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Magnetic Resonance Imaging/
Ultrasound Fusion-guided
transperineal prostate biopsy

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

РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

Стандарт за поставяне на хистологична диагноза, при пациенти със съмнение
за простатен карцином, е извършването на трансректална ехографски насочена
(TRUS) 10-12 точкова биопсия на простатната жлеза. Иследванията върху диагностичната стойност на метода, установяват ниска чувствителност, което означава
че методът може да пропусне диагностициране на малки по обем карциноми на
простатата. От друга страна, развитието в посока на повишаване на чувствителността и специфичността на образните методи за диагностика, даде възможност
с Магнитно Резонансна Томография (МРТ) да се откриват малки по размер, съмнителни за карцином зони в простатата. Съвременната медицинска наука обедини
възможностите на двата метода, използвайки съвременна софтуерна система,
която позволява 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 биопсия от установените с МРТ съмнителни за
карцином участъци на простатата в триизмерна проекция.
Докладваните резултати от метода показват повишена чувствителност 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. Цел на нашето изследване е да
разгледаме технологичната обезпеченост, оперативната техника, технологията
и условията за извършване на трансперинеална ЯМР/УЗ насочена простатна биопсия.

A standard for histological diagnosis, in patients with suspected prostate cancer, is
the transrectal ultrasound-guided (TRUS) 10-12 core biopsy of the prostate gland.
Investigations on the diagnostic value of the method reveal low sensitivity, which
means that the method may miss diagnostic of small-volume prostate cancers. The
development in the direction of increased sensitivity and specificity of the imaging
methods of diagnosis enabled MRI to detect small-sized, susceptible to prostate cancer
areas. Modern medical science has combined the capabilities of both methods using a
modern software system that allows real-time fusion of images obtained by MRT and
transrectal ultrasound. Thus, with the overlapping of the two images, we can perform an
ultrasound-guided biopsy from the MRT-identified prostate cancer susceptible areas in a
three-dimensional projection.
The reported results of the method show increased sensitivity in the detection of clinically
relevant carcinomas in appropriately selected patients. Since February 2019 year, Fusion
biopsy of the prostate was introduced in the Department of Urology at the Military Medical
Academy, Sofia. Our aim is to look at the technology, operating technique, technology
and conditions for carrying out a transperinal MRI / US-guided prostate biopsy.
Key words: prostate cancer, transrectal ultrasound, magnetic resonance imaging,
biopsy;

Ключови думи: простатен карцином, трансректална ехография, ядрено-магнитен резонанс, биоспия;
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ВЪВЕДЕНИЕ

та жлеза. С развитието на технологиите, започва да
се извършва мултипараметрична МРТ с протокол и
класифициране на лезиите по системата PI-RADS. Това
дава възможност да се запишат множество детайлни изображения на жлезата, семенните мехурчета и
прилежащите лимфни възли, детайлна оценка на получените образи, отличаване на злокачествените от
доброкачествените лезии и при доказан карцином
– стадиране на процеса. Мултипараметричната МРТ
може да определи наличието, местоположението и
разпространението на туморите, ангажирането на
простатната капсула, размерите и плътността на лезиите, степента на кръвоснабдяването и пропускливостта на стените на съдовете. Дава ценна информация
за прилежащите тъкани, което е особено важно при
извършване на невросъхраняваща хирургия на простатата. Използването на мултипараметричен магнитен
резонанс, освен обикновените, рутинно използвани
параметри за всички останали зони на човешкото
тяло, при простатата задължително се правят и вид
функционални измервания - дифузия и контрастно
изследване. Те представляват динамично контрастно проследяване, при което виждаме в динамика как
се контрастират отделните участъци на простатата. В
резултат на събраната информация от обикновените
Т2 образи, от дифузията и от динамичното контрастно изследване можем с голяма сигурност да определим дали един възел в простатата е доброкачествен
или злокачествен. Това е най-точното в момента неинвазивно изследване на простатна жлеза, което се
извършва от специално обучен лекар – специалист
по образна диагностика и представлява комплекс от
методи за получаване на изображенията. Работи се
с оптимални технически параметри, като включените структурни Т1 и Т2 измервания, заедно с дифузия
(DWI-образи) и динамично контрастно изследване
(DCE образи), подлежат на допълнителна софтуерна
обработка и анализ.
PI-RADS (Prostate Imaging Reporting and Data
System) помага за интерпретацията на находките при
МРT образа. Жлезата се разделя на точно определени
зони, което позволява точната локализация на процеса. Използването на PI-RADS улеснява комуникацията
между спецалистите по образна диагностика и уролозите и предоставя данни за насочена биопсия на всяка подозрителна лезия. Резултатите се обобщават количествено и се определят в степени (с оценка от 1 до

Системната трансректална ехографски (TRUS) насочена простатна биопсия е процедура, която се извършва при пациенти със съмнение за карцином на
простатата (PCa), на базата на повишен простато-специфичен антиген (PSA), наличие на абнормна находка
при ректално дигитално изследване и/или наличие
на хипоехогенна лезия визуализирана посредством
ултразвук. Системната TRUS биопсия обаче, често
може да пропусне диагностицирането на малки по
размер туморни формации, което определя нейната
ниска чувствителност. Някои изследователи посочват
наличието на лезии в предната част на простатата,
като ограничение при самостоятелното извършване
на TRUS биопсия, поради неблагоприятното разположение на лезията спрямо трансректалния достъп (1).
С усъвършенстването на технологиите, ядрено-магнитния резонанс намери място, като средство в откриванто на суспектни лезии за простатен карцином.
Това от своя страна доведе до въвеждането на международаната точкова система (PI-RADS) оценяваща
вероятността от карцином с точки от 1 до 5.
Съвременната медицинска наука обедини
възможностите на ултразвука и ядрено-магнитния резонанс, използвайки съвременна софтуерна
система, която позволява сливането (fusion) в реално
време на образите получени от МРТ и трансректална
ехография. Това даде предимството да се комбинира диагностичната точност на МРТ за насочване към
съмнителни лезии с практичността и доброто познаване на ултразвука. Крайна цел е извършването
на биопсия, чрез използването на предимствата на
двата образни метода, което да увеличи процентно,
диагностицирането на клинично значими простатни
карциноми (csPCa). В нашето проучване разглеждаме
трансперинеалния достъп за MRI-US Fusion насочена
биопсия извършваща се в Клиниката по Ендоурология и ЕКЛ на Военномедицинска академия – София.

МРТ ПРИ ПРОСТАТЕН КАРЦИНОМ
Първата публикация, при която МРТ е използвана
за визуализация на карцином на простата е на Hricak
et al. (2) През 1983 година, данните от проучването
му включват пациенти, при които малигнената тъкан
се изобразва като високо интензивен сигнал спрямо
околната тъкан. Авторите осъзнават високия потенциал на МРТ за установяване на лезии в простатна6
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5). По тази система възли 1 и 2 са доброкачествени; 3
са гранични нодули, които не покриват всички критерии за злокачественост, но пък имат и несъответствия
с доброкачествените. Урологът преценява дали тези
гранични възли ще се проследяват периодично, или
ако общата клинична картина е притеснителна, ще се
направи и биопсия. Възлите 4 и 5 са злокачествени
или с огромна вероятност да бъдат злокачествени.
Окончателната диагноза по медицинския стандарт
винаги дава патоанатомът, който изследва биопсия от
тези възли.
Органичения при извършването на мпМРТ, създава интерпретацията на данните, тоест резултатите
зависят и от опита на специалиста по образна диагностика. Само опитният рентгенолог интерпретира
адекватно данните и дава на уролога с достатъчна
увереност информацията, че в дадена област от простатната жлеза има нодул, който е 4 или 5 по системата
PIRADS, което говори за злокачествено заболяване.
Освен това достоверността на резултата зависи много и от опитността на лаборанта, който извършва изследването. Той трябва да спазва точно определен
протокол. Това е важно и за проследяването на пациентите, затова и изследванията трябва да се правят по
един и същи начин.
Противопоказание за провеждане на изследването е наличие на пейсмейкър и други имплантирани устройства в организма. Принципната роля на
изследването е първична диагностика, за откриване
на подозрителни злокачествени нодули. С МРТ се помага да се установи стадият на раковото заболяване
– дали то е ограничено само в простатната жлеза или
излиза извън нея и обхваща съседни органи и лимфни възли. Това се нарича локално стадиране. В зависимост от информацията, урологът решава, какво да
бъде лечението - дали пациентът е подходящ за радикална простатектомия, дали трябва да се подложи
на лъчетерапия или е необходимо друг вид лечение.

уточняване локализацията на суспектните лезии с
помощта на МРТ. При тази процедура не се извършва
сливане на двата образа и не изисква допълнително
оборудване, освен МРТ и ехограф с конвенционален
трансректален трансдюсер. Не се налага специализирано обучение за персонала извън извършването
на стандартната простатна биопсия. Недостатък на
когнитивното сливане е възможността за човешка
грешка поради липста от действително наслагване на
образите на МРТ и ултразвука.
Директна МРТ- насочена биопсия. Този метод
се извършва в МРТ тръба „in-bore“. Тази процедура
се извършва заедно със специалист по образна диагностика, който сравнява образа от предишна МРТ
- визуализиращ лезия в простатата с текущо МРТ изображение. Процедурата се изпълнява посредством
трансректален достъп, като след всяка пункция, пациентът се скенира за потвърждаване на локализация.
При този метод се вземат само няколко целеви биопсии, без да се извършва системна биопсия на простата. Недостатък на метода е голямата продължителност
на изследването и високата му цена.
Третият метод за насочена простатна биопсия е
сливането (fusion) на образите от МРТ и УЗ. При
този метод се извършва предварително МРТ изследване на простатната жлеза, което се записва в ултразвуков апарарат. При започване на процедурата в реално време ултразвуковия образ се слива с образа от
МРТ, използвайки дигитално наслагване, което позволява лезията (ите), която преди това е била очертана
от радиолог, да бъде въведена в насочващия софтуер
на ултразвуковата апаратура. Недостатъкът на този
метод е, че той е косвен, включва използването на
допълнително устройство и изисква специализирано
обучение за лекарите.

ПОКАЗАНИЯ ЗА ТАРГЕТНА БИОПСИЯ
Извършването МРТ/УЗ насочена простатна
биопсия представлява алтернативен метод на
системната простатна биопсия. Използването на fusion биопсия, като рутинно изследване все още има
ограничения, поради радица фактори, като нужда от
предоперативено МРТ изследване, необходимостта
от анестезия, по-продължително време на изпълнение, висока себестойност на процедурата. Поради
тази причина се пропоръчва наличие на определени

МЕТОДИ ИЗПОЛЗВАЩИ МРТ
ЗА НАСОЧЕНА ПРОСТАТНА БИОПСИЯ
Три метода използващи МРТ за насочена простатна биопсия са използват до този момент:
Когнитивното сливане. При този метод операторът под ултразвуков контрол извършва трансректална простатна биопсия, след предварителено
7
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индикации за нейното извършване.
Уместно е извършването на МРТ изследване на малък таз и последваща биопсия, при пациенти с персистиращо съмнение за карцином на простатната жлеза, въпреки отрицателни резултати от предишна TRUS
биопсия (3, 4). Vourganti et al отчитат, че в група от 195
пациента с наличие на предишни отрицателни биопсии, fusion биопсия открива 21 ниско диференцирани простатни карцинома, докато стандартна биопсия
пропуска 11 “high-grade” карцинома (5). В подобна група от пациенти Salami et al. съобщават за установени
20,9% клинично значими карциноми, пропуснати от
стандартна биопсия и открити чрез ЯМР/УЗ насочена
биопсия (6). При пациенти с предишна отрицателна
биопсична хистология, Европейските асоциация по
урология препоръчва, извършване на mpMRI преди
повторна биопсия и отбелязване на суспектните зони
на интерес. (7). Schoots et al. (8) също съобщават, че
биопсиите с МРТ-УЗ са подобрили честота на откриване на клинично значими карциноми при пациенти
с предишни отрицателни стандартни биопсии. При
стандартната трансректална US насочена биопсия,
периферната зона е най-честия обект на биопсия, тъй
като е по-близо до ректума и 70% - 80% от туморите се намират в този район. Поради локализацията и
размера на преходната зона на простатата, тя създава
трудност за адекватно вземане на проби посредством
стандартния трансректален метод. При системната
биопсия, степента на откриване на карцином при вземане на проби от преходната зона варира от 1.8% до
4.3%, което предполага ограничена роля за рутинното използване на биопсия на предната и централната
зони на жлезата (9-11). В резултат на това, тумори в
предната част на жлезата е вероятно да бъдат пропуснати при стандартната трансректална биопсия (12),
което обеснява наличието на фалшиви отрицателни
резултати, достигащи до 47% (13).
При пациенти с големи по размер простатини
жлези, възможността за пропускане на лезия малка
по размери е по – голяма. Следователно, разумно е
да се обмисли извършването ядрено-магнитен резонанс преди биопсия при пациенти, които са клинично подозрителни към PCa и имат a голям размер на
простатата, защото случайната системна биопсия има
a по-голяма вероятност да пропуснете карцином в големите по размери на простати.
Други пациенти подходящи за таргетна биопсия,
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са пациентите на активно наблюдение. Fusion биопсия може да бъде използвана за определяне на
кандидати за активно наблюдение чрез потвърждаваща биопсия, каето да предостави и съществена
информация относно обема на тумора (14-16). Hu et
al в група от 113, отговарящи на изискванията за активно наблюдение (на базата на стандартна 12-ядрена
биопсия), отчита резултати, при които fusion биопсия
е довела до прекласификация на 36% от пациентите
(17). В друга група от 152 пациенти, квалифицирани за
активно наблюдение, 34 (22.4%) са прекласифицирани (неуспешно активно наблюдени) след потвърждаваща биопсия (18). Тези проучвания показват ползата
от използването на серийни изображения и fusion биопсия при пациенти на активно наблюдение.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ
При всички пациенти, в амбулаторни условия,
преди постъпването в клиниката беше извършеа
МРТ на малък таз. Резултатите бяха разгледани и разчетени от специалист по образна диагностика, като
се извърши маркиране на простатния контур и отбелязване на лезиите суспектни за карцином. Лезиите
бяха класифицирани по стандартизираната система
PI-RADS със стойности от 1 до 5, определящи вероятността от простатен карцином.
Два са основните методи за извършването на
МРТ/УЗ насочена простатна биопсия –посредством
трансректален (TR) или трансперинеален (TP) достъп. При трансректалната биопсия, достъпът до
простатната жлеза се осъществява през ректалната
лигавица. Това от своя страна увеличава вероятността за въвеждане на ректална флора в кръвния поток
или пикочните пътища, което представлява основния недостатък на този метод. Честотата на инфекциите, свързани с биопсията, варира от 0% до 6,3%
в отделните проучвания. Няколко автори отчитат, че
пациентите с TR биопсия са с повишен риск, от инфекции на пикочните пътища и развитие на сепсис
в сравнение с пациентите с трансперинеална биопсия (19,20). В настоящото проучване разглеждаме
извършването на трансперинеална fusion биопсия
на простатната жлеза.
Ултразвукова апаратурата, която използваме в
Клиниката по Ендоурология и ЕКЛ, на Военномедицинска академия, София, за извършването на МРТ/ ул8

Фиг. 1 BK3000 Ultrasound

Фиг. 2. AccuCARE Micro-Touch Stabilizer (горе)
Фиг. 3. AccuCARE EX3TM Stepper (долу)
На поставения стабилизатор прикрепваме степер
за транспериална биопсия ( AccuCARE EX3TM Stepper).
Последния представлява прецизно стъпково средствто върху което се фиксира трансректален трансдюсер. Степера осигурява точен контрол на биопсичната игла и позволява извършването на финна
настройка за достигането на желаните обекти намиращи се в простатната жлеза. (Фиг.3.)
Върху монтирания степер поставяме и фиксираме трансректален би-планарен ендокавитален трансдюсер (4-14 MHz) Към степера спрямо сондата се
прикрепва и решетка за брахитерапия с разстояние
на отворите 5 mm с буквена и цифрова маркировка
(Фиг. 4)
За процедурата използваме 18-G биопсични игли
осигуряващи размер на пробата 22 mm. В клиниката
работим с автоматичен биопсичен пристолет (BARD
Magnum, USA) за вземане биопсичните проби.
На работната позиция операторът и асистентът
слива в реалното време TRUS изображението с МРТ
модел, който включва простатния контур с лезиите

тразвук насочени fusion биопсии е BK3000 Ultrasound
powered by Analogic (bk Medical, Massachusetts, USA)
(Фиг. 1)
Посредством последната се извършва сливането
в реално време на образите от предварително съхранена в устройството МРТ и ехографското изображение. На екрана, при трансректалната ехография,
според МРТ-изведените цели, образите преминават
през навигационна система, която позволява посредством точни кординати да се извърши пункция.
При всички пациенти процедурата се извършва
под спинална анестезия. Пациентите се поставят в
позиция за литотомия, като скротума се повдига и
фиксира с лепенка, което ни осигурява удобство при
биопсия през перинеалната област.
След почистване на оперативното поле, монтираме върху наличната операционна маса механично
рамо ( AccuCARE Micro-Touch Stabilizer ) позволяващо фиксирането на трансректалния трансдюсер и
съотвеноно образ в желаната позиция за извършване на биопсията (Фиг. 2).
9
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ОБСЪЖДАНЕ
Настоящият стандарт за диагностициране на простатен карцином е извършването на трансректалната
ултразвуково насочена (TRUS) 10–12 точкова системна биопсия. Тази биопсия обаче, най-често се извършва без визуализация на мястото на тумора и се базира
на анатомочната характеристика на простатната жлеза, което неизбежно води до 10-12 точкова т.нар. „сляпа“ биопсия на простатата.
През 1983 година в своя доклад Hricak et al (2)
описват абнормалния образ на малигнената тъкан
в простатната жлеза, използвайки Магнитно Резонансна Томография (МРТ). Във времето с развитието
на апаратите, редица проучвания отчитат високата
чувствителност и специфичност при извършването на
мултипараметричния ядрено–магнитен резонанс за
откриването на лезии в простата. Тези резултати оказат влияние за по-нататъшно въвеждане на методите
за биопсия на простатата - използвайки МРТ [21-24].
През 2002 година в Бостън, САЩ Kaplan et al. (25)
за първи път осъществяват МРТ/УЗ сливане на образа
за извършването на насочена простатна биопсия. Технологията от сливането на двата образа съчевата предимството от превъзходната диагностична точност на
МРТ с добре познатата практично - трансректалната
ултразвукова биопсия.
Shoji et al (26) публикуват обещаващи резултати от
извършването на трансперинеална МРТ/ултразвук
насочена биопсия. В своя доклад общата честота на
откриване на рак е приблизително 70%. Съответно,
степента на откриване на карцином при PI-RADS 4 и
PI-RADS 5 е 33,3% и 88,9%.
Tae et al. (27) в свое проучване докладват повишена честота на откриване на простатен карцином при
fusion насочена биопсия спрямо системна биопсия
(57,3% спрямо 41.3%), като клинично значим карцином е установен съответно в 41.3% спрямо 26.7%. При
пациентите с PI-RADS 4 е доказан карцином в 62.1%
и 89.4% при пациентите с PI-RADS 5. В подобно проучване върху малък брой пациенти Andras et al. (28)
докладва резултати от установен простатен карцином
при системна спрямо таргетна биопсия 22.18% спрямо 75%, като при 66.6% от всички пациенти е доказан
csPCa.
При не всички проучвания обаче, общият процент
на откриване на карцином е по-висок при MRI-US
fusion насочната биопсия, спрямо систематична би-

Фиг. 4. Трансректален би-планарен ендокавитален трансдюсер (4-14 MHz)
Фиг. 5. МРТ/УЗ насочена простатна биопсия
обект на интерес. След синхроннизирано на образа
изображението позволява TRUS изображението да
се придвижва едновременно с ЯМР образ.
Операторът започва с биопсии, насочени към
центъра на суспектите лезии (зони на интерес), след
което се извършва 10-12 точкова систематемна биопсия. Използвайки интерактивната система за водене на иглата, на монитора се показва биопсичен шаблон с координати, посредством който операторът
биопсира целевата лезията. Последващо поставяне
на иглата и извличане на проби от простатата се извършва водейки се по сагиталното изображение на
простатата. (Фиг. 5.)
След приключване на процедурата, апаратурата
позволява автоматично попълване на биопсичен
протокол, както и възможност за неговото записване
върху различен вид носители.
10
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опсия, Mendhiratta et al. (29) докладват 49.2% доказани
посредством системна биопсия простатни карцинома, срещу 43.5% при fusion биопсия;
По отношение на откриването на клинично значителен карцином обаче, проучванията показват относително постоянни резултати. При МРТ/УЗ насочени биопсии се открива клинично значим карцином
по-често, отколкото при TRUS стандартни биопсии.
Valerio et al. (30) съобщават, че МРТ/УЗ fusion насочените биопсиите, откриват клинично значими карцином (средно 33,3% срещу 23,6%) в сравнение със
стандартните техники за биопсия (средно 9,1% повече).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Трансперинеалната МРТ/УЗ насочена биопсия е
полезна за повишаване на степента на откриване на
простатен карцином и особено за откриване на клинично значим PCa. Трансперинеалната МРТ/УЗ насочена биопсия показва потенциални ползи за подобряване на степента на откриване на рак при пациенти с
висок резултат от PIRADS, при такива с повторни биопсии, както и на тумори разположен в предната част
на простатата.
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РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

Фертилоскопията е мини инвазивна техника, която включва следните интервенции,
които се извършват последователно – трансвагинална хидролапароскопия, салпингоскопия, изследване проходимост на маточните тръби, микросалпингоскопия,
хистероскопия. В резултат на възможността за осъществяването и в амбулаторни
условия с локално обезболяване, липсата на болезненост и високата диагностична точност, фертилоскопията може да бъде алтернативен метод на изследване на
трансабдоминалната лапароскопия при жени с репродуктивни проблеми и липса на
туморни формации, изхождащи от органите в малкия таз.
Ключови думи: инфертилитет, фертилоскопия, трансвагинална хидролапароскопия

Fertiloscopy is a mini invasive technique which is combination of transvaginal
hydrolaparoscopy, salpingoscopy, chromopertubation, microsalpingoscopy and
hysteroscopy. As a result of the possibility to perform in outpatient conditions with local
analgesia, lack of soreness and high diagnostic accuracy, fertiloscopy may be an alternative
method of examining transabdominal laparoscopy in women with reproductive problems
and lack of tumor formations originating from organs in the small pelvis .
Keywords: infertility, fertiloscopy, transvaginal hydrolaparoscopy

ВЪВЕДЕНИЕ

маточните тръби, изследване на тубарната лигавица и
на перитонеума, изследване на маточната кухина, маточната шийка и маточните тръби (2).
Трансвагиналната хидролапароскопия е основната
интервенция за осъществяването на фертилоскопията
(1, 2). Тя е алтернативен метод на изследване на хистеросалпингографията и трансабдоминалната лапароскопия (1). Позволява директна визуализация на органите в малкия таз без разрези на предната коремна
стена (1). Трансвагиналната хидролапароскопия наподобява кулдоскопията, но е с по-големи възможности
за оглед и оценка на маточните тръби, яйчници и околните органи (1, 2). Техниката на кулдоскопията е описана за първи път от Decker през 1940г (3). Въвеждането
на лапароскопията през 1960г отваря нови възможности за панорамен оглед на коремната кухина и малкия
таз и едновременното осъществяване на редица оперативни интервенции. В резултат използването на кулдоскопията в гинекологията е забранено (4). По-късно

Лапароскопията е част от диагностичните методи
при пациенти с репродуктивни проблеми (1). Това е
златен стандарт, както в диагностицирането, така и в
лечението на пациентки с тубо-овариален инфертилитет (1). Основен недостатък на тази интервенция е
невъзможността за извършване на салпингоскопия (1).
Използването на мини инвазивни техники като фертилоскопията е друг алтернативен метод на изследване
при пациенти с инфертилитет (1).
Фертилоскопията е мини инвазивна техника, описана през 1998г от Watrelot et al., която позволява пълното
изследване на вътрешните гениталии (2). Тази техника
включва следните интервенции, които се извършват
последователно – трансвагинална хидролапароскопия, салпингоскопия, изследване на проходимостта
на маточните тръби, микросалпингоскопия, хистероскопия (2). Фертилоскопията покрива всички критерии
за изследване на тубарния фактор: проходимост на
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през 1998 г Gordts et al. въвеждат трансвагиналната
хидролапароскопия като мини инвазивен метод на изследване на малкия таз (4).

минаването му през абдоминалния отвор на маточните
тръби (4). В резултат може да се осъществи салпингоскопия и микросалпингоскопия, което осигурява детайлен
оглед на мукозния епител на маточните тръби (4).
Микросалпингоскопията е метод на изследване при
който се определя степента на оцветяване на ядрата
на цилиндричния епител, покриващ маточните тръби
след приложението на метиленово синьо (6, 7). Описан е от Marconi и Quintana през 1998 г, според които
колкото повече е броят на оцветените ядра, толкова
по-увредена е маточната тръба и риска за последваща
извънматочна бременност е по-висок (6). Всяко едно
оцветено ядро е израз на увредена клетка в резултат на
възпалителен процес или на апоптоза (6). За извършването на микросалпингографията се използва специална оптика, позволяваща увеличаване на образа до 100
пъти (6). Находката се определя като нормална при
липса на оцветяване и като патологична при налично
оцветяване (6). Последната интервенция, която е част
от фертилоскопията, е хистероскопията с последваща
биопсия на ендометриума при налична патология (6).
След финализирането на трансвагиналната лапароскопия следва оглед на влагалището и екстракция на
влагалищния троакар (4). При необходимост може да
се наложи поставянето на шев (4).

ТЕХНИКА НА ФЕРТИЛОСКОПИЯТА
Извършването на трансвагинална хидролапароскопия може да бъде осъществено както в амбулаторни
условия така и в операционна зала под локална или
краткотрайна венозна анестезия (4). След поставянето на еднозъбец на 8 часа на маточната шийка, иглата
на Верес се въвежда на 1 cm под маточната шийка на
задната влагалищна стена в Дъгласовото пространство
(4). За да се намали риска от евентуална перфорация на
ректума е необходимо въвеждането на иглата на Верес
да е успоредно на задния бранш на спекулума във влагалището (4). С въвеждането на иглата на Верес се инсуфлират около 200 ml физиологичен разтвор в перитонеалната кухина (4). Поставя се 3-mm троакар през
влагалището в Дъгласовото пространство (4). След въвеждането на 2.9-mm оптичен скоп с 30° телескоп е
възможен огледа на перитонеалната кухина (4).
За извършването на диагностичната трансвагинална хидролапароскопия се използва най-често не повече от 500 ml физиологичен разтвор (5). Използването
на течната дистензионна среда позволява огледа на
маточните тръби и яйчниците (5). Трансвагиналния достъп позволява директен и лесен достъп и визуализация на тубоовариалните структури без да е необходимо допълнителното им манипулиране (5). Паралелното
разположение на скопа и тубоовариалните структури
прави възможен огледа на овариалната повърхност и
fossa ovarica, което не може да се постигне при стандартната лапароскопия без допълнително инструментално манипулиране на органите (5). Посредством
трансвагиналната лапароскопия и без допълнително
манипулиране на яйчниците и маточните тръби е възможно извършването на салпингоскопия чрез канулация на дисталния тубарен остиум (5).
Следващата диагностична стъпка при фертилоскопията след огледа на органите в малкия таз и долните отдели на коремната кухина е изследване проходимостта
на маточните тръби (4). Осъществява се чрез въвеждане
на катетър в маточната кухина с последващо аплициране на метиленово синьо (4). Огледа на абдоминалния
край на маточните тръби чрез трансвагиналната хидролапароскопия позволява оценка на проходимостта им
(4). Трансвагиналния скоп е с размери позволяващи пре-

ВЪЗМОЖНОСТИ НА ТРАНСВАГИНАЛНАТА
ХИДРОЛАПАРОСКОПИЯ
Трансвагиналната хидролапароскопия е предимно диагностична, но може да бъде и оперативна интервенция при някои гинекологични заболявания (8).
Чрез трансвагиналната лапароскопия е възможно диагностицирането предимно на сраствания, ангажиращи органите в малкия таз, както и ендометриоза, засягаща тазовия перитонеум, маточни тръби и яйчници (8).
Умерени тазови сраствания и ендометриоза могат да
бъдат оперативно третирани чрез трансвагинален достъп използвайки вагиналния троакар, докато масивни
сраствания и тежката ендометриоза се третират чрез
лапароскопия с абдоминален достъп (8, 9). Чрез трансвагиналната лапароскопия е възможна фенестрация
на яйчниците и перитонеална биопсия (9).
Според данните в литературата резултатите от фертилоскопията се доближават до тези от традиционната
трансабдоминална лапароскопия при жени с инфертилитет без видими туморни формации на яйчниците,
маточните тръби и Дъгласово пространство (10).
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чници, маточни тръби, перитонеум, матка. Целта на изследването е да определи съвпадението в резултатите
от двете изследвания при пациентите. В изследването
са включени общо 82 пациентки. След обработката на
резултатите общата оценка на съвпадение на изследваните показатели варира от 0.75 до 0.91. Съвпадението в
резултатите от двете интервенции е 96.1%. Според авторите трансвагиналната лапароскопия може да замести трансабдоминалната диагностична лапароскопия
при 93% от изследваните жените включени в изследването. Като заключение според авторите фертилоскопията е алтернативен метод на изследване на диагностичната лапароскопия при пациентки с инфертилитет без
видима патология, засягаща органите в малкия таз (13).
Трансвагиналната хидролапароскопия е използвана техника предимно в Европа и Китай. В Англия и
Съединените Американски Щати тази диагностична
техника не намира приложение (4). В изследване на
Cicinelli et al. са включени 23 жени с инфертилитет, които са разпредлени на случаен принцип в две групи. В
първата група са включени 12 жени, които са подложени на трансвагинална лапароскопия с последваща хистероскопия и проходимост на маточните тръби. След
седем дни е направена хистеросалпингография. Във
втората група са включени 11 жени, при които е направена първо хистерослапингография и след седем дни
трансвагинална лапароскопия с хистероскопия и проходимост на маточните тръби. Целта на изследването
е да сравни времето за извършване, диагностичното
съвпадение, чувството на болка при извършването на
трансвагинална лапароскопия с хистероскопия спрямо хистеросалпингографията. Според резултатите от
изследването трансвагиналната лапароскопия с хистероскопия е по-продължителна интервенция (33±8
минути в сравнение с 13±3 минути). Съвпадението
между резултатите при огледа на маточните тръби при
двете интервенции е 95%. По отношение на резултатите, отнасящи в диагностицирането на патологични
състояния засягащи маточната кухина, съвпадението
между двете интервенции е едва 45%, тъй като при
хистеросалпингографията се пропускат голяма част от
вътрематочните изменения като ендометриални полипи, субмукозни миомни възли и анатомични дефекти.
Като заключение авторите обобщават, че по-дългата
прогължителност и липсата на болка при извършването на трансвагиналната лапароскопия с хистероскопия
и проходимост на маточните тръби оправдава висока-

Усложненията, свързани с извършването на трансвагиналната лапароскопия могат да бъдат кървене от
мястото на поставения троакар, болка, възпаление,
травматично увреждане на дебелото черво, водещо до
нарушаване на неговата цялост (11). Според резултатите от изследване на Waterlot et al. 1999 г, в което са
включени 160 инфертилни пациентки, подложени на
трансвагинална лапароскопия, честотата на ректалното увреждане е 0.6% (12). Всички пациентки с перфорация на ректума и запазена цялост на перитонеума на
малкия таз са лекувани консервативно с антибиотици
за два дни след интервенцията (12). Подобно на ректовагиналните разкъсвания и епизотомиите при нормално раждане, при които не се наблюдава перитонит ако
нарушената цялост на ректума е под нивото на перитонеалната кухина, така и при трансвагиналната лапароскопия риска от развитие на перитонит в резултат на
травматично увреждане на ректума е минимална (12).
В повечето случаи на подобен тип усложнения лечението е консервативно с антибиотици за няколко дни
(12). В свое изследване, Verhoeven et al. описват при 32
пациентки едва 0.5% чревни перфорации, които са лекувани консервативно за 5 дни с антибиотик (9). Остри
състояния като кървене, инфекции, както и данни за
облитерирано дъгласово пространство и овариални
кисти с много големи размери са абсолютни контраиндикации за извършването на трансвагинална лапароскопия (4).
Трансвагиналната лапароскопия е добре понасяна
интервенция от пациентките (8). Според резултатите
от изследване на Gordts et al. 2000 г които използват
10-степенна визуална аналогова скала, оценяваща болката средната оценка на болка според пациентките
подложени на трансвагиналана хидролапароскопия в
амбулаторни условия с локална анестезия е 2.7 (стандартно отклонение 1.5) (8). Само 5 (8%) пациентки са
оценили болката над 5, а 96% от жените са дали съгласието да се повтори интервенцията при същите условия (8).

ДИАГНОСТИЧНА ТОЧНОСТ НА
ТРАНСВАГИНАЛНАТА ЛАПАРОСКОПИЯ

В свое изследване Watrelot et al. 2003 г определят
съвпадението между резултатите от трансвагинална и
трансабдоминална лапароскопия при изследването на
малкия таз. И при двете интервенции са изследвани яй15
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та диагностична точност при жени с инфертилитет без
видими патологични формации (14).
Campo et al изследват точността на трансвагиналната лапароскопия и трансабдоминалната лапароскопия
в диагностиката на ендометриоза и адхезии в малкия
таз. В изследването са включени 20 жени с инфертилитет, които са разпредели в две групи в зависимост от
оператора. Според резултатите се установява 95% съвпадение между резултатите от трансвагиналната лапароскопия и 74% при резултатите от трансабдоминалната лапароскопия. Като заключение авторите описват
диагностичните възможности на трансвагиналната
лапароскопия сходни с тези на трансабдоминалната
лапароскопия (15).
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Сравнително проучване на минимално-инвазивна и
стандартна перкутанна нефролитотрипсия при лечението
на бъбречни камъни с размер 20 до 40 mm в диаметър
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Фертилоскопията е мини инвазивен метод на изследване при пациентки с инфертилитет. В резултат на
възможността за осъществяването и в амбулаторни условия с локално обезболяване, липсата на болезненост
и високата диагностична точност може да бъде алтернативен метод на изследване на трансабдоминалната
лапароскопия при жени с репродуктивни проблеми и
липса на туморни формации, изхождащи от органите
в малкия таз. Трансабдоминалната лапароскопия остава златен стандарт в диагностиката и лечението на тубо-овариалния стерилитет при жени.
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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, D. Petrova, I. Saltirov
Clinic of Endourology and SWL, Department of Urology and Nephrology
Military Medical Academy of Sofia

РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

Въведение и цел: През последните две десетилетия минимално-инвазивните методи почти напълно замениха отворената хирургия при лечението на пациенти с
уролитиаза. Перкутанната нефролитотрипсия (PCNL) e метод на избор при лечението на големи по размер (>2см) бъбречни камъни. Последните 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 настоящето проучване е да
се направи сравнителен анализ на ефективността и безопасността на mini- PCNL
и стандартна PCNL, при лечението на бъбречни камъни с размери 20 до 40 мм в
диаметър.
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 ендоурология 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 останалите 55 (44,4%) – mini-PCNL. Ретроспективно се анализираха и сравниха предоперативните характеристики на пациентите,
ефективността на двата метода, оперативното време и честотата 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 конкрементите в групата на mini-PCNL
беше бъбречното легенче (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 коралиформени 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 стандартанта PCNL беше

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 (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
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сигнификантно по-висока. Честотата на хемотрансфузия беше 2,9% (2 пациента).
При 1 пациент (1.4%) със сигнификантна хеморагия беше извършена селективна реновазография, която установи артерио-венозна фистула и се извърши емболизация. При 1 пациент (1,4%) поради хирургично 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 сравнение със стандартната PCNL, но при
камъни със статистически по малък размер. Методът на стандартната PCNL показа
висока 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 честота и тежест на усложненията.
Ключови думи: Бъбречно-каменна болест, перкутанна нефролитотрипсия, перкутанен трaкт

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.
Key words: kidney stones, percutaneous nephrolithotomy, percutaneous tract, minimally invasive

ВЪВЕДЕНИЕ

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

През последните две десетилетия минимално-инвазивните методи почти напълно изместиха
отворената хирургия при лечението на пациенти с
уролитиаза. Перкутанната нефролитотрипсия (PCNL)
e метод на избор в лечението на големи по размер
(>2см) бъбречни конкременти (1). Въпреки високата
си ефективност, рискът от усложнения при стандартната PCNL (24-34 Fr) се движи в порядъка от 0,03% до
10%. Усложненията най-често са интра- и постоперативна хеморагия, артериовенозна фистула или псевдоаневризма, увреждане на съседни органи, сепсис и
други (2). Технологичният напредък в производството
на ендоскопи позволи създаването на инструменти с
по-малък диаметър, което от своя страна намали хирургичната травма при извършване на PCNL. Jackman
et al. бяха първите, които предложиха техниката на
mini PCNL (14-18 Fr), която намалява травмата върху
бъбречния паренхим и вероятността от кървене (3,4).
Въпреки докладваните в литературата резултати от
сравнителни проучвания между методите на стандартната и мини PCNL, все още има дискусия по отношение на разликите в ефективността, честотата на
интра и постоперативнте усложнения, паренхимната
травма и риска от кървене (5-8).

Извърши се ретроспективен анализ на данните на
124 пациенти с бъбречни камъни с размер 20 до 40
mm в диаметър, лекувани в Клиниката по Ендоурология 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 останалите 55 (44,4%) – mini-PCNL. Ретроспективно се анализираха и сравниха предоперативните характеристики на пациентите, ефективността
на двата метода, оперативното време и честотата на
интра- и постоперативните усложнения.
Предоперативни изследвания
Предоперативното изследване на пациентите
включваше анамнеза, физикален преглед, лабораторни изследвания и оценка на анестезиологичния риск
по ASA. За точно планиране на оперативния достъп
и оценка на бъбречната анатомия предоперативно
бяха извършени ехография и рентгеново контрастно
изследване на отделителната система (компютърна
томография). Размерите на камъка бяха определяни от най-дългия и най-късия диаметър, измерен на
рентгенологичните изследвания, а при множествена
литиаза – от сумата на най-големите диаметри.
Оперативна техника
Техниката на mini-PCNL включваше ретроградна
катетеризация на уретера и ретроградна 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 в външен

ЦЕЛ
Целта на настоящето ретроспективно проучване е
да се направи сравнителен анализ на ефективността
и безопасността на mini-PCNL и стандартна PCNL при
лечението на бъбречни камъни с размери 20 до 40
mm в диаметър.
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диаметър 18 Fr, през който се въвежда нефроскоп 12
Fr (Richard Wolf, модел Lahme, Germany). Литотрипсията 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 поток на
промивната течност през шафта, при изваждане на
нефроскопа. В края на всяка операция рутинно се поставя нефростома 12 Fr, която се сваля на първи постоперативен ден.
Оперативната техника на стандартната PCNL в
нашата клиника, включва ретроградна катетеризация
на уретера и ретроградна уретеропиелография в положение за литотомия (Фиг. 1 и 2). След поставяне на
пациента в положение по корем (prone position) се извършва пункция на бъбрека под рентгенов, ултразвуков или комбиниран контрол. Нефростомният тракт
се планира в проекция позволяваща литотрипсия
на целия или максимална част от камъка през един
нефростомен канал. Дилатацията на нефростомния

канал се извършва с метални телескопични дилататори на Alken до 25 Fr. Върху последния дилататор се
въвежда работния шафт (26 Fr). След нефроскопия с
нефроскоп (Olympus, Germany) се извършва литотрипсия с ултразвук или Holmium-YAG лазер, като ултразвуковата литотрипсия се предпочита при камъни
с голям, поради възможността за аспириране на фрагментите, което намалява оперативното време (Фиг. 3
и 4). Лазерната литотрипсия е особено ефективна
при камъни с голяма плътност. В края на операцията бъбрекът се дренира рутинно с нефростома 20 Fr,
която при липса на следоперативно кървене или фебрилитет, се изважда на първи следоперативен ден.

Фиг. 1 Рентгенов образ на рентгенопозитивен бъбречен конкремент в
пиелона с размер 40-30 мм

Фиг. 2 Ретроградна катетеризация на уретера и ретроградна уретеропиелография

Постоперативно проследяване
За оценка на терапевтичния резултат при всички
пациенти бяха прилагани образни методи, включващи трансабдоминална ехография и обзорна рентгенография на 1ви и 3ти следоперативен месец. Ефективността на операцията беше определяна по липсата на
остатъчни фрагменти от конкрементите. Оперативно-
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Таблица 1 Предоперативни характеристики на пациентите

Фиг. 3 Рентгенов образ на стандартна PCNL при извършване литотрипсия
на конкремент в бъбрека

Фиг. 4 Рентгенов образ на стандартна PCNL след литотрипсия на конкремент в бъбрека

то време беше изчислявано от момента на позициониране на пациента на операционната маса в положение за операция и подготовка на оперативното поле,
до завършването на операцията. Безопасността на
методите беше определяна по честотата на интра- и
постоперативните усложнения. Критерий за постоперативен фебрилитет беше наличието на фебрилитет ≥
38,5о С в постоперативния период, без наличието на
диагностични критерии за сепсис.

30,38 ± 5,71 спрямо 23,02 ± 3,79 mm, р = 0,000) Преобладаващата локализация на конкрементите в групата
на mini-PCNL беше бъбречното легенче (61,8%), докато в групата на стандартната PCNL - бъбречно легенче
и/или горна/средна/долна група чашки. (Таблица 1)
В групата на стандартната PCNL 31,9% от пациентите
бяха с частично коралиформени 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 стандартанта PCNL бяха сигнификантно по-високи. Честотата на
хемотрансфузия беше 2,9% (2 пациенти). При 1 пациент (1.4%) със сигнификантна хеморагия беше извършена селективна реновазография, която показа
наличие артерио-венозна фистула и беше извършена
емболизация. При 1 пациент (1,4%) беше извършена
спешна нефректомия, поради хирургично кървене
(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

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

РЕЗУЛТАТИ
Предоперативните характеристики на пациентите
бяха сравними в двете групи. Средната повърхност и
размер на конкрементите беше сигнификантно по-висока в групата на стандартната PCNL (съответно 545,04
± 231,7 mm2 спрямо 310,86 ± 80,09 mm2, р = 0,000 и
20

Средна възраст (години ±SD)
Съотношение мъже/жени
BMI (kg/m2±SD)
Позитивна предоперативна урокултура
Рецидивна литиаза (n,%)
Повърхност на конкремента (mm2 ±SD)
Средна ширина на камъка (mm ±SD)
Средна дължина на камъка (mm ±SD)
Среден предоперативен серумен креатинин (µmol/l ±SD)
Предоперативен серумен Hg (g/l ±SD)
Предоперативен анестезиологичен риск по ASA (n, %)
• ASA 1 клас
• ASA 2 клас
• ASA 3 клас
Характеристика на конкремента (n,%)
• Солитарен конкремент
• Множествена литиаза
• Пациално коралиформен конкремент
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 средна група чашки
• Легенче и множествена литиаза
• Конкременти в бъбрека и уретера
Степен на хидронефроза n (%)
• Без хидронефроза
• I степен хидронефроза
• II степен хидронефроза
• III степен хидронефроза
болничен престой между двете групи. (Таблица 2)

Standart PCNL
56.07±12.71
55.1%/44.9%
28.38±3.69
16 (23.2%)
24 (34.8%)
545.04±231.72
22.26±6.55
30.38±5.71
102.30±63.12
144.03±16.99

Mini PNL
51.22±14.15
63.6%/36.4%
27.64±4.16
11 (20%)
14 (25.5%)
310.86±80.09
17.16±3.12
23.02±3.79
85.42±19.62
142.85±16.61

p-value
0.047
0.336
0.299
0.669
0.263
0.000
0.000
0.000
0.058
0.700

19 (27.5%)
43 (62.3%)
7 (10.1%)

22 (40%)
25 (45.5%)
8 (14.5%)

0,172

19 (27.5%)
28 (40.6%)
22 (31.9%)

40 (72.7%)
15 (27.3%)
0 (0%)

0,000

22 (31.9%)
6 (8.7%)
0 (0%)
2 (2.9%)
15 (21.7%)
1 (1.4%)
1 (1.4%)
21 (30.4%)
1 (1.4%)

34 (61.8%)
7 (12.7%)
1 (1.8%)
3 (5.5%)
3 (5.5%)
2 (3.6%)
1 (1.8%)
4 (7.3%)
0 (0%)

0.003

38 (55.1%)
7 (10.1%)
12 (17.4%)
12 (17.4%)

46 (83.6%)
3 (5.5%)
5 (9.1%)
1 (1.8%)

0.010

не на съседни органи и сепсис (10,11). За намаляване
на травматичността при конвенционалната техника
на PCNL Jackman et al. първи приложиха при деца
техниката на минимално-инвазивна PCNL (mini-PCNL),
която се извършва през канал с по-малък диаметър, с
ендоскоп 13 – 18 Fr. Целта беше намаляване на травмата върху бъбречния паренхим и вероятността от
хеморагия [12,13). Разбира се методът показа и някои
ограничения, като удължено оперативно време, намален дебит на иригационна течност, невъзможност
за използване на пневматична и ултразвукова литотрипсия и др. които биха могли да окажат влияние вър-

ОБСЪЖДАНЕ
Създаването на оптимален достъп до бъбрека при
перкутанната нефролитотрипсия е от решаващо значение за ефективността и безопасността на операцията, с която се цели пълно премахване на камъка при
минимална травматичнoст, намален болничен престой и съхранение на бъбречна функция (9).
Въпреки, натрупания клиничен опит, метода на
PCNL е свързан с 1% до 18% процента усложнения,
най-тежките от които са артериално кървене, засяга21
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Таблица 2. Резултати
Ефективност след една процедура (n,%)
Tubeless процедура (без нефростома) (n,%)
Пункция (n, %)
• Долна група чашки
• Средна група чашки
• Горна група чашки
• Долна и средна група чашки
Допълнителни процедури (n,%)
• URS
• Екстракция на стент JJ
Средно оперативно време (мин ±SD)
Лечение на резидуални фрагменти (n,%)
• SWL
Следоперативен спад на Hg g/l (mean±SD)
Интраоперативни усложнения (n,%)
• Хеморагия
Постоперативни усложнения (n,%)
• Повишена to > 38.5o
• AV фистула
• Периренален хематом
Лечение на усложненията (n,%)
• Хемотрансфузия
• Селективна емболизация
• Спешна нефректомия
• URS
• Медикаментозна терапия
Болничен престой (дни ± SD)

Standart PCNL
62 (89.9%)
2 (2.9%)

mini PNL
52 (94.5%)
1 (3.2%)

p-value
0,510
0.068

63 (91.3%)
3 (4.3%)
2 (2.9%)
1 (1.4%)

46 (83.6%)
7 (12.7%)
2 (3.6%)
0 (0%)

1 (1.4%)
2 (2.9%)
43.39±9.12

2 (3.6%)
1 (1.8%)
36.0 ± 7.9

0.000

2 (2,9%)
13.87±13.45

0 (0%)
10.6±10.13

0.722
0.140

1 (1.4%)

1 (1.8%)

0.871

1 (1.4%)
1 (1.4%)
2 (2.9%)

1 (1.8%)
0 (0%)
1 (1.8%)

0.369

2 (2.9%)
1 (1.4%)
1 (1.4%)
2 (2.9%)
2 (2.9%)
4.06±1,22

0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (1.8%)
5 (9.1%)
4.13±1.50

0.294

0.685

0.428
0,778

В нашето ретроспективно нерандомизирано проучване сравнихме ефективността и безопасността
на двете хирургични техники в последователна серия пациенти с размери на бъбречни камъни 20 до
40 mm. Средната повърхност и размер на конкрементите, беше сигнификантно по-висока в групата
на стандартната PCNL, a 31,9% от пациентите в тази
група бяха и с частично коралиформени конкременти. В нашето изследване mini-PCNL показа по-висока
ефективност в сравнение с тази на стандартната
PCNL, без статистически значими разлики. Тези резултати контрастират с получените от Guisti et al. (5),
но са сравними с докладваните от други проучвания
(78–96% при mini-PCNL и 79.4–97.1% при стандартна
PCNL) (6,7,15,17,19,20). По-високата ефективност на
mini-PCNL в нашата серия болни отдаваме на по-малкия размер на конкрементите в тази група и високия
процент (31,9%) частично коралиформени конкре-

ху ефективността му (5).
Не е голям броя на докладваните в литературата
клинични проучвания сравняващи стандартната и
mini - PCNL оперативна техника. По-голямата част от
тях са върху малък брой пациенти (5-9, 14-18), а при
част от тях са използвани различни техники за литотрипсия на конкрементите в различните групи пациенти (6,7,16,17,18). Изследваните пациенти са с различен
размер на камъка, различна позиция на тялото на
операционната маса, а в някой проучвания са изключени пациентите изискващи допълнително лечение
на травматичните усложненията при използването на
повече от един перкутанни канал (8,14). Всички тези
различия създават хетерогенност на данните, която
не позволява да се направят ясни и категорични изводи за разликите между двете техники и не дава ясно
определени предимства на едната оперативна техника пред другата.
22
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менти при пациентите в групата на стандартна PCNL.
В изследваната серия пациенти средното оперативно
време беше сигнификантно по-дълго в група на стандартната PCNL, което също отдаваме на по-големия
размер на камъните. От друга страна дилатацията на
нефростомния канал, също е фактор, имащ влияние
върху оперативното време. Mini-PCNL техниката има
предимството на едностъпкова дилатация на нефростомния канал, която пести оперативно време в сравнение с рутинно прилаганата в нашия център техника
на дилатация с метални телескопични дилататори на
Alken при стандартна PCNL.
Сравнителният анализ на безопасността на двата
метода в настоящето проучване установи сигнификантни разлики в постоперативните усложнения между двете групи пациенти. Средният спад на хемоглобина в нашето изследване беше сигнификатно по-висок
в групата на стандартната PCNL. Кървенето и необходимостта от хемотрансфузия са двете усложнения
на перкутанна нефролитотрипсия налагащи последващи интервенции. В нашето проучване честотата на
хемотрансфузия 2,9% беше сигнификантно по-висока
в групата на стандартната PCNL. При 1 пациент (1.4%)
беше извършена селективна реновазография и емболизация, и при 1 пациент (1,4%) спешна нефректомия (p=0,369). Sakr et al., в подобно проучване
докладват също сходен процент (1.2%) с извършена
селективна емболизация след стандартна PCNL (20).
В мета-анализ, включващ осем клинични проучвания,
сравняващи mini-PCNL и стандартна PCNL, честотата
на хемотрансфузия е била значително по-висока при
пациентите в стандартната PCNL (5,8%) в сравнение с
mini-PCNL (0,84%) (19). The Clinical Research Office of
the Endourological Society Percutaneous Nephrolithotomy Global Study, докладват сигнификантна разлика
по отношение на необходимост от хемотрансфузия 3/271 (1.1%) пациенти с диаметър на перкутанния канал ≤18 Fr, в сравнение с 208/3533 (5.9%) пациенти с
размер на канала (27-30 Fr) (21).
По литературни данни при повишаване на >30
mm Hg на кухинното бъбречно налягане, водещо до
интраренални рефлукси по венозно-лимфатичен път,
вероятността за бактериемия, треска и сепсис се повишава(22,24) В нашето проучване не се откри сигнификатна разлика по отношение на честотата на следоперативна треска, въпреки докладваните резултати
в други проучвания с по-високата честота в групата

на mini-PCNL, поради по-малкия шафт на ендоскопа и
по-високото интраренално налягане при тази оперативна техника (22-24).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резултатите от нашето проучване показаха по-висока ефективност и безопасност на mini-PCNL в сравнение със стандартната PCNL, но при камъни със
статистически по-малък размер. Методът на стандартната PCNL продължава да има висока ефективност при лечението на камъни с по-голям размер,
но при по-дълго оперативно време и статистически
по-висока честота и тежест на усложненията.
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Влияние на уретералния шафт за достъп върху ефективността
и безопасността на флексибилната уретерореноскопия за
лечение на конкременти в горния уринарен тракт
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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
Clinic of Endourology and SWL
Department of Urology and Nephrology
Military Medical Academy of Sofia

РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

Въведение и цел: С напредъка в технологиите през последните години, нарастна приложението на флексибилната уретерореноскопия (fURS) за лечение на
конкременти в горния уринарен тракт. За улесняване на ретроградния достъп до
бъбрека, екстракция на фрагменти и намаляване на интрареналното налягане 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 проспективно нерандомизирано проучване,
включващо 184 последователни fURS процедури, извършени в периода м. януари
2016 – м. април 2019 г. При 30 пациенти (16.3%) fURS беше извършена без приложение на UAS, a при 154 (83.7%) – с приложение на UAS. Направи се сравнителен
анализ на предоперативните 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 (11.8±2.9 mm
за групата без UAS и 16.1±5.9 mm за групата с UAS; р<0.001) и по-високата честота на предоперативен дренаж на бъбрека с уретерен стент в UAS групата (6.7%
срещу 22.4%, p=0.109). Не се установи сигнификантна разлика в ефективността
след една процедура (86.7% срещу 83.8%, p=0.468 Средното оперативно време
беше сигнификантно по-дълго в UAS групата (40.4±11.2 min срещу 52.8±18.9 min;
р=0.001). Постоперативен дренаж с уретерен стент беше прилаган по-често при
пациентите в групата с UAS – 57.8% срещу 23.3%, p<0.001. Сравнителният анализ
на безопасността не установи сигнификантни разлики в честотата на интра- и постоперативни усложнения между двете групи пациенти (0% срещу 0.6%, р=0.821
и 10.0% срещу 13.6%, p=0.845, респективно) (Таблица 2).
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 постоперативните усложнения.
Ключови думи: флексибилна уретерореноскопия, уретерален шафт за достъп,
бъбречни камъни, ендоурология

Introduction and objective: With the technological improvements during the last
years led to increased use of flexible ureterorenoscopy (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 184 fURS procedures carried out
between January 2016 and April 2019 was performed. fURS without UAS was performed
in 30 (16.3%) cases and with UAS – in 154 (83.7%). Preoperative characteristics, efficacy
and safety were compared between groups.
Results: Patients’ preoperative characteristics were comparable between groups, except
for mean stone size (11.8±2.9 mm for no UAS group vs 16.1±5.9 mm for UAS group;
р<0.001) and the higher incidence of preoperative stent JJ in the UAS group (6.7%
vs 22.4%, p=0.109). There was no statistically significant difference in the stone free
rate after single procedure (86.7% vs 83.8%, p=0.468). Mean operative time was
significantly lonfer in the UAS group (40.4±11.2 min vs 52.8±18.9 min; р=0.001).
Postoperative kidney drainage with ureteral stent JJ was more common in the UAS group
– 57.8% vs 13.6%, p=0.845, respectively. Intra- and postoperative complication rates
were similar between gorups (0% vs 0.6%, р=0.821 and 10.0% vs 13.6%, p=0.845,
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.
Key words: Ключови думи: flexible ureterorenoscopy, ureteral access sheath, kidney
stones, endourology
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ВЪВЕДЕНИЕ

се позиционира на нивото на проксималния уретер.
При невъзможност за въвеждане на UAS до нивото на
проксимална трета на уретера, по преценка на оператора, процедурата беше извършвана без уретерален
шафт или с уретерален шафт позициониран в средна
или дистална трета на уретера. Литотрипсията на конкрементите беше извършвана с Holmium:YAG лазер с
200 µ лазерен светловод. Екстракцията на UAS в края
на процедурата беше извършвана под оптичния контрол на флексибилния уретерореноскоп за оценка на
наличието на травма на уретера. Уретерен стент за
дренаж на бъбрека постоперативно беше поставян
по преценка на оператора, след вземане предвид на
фактори като оперативно време, характеристики на
конкремента, наличие на интраоперативни увреждания на уретера. В случаите с постоперативен дренаж
със стент, той беше екстрахиран 2-4 седмици след
процедурата.

С технологичния напредък в ендоскопите и лазерните технологии нарастна приложението на флексибилната уретерореноскопия (fURS) за лечение на
конкременти в бъбрека. Уретералният шафт за достъп
(UAS) беше въведен в клиничната практика за осигуряване на директен достъп до кухинната система на
бъбрека [1]. Други предимства на UAS включват възможността за многократно въвеждане на ендоскопа
до бъбрека, екстракция на фрагменти, понижено интраренално налягане по време на процедурата, подобрена иригация, протекция на ендоскопа от увреждане [2-5]. Въпреки предимствата, приложението на
UAS е свързано с риск от увреждане на уретера чрез
исхемия на тъканите или чрез директна руптура на
стената на уретера [5,6]. Дискутабилен е и въпроса за
влиянието на UAS върху ефективността на fURS [7-9].
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.

РЕЗУЛТАТИ
Предоперативните характеристики на пациентите
бяха сравними в двете групи с изключение на средния размер на конкрементите (11.8±2.9 mm за групата без UAS и 16.1±5.9 mm за групата с UAS; р<0.001)
и по-високата честота на предоперативен дренаж на
бъбрека с уретерен стент в UAS групата (6.7% срещу
22.4%, p=0.109) (Таблица 1). Не се установи сигнификантна разлика в ефективността след една процедура
(86.7% срещу 83.8%, p=0.468). Средното оперативно
време беше сигнификантно по-дълго в UAS групата (40.4±11.2 min срещу 52.8±18.9 min; р=0.001). Постоперативен дренаж с уретерен стент беше прилаган по-често при пациентите в групата с UAS – 57.8%
срещу 23.3%, p<0.001. Сравнителният анализ на безопасността не установи сигнификантни разлики в честотата на интра- и постоперативни усложнения между
двете групи пациенти (0% срещу 0.6%, р=0.821 и 10.0%
срещу 13.6%, p=0.845, респективно) (Таблица 2).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Извърши се проспективно нерандомизирано проучване, включващо 184 последователни fURS процедури, извършени в периода м. януари 2016 – м. април
2019 г. При 30 пациенти (16.3%) fURS беше извършена
без приложение на UAS, a при 154 (83.7%) – с приложение на UAS. Направи се сравнителен анализ на
предоперативните характеристики на пациентите,
ефективността и безопасността на процедурата между двете групи пациенти.
Предоперативното изследване на пациентите
включваше анамнеза, физикален преглед, индекс на
телесна маса (BMI), лабораторни изследвания и образни изследвания.
Оперативната техника включваше рутинно извършване на семиригидна уретерореноскопия и ретроградна уретеропиелография за
оценка на уретера и изключване на наличие на уретерен конкремент. Приложението на UAS е по преценка
на оператора след преценка на фактори като размер
и локалиция на конкремента, широчина на уретера,
очаквана продължителност на процедурата. След извършване на семиригидна уретерореноскопия се поставя работен водач до бъбрека, по който се въвежда
UAS или флексибилния уретерореноскоп при процедура без UAS. При приложние на UAS стремежът е да

ОБСЪЖДАНЕ
С технологичния напредък в ендоскопските и лазерни технологии, флексибилната уретерореноскопия се прилага все по-често за лечение на конкременти в бъбрека. Уретералният шафт за достъп (UAS)
осигурява директен достъп с флексибилния ендоскоп
до бъбрека, възможност за многократно въвеждане
на ендоскопа без опасност от увреждането му, екс26
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Таблица 1. Предоперативни характеристики на пациентите
Средна възраст (години±SD)

Без UAS
51.6±14.9

UAS
50.8±14.1

p-value
0.792

Среден размер на камъка (mm±SD)

11.8±2.9

16.1±5.9

<0.001

Средна повърхност на камъка (mm2±SD)

92.3±42.4

163.8±131.8

0.004

23 (76.7%)
7 (23.3%)
0 (0%)
2 (6.7%)
7 (23.3%)

112 (72.7%)
38 (24.7%)
4 (2.5%)
5 (3.2%)
32 (20.8%)

2 (6.7%)
0 (0%)

34 (22.4%)
2 (1.3%)

0.109

Без UAS

UAS

p-value

26 (86.7%)
40.4±11.2
2.1±0.2

129 (83.8%)
52.8±18.9
2.3±0.7

7 (23.3%)
13 (43.3%)

89 (57.8%)
55 (35.7%)

0.800
0.001
0.183
<0.001

0 (0%)
1 (3.3%)
8 (26.6%)

1 (0.6%)
5 (3.2%)
94 (61.3%)

0 (0%)
0 (0%)

1 (0.6%)
1 (0.6%)

2 (6.7%)
1 (3.3%)
0 (0%)

9 (5.8%)
11 (7.1%)
1 (0.6%)

Тип конкременти (n, %)
• Солитарен конкремент
• Множествена литиаза
• Частично коралиформен конкремент
Единствен бъбрек (n, %)
Рецидивна литиаза (n, %)
Предоперативен дренаж на бъбрека (n,%)
• Уретерен стент
• Нефростома

0.837

0.370
0.754

Таблица 2. Резултати
Ефективност след една процедура (n, %)
Средно оперативно време (min±SD)
Среден болничен престой (дни±SD)
Постоперативен дренаж (n, %)
• Stent JJ
• уретерален катетър
Допълнителни процедури (n, %)
• Second-look RIRS
• Stent JJ
• Екстракция на стент
Интраоперативни усложнения (n, %)
• Перфорация на кухинната системa
• Хеморагия
Постоперативни усложнения (n, %)
• Фебрилитет
• Бъбречна колика
• Хематурия
тракция на фрагменти и намаляване на вътрелуменното налягане в колекторната система на бъбрека
[1-5]. Приложението на UAS е свързано и с риск от
различно по степен увреждане на стената на уретера
от повърхностно увреждане на лигавицата на уретера
до цялостна лезия [6].
Въпреки предимствата на UAS и възможността за
многократна екстракция на фрагменти от бъбрека,
влиянието му върху ефективността на fURS все още е

<0.001

0.821

0.845

противоречиво. В проучване на L’Esperance et al. върху 256 fURS процедури, приложението на UAS е свързано в по-висока ефективност след една процедура
(79% срещу 67%, р=0.042) при сравним размер на
конкрементите в двете групи [10]. Berquet et al. също
изследват влиянието на UAS върху ефективността на
fURS при 280 пациенти [11]. Ефективността на първи
и трети месец след процедурата е 76% срещу 78%,
р=0.88 и 86% срещу 87%, р=0.89, за групата с UAS и
27
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без UAS, респективно. При мултивариационен анализ, размерът на конкремента е единственият фактор, влияещ върху ефективността на fURS (р=0.016).
Подобни резултати докладват и Traxer et al. в рамките
на CROES Global URS Study [9]. В мета-анализ на Huang
et al., включващ 8 проучвания и 3127 fURS процедури, приложението на UAS не е свързано с повишена
ефективност (OR = 0.83, 95% CI 0.52±1.33, P = 0.45) [12].
Авторите не установяват сигнификантна разлика и в
оперативното време (MD = 4.09, 95% CI -15.08±23.26,
P = 0.68) и времето на хоспитализация (MD = -0.13,
95% CI -0.32±0.06, P = 0.18). В настоящето проучване
също не установихме сигнификантна разлика в ефективността на fURS в зависимост от приложението на
UAS, както и във времето на хоспитализация. Оперативното време в нашето проучване е сигнификантно
по-дълго в групата, при която е приложен UAS, но
тази разлика вероятно е свързана със сигнификантно по-големия размер на конкрементите в тази група
пациенти.
Важен аспект на приложението на UAS при fURS
е влиянието му върху интра- и постоперативните
усложнения от процедурата. Въвеждането на UAS е
свързано с намаляване на интралуменното налягане
в кухинната система на бъбрека и подобрен дренаж
на иригационната течност, което теоретично намалява риска от постоперативни септични усложнения
[1-5]. От друга страна използването на UAS при пациенти без предварително поставен уретерен стент
за пасивна дилатация на уретера, както и по-голям
размер на UAS е свързано с риск от увреждане на
стената на уретера чрез директна травма или исхемия [4,5,13]. В проучване на Traxer et al. върху 359
fURS процедури с приложение на UAS, различна по
степен лезия на уретерната стена е установена при
46.5% от пациентите, като при 86.6% е лекостепенна
[6]. Отсъствието на предоперативно поставен уретерен стент е сигнификантен предиктор за високостепенни увреждания на стената на уретера в това
проучване (р<0.0001), като предоперативният стент
намалява риска от лезия 7 пъти. В рамките на CROES
Global URS Study Traxer et al. изследват влиянието на
UAS върху честотата на интра- и постоперативните
усложнения след fURS [9]. Авторите не установяват
сигнификантна разлика в честотата на интраоперативни усложнения (5.9% срещу 5.1%), включващи
перфорация на уретера и кървене. По отношение

на постоперативните усложнения, пациентите при
които не е приложен UAS имат по-висока честота на
постоперативен фебрилитет и уроинфекция (28.6%
срещу 39.1% и 18.6% срещу 23.9%, респективно). В
мета-анализ Huang et al. също не установяват сигнификантна разлика в честотата на интраоперативни
усложнения като перфорация и авулзия на уретера
и кървене (OR = 1.16, 95% CI 0.81±7.69, P = 0.88) [12].
Въпреки това, в този мета-анализ е наблюдавана сигнификантно по-висока честота на постоперативни
усложнения при приложение на UAS (OR = 1.46, 95%
CI 1.06±2.00, P = 0.02). Резултатите от нашето проучване също не показаха разлика в интраоперативните
усложнения между двете групи пациенти. Въпреки,
че честотата на постоперативни усложнения беше
по-висока в групата с UAS, тази разлика не беше сигнификантна (p=0.845).
Основен лимитиращ фактор на настоящето проучване отчитаме е лиспата на рандомизация и приложението на UAS по преценка на оператора. Важни
фактори, които вероятно имат влияние върху резултатите от проучването са и сигнификантно по-големия
размер на конкрементите и по-високата честота на
предоперативно поставен стент JJ в групата с приложен UAS.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящето изследване приложението на UAS
няма влияние върху ефективността на fURS и не е
свързано с увеличаване на процента на интра- и постоперативните усложнения, въпреки сигнификантно
по-големият размер на конкрементите в тази група
пациенти.
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Ендоурологично лечение на преходноклетъчни
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Endourological treatment of upper tract
urothelial carcinoma
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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 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.
Key words: Urothelial tumors of the upper urinary tract, ureterorenoscopy, laser ablation, Holmium: YAG:laser

биопсията показаха при 78% високодиференциран (G1) тумор, в 11 % туморът
беше умеренодиференциран (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 ендоскопски. Рецидив до първата
година 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.
Ключови думи: Уротелни тумори на горния уринарен тракт, уретерореноскопия,
лазерна аблация, Holmium:YAG лазер

ВЪВЕДЕНИЕ И ЦЕЛ:
РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

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 агресивно заболяване и в около 60% отслучаите е в инвазивен стадии в момента на поставяне на диагнозата, за разлика от преходноклетъчния 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 вземе правилно клинично решение за неговото лечение. Радикалната
нефроуретеректомия с резекция на стената на пикочния мехур около уретерния
остиум е „златният стандарт” в лечението на преходноклетъчния карцином на
горния уринарен тракт. През последните години с развитието на ендоскопските
методи за диагностика и лечение на урологичните заболявания се натрупа опит и в
ендоурологичното лечение на туморите на горния уринарен тракт. Целта на нашето проучване е да се установи ефикасността и безопасността на ендоурологичното
лечение с лазерна аблация при уротелни тумори 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 преходноклетъчен тумор на горния уринарен тракт за периода
м. януари 2016 –м. януари 2019 година. Използвахме семиригидни и флексибилни ендоскопи в зависимост от локализацията на тумора и Holmium:YAGlaser за
аблацията. Извършихме анализ на данните от медицинските досиета на пациентите – предоперативни характеристики, ефективност на метода, болничен престой,
честота на рецидивите, интра- и постоперативни усложнения.
Резултати: Средната възраст на лекуваните пациенти беше 62,5 години. Предоперативните стойности на креатинина и хемоглобина 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 тумора по време на уретерореноскопията – единичен тумор, повърхностно разположен, с нежни въси, без данни за инфилтративен
растеж, 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 130 g/l . Болничният престой е средно 2,2 дни. Резултатите от патологоанатомичната оценка на

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 a re 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
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танови ефикасността и безопасността на ендоурологичното лечение с лазерна аблация при уротелни тумори
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 преходноклетъчен тумор на горния
уринарен тракт за периода м. януари 2016 – м. януари
2019 година. Използвахме семиригидни и флексибилни
ендоскопи в зависимост от локализацията на тумора и
Holmium:YAG laser за аблацията. Извършихме анализ на
данните от медицинските досиета на пациентите – предоперативни характеристики, ефективност на метода,
болничен престой, честота на рецидивите, интра- и постоперативни усложнения. Предоперативните изследвания включваха анамнеза и физикален статус, лабораторни изследвания (урина, кръвна картина, биохимия)
и образна диагностика (ехография и компютърна томография). Уретероскопията беше извършвана под регионална спинална анестезия и рентгенов контрол. (Фиг.
1,2,3) При всички пациенти преди лазерната аблация
се вземаше материал за хистологично изследване чрез
щипкова биопсия от няколко места. (Фиг. 4) Лазерната
аблация на туморната формация беше извършвана с
Holmium laser (VersaPulse PowerSuite, Lumenis) при енергия 0.5-1.0 J и честота 15-20 Hz. (Фиг 5,6,7) За постоперативен дренаж беше използван уретерален катетър за
24-48 часа или уретерен стент за период от 2-4 седмици
по преценка на оператора. Пациентите се проследяваха
на 3 месеца с конролна уретероскопия, първата година,
след което на 6 месеца всяка следваща. За рецидив се

Уротелният карцином на горния уринарен тракт
(UTUC) е рядко заболяване, което представлява 2% до
5% от всички уротелни злокачествени заболявания.1
По-често уротелните тумори на горния уринарен тракт
засягат кухинната система на бъбрека (легенче и/или
чашки ) и само при 25% са разпложени в уретера, като
най-често засягат дисталната му част (70%), средната в
25% и рядко се срещат в проксималната му част (5%).
Множествени лезии се срещат при 10-20% от случаите, а двустранното засягане е изключително рядко и
се среща при 2-4%. 2 UTUC е агресивно заболяване и в
около 60% от случаите е в инвазивен стадии в момента на поставяне на диагнозата, за разлика от преходноклетъчния карцином на пикочня мехур, при който този
процент е 15%-25%.3 Наличие на съпътстващ карцином
in sito се среща около 11-36% от пациентите с уротелен
карцином на горния уринарен тракт.4 Ето защо е много
важно в момента на поставяне на диагнозата туморът
да бъде стадиран много добре, за да се вземе правилно
клинично решение за неговото лечение. Стадият и степента на диференциация на тумора са важни фактори
в прогнозата на заболяването. В момента радикалната
нефроуретеректомия с резекция на стената на пикочния мехур около уретерния остиум е „златният стандарт”
в лечението на преходноклетъчния карцином на горния
уринарен тракт.5 През последните години с развитието
на ендоскопските методи за диагностика и лечение на
урологичните заболявания се натрупа опит и в ендоурологичното лечение на пациенти с тумори на горния
уринарен тракт.6 Целта на нашето проучване е да се ус31
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Фиг. 1. Уретероскопия-инспекция за туморни
формации

Фиг. 4. Вземане на биопсия от туморната формация

Фиг. 6. Извършване на лазерна аблация

Фиг. 2. Туморна формация в дисталната част на
уретера

Фиг. 3. Въвеждане на guideware

Фиг. 5. Въвеждане на лазерно влакно

Фиг. 7. Следоперативен цикатрикс на мястото на
лазерната аблация

При 66% от лекуваните пациенти туморът беше разположен в дистална трета на уретера, при 22% в проксимална
трета на уретера и при 12% в колекторната система на
бъбрека (легенче и/ или чашки). 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 тумора по време на уретерореноскопията – 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

приемаше всяка формация , която се визуализира при
контролното изследване. При прогресиране на заболяването пациентите бяха насочвани за извършване на
радикална нефроуретерктомия.

РЕЗУЛТАТИ
Средната възраст на лекуваните пациенти беше 62,5
години. Предоперативните стойности на креатинина и
хемоглобина бяха в нормални стойности, съответно 102
µmol/l и 134 g/l. Всички пациенти бяха с изразена макроскопска хематурия, а при 83 % от тях от образните изследвания се установява хидронефроза ( II-III степен ).
32
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ОБСЪЖДАНЕ

следоперативни усложнения. При 14 (78%) пациенти се
постави „JJ” стент за период от 2-4 седмици. Следоперативните стойности на серумния креатинини хемоглобин
са съответно 101 µmol/l и 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 умеренодиференциран (G1-2) и 11% нискодиференциран (G-3)
тумор. При двамата пациенти с нискодиференциран
(G3) карцином беше извършена радикална нефроуретеректомия. При останалите пациенти се провеждаха
контролни рентгенови и ендоскопски изследвания. На
3-ти 6-ти 12-ти месец – уретерореноскопия, която след
това се извършва на 6 месеца. Контролно КТ изследване
с контраст, на 6 ти и 12 месец след операцията, а след
това всяка година. Стриктура на уретера, на мястото на
лазерната аблация на тумора, се установи при трима пациенти (17%) и тя беше лекувана ендоскопки. Рецидив
до първата година след операцията установихме при 4
пациенти (22%) . При двама от тях се извърши повторна биопсия и лазерна аблация, поради малък размер и
повърхностно развитие на тумора. При другите двама
пациенти беше извършена радикална нефроуретеректомия. При дългосрочното проследяване на пациентите
не се установавят метастази.

Изследвахме резултатите при лечение на единични, повърхностни, с размер до 10 мм, уротелни тумори на горния уринарен тракт, чрез уретероскопия и
Holmium:YAG лазер аблация. Уротелният карцином
на горния уринарен тракт (UTUC) е рядко заболяване,
което представлява 2% до 5% от всички уротелни злокачествени заболявания.1 По-често уротелните тумори
на горния уринарен тракт засягат кухинната система на
бъбрека ( легенче и/или чашки ) и само при 25% са разположени в уретера, като най-често засягат дисталната
му част (70%), средната в 25% и рядко се срещат в проксималната му част (5%). Множество лезии се срещат при
10-20% от случаите, а двустранното засягане е изключително рядко и се среща при 2-4%. При 30-75% от пациентите с UTUC се развива и карцином на пикочния мехур.2
Уротелните тумори на горния уринарен тракт са по-агресивни и с по-висока смъртност спрямо карцинома на
пикочния мехур.7 Радикалната нефроуретеректомия с
резекция на стената на пикочния мехур около уретерния остиум е „златният стандарт” в лечението на преходноклетъчния карцином на горния уринарен тракт.5
Извършването на уретероскопия, сравнена със стандартните рентгеноконтрастни изследвания, позволява
директно визуализиране на лезията, с което се подобрява точността на диагнозата. Възможно е вземането на
биопсия от туморната формация с цел стадиране на заболяването и вземане на правилно клинично решение
за неговото лечение.8
Технологичния напредък и усъвършенстване на ендоскопите и енергийните източници, позволяват ефективно, бързо и безопасно изследване на горния уринарен тракт. Все повече лазерни технологии навлизат в
урологичната практика ( холмиум, неодим и тулиум) и
все повече научни трудове доказват тяхната ефективност при различни урологични заболявания ( лечение
на нефролитиаза, тумори на пикочния мехур, доброкачествена простатна хиперплазия ).9,10,11 Използването на
Holmium:YAG laser дава възможност за прецизна инцизия и аблация, защото той прониква на 0.5-1.0 мм в тъканите, тази дълбочина осигурява добра коагулация и
адекватна хемостаза.12 Благодарение на бързото развитие в новите технологии ( уретероскопи с по-малък калибър, флексибилни уретерореноскопи, различни шафтове за достъп) Holmium лазерът добива все по-голяма
популярност в урологичната практика.
В нашето проучване лазерната аблация на туморната

Табл 1. Пред- и следоперативни характеристики на пациентите
Уретероскопия с Holmium:YAG лазер аблация
Брой пациенти
18
Мъже/жени
10/8
Години
62,5
Предоперативен хемоглобин (g/l )
134 g/l
Предоперативен креатинин (µmol/l )
102 µmol/l
С хидронефроза/ без хидронефроза
15 (83%)/3 (17%)
Хематурия
18 ( 100% )
Разположение на туморната
16 (88) / 2 (12%)
формация -уретер/пиелон
Следоперативен хемоглобин (g/l)
131 g/l
Болничен престой (дни)
2,2
Грейд (G1,G2,G3)
14 (78%)/2 (11%)/2(11%)
Локален рецидив
22 %
Стент „JJ”
14 (78%)
Следоперативни усложнения –
стриктура на уретера/ стриктура на
уретрата

3 ( 17%)
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формация се осъществяваше с Holmium laser (VersaPulse
PowerSuite, Lumenis) при енергия 0.5-1.0 J и честота 1520 Hz.
Показанията за ендоскопско лечение на уротелния
карцином на горния уринарен тракт все още не са добре
дефинирани. Показани за ендоскопска лазерна аблация
са : пациенти с единствен бъбрек, с хронична бъбречна
недостатъчност, пациенти с повишен риск от усложнения при провеждане на отворена операция, пациенти с
двустранно ангажиране от уротелен карцином.2 Използването на тази операвивна техника не компрометира
онкологичните резултати, запазва бъбречната функция
и едновременно може да се оперира както в уретера
така и в кухинната система на бъбрека. 13,14
Elliot et al. предлагат следните критерии за извършване на уретероскопия и лазерна аблация : добра визуализация на туморната формация, повърхностно разположение, нежни въси, единичен тумор <2 см, без КТ- данни
за инфилтративен растеж, добро сътрудничество между
лекар и пациент.15
Yamada Y et al. съобщават за честота на рецидивите
9.5-45%, като механизмът не е напълно изяснен. Някои
от причините са : непълна аблация на туморния процес,
пропускане на carcinoma in situ, положителна предоперативна цитология и хистологично доказан нискодиференциран уротелен карцином (G-3).16 В нашето проучване ниската чесотота на рецидив след уретероскопия
и лазер аблация се дължи на факта, че заболяването е
диагностицирано в начален стадий и хистологичния вариант – високодиференциран G1 тумор, който се среща
при 78% от пациентите, е по-благоприятен. Cutress et al.
при над 50 месечно проследяване на пациентите след
уретероскопия и лазерна аблация , съобщават за честота на рецидивите от порядъка на 52%.17
Методът на лечение изисква строго следоперативно
наблюдение с цел ранно диагностициране на рецидиви
и вземане на решение за вида на последващото лечение.
Ho and Chow предлагат алгоритъм за проследяване на
пациентите, който включва : през първите две години на
всеки 3 месеца цистоскопия и уринарна цитология, а на
всеки 6 месеца- цистоскопия, ретроградна уретеропиелография, уретероскопия. След третата година на всеки 6 месеца цистоскопия и ежегодно уретероскопия.18
Важно е да се отбележи, че неправилното стадиране
(undergrading) или пропускането на туморна формация,
може да доведе до сериозни последствия за пациента.
Yamany T et al в проучването си съобщават, че при 25%

от пациентите при извършването на уретероскопията са
пропуснати малки туморните формации, а 50% от тези
туморни формации са били карцинома in situ.19 Проследяването след уретероскопия и лазерна аблация трябва
да е много по-интензивно спрямо това след радикална
нефроуретеректомия. Използването на КТ крие рискове
от пропускане на малки лезии , използването на уретероскопия е по-добрия вариант за проследяване , защото се оглежда напълно уретерът и кухинната система на
бъбрека, може да се вземе биопсия и едновременно да
се извърши радикално лечение.20,21,22 Ние проследяваме
нашите пациенти с уретероскопия на всеки 3 месеца –
първата година и на всеки 6 месеца – всяка следваща.
По-често рецидиви имаше при пациентите с хистологични резултати на нискодиференциран тумор (G3) ,
както се съобщава и в световната литература.16 Още една
причина за проследяване чрез уретероскопия е за диагностика и лечение на късните следоперативни усложнения. При следоперативното проследяване стриктура
на уретера се установи при трима пациенти (17%), която
беше лекувана успешно чрез уретероскопия и дилатация, интубиране на уретера със “JJ” stent или лазерна ендотомия.
Съществуват известни ограничения при прилагане
на метода, като неправилно стадиране, повишен риск от
локален рецидив, възможност за туморна прогресия, но
при спазване на индикациите уретероскопията с лазерна аблация е ефективен и безопасен метод за лечение
на уротелни тумори на горния уринарен тракт, като дългосрочните резултати зависят от патоморфологичната
характеристика на туморната формация и стадия на заболяването.23,24,25

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.
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Лапароскопска пиелопластика при деца – начален
опит и оперативна техника
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Laparoscopic pyeloplasty in children
- initial experience and operating
technique

K. Davidov, E. Popov, D. Zlatanov, A. Popov, V. Roglev, N. Stoyanov, V.
Ivanov, K. Ibrahimov
Department of Urology
University Hospital „Adibadem City Clinic Tokuda Hospital“, Sofia

РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

Въведение: Отворената пиелопластика бе златния стандарт в хирургичното лечение на стеснението на пиело-уретералния сегмент (ПУС), но през последните
две десетилетия постепенно бе заместена от лапароскопската хирургия, която
дава значително предимство със своята минимална инвазивност при еднаква
ефективност, като терапевтичен ефект. За първи път лапароскопска пиелопластика при възрастни пациенти е извършена през 1993 г, а Peters през 1955 година я
извършва за първи път при деца. Лапароскопската пиелопластика е значително
предизвикателство, налагаща притежаването на значителен опит в лапароскопската хирургия поради технически трудната за изпълнение уретеропелвична сутура, особено при малки деца.
Цел: целта на настоящето проучване е да представи нашия начален опит и оперативна техника с приложението на лапароскопска пиелопластика при деца в нашата
клиника.
Материал и методи: За периода м. декември 2018 – м. март 2019 извършихме
лапароскопска пиелопластика при 2 момчета на възраст от 5 години. Използваната оперативна техника е стандартна трансперитонеална лапароскопска пиелопластика по Андерсън - Хайнс с използване на 4 порта (1х10 mm и 3х5mm).
Резултати: И при двамата пациенти стеснението на ПУС е десностранно. Предно
задния размер на пиелона на засегнатия бъбрек е съответно 28 и 34 мм, и в двата
случая с изразена хидронефротична крива при предоперативната сцинтиграфия,
без изразена загуба на функция на засегнатия бъбрек. Оперативното време за двете операции беше съответно 173 и 147 минути (средно 167 минути). Не наблюдавахме интраоперативни усложнания. Постоперативно нямаше отделяне на урина
от контактния дрен и нямаше и данни за фебрилитет .
Заключение: Лапароскопската пиелопластика е минимално-инвазивен хирургичен метод, с доказана ефективност. В първите извършени в нашата институция
случаи на пиелопластика при деца не наблюдавахме усложнения и пациентите
бяха изписани на 4 постоперативен ден.
Ключови думи: стеснение на пиело-уретералния сегмент, лапароскопска пиелопластика, педиатрична популация

Introduction: Open pyeloplasty was the gold standard in the surgical treatment of
stenosis of uretero-pelvic junction (UPJ), but during the last decades it has been replaced
by laparoscopic surgery, which gives significant advantage with its minimally-invasive
nature while being equally effective. As in most cases, urologists treating adults were
the first to perform laparoscopic pyeloplasty in 1993, followed by Peters in 1995 who
performed the first reported such procedure in children.
Laparoscopic pyeloplasty is a significant challenge, which needs significant experience
in laparoscopic urologyst owing to the technically demanding uretero-pelvic suture,
especially in small children.
Aim: The purpose of our study is to present our initial experience and surgical technique
of laparoscopic pyeloplasty in pediatric population
Material and Methods: Between December 2018 and March 2019 laparoscopic
pyeloplasty was performed in 2 pediatric patients (2 boys) both at 5 years of age.
The operative technique was standard transperitoneal laparosopic Anderson-Hynes
pyeloplasty with usage of 4 ports (1х 10 mm и 3х5mm).
Results: In both patients UPJ stenosis was on the right side. AP dimension of the
affected renal pelvis was 28 and 34 mm, and in both cases with marked hydronephrotic
curve on preoperative renal scintigraphy with preserved renal parenchyma. The operative
time in thise 2 cases was 173 and 147 minutes (mean time 167 minutes). Intraoperative
complications were not observed. Postoperatively there were no signs of drain leakage
or fever .
Conclusion: Laparoscopic pyeloplasty is a minimally-invasive method with a proven
efficacy. In the first two cases of LP in pediatric population there were no intra- or
postoperative complications and the patients were discharged on fourth postoperative
day.
Key words: stenosis of uretero-pelvic junction, laparoscopic pyeloplasty, pediatric
population
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ВЪВЕДЕНИЕ
Отворената пиелопластика бе златния стандарт в
хирургичното лечение на стеснението на пиело-уретералния сегмент (ПУС), но през последните две десетилетия бива постепенно заместена от лапароскопската хирургия, която дава значително предимство
със своята минимална инвазивност при еднаква ефективност, като терапевтичен ефект. За първи път лапароскопска пиелопластика при възрастни пациенти е
извършена през 1993 г, а Peters през 1955 година я
извършва за първи път при деца.1.2 Тази процедура е
метод на избор и при наличието на аберантни съдове
към долния полюс на бъбрека, притискащи ПУС, при
които тя е технически по-трудна, но по-ефективна алтернатива на процедурата на Hellström (vascular hitch
procedure) 3
Лапароскопската пиелопластика продължава да
бъде значително предизвикателство, налагаща притежаването на добър опит в лапароскопската хирургия,
поради технически трудната за изпълнение уретеропелвична анастомоза, особено при малки деца 4.

Фиг. 1 Разположение на портовете и минитюаризирани инструменти
лен достъп. Пневмоперитонеум бе създаден чрез иглата на Veres до стойности на налягането на CO2 8-14
mm Hg. Първият порт се поставя параумбиликално
или параректално, като през него се въвежда 5 mm
оптика. Останалите три 5 mm портове се разполагат
в ретроперитонеална конфигурация ипсилатерално.
След осигуряване на ретроколичен достъп до ретроперитонеума, проксималния уретер се отпрепарира
от каудално към краниално до ПУС и бъбречното легенче (фиг 2 и 3). В нашите 2 случая не устаножихме
наблюдавани допълнителни кръвоносни съдове към
долния полюс на бъбрека. Извършваме резекция на
стенотичния участък, спатулиране на проксималния
уретер по латералната му стена и редукция на пиелона на бъбрека (фиг 4). Интракорпорален шев се
извършва с два продължителни конеца Polysorb® 5/0
съответно за предна и задна стена на анастомозата,
последван от херметичен шев на пиелона. Уретеропелвикалната анастомоза се извърши върху перкутанна нефростома и ДЖ- стент в единия случай и
върху стент за пиелопластика във втория (фиг 5), като
и в двата случая те бяха въведени антеградно след завършването на задната стена на анастомозата. След
проба за херметичност бе поставен контактен дрен в
близост до анастомозата за 48 часа.

ЦЕЛ
Целта на настоящето проучване е да представи нашия начален опит и оперативна техника при въвеждането на лапароскопка пиелопластика при деца, в
нашата клиника

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
За периода декември 2018 – март 2019, лапароскопска пиелопластика бе извършена при 2 момчетана възраст 5 години. Използваната оперативна техника е стандартна трансперитонеална лапароскопска
пиелопластика по Андерсън - Хайнс с използване на
4 порта (1х10 mm и 3х5 mm). Препоръчва се използването на специфични за педиатричната популация
минитюаризирани лапароскопски портове и инструменти (фиг 1)

ОПЕРАТИВНА ТЕХНИКА
Пациентът, под обща интубационна анестезия,
бива поставен в полустранично положение под ъгъл
45°, с ипсилатералната страна нагоре. След увода в
анестезия се поставя Фолиев катетър в пикочния мехур, за декомпресия и проследяване на диурезата. И
при двамата пациенти бе използван трансперитонеа-

РЕЗУЛТАТИ
И при двамата пациенти стеснението на ПУС беше
десностранно. Предно-задният размер на пиелона
на засегнатия бъбрек беше съответно 28 и 34 мм, и в
37
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Фиг 2. Либерация на бъбречното леченче и ПУС

фиг. 5 Постоперативна позиция на стент за пиелопластика
сани на 4-ти постоперативен ден.

ОБСЪЖДАНЕ
Лапароскопската пиелопластика (ЛП) може да
бъде извършрна чрез трансперитонеален или ретроперитонеоскопски достъп. Изборът на достъп зависи
от предпочитанието и опита на хирурга, но повечето
уролози предпочитат трансперитонеалния достъп,
поради значително по-голямото работно пространство и по-познатата анатомия. Davenport 5 наблюдава,
че въпреки значителния предходен опит с ретроперитонеоскопска хирургия, резултатите с този достъп
са по-слаби от очакваното, поради което възприема
трансперитонеалния достъп за ЛП. При трансперитонеалния достъп ПУС може да бъде достигнат, чрез
ретроколичен или трансмезоколичен път. Romero 6
посочва, като единствена индикация за трансмезоколичен достъп случаи на ясно видимо бъбречно легенче или уретер през относително фин прозирен мезентериум на колон десценденс. При ретроспективно
проучване той наблюдава, че трансмезоколичния
достъп е използван при млади пациенти и деца, предимно мъже, при операции на ляв ПУС и при малротиран бъбрек. Този достъп позволява намаляване на
оперативното време с 22.5%, без да е наблюдавано
увеличаване честотата на усложненията. И при двамата пациенти в нашата серия ние използвахме трансперитонеален достъп с ретроколично достигане на ПУС.
В съвременната литература не се отчита разлика в

Фиг. 3. Либерация на проксималния уретер и ПУС

Фиг. 4. Ексцизиране на пиело-уретералния сегмент и разширения пиелон
двата случая с изразена хидронефротична крива при
предоперативната сцинтиграфия, без изразена загуба на функция на засегнатия бъбрек. Оперативното
време за двете операции беше съответно 173 и 147
минути (средно 167 минути). Не наблюдавахме интраоперативни усложнения, или нужда от конверсия към
отворена операция. Постоперативно не наблюдавахме отделяне на урина от контактния дрен, както и
данни за фебрилитет. И двамата пациенти бяха изпи38
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предимства не са потвърдени със статистическа достоверност в клиничната практика при сравняването
на двата метода. Постоперативни сраствания могат да
се наблюдават и след лапароскопски урологични интервенции, но тяхната честота и тежест е значително
по-ниска от тази наблюдавана при отворените операции14. ЛП по метода на Андерсон-Хайнс е доказан високо-ефективен и безопасен метод за лечение на стеснения на ПУС и при кърмачета и много малки деца
13-15
. Скорошно проучване доказва че ЛП е технически
възможна и безопасна и при кърмачета под 6 месеца
16
. При нашите педиатрични пациенти най-трудната
стъпка беше пиело-уретералната анастомоза, но която бе успешно извършена с търпение и за сметка на
удължено оперативно време. Някои автори описват
конверсия към отворена операция при трудности със
създаването на анастомозата 17. При деца е препоръчително използването на 3 mm работни троакари и
5 mm оптичен троакар 15,18. Осигуряване на дренаж
на урината е препоръчително, тъй като той намалява вероятността от изтичане на урина от анастомозата и свързаните с това усложнения 13,19. При единият
от нашите пациенти поставихме JJ уретерален стент
и перкутанна нефростома, а при втория стент за пиелопластика. Metzelder 13 описва изтичане на урина
в 3 от 46 случая след ЛП, като при два от тях, са били
необходими допълнителни оперативни интервенции (Dindo-Clavien 3A). При нашите пациенти не наблюдавахме такъв тип усложнения. Ние извършихме
ексцизия с цел намаляване на обема на разширеното
легенче и при двамата наши пациенти, но следва да
се има предвид че Reismann20 доказва на базата на
функционални постоперативни изследвания че ексцизията на разширения пиелон при ЛП при деца не е
задължителна. Имайки предвид макар и редките случаи на късни рецидиви21, нашите пациенти ще бъдат
проследявани с ултразвукова и нуклеарно-медицинска диагностика в дългосрочен план според приетия
протокол в нашата клиника.

честота на усложненията при трансперитонеалния
и ретроперитонеоскопсксия достъп за ЛП. И двата
достъпа се считат за високо-ефективни и сигурни при
наличие на нужния опит, въпреки че оперативното
време при ретроперитонеоскопския достъп е значително по-дълго.7-9
Съществуват няколко значителни предимства на
лапароскопската, спрямо отворената пиелопластика,
както при децата, така и при възрастните. На първо
място ЛП дава значително предимство по отношение
на постоперативното възстановяване и болката в периоперативния период. Дори минималните по размери 3–5 cm задни лумбодорзални инцизии (достъп по
Лурц) при отворени пиелопластики изискват няколко
седмици до възвръщане към нормалното ежедневие.
Класическата лумботомия изисква още повече време,
защото инцизията на мускулни групи и значителна
ретракция, понякога нанасят повече травма от очакваното.4 За сравнение ЛП се извършва през един 10
mm порт за камерата и три 5 mm портове за инструментите, а при деца този достъп бива минитюаризиран допълнително с 5 mm оптичен порт и три 3 mm
работни портове.10 Второто значително предимство
на ЛП е факта че всички членове на екипа (хирург,
асистенти, анестезиолог, операционна сестра) имат
неограничен визуален достъп до оперативното поле
през монитора, което позволява изключително добра
комуникация и дава значително по-добри възможности за обучение.
Няколко проучвания показват и някои недостатъци на лапароскопсия достъп за пиелопластика. Лапароскопската пиелопластика има значително по-дълго
оперативно време спрямо отворената пиелопластика.11,12 Тази разлика идва основно от технически
трудната и изискваща повече време лапароскопска
анастомоза между легенчето на бъбрека и уретера
особено при натрупване на начален опит. Тези трудности са по- изразени и при извършване на операцията при деца и изисквт добър опит на оператора.11
Редица автори отчитат, че това време значително
намалява, дори при педиатрични случаи, в хода на
кривата на обучение 11,13. Отворената пиелопластика
се извършва през ретроперитонеален достъп, което
дава теоретично предимство за по-нисък риск от увреда на интраперитонеални структури, постоперативен илеус, и избягване на възможността от проникване на кръв и/или урина в перитонеалната кухина. Тези

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Лапароскопската пиелопластика е минимално-инвазивен хирургичен метод, с доказана ефективност,
както при възрастни, така и при деца. В първите извършени в нашата клиника лапароскопски пиелопластики при деца не наблюдавахме усложнения и пациентите бяха изписани на 4 постоперативен ден.
39
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Minimally invasive approach in parastomal
hernia – own experience

V. Kyosev, P. Ivanov, V. Mutafchiyski, G. Kotashev, G. Grigorov,
K. Vasilev,V. Hristova, D. Penchev, M. Gavrilov

РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

Въведение: Парастомалната херния (ПХ) е често срещано усложнение (35-50%)
при стомираните пациенти. Оперативното лечение на ПХ е свързано с висок процент
на рецидиви (24-54%). Нашият опит и прегледа на световната литературата показват
добри следоперативни резултати и по-нисък процент на рецидиви при лапароскопска пластика по метода на Sugarbaker (SB) с поставена sublay протеза върху фасциалния дефект и латерализация на изведената в стома чревна бримка в сравнение с
лапароскопската Keyhole (Kh) техника.
Материал и методи: От 2013 г. до 2017 г. в нашата Клиника са оперирани лапароскопски посредством двата метода (SB & Kh) 18 пациенти със симптоматична ПХ
след абдоминоперинеална екстирпация на ректума по повод на ректален карцином. Единадесет пациенти са оперирани чрез модифицираният метод на Sugarbaker
(SB-група) с композитно платно за интраперитонеално приложение SYMBOTEX и
седем (Kh-група) по метода на Keyhole с композитно интраперитонеално платно за
парастомални хернии PARIETEX. В пациентските досиета са отбелязани резултатите от
престоя и следоперативното проследяване, чрез амбулаторни прегледи на всеки три
месеца за срок от година и повече, с цел да не се пропуснат рецидивните случаи.
Резултати: Не са установени сигнификантни различия между двете групи пациени
по отношение на възраст, БМИ, пушачи/непушачи, употребата на стероиди, локализация, първоначална диагноза и усложнения. Средното оперативно време на SB-групата е 183мин. (75-346мин.), при Kh-групата е 205мин. (89-398мин.). Следоперативно рецидиви са наблюдавани в Kh-групата – трима пациенти (43%), за разлика от
SB-групата, където липсва рецидивен случай. И трите случая са били с изразени клинични симптоми, поради което са оперирани повторно. Средната продължителност
на проследяването при двете групи (SB/Kh) е 16.7 и 32.7 месеца.
Заключение: Лапароскопската Keyhole пластика на парастомални хернии е съпроводена с неприемливо високо ниво на рецидиви. Модифицираната Sugarbaker
техника с комозитно платно SYMBOTEX за интраперитонеално приложение е надежна
и безопасна процедура с нисък процент на рецидиви и добри дългосрочни резултати. Двете техники са със съпоставими нива на следоперативна заболеваемост и при
наличие на съпътстваща вентрална херния позволяват симултантното и възстановяване.
Ключови думи: Модифицирана техника на Sugarbaker, Парастомална херния,
Keyhole парастомална церопластика.

Introduction: Parastomal hernia (PH) is a frequent complication of stoma formation.
Recurrence rate after repair is common, ranging from 24 to 54 % of cases. When operative
intervention is warranted, we prefer a laparoscopic mesh sublay over the fascial defect
and lateralization of the stoma limb, or the modified Sugarbaker technique (SB) instead
laparoscopic Keyhole repair (Kh).
Material and methods: From 2013 to 2017 in our unit, a total of 18 consecutive patients, after rectal extirpation with a symptomatic parastomal hernia, underwent laparoscopic repair. Eleven patients (SB group) were operated using modified Sugarbaker
technique with SYMBOTEX composite mesh and seven patients (Kh group) underwent
Keyhole repair with Parietex Composite Parastomal Mesh. Physical examination after operation was for a follow-up period at least 1 year to detect a recurrent hernia.
Results: There was no statistically significant difference between two groups when
comparing age, BMI, smoking status, steroid use, location, primary diagnoses, or complication rate. The median operation time was 183 (75–346) min. in SB group vs 205
(89–398) min. in Kh group. Recurrence rates were 0 of 11 for the SB group vs 3 of 7
(43%) for the Kh group. The incidence of recurrence in SB group was significantly lower
(p\0.001) but follow-up was as well (16.2 vs 32.7 months).
Conclusion: Laparoscopic modified Sugarbaker technique is safe and feasible procedure
with lower recurrence rate and better outcomes when comparing with Keyhole technique. Both techniques are with equivalent morbidity rates and if there is a presence of
concomitant ventral hernias, they could be repaired successfully at the same time.
Key words: Modified Sugarbaker technique, Parastomal hernia, Keyhole parastomal
hernia repair
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ВЪВЕДЕНИЕ

Фиг. 1 Схематично
представяне на лапароскопската Sugarbaker
техника – завършен
вид.

Парастомалната херния (ПХ) е често срещано усложнение, наблюдавано при 35-50% от стомираните
пациенти (1). Болшенството от ПХ се появяват в срок до
две години от извеждане на стомата. Леките клинични
случаи със слабо изразени симптоми се понасят добре
от пациентите и подлежат на консервативно лечение.
Нехиругичното лечение включва обучение на пациентите, употреба на херниални колани, отслабване
на тегло, избягване на тежки предмети и наблюдение.
Симптоматичните ПХ се изявяват с коремна болка, дискомфорт, нарушено функциониране на стомата и изтичане на чревно съдържимо върху кожата с образуване
на екскориации. Неоперираните ПХ могат да се усложнят с чревна обструкция, инкарцерация или странгулация на чревни бримки. По данни на световната литература хирургичното лечение на ПХ е свързано с висок
процент на рецидиви (24-54%) още през първите две
години след извършване на пластиката (1).
Установени са рисковите фактори, които повишават
вероятността за възникване на ПХ при стомираните
пациенти, а именно: наднормено тегло, влошен нутритивен статус, продължителен прием на стероиди, извеждане на стомата в условия на спешност, хронично
повишено интраабдиминално налягане, инфекция или
подлежащо заболяване като злокачествен процес или
болест на Крон (2, 3).
През последното десетилетие минимално инвазивните техники взеха превес в хирургичното лечение на
ПХ поради по-слабо изразена следоперативна болка, по-бързо възстановяване на пациентите и скъсен
болничен престой за разлика от отворените пластики
(2). Използването на синтетични платна е предпоставка, както при лапароскопските вентрални херниопластики за намаляване на процента на рецидивните случаи (4). Най-често цитирани в литературата операции
при ПХ са лапароскопските keyhole (КН) и модифицираната Sugarbaker (SB). Техниката keyhole (КН) е описана от Rosin Bonardi (5, 8) през 1977г. и представлява
монтиране на интраперитонеално платно с централен
отвор, през който преминава червото формиращо стомата. Основен недостатък на тази техника е слабостта
на платното от създадения централен отвор обикалящ
червото, което е предпоставка за възникване на рецидиви. През 1985 г. Sugarbaker (6, 7) докладва техника
при която се въвежда интраперитонеално платно без
отвори, което след латерализиране на стомата я по-

крива изцяло, подобно на patch (Фиг. 1).
Минимално инвазивния подход при ПХ понижава
честотата на инфекциите на хирургичното място, което
е потвърдено при редица проучвания с лапароскопски
вентрални херниопластики (ЛВХ) и отворени пластики
(9). Световната литературата потвърждава, че модифицираната SB пластика с поставена sublay протеза върху
фасциалния дефект и латерализация на изведената в
стома чревна бримка е със сигнификантно по-добри
следоперативни резултати за разлика от останалите
техники, в частност лапароскопската Keyhole (Kh) техника (10, 11). Основавайки се на тези резултати през
2014г. Международната асоцияция Ендохерния (IEHS)
препоръчва модифицираната Sugarbaker (SB) пластика
като основен метод за лечение на ПХ (12).
В контекста на казаното по-горе в това съобщение
представяме нашия опит с минимално инвазивния
подход при лечение на пациенти с ПХ и резултатите от
проведеното лечение.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
От 2013 г. до 2017 г. в нашата Клиника са оперирани
лапароскопски 18 пациенти със симптоматична ПХ по
двата метода (SB & Kh). Всичките са с дебелочревни стоми, част от тях са след абдоминоперинеална екстирпация на ректума по повод на ректален карцином, а останалите по повод на остър дивертикулит. Единадесет
пациенти са оперирани чрез модифицирания метод на
Sugarbaker (SB-група) с композитно платно за интраперитонеално приложение SYMBOTEX и седем (Kh-група)
по метода на Keyhole с композитно интраперитонеално платно PARIETEX. Композитното платно SYMBOTEX
е създадено за приложение в мекотъканни участъци
с първични вентрални или рецидивни хернии. Изградено е от три елемента: три-измерен (3D) монофила42
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ментен полиестер (PET), нерезорбируем монофиламентен полиестер (PET) и биоразградим колагенен
филм. Платното осигурява добра тъканна интеграция и
неоваскуларизация, неоперитонизация и минимизира
висцералните сраствания към своята повърхност. Композитното платно PARIETEX е макропоресто, изградено
от 3D монофиламентен полиестър за добра тъканна
интеграция и хидрофилен разградим колагенен филм,
минимизиращ висцералните сраствания.
Предоперативно на пациентите са извършени изследвания, включващи лабораторен минимум, ЕКГ,
Рентген на бял дроб, консултация с кардиолог, анестезилог, при нужда друг специалист. Размерите на дефекта и неговата площ определяме след КТ на предна
коремна стена по формулата: π х (0.5 х дължината) х (0.5
х ширината). В деня преди операцията се провежда
осмотично почистване на ГИТ с лаксативи и АБ профилактика (цефалоспорин + метронидазол).
Демографските показатели на пациентите (SB & Kh)
(брой пациенти, възраст, пол, БМИ, клас по ASA, клинични симптоми, пушачи/ непушачи, употребата на
стероиди, причини за извеждане на стомата и др.) са
представени на Таблица 1. В Таблица 2. са посочени
характеристиките на парастомалните хернии. Всеки
пациент има досие в което са отбелязани анамнестичните данни, лабораторните и инструменталните
изследвания, оперативното време, следоперативната
заболеваемост, констатирани усложнения, проследя-

ващите визити и рецидивните случаи.
В операционната зала пациентът лежи по гръб върху операционната маса с лява ръка вдигната и фиксирана над главата. Оператора и асистента се намират от
дясната страна на пациента, операционната сестра от
лявата. При почистване на оперативното поле лумена
на стомата се запушва с влажна марля и полиуретанова
стерилна превръзка. С помоща на игла на Верес разположена по срединната линия над пъпа се създава пневмоперитонеума, а троакарите (два 10мм. и един 5 мм.)
се поставят на типични места по десния коремен фланг
(Фиг. 2). Херниалното съдържимо и срастванията около
стомата се освобождават чрез студена и остра дисекция с цел недопускане на лезии на чревните бримки
(Фиг. 3 и 4). Чревната бримка формираща стомата се отвежда и фиксира в латерална посока за коремната стена. Херниалният дефект се затваря с единични транскутани нерезорбируеми конци (Fascial Closure Instrument,
Jorge Berssi, StortzТМ). (Фиг. 5-8). Преди да се пристъпи
към монтиране на протезата, налягането на СО2 в корема се понижава до 5-8 ммНg. Размера на платното се
определя в зависимост от големината на дефекта, като
целта е минимум препокриване от 5 см. на дефекта от
платното. След което платно (SymbotexTM Composite
Mesh, CovidienTM) се въвежда в коремната кухина през
10мм. троакар и разтиля. Фиксирането на платното за
коремната сена се извършва с два трансфасциални
шева (каудален и краниален) и с резорбируеми такери

Таблица 1. Демографски показатели на пациентите (SB & Kh)
ПОКАЗАТЕЛ
Брой пациенти
Възраст (години)
Пол (мъже/жени)
БМИ (кг/м2)
Клас по ASA:
• 1
• 2
• 3
Пушачи (брой/%)
Употреба на стероиди (брой/%)
Причина за извеждане на стомата:
• Карцином на ректума
• Остър дивертикулит на сигмата
Причини за извършване на пластиката:
• Козметични
• Симптоматични (болка, дискомфорт и др.)
43

SB-група
11
72.5 (48-86)
7/4
25.4 ± 6.8

Kh-група
7
68.4 (43-79)
4/3
27.6 ±5.2

1 (9%)
6 (54.5%)
4 (36.4%)
4/36.4%
1/9%

1 (14.3%)
4 (57.1%)
2 (28.6%)
2/28.6%
0/0

9 (82%)
2 (18%)

6 (85.7%)
1 (14.3%)

0
11

0
7
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Таблица 2. Характеристики на ПХ
ПОКАЗАТЕЛ
Локализация на херниалния дефект:
• Латерално от стомата
• Медиално от стомата
• Краниално от стомата
• Каудално от стомата
Диаметър на херниалния отвор (см)
• Надлъжен
• Напречен
EHS класификация:
• Тип I (<5см без съпътстваща следоперативна херния - ССХ)
• Тип II (<5см със ССХ)
• Тип III (>5см без ССХ)
• Тип IV (>5см със ССХ)
Първични/рецидивни
(AbsorbaTackTM), покрай черото в зигзакообразна посока, а в останалите отдели на платното посредством
double-crown техника (Фиг. 9).
При Keyhole техниката пациента, опериращия екип
и троакарите са разположени по същия начин както
при пластиката по Sugarbaker. След освобождаване
на срастванията дефектът се затваря посредством

SB-група

Kh-група

5 (45.4%)
3 (27.2%)
1 (9%)
2 (18%)

3 (42.8%)
1 (14.3%)
2 (28.6%)
1 (14.3%)

5.3 (2.5-7)
4.4 (2-6)

6.2 (2.8-6.7)
4.9 2.3-6.7)

3 (27.2%)

2 (28.6%)

0
7 (63.6%)
1 (9%)
11/0

1 (14.3%)
4 (57.1%)
0
7/0

единични трансфасциални шевове и платното се монтира около чревната бримка (Фиг. 10). Фиксирането на
платното се извършва чрез четири единични трансфасциални шева и резорбируеми такери по техника на
double-crown. И двата вида операции завършват с поставяне на коремен дрен за 24 часа. След ексуфлацията
на пневмоперитонеума фасциалните дефекти на 10 мм.
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Таблица 3. Клинични показатели
ПОКАЗАТЕЛ
Оперативно време (мин)

SB-група
183 (75-346)

Kh-група
205 (89-398)

Интраоперативни усложнения

1

1

Постоперативни усложнения

2 (18%)

2 (28,6%)

Следоперативен болничен престой (дни)

5 (2-9)

4 (2-8)

Рецидиви (брой случаи)

0

3 (43%)

Оперирани рецидиви (брой)

0

3

16.2

32.7

Проследяване–средна продължителност (месеци)

портове се зашиват с единиччни шевове.
Следоперативно пациентите са проследени чрез амбулаторни прегледи в последователност: 2 седмици; 1 месец;
3 месеца; 6 месеца и година след изписването от болница. На
третия и дванадесетия месец е извършван КТ на предна коремна стена за да не се пропуснат рецидивните случаи. След
първата година проследяването се състои в еднократен преглед и КТ на предна коремна стена.
Фиг. 8 Трансфасциален шев – завършен вид.

Фиг. 2 Разположение на троакарите при двете
техники.

Фиг. 4 Освобождаване на интраабдоминалните
сраствания.

Фиг. 6 Поставяне на трансфасциалните шевове.

Фиг. 9 Окончателен вид на пластиката по Sugarbaker.

Фиг. 3 Сраствания около стомираната чревна
бримка.

Фиг. 5 Херниален дефект.

Фиг. 7 Трансфасциален шев.

Фиг. 10 Платно и окончателен изглед при пластиката по Keyhole.
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РЕЗУЛТАТИ
От общо 18 пациенти включени в проучването мъжете са
11, жените 7 и при двете групи броя на мъжете е по-голям
от този на жените. Не се установява сигнификантна разлика сравнявайки пациентите по отношение на възраст, БМИ,
пушачи/непушачи, употребата на стероиди и класа по ASA,
където пациентите от втори клас преобладават и при двете
групи (Таблица 1.). Основна причина за извеждане на стома
при пациентите (SB & Kh) е карцинома на ректума, който е в
тройката по честота в човешката популацията. Всички случаи
са с първична ПХ, а причините за пристъпване към оперативно лечение са симптомите които тя предизвиква.
Разглеждайки характеристиките на ПХ установяваме, че
приблизително половината херниални дефекти са разположени латерално от стомата (Таблица 2.). Не се наблюдават
статистически различия сравнявайки средния надлъжен и напречен диаметър на херниалните дефекти, които при SB-групата са 5.3см (2.5-7см) и 4.4см (2-6см), срещу 6.2см (2.8-6.7см)
и 4.9см (2.3-6.7см) при Kh-групата. По един пациент от двете
групи е имал съпътстваща срединна следоперативна херния,
която е реконструирана симултантно в хода на операцията.
Средното оперативно време е по-кратко при SB-групата
- 183мин. (75-346мин.), докато при Kh-групата е 205мин. (89398мин.), дължащо се до извесна степен на натрупания опит и
отработване на техниката (Таблица 3.). Наблюдавани са два слу45
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чая с интраоперативни усложнения (по един във всяка
група), кървене от троакарния порт в SB-групата, което
наложи ревизия в операционната зала и дифинитивна
хемостаза. В Kh-групата усложнението се дължеше на
перфорация на тънко черво възникнала по време на
освобождаване на херниалното съдържимо от херниалния сак, която херметизирахме с помоща на ендоскопски шев. Усложненията в следоперативния период
в SB-групата са две: пневмония и уроинфекция, лекувани консервативно; и два случая в Kh-групата – следоперативен илеус и супорация на средния порт (при
диабетик) също лекувани консервативно. Наблюдва се
статистически заначима разлика между двете групи
по отношение на рецидивите, три случаи в Kh-групата
(43%) през първата година от проследяването. Диагноозата е поставена на базата на клиничните симптоми и
извършените КТ на предна коремна стена. Пациентите
са оперирани повторно лапароскопски поради изявените симптоми. Причината за рецидивите е херниране
на коремно съдържимо покрай платното и изведената
в стома чревна бримка (Таблица 3.). В SB-групата не е
наблюдаван рецидивен случай. Продължителността на
следоперативния болничен престой при двете групи
е без сигнификантна разлика. Средната продължителност на проследяването при двете групи (SB/Kh) е 16.2
и 32.7 месеца поради различния период на въвеждане
на двете методики в нашата клиника.

чревна бримка се „латерализира“ и покрива с голямо интраперитонеално платно. В редица съобщения
се изтъкват добрите следоперативни резултати и се
потвърждава ефикасността на LSB като „златен стандарт“ на лечение при ПХ (10, 11). Препоръките на IEHS
за лечение на ПХ от 2014г. са, оперативен метод на избор - LSB с монтиране на интраперитонеално платно
(ePTFE) (12). Описани са някои недостатъци на методиката свързани с монтираната протеза (ePTFE), проявяващи се със свиване на платното, формиране на слаби
места между него и чревната бримка с херниране на
коремно съдържимо, проблеми при фиксирането на
платното, сраствания на коремни органи към платното
и др (17, 18). Тези технически проблеми в нашата студия преодоляваме чрез използване на 3D композитно
платно за интраперитонелно приложение, което минимизира в значителна степен описаните усложнения. В
потвърждение на световния опит, съпоставяки резултатите между двете групи (SB & Kh) наблюдаваме статистически значима разлика при процента на следоперативните усложнения (18%/28,6%) и рецидивите (0/43%)
в полза на пациентите с LSB херниопластика.
Някои автори посочват като неудобство на LSB
херниопластика латерализирането на чревната бримка изведена в стома изтъквайки, че по този начин се
предизвиква ангулация на червото и след поставяне
на платното съществуват сериозни предпоставки за
следоперативна чревна обструкция и илеус (10, 11).
При нашата серия в SB-групата не е контатирана следоперативна чревна обструкция като усложнение,
наблюдаван е един случай в Kh-групата, който успешно
е лекуван консервативно.
Според препоръките на IEHS за оперативно лечение на ПХ от 2014г. се допуска конверсия и преминаване кум отворена пластика при технически сложните
случаи, при удължено оперативно време, настъпило
тежко интраоперативно усложнение и трудна адхезиолиза (12). Нашия опит показва че при над 70% от
случаите се наблюдават в различна степен изразени
сраствания на вътрешни органи в областта на стомата, които могат да бъдат продоляни само със студена и
остра дисекция. Не се наблюдава случай на конверсия
и отворена операция при двете групи пациенти (SB &
Kh). Тежки сраствания и последвала технически трудна
адхезиолиза са причините за единствения случай на
ентеротомия в Kh-групата, която е херметизирана с ендоскопски шев и операцията е завършена лапароскоп-

ОБСЪЖДАНЕ
Парастомалната херния (ПХ) е често срещано усложнение при стомираните пациенти след лапароскопски и отворени операции, с негативен ефект върху
качеството на живота, предпоставка е за последващи
оперативни интервенции и ангажира значителен ресурс на здравната система (13, 14). Диагнозата се поставя след клиничен преглед и извършен КТ на предна
коремна стена. В практиката е въведен златен стандарт
за поставяне на дигнозата и определяне на характеристиките на ПХ, посредством КТ на предна коремна
стена (15, 16). По литературни данни единствено чрез
КТ на предна коремна стена се дигностицират малките
и начални ПХ, които често се пропускат при клиничните прегледи (16).
През 1980 г. Sugarbaker описва своето предложение
за „екстраперитонеален път“ на изведане на чревната
бримка в стома. По късно с въвеждане на лапароскопския подход в лечението на ПХ, изведената в стома
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ски. Поради тези обстоятелства в практиката предприемайки лапароскопска пластика на ПХ, хирурга
винаги трябва да обмисля вариант за преминаване
към отворена операция при случаите с масивни
интраабдоминални сраствания и риск от сериозни
органни увреди.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Лапароскопската Keyhole пластика на парастомални хернии е съпроводена с неприемливо
високо ниво на следоперативни усложнения и
рецидиви. Модифицираната Sugarbaker техника с
комозитно платно SYMBOTEX за интраперитонеално приложение е надежна и безопасна процедура.
Извършена от хирург с богат опит в лапароскопската херниопластика е метод с нисък процент на
рецидиви и добри дългосрочни резултати. Двете
техники (SB & Kh) са със съпоставими нива на следоперативна заболеваемост, дни болничен престой и
при наличие на съпътстваща вентрална херния позволяват симултантното и възстановяване.
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Нашият опит при корекция на пресбиопия с новите
трифокални лещи при хирургия на кататаракта
Н. Николов, Т. Кирова
Клиника по очни болести,
Воренномедицинска академия, София

Our experience in correction of
presbiopy with the new trifocal IOLs
in catracta surgery

N. Nikolov, T. Kirova
Clinic of Ophthalmology
Military Medical Academy, Sofia

РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

Въведение и цел: Благодарение на бързия напредък на технологиите и техниките в областта на катарактната хирургия, в съчетание с успеха на лазерната корекция на зрението, изискванията и очакванията на нашите пациенти са по-високи от
всякога. Целта на настоящето проучване е да се представят клинични резултати от
имплантиране на трифокална интраокуларна леща (ИОЛ) за корекция на пресбиопия и определяне независимостта от очила.
Материал и методи: Изследвани са резултатите от операции на 23 очи на 14
пациенти, при които е извършена факоемулсификация и е имплантирана AcrySof
PanOptix © Toric IOL. Некоригирана зрителна острота за близко, междинно и далечно
разстояние и независимостта от очила се оценяват след операцията.
Резултати: Некоригираната зрителна острота за всички разстояния е ≥ 18/20 в 23
от очите (100%) и ≥ 20/20 в 22 от 23 очи(93,75%). Независимостта от очила три
месеца постоперативно е 100%.
Заключение: Имплантираните еднокомпонентни хидрофобни акрилни трифокални лещи показват добра стабилност, обнадеждаващи зрителни резултати и се
очертават като алтернатива за коригиране на пресбиопия при хирургия на катаракта.
Ключови думи: катаракта, трифокални лещи, независимост от очила

Introduction and objective: Through to the rapid advances in cataract surgery technology and techniques, combined with the success of laser vision correction, our patients’
expectations and expectations are higher than ever. The objective of the study is to evaluate clinical results of implantation of a trifocal intraocular lens (IOL) for correction of
presbyopia and determination of independents from glasses.
Material and methods: 23 eyes in 14 patients undergo uncomplicated phacoemulsification and AcrySof PanOptix © IOL is implanted. Uncorrected visual acuity for near,
intermediate, and distant distances, and independents from glasses are evaluated
post-operative.
Results: Uncorrected visual acuity for all distances is ≥ 18/20 in 23 eyes (100%) and
≥ 20/20 in 22 out of 23 eyes (93,75%). Independents from glasses three months postoperatively.
Conclusion: Implantation of one-piece hydrophobic acrylic IOLs appears to have good
stability, which encourages visual outcome and emerges as an attractive alternative for
correction of refractive astigmatism and presbyopia in cataract surgery.
Key words: astigmatism, cataract, independents from glasses

ВЪВЕДЕНИЕ

случва като част от естественото стареене. Това
включва постепенната загуба на способността на
окото да се фокусира активно върху близки обекти като смарт телефони, компютри, книги и менюта.
Първите признаци на пресбиопията са затруднение
при четене. След като човек е навършил 40 години,
вероятно е той да се нуждае от корекция на зрение-

Благодарение на бързия напредък на технологиите и техниките в областта на катарактната хирургия, в
съчетание с успеха на лазерната корекция на зрението, изискванията и очакванията на нашите пациенти
са по-високи от всякога.
Пресбиопията е състояние на окото, което се
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то – очила за четене или мултифокални контактни
лещи. (1,2)
Усъвършенстването на факоемулсификацията и
появата през последните години на нови поколения модели апарати за нейното прилагане спомогнаха за съкращаването на хирургичната процедура
до няколко минути с минимизиране на травмата
за окото и постигане на кратък и комфортен постоперативен период. Продължаващото развитие,
иновации и техническото усъвършенствуване се
съпровождат с търсенията на хирурга за постигане
на превъзходна зрителна острота за своите пациенти - абсолютна по стойност и безкомпромисна по
отношение на рефракционните аномалии. В основата на тези търсения е подобряване на зрението
до постигане на еметропия без нуждата от оптична
корекция за колкото е възможно по-дълъг период
от време. (3,4)
Цел на настоящото проучване е да се направи
анализ на резултатите от корeкцията на пресбиопията с вътреочни лещи (лещи) чрез представяне на
клинични резултати от имплантирането на високотехнологични трифокални лещи, както и определяне на независимостта от очила след операцията. За
изпълнение на тази цел си поставихме следните
задачи :
1. Определяне степента на корекция на
пресбиопията;
2. Проследяване на независимостта от очила
след три месеца;

включително:
- зрителна острота (VA),
- биомикроскопия,
- тонометрия- измерване на вътреочното налягане
(ВОН) ,
- офталмоскопия с мидриатик,
- автоматизирана кератометрия(Verion)
- имерсионна ул тразвукова биометрия (Ocuscan
RXP) са извършени, за да се определи подходящата
диоаптрична сила на IOL.
- цилиндричната сила на лещата и намиране на
градуса на оста, за да се постигне еметропия
са изчислени с помощта на апарат(Verion) и интернет калкулатор платформа (от http://www.
acrysoforiccalculator.com/).
2. Хирургични методи - факоемулсификация.

РЕЗУЛТАТИ
Оперирахме 23 очи при 14 пациенти (средна възраст 53 г. ±5,9 г.). Предоперативния астигматизъм
беше 0,17 D ±0,23 D (между 0.15-0.5 D). Всички операции са извършени от един хирург чрез стандартна факоемулсификация. В края на операцията чрез
наконечника за иригация/аспирация се евакуира
поставената по време на операцията вискосубстанция. Имплантирахме трифокални вътреочни лещи
AcrySof IQ PanOptix , които се предлагат в сферична
форма от 6 до 30 диоптъра. Както при всяка хирургична процедура, определящ фактор за добър резултат, освен добрата хирургична техника и отлична
биометрия при операция базирана на лещи е правилния подбор на пациента. Профилът на пациентите е показан на Таблица 1. Чрез проследяване на
оперираните пациенти следоперативно до 6 месеца
отчетохме и ротационната стабилност на импланта,
като получихме следните резултати. Некоригираната зрителна острота за далече беше установена на
18/20 и повече в 23 очи (100 %), а при 22 очи(95,65
%) -20/20 и повече - Таблица 2. Некоригираната зрителна острота за близо постоперативно при всички
пациенти е 20/20 (100 %) .( Табл. 2)
Табл.1 Пациентски профил
Некоригирана зрителна острота за Брой очи
Процент
близо постоперативно

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Извършихме проспективно нерандомизирано
проучване за осемнадесет месечен период в което
бяха и включени 23 очи на 14 пациенти, които са имали
операция на катаракта за периода между август 2017
и януари 2019 г. Критериите за включване бяха: катаракта, възраст 60 години или по-млада и предоперативен астигматизъм на роговицата, не по-голям от 0,5
D. Критерии за изключване бяха: глаукома, заболяване
на роговицата, предишна хирургия на роговицата или
вътреочна интервенция, дегенерация на макулата или
ретинопатия, и анамнеза за очно възпаление.
Методи
1. Офталмологични методи
Всеки пациент има пълно изследване на зрението,
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0

0%

20/20

16
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е малко по-лошо от мултифокалното за четене.
Хидрофобните акрилни трифокални торични
лещи AcrySof показват добра стабилност, приемливи
клинични резултати, и са една изключителна възможност за коригиране на астигматизма по време на операция за катаракта, когато е необходимо.

Табл. 2. Некоригирана зрителна острота за далече постоперативно
Брой
23 очи
Възраст
53 години
± 5,9 години
Мъже
8 болни
Жени
6 болни
Дясно око
11 очи
Ляво око
12 очи
ИОЛ диоптър
+19,0 D
±3,75 D
Некоригирана зрителна острота
0,91
±12,3
Предоперативен астигматизъм
0,17 D
±0,23 D
Остатъчен астигматизъм
0,27 D
±0,15 D
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ОБСЪЖДАНЕ
Трифокалните импланти са предназначени за гледане на всички разстояния и най-добрата мярка за успех е независимостта от очила. (5,6). Лещата AcrySof IQ
PanOptix се базира на дизайна на монокомпонентна
хидрофобна акрилна леща с жълт хромофор, комбиниран дифрактивен профил по предната повърхност
и задна асферична повърхност. (7,8) Поради стабилността на продукта избор в нашата практика при
всички пациенти е Acrysof (9,10). За да се извърши имплантация на този вид леща е необходимо пациентът
с катаракта да има пресбиопия и да желае относителна независимост от очила, за да отговаря на изискванията. (11)
Резултатите от нашето изследване потвърждават
предишни проучвания, които показват, че правилният
избор и внимателното предоперативно изследване на
пациентите, следвано от неусложнено имплантиране
на монокомпонентна хидрофобна акрилна торична
леща довежда до отлична стабилност на импланта и
безкомпромисна като стойност зрителна острота.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
AcrySof IQ PanOptix е подходящя за корекция на
пресбиопия. При трифокалните ИОЛ, зрителната острота за далече е поне толкова добра, колкото и на
мултифокалните, междинната зрителна острота VA е
значително по-добра и зрението за близо при четене
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Staging laparoscopy, neoadjuvant
chemotherapy and radical surgical treatment
in advanced ovarian cancer – clinical case.

E. Chupryna, S. Kovachev

РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

Лечението на пациенти с напреднал рак на яйчниците включва първична оптимална циторедуктивна хирургия, последвана от химиотерапия. Когато при напреднали
карциноми липсва възможност да бъде извършена оптимална циторедукция, е от
значение да бъде направен правилен избор на терапевтично поведение.
Представяме клиничен случай на 67 годишна пациентка с данни за хистологично верифициран, чрез диагностична лапароскопия, нискодиференциран серозен
карцином с овариален произход, стадий Т3bN0M0 / G3. При пациентката е проведена неоадювантна химиотерапия с Карбоплатин и Паклитаксел, и антиангиогенна
терапия с Бевацизумаб. След терапията беше извършена нова диагностична лапароскопия. Оперативната находка позволи извършването на радикално оперативно
лечение.
Целта на описаният от нас клиничен случай и направеният литературен обзор е
да обобщи известните до момента данни в литературата по отношение на поведението при напредналите овариални карциноми, да напомни за възможните терапевтични тактики на поведение и да демонстрира добрата колаборация между
интердисциплинарните екипи за подобряване на общото състояние на пациента,
качеството му на живот и общата преживяемост.
Ключови думи: напреднал рак на яйчниците, оптимална циторедукция, неоадювантна химиотерапия, диагностична лапароскопия

Treatment of patients with advanced ovarian cancer includes primary optimal cytoreductive surgery followed by chemotherapy. In advanced carcinomas with no possibility of
optimal cytoreduction, the correct choice of therapeutic behavior is important.
We present a clinical case of a 67-year-old patient with evidence of histologically proven
poorly-differentiated serous carcinoma of ovarian origin, Stage T3bN0M0 / G3, proven in
a laparoscopic stage. Neoadjuvant chemotherapy with a Carboplatin and Paclitaxel regimen and antiangiogenic therapy with Bevacizumab was conducted in the patient. After
therapy, a new diagnostic laparoscopy was performed. The operational finding allowed
for radical surgical treatment.
The purpose of the clinical case we have described and the literature review is to summarize current literature on advanced ovarian carcinoma behavior, to recall the possible
therapeutic behavioral tactics, and to demonstrate good collaboration between interdisciplinary teams to improve the overall condition of patient, quality of life and overall
survival.Key words: advanced high differentiated serous carcinoma, primary optimal
cytoreductive surgery, bevacizumab, neoadjuvant chemotherapy
Key words: advanced ovarian cancer, optimal cytoreductive, neoadjuvant chemotherapy, cytoreductive surgical intervention, diagnostic laparoscopy
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ВЪВЕДЕНИЕ
Ракът на яйчниците е второто най-често срещано
злокачествено гинекологично заболяване в света с
годишна честота от почти 225 000 случая, той е осмото по честота злокачествено заболяване при жените
и водеща причина за смъртност при карциноми от гинекологичен произход [1,2].
Епидемиологичните данни съобщават за обща етиология на епителните ракови заболявания на яйчниците, фалопиевите тръби и първичният перитонеален
рак. Те проявяват сходни клинични и биологични
характеристики и се разглеждат като епителен овариален карцином съгласно данните на Комитетът по
гинекологична онкология на International Federation
of Gynecology and Obstetrics (FIGO)[3, 4, 5].
Епителният карцином се среща с честота от 85% до
90% от карциномите на яйчниците или фалопиевите
тръби. На базата на цитологичните признаци епителните карциноми на яйчниците се разделят на високодиференцирани: с агресивно развитие, генетична
нестабилност и късно диагностициране и нискодиференцирани: свързани с по-добра прогноза, въпреки
слабата чувствителност към химиотерапия [6, 7].
Стандартната предоперативна оценка за прогнозиране на успешна циторедуктивна оперативна
намеса включва: гинекологичен преглед, изследване на туморни маркери, ултразвуково изследване,
компютърна томография, ядрено магнитен резонанс
и позитронна емисионна томография. Коректното идентифициране в предоперативния период на
иноперабилността на един пациент може да предотврати неуместната лапаротомия и нейните неблагоприятни последствия [8].

Фиг. 1. Трансвагинален ехографски образ на матка

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
Касае се за пациентка на 67 години, постъпила
в клиниката по Обща и онкологична гинекология –
ВМА, София по повод подуване на корема, гадене
и редукция на тегло, за диагностично уточняване и
планово оперативно лечение. Увредено общо състояние, кахексия. Придружаващи заболявания: дискова херния. Пациентката е в менопауза от 15г. Мултипара. Минала гинекологична анамнеза: отрича.
Гинекологичният статус при приемането не показва
данни за патологичен процес в областта на малкия
таз. От трансвагинална ехография на матка, маточна лигавица и яйчници: не се скенират патологични
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Фиг. 3. Рlica vesecouterina, ангажирана от неопластичен процес

Фиг. 2. Трансвагинален ехографски образ на яйчник

Фиг. 4. Множество милиарни метастази по целия париетален перитонеум

промени. Визуализира се наличие на свободно подвижна течност в малкия таз и абдомен (Фигура 1, 2).
Параклиничните показатели са в нормални
референтни стойности. Туморни маркери: СА 125
- 634U/ml
Пациентката беше подложена на допълнителни
изследвания за уточняване произхода на асцитната
течност - колоноскопия и гастроскопия с резултат:
еритемоексудативен пангастрит и стеноза на дебелото черво. Компютърна томография (КТ) – голямо
количество асцит, задебеляване на перитонеума,
мезентериална и малкотазова лимфаденомегалия,
генезата на което би могло да бъде от яйчников
бластомен процес, но в диференциалната диагноза

не може да се изключи и първичен перитонеален
серозен карцином. Малки плеврални изливи, двустранно. Направена е консултация с гръден хирург
– не се налага плеврална пункция.
На база на изследванията беше решено на пациентката да бъде извършена ендоскопска стадираща
оперативна интервенция за диагностично уточняване на първопричината за високите стойности на
СА 125 и асцитната течност.
Операция: Лапароскопия оператива. Биопсия оварии синистра. Резекцио оварии декстра. Резекцио парциалис тубе утерине билатералис. Резекцио мета перитонеи 4. Дренаж.
Оперативна находка: Асцит - 2.5 l. Матка и де-

Фиг. 5. Оментум - уплътнен, обхванат изцяло от карцинозата
сен аднекс – с нормална анатомия и структура. Ляв
яйчник и лява маточна тръба - обхванати от туморен процес, плътно срастнали с колон сигмоидеум, тазовия перитонеум, задна маточна стена. Рlica
vesecouterina - ангажирана от неопластичен процес, поради което е плътно сраснала с пикочния
мехур (Фигура 3). Наличие на множество милиарни
метастази по целия париетален перитонеум, тънки
и дебели черва с размери от 0.2 cm – 0.5 cm (Фигура 4). Множество метастази по двата диафрагмални
купола и в параколичните канали. Оментум - уплътнен, обхванат изцяло от карцинозата и плътно фиксиран към колон трансверзум (Фигура 5). Черен
дроб - с гладка капсула и без видими метастази.
Резултат от хистологично изследване: Наличие
на туморни клетки в асцитната течност. Биопсии от
ляв яйчник, лява маточна тръба, дясна маточна тръба и перитонеум - инфилтрация от нискодиференциран серозен карцином с най-вероятен овариален/ тубарен/ перитонеален произход. Биопсия от
десен яйчник - без туморна инфилтрация.
От имуннохистохимично изследване - туморните клетки показват позитивна реакция за WT-1,
ER, р53, огнищно с СК7 и негативна реакция за СК20,
СДХ2.
Стадий на заболяването - p Т3bN0M0 / G3.
Постоперативният период е протече без усложнения. След обсъждане от лечебно-диагностичен
комитет за онкологично болни пациентката беше
насочена за провеждане на химиотерапия поради
прогресирал стадий на заболяването pТ3bN0M0 /
53
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ДИСКУСИЯ

Фиг. 6. Матка без данни за асцит в малкия таз
Фиг. 7. Без данни за резидуален тумор в малкия таз
G3 по схема Карбоплатин и Паклитаксел в комбинация с Бевацизумаб на всеки 21-28 дни, при съответен антиеметичен контрол и профилактика на
неутропенията. Проведени са общо 6 курса химиотерапия с контрол на лечението чрез изследване
на СА 125.
След проведената неоадювантна химиотерапевтична схема пациентаката отново постъпи в КООГ
- ВМА за диагностичен „second-look” и eвентуална
циторедуктивна оперативна интервенция.
Клиничния преглед показа същия гинекологичен статус. Трансвагинална ехография - липсват
данни за асцит или патологични находки в малкия
таз (Фигура 6).
Параклиничните изследвания не показват отклоненията от нормалните стойности.
ОПЕРАЦИЯ: Ре-лапароскопия диагностика.
Конверзио лапаротомия медиана инфериор.
Лапарохистеректомия тоталис кум аднексибус. Оментектомия инфраколика.
Интраоперативна находка: Асцит - няма. Матка
и десен аднекс – с нормална структура. Ляв яйчник
- с нормални размери и структура; лява маточна
тръба - запазена по дължина и запазен фимбриален
апарат, масивно сраснала към сolon sygmoideum,
rectum и дъгласов перитонеум (Фигура 7). Параметрии – палпаторно без особености. Тазови лимфни
възли - не се палпират, уголемени.
Коремни органи – наличие на туморна формация по перитонеума с големина 0.5 cm, която беше
отстранена и изпратена за хистологично изслед-

Фиг. 8. Диафрагмален купол и черен дроб

ване. Оментум - палпира се уплътнен, без видими
метастази. Черен дроб - с гладка повърхност, без
видими патологични отклонения. Диафрагмални
куполи - гладки, без видими изменения (Фигура 8).
Хистологичен резултат: матка с аднекси - без
резидулен тумор. Перитонеални меки тъкани - без
карциномна инфилтрация. Оментум - малък фокус
на карциноза от нискодиференциран серозен карцином.
Постоперативният период е протекъл без усложнения. Пациентката е насочена за поддържаща
химиотерапия и диспансерно наблюдение.
54

вен метод, с нисък риск за усложнения от 1% до 5%
по данните на Chi D et al, минимална кръвозагуба и
бързо възстановяване през постоперативния период [11].
През 2014 г. бе публикуван анализ на Cochrane,
целта на който е да определи ефективността на лапароскопсия метод при прогнозиране на резектабилността на напреднал рак на яйчниците. В анализа са
включени седем проучвания на общо 364 пациентки
с напреднал рак на яйчниците. След извършване на
стадираща лапароскопия е доказана иноперабилността на заболяването. Извършената в същия ден
лапаротомия е показала невъзможност за постигане
на оптимална циторедукция. Анализът показва, че
лапароскопията е ефективен метод за стадиране на
онкологично заболяване [8].
Описани са няколко стадиращи системи при лапароскопски интервенции за оценяване разпространението на овариалния рак. Основните от тях са:
стадираща система по Фаготи; модифицирана система по Фаготи; стадираща система по Petrillo et al.; индекс на перитонеалния карцином (Peritoneal Cancer
Index) описан от Sugarbaker и приложен в гинекологията от Tentes еt al., класификация по Gilly и опростен индекс на перитонеалния карцином (Simplified
Peritoneal Cancer Index) [12, 13, 14]. Използвнето на
тези стадиращи системи прави лапароскопията подходящ метод за коректна оценка на възможността
за пълна циторедукция на пациентките в напреднал
стадий на епителни овариални тумори.
Според изследване на Balega J., при пациентки
с напреднало заболяване e препоръчително лечението да започне с неоадювантна химиотерапия,
последвана от интервална циторедуктивна хирургия
[15].
По данни на Makar et al., карцином на яйчника в
III стадий на заболяването се класифицира в 5 категории на базата на преглед на резултатите от рандомизирани проучвания и туморна биология. Тази
категоризация е според разпространението на тумора и има влияние върху биологичното поведение
и прогноза, което определя и коректната лечебна
стратегия. Същият колектив доказва по-висок шанс
за оптимална циторедукция след инициираща неоадювантна терапия и последващо хирургично лечение [7].
Изследване на Vergote et al., в което са включе-

Циторедуктивните хирургични интервенции при
овариален карцином са операции с голям обем, с
последващ висок риск от смъртност и заболеваемост. Според The Gynaecologic Oncology group (GOG)
оптимална циторедукция на тумора се постига, когато при интраоперативна намеса резидуалният тумор
бъде редуциран до 1 cm [9].
В проучване на The Norwegian Radium Hospital,
включващо 5455 пациентки, е демонстрирано, че
оптималната циторедукция във всички стадии на рак
на яйчника по FIGO увеличава преживяемостта [7].
По данни на Zeff N., оптималната първична циторедуктивна хирургия не винаги е възможна. При 30%
до 70% от пациентите с овариален карцином не е
възможно постигане на оптималната циторедукция,
което е лош прогностичен фактор [10].
Според ръководствата на Society of gynecologic
oncology (SGO) и American Society of Clinical
Oncology (ASCO), в случаите на иноперабилни пациенти с овариален карцином, предпочитаният метод
на действие е неоадювантна терапия последвана
от интервална оперативна намеса. При пациентки
с авансирали епителни овариални карциноми, безсмислените лапаротомии тип „отваряне - затваряне“
и субоптималната хирургична намеса трябва да бъдат избягвани, поради липса на прогностична полза,
голям брой възможни усложнения свързани с интраоперативна загуба на кръв, удължен болничен престой, прекъсване на нормалния хранителен режим,
забавяне на стартирането на неоадювантна или палиативна терапия и висока себестойност [8, 10].
Въпреки технологичният напредък, предоперативната компютърна томография (КТ) на корема
и таза все още не е в състояние да установи малък
обем (<5 mm) на туморна десиминация по серозата
на червата, мезентериума и перитонеума, особено
при отсъствието на асцит. Това от своя страна намалява предиктивната му стойност, особено при пациентки с ранен стадий на заболяването. Данните от
образните изследвания често са непълноцени, което не позволява от тях да бъде определена коректно
резектабилността на онкологичния процес. С оглед
по-добрата преценка на операбилността на дадена
пациентка, при лечението на епителни овариални
карциноми, е уместно първоначално да бъде извършено лапароскопско стадиране. Това е миниинвази55
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ни 670 пациентки с напреднал стадий на овариален
карцином, разпределени в две групи: в първата – пациентки с циторедуктивна оперативна интервенция,
последвана от химиотерапия; във втората – пациентки с неоадювантна химиотерапия, последвана от
циторедуктивна оперативна намеса. Според изследователите и двете групи с напреднал овариален
карцином имат съпоставими лечебни резултати [16].
Постоянният прогрес в използването на нови
медикаменти и биологични агенти в лечението на
онкологичните заболявания, прави неоадювантната
химиотерапия подходящи за повече пациентки.
Бевацизумаб е антитуморен медикамент, представляващ рекомбинантно хиперхимерно моноклонално IgGl антитяло, което селективно се свързва
и инхибира биологичната активност на васкуларен
ендотелен растежен фактор (VEGF)[1].
Бевацизумаб в комбинация с карбоплатин и
паклитаксел е показан за първа линия на лечение
на възрастни пациентки с напреднал епителен карцином на яйчниците, фалопиевите тръби или първичен перитонеален карцином (стадии III B, III C и IV по
FIGO)[1].
Komiyama et al. в свое проучване включващо 23
пациентки с напреднал епителен карцином на яйчника представят добри резултати след приложение
на неоадювантна терапия с добавяне на Бевацизумаб, последвана от интервално хирургично лечение.
Постигнати са оптимални циторедуктивни показатели [17]. Това изследване демонстрира еквивалентни
показатели по отношение на преживяемостта без
обща прогресия на заболяването и общата преживяемост на пациентките и води до по-ниска честота на
свързаната с лечението заболеваемост и смъртност
[18].
Според препоръките от National Comprehensive
Cancer Network Clinical Guidelines In Oncology по
време на първичната оперативна интервенция при
овариален карцином е необходимо постигането на
максимална циторедукция в абдоминалната кухина.
При възрастни пациенти в увредено общо състояние и напреднал злокачествен процес е препоръчително да се приложи схемата на лечение включваща неоадюванта химиотерапия на базата на доказан
хистологичен тип карцином, с прилагане на първична химиотерапевтична линия, базираща се на платин
съдържащи препарати в комбинация с Бевацизумаб,

последвана от интервална циторедуктивна оперативна интервенция [19].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Високата смъртност на пациентите със серозен рак
на яйчниците се дължи главно на липсата на ранни
симптоми, липса на ефективни инструменти за скрининг и липса на яснота по отношение на етиологията
и развитието на заболяването, поради което много
често диагнозата се поставя в напреднал стадий на
заболяването. Поради тази причина изборът на коректен терапевтичен подход от интердисциплинарен
екип при всеки един пациент с напреднал стадии е от
изключително значение за подобряването на качеството на живот и общата продължителност на живота
на пациента.
Нашият клиничен случай представлява демонстрация на селективен подход, избор на уместна терапевтична стратегия и преценка на поведението за
постигане на максимални показатели при циторедукция на туморен процес.
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Minimally invasive approach in the
treatment of gastric diverticula
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РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

Диверикулите на стомаха са рядко срещана патология с честота под 0,1%. Морфологично се представят с пролабиране на лигавицата и субмукоза през мускулния
слой. Размерите им варират между 1 и 11 см. Етиологията не е напълно изяснена.
Най-често са разположени във фундуса на стомаха. Не е установява разлика по
отношение на половото разпределение. Повечето от тях са безсимптомни, като
обикновено се диагностицират случайно. Усложненията на дивертикулите включват кървене или перфорация на базата на хроничен възпалетелен процес и могат
да бъдат първа изява. Клиничната картина включва гадене, тежест или болка в
епигастиума. Диагнозата се поставя на базата на контрастно изследване на стомаха
с перорален контраст, фибро-гастроскопия (ФГС) и компютърна аксиална томография (КАТ) с контраст. Асимптоматичните дивертикули не налагат лечение, а само
проследяване. При наличие на симптоми като първа стъпка се започва консервативно лечение с помощта на блокери на протонната помпа и диетичен режим. При
персистиране на симптомите или възникване на усложнения в съображение влиза
оперативно лечение.
Лапароскопската резекция на стомашните дивертикули е метод на първи избор
с отлични близки и дългосрочни резултати в съчетание с всички предимства на
мини-инвазивната хирургия.
Ключови думи: стомашни дивертикули, лапароскопска резекция

Gastric diverticula are saclike mucosa lined pouches that protrude the gastric wall. They
are relatively rare condition with incidence less than 0.1%. There is no difference in gender
distribution. The gastric diverticula are most often congenital. The size could be 1-11 cm
and usually are located in fundus of the stomach. Most of them are asymptomatic and
are detected incidentally. The symptoms related with gastric diverticula are dyspepsia,
fullness in the upper abdomen, burning pain, nausea. In some cases they can be
diagnosed with clinical features of bleeding, ulceration or perforation. When gastric
diverticula are suspected the patient must be send for x-ray with contrast material,
upper endoscopy or contrast enhanced CT. When they are asymptomatic no treatment is
need. Symptomatic diverticula are managed conservatively with diet and proton-pump
inhibitors (PPI) for several weeks. Indications for surgery are complicated or symptomatic
diverticula.
Laparoscopic resection of the diverticula is a better option with excellent short and long
term outcomes, including all advantages of minimally invasive surgery.
Key words: gastric diverticula, laparoscopic resection

ВЪВЕДЕНИЕ

ването. Клиничната картина включва гадене, тежест или
болка в епигастиума. Диагнозата се поставя с извършване на контрастно изследване на стомаха с перорален
контраст, фибро-гастроскопия (ФГС) и компютърна аксиална томография (КАТ) с контраст. Асимптоматичните
дивертикули не налагат лечение, а само проследяване.
При наличие на симптоми, като първа стъпка се започва
консервативно лечение с блокери на протонната помпа и диетичен режим. При персистиране на симптомите
или възникване на усложнения, в съображение влиза
оперативно лечение (1,2).
Лапароскопската резекция на стомашните диверти-

Диверикулите на стомаха са рядко срещана патология с честота под 0,1%. Морфологично се представят с
пролабиране на лигавица и субмукоза през мускулния
слой. Размерите им варират между 1 и 11 см. Етиологията не е напълно изяснена. Най-често са разположени
във фундуса на стомаха. Не е установена разлика по отношение на половото разпределение. Повечето от тях
са безсимптомни, като обикновено се диагностицират
случайно. Усложненията на дивертикулите включват
кървене или перфорация на базата на хроничен възпалетелен процес и могат да бъдат първа изява на заболя58
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кули е метод на първи избор с отлични близки и дългосрочни резултати в съчетание с всички предимства на
мини-инвазивната хирургия.

малната част на стомаха (фиг. 5). Установихме масивни
сраствания между дивертикула и околните тъкани в
резултат на хроничен възпалителен процес. Извършихме дебридман на наличните адхезии в горен коремен
етаж. Мобилизирахме голямата стомашна кривина, като
артерии гастрице бревес се прекъснаха с помощта на
ултразвуков скалпел. Дивертикулът се резецира с лапароскопски линеарен механичен съшивател.
Спесименът бе изваден от коремната кухина през
супра умбиликалния порт без да се разширява. Пациентът се възстанови бързо и без усложнения, като беше
изписан на 4 следоперативен ден.

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
Представяме 52 годишен пациент с оплаквания от
тежест, парене зад гръдната кост, киселини и болки в
епигастриума, предимно след нахранване. При извършване на контрастно изследване на стомаха се установи
дивертикул по голяма стомашна кривина в близост до
гастро-езофагеалната връзка с размери 7х5 см (фиг. 1).
При проведената ФГС се потвърждава наличието на
голям дивертикул в проксималната част на стомаха, без
данни за активно кървене, с хронично възпалена лигавица към шийката на дивертикула (фиг.2).
Започна се консервативно лечение с блокери на
протонната помпа с временен ефект и засилване на
симптомите след прекратяване на приема. Проведената компютърна аксиална томография (КАТ) с перорален
контраст не открива друга причина за оплакванията на
пациента и потвърждава наличието на дивертикула (фиг.
3).
Поради продължаващите симптоми и нарушеното
качество на живот, на пациента бе предложено оперативно лечение – лапароскопска резекция на дивертикула.
Позицията на пациента на операционната маса е по
гръб с разтворени крака. Използвани са 4 порта – два 10
мм и два 5 мм (фиг. 4).
Използва се 30° оптика през супра-умбиликалния
порт и три работни троакара. Интраоперативно се индентифициран дивертикула по задна стена в прокси-

Фиг. 1. Дивертикул на стомаха – изследване с
перорален контраст.

ОБСЪЖДАНЕ
Дивертикулите на стомаха са с ниска честота и се
описват най-често при пациенти между 20 и 60 години,
като се среща еднакво често при двата пола (1). Описани
са два типа стомашни дивертикули: вродени (истински)
и придобити (псевдо-дивертикули). Най-честата локализация (70%) е по задна стена в проксималната част на
стомаха, като размерите могат да варират в широки граници – 1-11 см (2).
Най-честите симптоми, свързани с тях са: лош дъх (поради задръжка на хранителни остатъци в дивертикула),
парене зад гръдната кост, киселини, рефлукс, анорексия,
отслабване на тегло, обща слабост (анемичен синдром).
Несъмнено при част пациентите липсват оплаквания и
диверикулите на стомаха се откриват случайно при ФГС
и контрастни образни изследвания. Усложненията, които могат да възникнат са: кървене, улцерация, перфорация. (3).
Поради липсата на характерни симптоми тази пато-

Фиг. 2. Дивертикул на стомаха – ФГС.
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Фиг. 3. Дивертикул на стомаха – КАТ с перорален
контраст.
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Фиг. 4. Разположение на троакарите .
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Фиг. 5. Лапароскопска резекция на симптоматичен дивертикул на стомаха.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

логия рядко се диагностицира, като оплакванията на
пацинетите често се свързват с друго заболяване на
гастро-интестиналния тракт. При асимптоматични дивертикули с размери под 4 см се препоръчва проследяване и консервативно лечение с блокери на протонната
помпа (omeprazole). При персистиране на оплакванията
или усложнения в съображение влиза оперативно лечение, което може да се извърши лапароскопски или
отворено (3). Първата лапароскопска резекция на дивертикул на стомаха е публикувана през 1998 (4). Поради ниската честота на заболяването в литературата са
описани отделни клинични случай с предимно описателен характер (3). Липсват ясно дефинирани критерии
за оперативно лечение, както и стандартизирана хирургична техника. Извършването на класическа отворена
операция и свързаните с това потенциални усложнения
(супурация, следоперативни хернии) при едно бенигнено заболяване е неприемливо. Мини-инвазивните
хирургични техники са отлична алтернатива и са съпроводени с намаляване на следоперативната болка, ранно
раздвижване и връщане към нормален начин на живот.
Това е свързано с намаляване и болничния престой и
икономическа ефективност.

Дивертикулите на стомаха са сравнително рядко срещана патология с неспецифични оплаквания. Лечението
им зависи от клиничната картина и усложненията, свързани с тях. При неуспех на консервативната терапия се
препоръчва лапароскопска резекция на дивертикула с
отлични краткосрочни и дългосрочни резултати.
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Visit eulis -workshop.org to register (150€ HT / pers)

Dear Colleagues, Brothers and Sisters in stone,
Welcome to EULIS in France, welcome in Paris!
Percutaneous nephrolithotomy has a unique role in the treatment of large and
complex renal stones. It has underwent significant modernization during the last
decade. However, this technique requires specific training. The aim of our workshop
is to present essential practical information about all aspects of the technique. The
faculty is composed of internationally recognized experts in endourology.
Two live surgery cases will be broadcasted from Pforzheim Germany and two other
from Créteil France. This organization allow observing several variants of the
technique: prone and supine position, standard and miniaturized PCNL as well as
endoscopic combined renal surgery. The course is completed with hands on training
session.
This workshop is an exclusive learning opportunity for those who wish acquiring
PCNL related skills.

Faculty
International

Local

Juan Galan -Llopis – Spain
Sven Lahme – Germany
Emanuele Montanari – Italy
Palle Osther – Danemark
Kemal Sarica – Turkey
Cesare Scoffone – Italy
Andreas Skolarikos – Greece

Nadia Abid – Lyon
Alexandre de la Taille – Créteil
Steeve Doizi – Paris
Vincent Estrade – Angoulême/Bordeaux
András Hoznek – Créteil
Olivier Traxer – Paris

Service d'Urologie
CHU Henri Mondor
Université Paris Est

Dr András HOZNEK
Praticien hospitalier
Professeur associé au CMHP

EAU
Section of Urolithiasis
(EULIS)

Service d’Urologie CHU Henri Mondor
+33 1 49 81 25 59
http://www.urologie-mondor.fr
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eulis@clq-group.com

