Ст. Вълканов, Мл. Дойков, Ив. Вълканов, Ив. Дечев* 

Клиника по урология, УМБАЛ „Каспела“, гр.Пловдив 
*Катедра по урология и обща медицина, МУ – Пловдив, гр.Пловдив

Въведение и цел: В последните няколко години  минимално –
инвазивният PNL  еволюира и с помощта на модифициран шафт 
за достъп с аспирация стана  възможно приложението на миниа-
тюризирани нефроскопи. Благодарение на  новите технологични 
разработки се постига по- добра иригация и видимост, по-кратка 
литотрипсия , по-ефективна лиминация на камъните в бъбрека 
и редуцирана травма върху органа. Целта е да се представи 
случай на пациент с камък в подковообразен бъбрек преминал 
супер – мини перкутанна нефролитотомия с модифициран шафт 
за достъп с аспирация и резултатите от оперативното лечение .
Материал и методи: Представяме случай на пациент на 35 годи-
ни с доказан, чрез томографя камък в пиелона на ляв  подково-
образен бъбрек  и хидронефроза на същия с давност 6 години. 
Сега направен нов КТ на ПОС с к.м. и установен същият камък   
персистиращ в пиелона на ляв бъбрек и хидронефроза вляво. 
Камъкът е със следните параметри -SA -  2.04 см² , SV – 1.63 м ³, 
плътност  1212 HU и размери – 13.9 / 12.6 / 20 мм, BMI-24.2 .
Оперативна техника: Поради дългият престой на камъка в пи-
елоуретралния сегмент и персистиращата хидронефроза пър-
воначално се постави нефростомна тръба 11.5 шариера през 
средна група чашки под ехографски и рентгенов контрол, която 
остана за 15 дни преди основната процедура. Минимално инва-
зивната интервенция се проведе в условията на висока епиду-

рална анестезия ( T8- Т9 )  и поставен уретерален катетър ( 6 Fr) за 
ретроградно контрастиране на колекторната система на бъбре-
ка.Процедурата се извърши под рентгенов контрол като за дос-
тъп се използва вече направения нефростомен канал. Приложи 
се твърд водач, едностъпков модифициран шафт с аспирация  с 
размери 12 Fr и нефроскоп с размери 9 Fr. Литотрипсията бе из-
вършена с Holmium- YAG лазер, лазерна сонда с размер 600 ми-
крона и лазерна техника фрагментация: 2.0 J – 10 Hz. Непосред-
ствено след интервенцията бе поставена нефростома за 24 часа.
Резултати: Оперативното време бе 31 минути , лазерното време 
бе -  11 минути . Постигна се пълна елиминация на камъка с три 
остатъчни фрагмента под 3 мм, регистрирани след контролен 
КТ на ПОС. Сигнификантен спад в стойностите на хемоглобина 
постоперативно нямаше. Пациентът бе дехоспиталзиран 2 дни 
след интервенцията и се върна към нормалните си задължения 
след още 3 дни.
Заключение:   Модифицираният шафт с аспирация за супер- 
мини перкутанна нефролитотомия  позволява, чрез минимална 
травма на бъбрека да се постигне висока степен на елиминация 
на камъка, кратко оперативно време и бърз възстановителен 
постоперативен период дори при добре подбрани пациенти с 
подковообразни бъбреци.

Резюмета/Abstracts
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ли заболявания , физикален преглед, серумна биохимия, изслед-
ване на 24 часова урина и образни изследвания. Анализираха се 
данните за честотата на метаболитния синдром  при пациентите 
с калциевооксалатна уролитиаза и метаболитните нарушения в 
урината при тази група пациенти.
Резултати: Средната възраст на пациентите бе 42±12 години. 
Метаболитен синдром бе установен при 24,4% изследваните па-
циенти. При 15.8% от пациентите с метаболитен синдром  това е 
първи случай на образуване на конкремент, 36.8% имат два епи-
зода на камъкообразуване, а 47.4% съобщават за три и повече 
епизода на уролитиаза.  Анализът на метаболитните нарушения 
при изследването на 24 часова урина установи: хипоцитратурия 
при 26.3%, хиперкалциурия при 31.6% от пациентите, хиперури-
козурия при 31.6%. pH < 5.5 бе установено при 47.4% от паци-

ентите с метаболитен синдром. При всички пациенти бяха при-
ложени общи превантивни мерки, а при ... % - медикаментозна 
терапия. На 6 месец от наблюдението образуване на нов кон-
кремент бе установено при 10.5%, а нарастване на съществуващ 
конкремент при 36.8% от пациентите с метаболитен синдром. 
Заключение: Резултатите от това проучване показват висока-
та честота на метаболитен синдром при пациентите с калци-
ево-оксалатна уролитиаза. Висока е и честотата на метаболитни 
нарушения при изследването на 24 часова урина при тези па-
циенти.  При всички пациенти с метаболитен синдром и калци-
ево-оксалатна литиаза е необходмо да се провежда разширена 
метаболитна оценка за диагностициране на метаболитни нару-
шения в урината и профилактика с цел намаляване на честотата 
на рецидивите. 

Лапароскопска пиелопластика при деца – начален опит и оперативна техника
К. Давидов, Е. Попов, Д. Златанов, А. Попов, В. Роглев, Н. Стоянов, В. Иванов, К. Ибрахимов

Отделение по Урология, МБАЛ „Аджибадем Сити Клиник 
Токуда Болница – София”

Въведение: Отворената пиелопластика е златния стандарт в 
хирургичното лечение на стеснението на пиелоуретералния 
сегмент (ПУС), но през последните две десетилетия постепенно 
бе изместена от лапароскопската пиелопластика, която дава 
значително предимство със своята минимална инвазивност и е 
еднакво ефективна, като терапевтичен ефект. През 1995 г.  Peters  
първи съобщава за извършена лапароскопска пиелопластика  
при дете. Лапароскопската пиелопластика при деца е значител-
но предизвикателство, налагащо притежаването на значителен 
опит в лапароскопската хирургия, главно  поради технически 
трудната за изпълнение  уретеро-пелвична анастомоза при мал-
ки деца.
Цел на настоящето проучване е да представи начален опит и 
оперативна техника с приложението на лапароскопска пиелоп-
ластика при деца в нашата клиника.
Материал и методи: За периода м. декември 2018 – м. март 
2019 г.  лапароскопска пиелопластика бе извършена при 2 мом-
чета на възраст 5 години. Използваната оперативна техника е 
стандартна трансперитонеална лапароскопска пиелопластика 
по Андерсън - Хайнс с използване на 4 порта (1 х 5 мм и 3 х 3мм). 
Използвахме специфични за възраста минитюаризирани лапа-

роскопски портове и инструменти 
Резултати: И при двамата пациенти стеснението на ПУС беше 
десностранно. Предно задния размер на пиелона на засегнатия 
бъбрек беше съответно 28 и 34 мм, и в двата случая с изразена 
хидронефротична крива при предоперативната сцинтиграфия, 
без изразена загуба на функция на засегнатия бъбрек. Опера-
тивното време за двете операции е съответно  173 и 147 минути 
(средно 167 минути). Не наблюдавахме интраоперативни услож-
нения.  Постоперативно нямаше отделяне от контактния дрен, 
както и данни за фебрилитет .
Заключение: Лапароскопската пиелопластика е минимално-ин-
вазивен хирургичен метод, с доказана ефективност при лечение 
на вродената хидронефроза. В първите извършени в нашата 
клиника лапароскопски пиелопластики при деца, не наблюда-
вахме интра- и постоперативни усложнения. Пациентите бяха 
изписани на 4-ти постоперативен ден. 
Ключови думи: стеснение на пиело-уретералния сегмент, вро-
дена хидронефроза,  лапароскопска пиелопластика, педиатрич-
на популация   
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108Ендоурологично лечение на преходноклетъчни 
тумори на горен уринарен тракт
П. Петров, С. Христофоров,О. Гъцев, К. Петкова,Д. Петрова, 
И. Салтиров

Катедра Урология и нефрология 
Военномедицинска академия, София

Въведение и цел: Уротелният карцином на горния уринарен 
тракт (UTUC) е рядко заболяване, което представлява 2% до 5% 
от всички уротелни злокачествени заболявания. UTUC  е агре-
сивно заболяване и в около 60% отслучаите е в инвазивен ста-
дии, в момента на поставяне на диагнозата, за разлика от пре-
ходноклетъчния карцином на пикочня мехур, при който този 
процент е 15%-25%. Ето защо е много важно при поставяне на 
диагнозата туморът да бъде стадиран много добре, за да се взе-
ме правилно клинично решение за неговото лечение.  Радикал-
ната нефроуретеректомия с резекция на стената на пикочния 
мехур около уретерния остиум е „златният стандарт” в лечение-
то на преходноклетъчния карцином на горния уринарен тракт. 
Но през последните години  с развитието на ендоскопските ме-
тоди за диагностика и лечение на урологичните заболявания се 
натрупа опит и в ендоурологичното лечение с лазерна аблация 
на пациенти с тумори на горния уринарен тракт. Цел на нашето 
проучване е да се установим ефикасността и безопасността на 
ендоурологичното лечение с лазерна аблация при уротелни ту-
мори на горния уринарен тракт.
Материал и методи: Извършихме  ретроспективно проучване 
на медицинските досиета на 18 пациенти, при които е извършена 
уретерореноскопия и Holmium:YAG лазер аблация на преходно-
клетъчен тумор на горния уринарен тракт за периода м. януари 
2016 –м. януари 2019 година. Използвахме семиригидни и фле-
ксибилни ендоскопи в зависимост от локализацията на тумора и 
Holmium:YAGlaser за аблацията. Извършихме анализ на  данните 
от медицинските досиета на пациентите – предоперативни ха-
рактеристики, ефективност на метода, болничен престой, често-
та на рецидивите, интра- и постоперативни усложнения.
Резултати: Средната възраст на лекуваните пациенти беше 62,5 
години. Предоперативните стойности на креатинина и хемог-
лобина бяха в нормални стойности, съответно 102 µmol/l и 134 
g/l. При всички пациенти беше извършена щипкова биопсия от 
тумора преди вземане на решение за извършване на лазерна 
аблация. Решението за извършване на лазерна аблация беше 
взето въз основа на макроскопската характеристика на тумо-
ра – единичен тумор, повърхностно разположен, с нежни въси, 
без данни за инфилтративен разтеж, с размер до 10 mm. Всички 
18 пациенти бяха оперирани успешно, без интраоперативни и 
следоперативни усложнения. Следоперативните стойности на 
серумния креатинин и хемоглобин  са съответно 101 µmol/l  и 

Endourological treatment of upper tract urothelial 
carcinoma
P. Petrov, S. Hristoforov, O. Gatsev, K. Petkova, D. Petrova, I. 
Saltirov

Department of Urology and Nephrology,  
Military Medical Academy, Sofia, Bulgaria

Introduction and objective: Upper tract urothelial carcinoma (UTUC) is 
a rare disease that represents 2% to 5% of all urothelial tumors. UTUC is 
an aggressive disease and in about 60% of the cases it is in invasive stage 
at the time of diagnosis, in contrast to transitional cell carcinoma of the 
bladder, where this percentage is 15% -25%. Therefore, it is very important 
in the diagnosis that the tumor be staged very well in order to make the 
right clinical solution for its treatment. Radical nephroureterectomy  with 
resection of the bladder wall around the ureteral ostium is the “gold 
standard” in the treatment of transitional cell carcinoma of the upper 
urinary tract. However, in recent years with the development of endoscopic 
methods for diagnosis and treatment of urological diseases, experience 
has also been gained in the endourological treatment of laser ablation 
of patients with  upper tract urothelial carcinoma. The aim of our study 
is to determine the efficacy and safety of endourological laser ablation 
treatment in urothelial tumors of the upper urinary tract.
Material and methods: We performed a retrospective study of the medical 
records of 18 patients who underwent ureterorenoscopy and Holmium: 
YAG laser ablation of a transitional cell carcinoma of the upper urinary tract 
for the period January 2016 - January 2019. We used semi-rigid and flexible 
ureteroscopes, depending on the localization of the tumor and Holmium: 
YAG-laser, for ablation. We analyzed data from patients’ medical records - 
preoperative features, method effectiveness, hospital stay, recurrence rate, 
intraoperative and postoperative complications.
Results: The average age of the treated patients was 62.5 years. Preoperative 
creatinine and hemoglobin values   were in normal values   of 102 μmol / l and 
134 g / l respectively. All patients were subjected to a biopsy of the tumor 
before making a decision to perform laser ablation. The decision to perform 
laser ablation was made on the basis of the macroscopic characterization 
of the tumor - a single, superficial, without evidence of infiltrative 
growth, up to 10 mm in size. All 18 patients were successfully operated 
without intraoperative and postoperative complications. Postoperative 
serum creatinine and hemoglobin values   are 101 μmol / l and 130 g / l, 
respectively. The hospital stay is an average of 2.2 days. The results of the 
pathomorphological  evaluation of the biopsy showed 78% high-
differentiated (G1) tumor, in 11% the tumor was moderately-differentiated 
(G1-2) and 11% low-differentiated (G-3) tumor. All X-ray and endourological 
examinations were performed in all patients. The ureteral stricture, in place 
of the laser ablation of the tumor, was found in three patients (17%) and 
it has undergone endourological treatment. Recurrence,in first year after 
surgery, was found in 4 patients (22%). For two of them was performed a 
second biopsy and laser ablation due to superficial development and small 
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130 g/l . Болничния престой  е средно 2,2 дни. Резултатите от 
патологоанатомичната оценка на биопсията показаха при 78% 
високодиференциран (G1) тумор,  в 11 % туморът беше умере-
нодиференциран (G1-2) и 11% нискодиференциран (G-3) тумор. 
При всички пациенти се провеждаха контролни рентгенови и 
ендоскопски изследвания. Стриктура на уретера, на мястото на 
лазерната аблация на тумора,  се установи при трима пациенти 
(17%) и тя беше лекувана ендоскопки. Рецидив до първата го-
дина след операцията установихме при 4 пациенти (22%) .  При 
двама от тях се извърши повторна биопсия и лазерна аблация, 
поради повърхностно развитие и малък размер на тумора. При 
другите двама пациенти беше извършена нефроуретеректомия
Заключение:  Ендоурологичното лечение с лазерна аблация 
е възможен метод за лечение на единични, повърхностни, с 
малък размер, високодиференцирани (G1) уротелни туморни 
на горния уринарен тракт. Методът на лечение изисква строго 
следоперативно наблюдение на пациентите с извършване на 
контролни уретерореноскопии и рентгенови изследвания с цел 
ранно диагностициране на рецидиви и вземане на решение за 
вида на последващото лечение. 

tumor size. The other two patients had radical nephroureterectomy.
Conclusion: Endourological treatment with laser ablation is a possible 
method for the treatment of single, superficial, small-sized, highly 
differentiated (G1) urothelial tumors of the upper urinary tract. The 
treatment method requires strict postoperative endoscopic surveillance 
and X-ray tests for early diagnosis of recurrence and decision-making on 
the type of subsequent treatment.

МРТ/УЗ (fusion) насочена трансперинеална 
простатна биопсия.
Ст. Христофоров, П.Петров, О.Гъцев, К.Петкова, И.Салтиров

Катедра Урология и нефрология 
Военномедицинска академия, София

Стандарт за поставяне на хистологична диагноза, при пациенти 
със съмнение за простатен карцином, е извършването на тран-
сректална ехографски насочена (TRUS) 12-14 точкова биопсия на 
простатната жлеза. Иследванията върху диагностичната стой-
ност на метода обаче, установяват ниска чувствителност, което 
означава че методът може да пропусне диагностициране на 
малки по обем карциноми на простатата. От друга страна, разви-
тието в посока на повишаване на чувствителността и специфич-
ността на образните методи за диагностика, даде възможност с 
Магнитно Резонансна Томография (МРТ) да се откриват малки по 
размер, съмнителни за карцином зони в простатата. Съвремен-
ната медицинска наука обедини възможностите на двата мето-
да, използвайки съвременна софтуерна система, която позволя-
ва  сливането (fusion) в реално време на образите получени от 
МРТ и трансректална ехография. По този начин, с наслагването 
на двата образа, можем да извършим насочена с ултразвук би-
опсия от установените с МРТ съмнителни за карцином участъци 
на простатата в триизмерна проекция. 

Magnetic Resonance Imaging/ Ultrasound Fusion-
guided transperineal prostate biopsy.
St. Hristoforov, P.Petrov, O.Gatsev, K.Petkova, I.Saltirov

Department of Urology and Nephrology 
Military Medical Academy of Sofia

A standard for histological diagnosis, in patients with suspected 
prostate cancer, is transrectal ultrasound-guided (TRUS) 12-14 
core biopsy of the prostate gland. Research on the diagnostic 
value of the method, establishes low sensitivity. This means that 
the method may miss diagnosis of small-volume prostate cancers. 
Тhe development in the direction of increasing the sensitivity and 
specificity of the imaging methods of diagnostics, enabled the 
MRI to detect small, suspected for prostate cancer areas. Modern 
medical science has combined the capabilities of both methods, 
using a software system that allows real-time fusion of images 
obtained from MRI and transrectal ultrasound. Thus, by fusion 
the two images, we can perform an ultrasound-guided biopsy of 
the MRI-suspected prostate cancer areas in a three-dimensional 
projection.
The reported results of the method demonstrate increased 
sensitivity in the detection of clinically relevant cancers in 
appropriately selected patients. Since February 2019 in the 
Department of Urology at the Military Medical Academy - Sofia 
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      Докладваните резултати  от метода показват повишена чувст-
вителност при откриването на клинично значими карциноми, 
при подходящо подбрани пациенти. От м .февруари 2019 година 
в Катедрата по урология на ВМА - София беше въведен метода 
на МРТ/УЗ (fusion) биопсия на простатата. Нашата цел е да раз-
гледаме технологичната обезпеченост, оперативната техника, 
технологията и условията за извършване на трансперинеална 
ЯМР /УЗ насочена простатна биопсия.    

was introduced the method of the prostate biopsy. Our purpose 
is to present the technology, operating technique and conditions 
for performing transperineal MRI / US-guided prostate biopsy.

Робот - асистирана парциална нефректомия – начален опит,резултати и сравнителен анализ с 
лапароскопска парциална нефректомия след преминаване на началната крива на обучение 

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

Отделение по Урология, МБАЛ „Аджибадем Сити Клиник Токуда Болница – София”

Въведение: Парциалната нефректомия (ПН)се утвърди през 
последните десетилетия като метод на избор при лечението на 
бъбречно клетъчен карцином в Стадий Т1. Тя дава отлични он-
кологични резултати и в дългосрочен план намалява риска от 
развитие на бъбречна недостатъчност. В последните 10 години 
въвеждането на робот-асистираната парциална нефректомия 
(РАПН) се утвърди като технически най-усъвършенствания ме-
тод за извършването на тази оперативна интервенция с допъл-
нително разширяване на възможностите й и на спектъра и на 
приложение 
Цел: целта на настоящето проучване е да представи нашия нача-
лен опит с приложението на РАПН и да сравни нейните резулта-
ти с оперирани през същия период пациенти чрез лапароскоп-
ска ПН (ЛПН) след преминаване на началната крива на обучение
Материал и методи: за периода 3.2018 – 2.2019 РАПН бе из-
вършена при 14 пациенти (8 мъже и 6 жени) на възраст 44 - 69 
години (средна възраст 58,9 години) (група А). Използваната 
оперативна техника е стандартна трансперитонеална с използ-
ване на 5 порта (1х12 мм и 2х8 мм използвани от робота и два 
порта за асистента 1х10 мм и 1х5мм). Резултатите наблюдавани 
в периоперативния период при тези пациенти бяха сравнени с 
16 пациента (9 мъже и 7 жени) оперирани в същия период чрез 
ЛПН (група Б), като преди този период са извършени 74 такива 
операции. Проследени са честотата на интра- и постоперативни 
усложнения в двете групи, честота на конверсия към отворена 
операция, честотата на конверсия към радикална нефректомия, 
наличието на позитивни резекционни линии, оперативно вре-
ме, време на топла исхемия на бъбрека, серумен креатинин и 
гломерулна филтрация.

Резултати: Демографските показатели на пациентите в двете 
групи и оценката по нефрометричен скор на туморите е еквива-
лентна. Оперативното време варира от 158 до 230 минути (сред-
но 175 минути) в група А, сравнено с 112 до 207 минути (средно 
142 минути) в група В (р<0=001). Средното време на исхемия ва-
рира от 7 до 18 минути (средно време 11,3 мин) в група А, срав-
нено с 11 до 28 минути (средно време 17,5 мин) в група В. В група 
А (РАПН) няма случай на конверсия към радикална нефректо-
мия, докато при ЛПН са наблюдавани 2 такива случая (12.5%) 
(p<0=01). В нашата група пациенти не са наблюдавани случаи на 
конверсия към отворена операция. Нивата на наблюдаваните 
периоперативни усложнения са еквивалентни при двете групи 
пациенти. Не са  наблюдавани позитивни резекционни линии и 
в двете групи.  Не е наблюдавана значима интраоперативна кръ-
возагуба при нито един от пациентите, постоперативното спада-
не на хемоглобина варира от 0 до 14 г/л, като при нито един от 
пациентите не е имало нужда от хемотрансфузия. Повишаването 
на кретинина варира от 0 до 85 мкмол/л, без да се наблюдава 
разлика в двете групи.
Заключение: Робот-асистираната и лапароскопската парциална 
нефректомия са щадящи бъбречната функция методи с доказа-
на онкологична ефективност. В първите извършени в нашата 
институция случаи на РАПН не са наблюдавани периоперативни 
усложнения и резултатите са еквивалентни и дори понякога над-
минават резултатите от лапароскопската парциална нефректо-
мия, въпреки значителния предходен опит с последната.
Ключови думи: бъбречно-клетъчен карцином, лапароскопска 
парциална нефректомия, нефрон-съхраняваща хирургия, ро-
бот-асистирана хирургия
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