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Diagnostic endoscopic ultrasound
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the hepato-biliary system and
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РЕЗЮМЕ:

ABSTRACT:

Ехоендоскопията възниква, като методика поради нуждата от подобряване
на възможностите на абдоминалната ехография и избягване на основните й
недостатъци, а именно трудна визуализация при наличие на изразена подкожна
мастна тъкан и аероколия.
През годините методиката търпи своята естествена еволюция, като днес тя може
да се използва съчетано с контрастно усилване и еластография. Ендоскопската
ултрасонография има своето място в диагностиката на разнообразната хепатобилиарна и панкреатична патология, като нейната основна сила е възможността
за взимане на хистологичен материал, чрез насочена биопсия на съмнителната
находка. Тя е и основна арбитражна методика при неубедителни данни от
предходно извършените образни изследвания.

Endoscopic ultrasound (EUS) has been developed by the need of improving abdominal
ultrasound capacity and avoid its natural enemy’s- subcutaneous fat and bowel air.
Through the years endoscopic ultrasound had moved forward immensely and now it can
be used simultaneously even with contrast ultrasound and elastography. The technique
has good sensitivity and specifity for detecting hepato-pancreatic and biliary pathology.
Another advantage is that the suspicious lesions can be biopsied under EUS guidance. It is
also a complementary technique to the other diagnostic radiologic modalities, especially
in small lesions where the diagnosis is not certain.

Ключови думи: ехо-ендоскопия, еластография, контрастно усилване
ехографски образ

JEMIS

Department of Gastroenterology, hepatopancreatic surgery and
transplantology
Military Medical Academy - Sofia

Key words: endoscopic ultrasound, elastography, contrast ultrasound
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1. ИСТОРИЯ И ВИДОВЕ ЕХО-ЕНДОСКОПИ

малява риска от развитие на усложнения от манипулацията, а взетия материал дава възможност за хистологична верификация.
Прогреса и усъвършенстването на апаратите, води
до изобретяването на разнообразни ехо-ендоскопи,
както радиални, така и линеарни с възможност за цветен доплер с последващи вариации от терапевтични
манипулации под ултразвуков контрол.
Възможностите на ехо-ендоскопията стават все по
големи с изработването на катетерни трансдюсери с
честота до 30hz (т. нар мини проба от англ. miniprobe),
преминаващи през работния канал на ендоскопа, въвеждане на контрастна усилената ехо-ендоскопия и
еластографията. (Снимка 3 а) високочестотен минитрансдюсер, б) контрастно усилена ендо-ехоскопия, в)
еластография)

1.1 КРАТКА ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА
Ехо-ендоскопията (endoscopic ultrasound-EUS, англосаксонското съкращение ще се използва в текста
поради масовата му разпространение в литературата)
възниква, като методика в началото на осемдесетте
години на миналия век. Основна цел е да се подобри
абдоминалната ултрасонографска диагностика на заболяванията на хепатобилиарната система и панкреаса. Предходно изобретената абдоминална ехография
има своите добре известни недостатъци, а именно затруднено оглеждане на хепатобилиарната система при
хора с наднормено тегло поради наличието на подкожна мастна тъкан и/или аероколия. Така се поражда
идеята, че трансдюсер разположен на върха на ендоскоп, логично би довел до много по-точна диагностика,
поради непосредствената си близост до хепатобилиарната система и преодоляване на предходно изброените недостатъци на абдоминалната ехография.
Първият изработен прототип е 180 градусов механичен радиален ехо-ендоскоп. Проучванията извършвани по това време имат за цел да преценят чувствителността на методиката при стадиране на заболявания на
хепатобилиарната система и панкреаса.

2. ДИАГНОСТИЧНА ЕХО-ЕНДО СКОПИЯ ПРИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ХЕПАТОБИЛИАРНАТА
СИСТЕМА (ХС) И ПАНКРЕАСА
2.1 ДИАГНОСТИКА ПРИ КАРЦИНОМ НА ПАНКРЕАСА
Чувствителността и специфичността на ехо-ендоскопията за установяване на карцином на панкреас-

1.2 ВИДОВЕ ЕХО-ЕНДОСКОПИ
Ехо-ендоскопите се делят на два основни вида- радиални и линеарни.
Радиалния ехоендоскоп дава възможност за циркумферентни 360градусови ендосонографски образи,
подобни на образите възпроизвеждани от компютърен томограф. (снимка1)
ß Линеарният ехо-ендоскоп предлага секторни изображения, който са в една равнина. Тези линеарни
ендосонографски образи са по-лимитирани и ориентацията е по-трудна сравнено с радиалния ехо-ендоскоп. Въпреки този недостатък на линеарният апарат,
той има едно съществено предимство, а именно терапевтичните му възможности. При линеарния ехо-ендоскоп (снимка1) на терапевтичен канал позволява
извършването на разнообразие от терапевтични процедури, засилващи неимоверно неговата сензитивност
и специфичност при диагностика. (снимка2) Секторните ендосонографски изображения дават възможност
биопсичната игла да се проследява при навлизане в
зоната на интерес. Този отличен контрол на иглата, на-

снимка1

снимка 2
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Cнимка 3-a)

3-б)

3-в)

ната жлеза, най-често се сравнява с другите образни
методики компютърна томография (КТ), магнитно резонансна томография (МРТ) и позитронно емисионнна томография (ПЕТ).

то на специфичен маркер, най-често флуоро-дезокси
глюкоза. Комбинирането на ПЕТ с КТ, неимоверно
увеличи чувствителността на методиките най-вече за
лезии под 2 cm.

Компютърна томография (КТ)
Поради широката си разпространеност и висока
чувствителност достигаща до 96% при мултидетекторните КТ, компютърната томография с интравенозен
контраст се е наложила, като стандартната образна
методика за диагностика и стадиране на карцинома
на панкреаса. Изследването позволява неинвазивна
оценка на локалното разпространение на туморния
процес, наличието на локо-регионални и далечни метастатични лезии. Основен недостатък на компютърната томография е ниската чувствителност за лезии
под 2см в диаметър. (1-3) Въпреки предполаганата
добра прогноза при резекция на тези лезии, те са
най-трудни за детекция, дори и с добра 3Д мултидетекторна компютър томографска апаратура.

Ендосонография (EUS)
Основния въпрос на , който трябва да се отговори
в тази глава е сравнима ли е ендоскопската сонография с все по-модерната образна апаратура?
Множеството проучвания в литературата установяват, че въпреки някои недостатъци на ехо-ендоскопската методика, като пряката зависимост на качеството от опитността на изследователя, тя остава
най-високо чувствителния тест за откриване на малигнени заболявания на панкреаса. Чувствителността
ù е особено голяма при лезии под 2 cm или при несигурни данни от КТ. (1,3 5-7) Систематичен преглед на
девет проучвания включващи 681 пациента установява по-висока чувстевителност на ехо-ендоскопията
сравнено с КТ за откриване на малигнени заболявания на панкреаса 91%-100% срещу 53%-91% (8)
Най-голямото предимство на ехоендоскопията
сравнено с другите образни методики за диагностика
е възможността за извършване на биопсия и получаване на материал за хистологично верификация на
установената находка. (снимка 3) Разбира се насочена
биопсия може да се извърши перкутанно и под компютър томографски или ултразвуков контрол, но е
доказан по-висок риск за разпространение на тумора
по хода на канала, където е минала биопсичната игла.
(т. нар Tumor seeding, в буквален превод от английски
Предлагат се два вида ехо-ендоскопски игли за
извършване на насочена биопсия- FNA fine needle
aspiration или т. нар на български тънкоиглена аспирационна биопсия (ТАБ), взимаща цитологичен мате-

Магнитно резонансна томография (МРТ)
Развитието на МРТ, доведе до изравняване на силите на методиката с компютър томографската. Последните направени проучвания показват, че магнитно
резонансната томография има по-висока чувствителност на детекция и се справя еднакво добре сравнено с КТ при оценката за резектабилност. (4). Така
отговор на въпроса коя методика да се използва за
диагностика и стадиране зависи най-вече от наличната болнична апаратура и опита на специалистите в
съответното звено.
Позитронно емисионна томогрфия (ПЕТ)
Принципа на работа на ПЕТ се базира на разлика
в метаболитната активност на тъканите и натрупване7
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не на муцинозни от немуцинозни кисти в диапазона
чувствителност 56% и специфичност 45%, или ниска
средноаритметична точност в диапазона 51%
Ехо-ендоскопски критерии за малигненост са наличието на септи в самата киста. Наличието на такъв
маркер е белег за кистична неоплазма с точност 92%96% (27)
Кистична лезии, без септи възникнали върху основа панкреатично променен паренхим с наличие на
калцификати и атрофия на жлезата, са високо показателни за псевдокисти с чувствителност 94% и специфичност 85% (28)
Недостатък на ехо-ендоскопията е неточността
да разграничава малигнени от бенигнени ИПМН (2831). Според направен мета-анализ включващ 1373
пациента наличието на задебелена стена със септи
в кистата, наличие на интрамурални възли, размер
над 3 cm и дилатация на главния панкреатичен канал
са независими рискови фактори за малигненост при
ИМПН (32). (Снимка 5).
Отдиференцирането на доброкачествени и злокачествени интрамурални възли също остава трудно.
Въпреки това, то е от основно значение за диференциалната диагноза. Поради тази причина през последните години се експериментира с разнообразните нововъведени техники като интрадукталната ехография
и контрастно усилената ехография. Интрадукталната
ехография може да установи малигненост при ИПМН,
при възли по-големи от 4 mm. (33) Контрастно усилената ехография би могла да оцени кръвоснабдяването на стената на кистата и по този начин да помогне за
отдиференциране на възпалителни кисти от кистични
неоплазми. (34,35) (Снимка 6- пристенен възел видим
в Б-мод, след контрастно усилване възела и стената
на кистата не поемат контраст, което доказва възпалителната етиология- псевдокиста)
За повишаване на чувствителността и специфичността на EUS при диагностика на кистични лезии,
като рутинна практика е извършването на споменатата по-горе при диагностиката на солидни тумори,
тънкоиглена аспирационна биопсия (ТАБ). Материала
получен от аспирционната биопсия, може да бъде
изследван цитологично, биохимично и молекулярно.
Едно проучване установява, че извършването на EUSТАБ и КТ, увеличават точността за диагностика на кистични панкреатични неоплазми от 36% на 54% (36)
Въпреки данните в литературата, остава диску-

Снимка 4 игла за
EUS
риал и FNB или тънкоиглена хистологична биопсия
(ТХБ), взимаща солидна хистологична тъкан. (снимка
4 игла за EUS)
Ехо-ендо биопсията TAБ или ТХБ е предпочитан
метод за диагностика при съмнение за малигненост
на туморни формации. Методиката има висока чувствителност и специфичност достигаща съответно до
95 и 100% (14-17) Извършването на биопсия дава точна информация за вида на тумора и диференциална
диагноза между малигнени и бенигнени заболявания.
(18-19) Мигновеният оглед на материала на място
след взимане на биопсията от цитопатолог увеличава възможностите за поставяне на диагноза с 10-15%(
20-21) и намалява възможността за извършване на
повторна интервенция. (22)
Усложненията, които могат да бъдат предизвикани
от биопсията са кървене и панкреатит, като те се движат в диапазона 0,5-2% (14,16,17, 23,24)
2.2. ДИАГНОСТИКА НА КИСТИЧНИ ЛЕЗИИ
НА ПАНКРЕАСА
Кистичните лезии на панкреаса са случайна находка при профилактично абдоминално ултразвуково
изследване в 2.5% от случаите. Тяхната честота нараства с възрастта и достига 10% при пациенти над
70г (25,26) Кистичните лезии се делят на доброксчествени и злокачествени, като последните включват серозния кистаденом (СК), муцинозния кистаденом(МК)
и интрадукталната папиларна муцинозна неоплазия
(ИПМН)
Роля на ехоендоскопията при диагностиката
на панкреатични кистични лезии
Направено проспективно проучване показва
морфологична точност на EUS при отдиференцира8
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Снимка 5 от ляво на дясно А- септирана киста; Б- биопсия на пристенен възел; В- киста с пристенен възел и септи; Г- ИМПН с дилатация на
главния панкреатичния канал (W)
ност за установяване на кистична неоплазма на базата на ТАБ, варира в много широк диапазон от 25%до
88% (43, 44-46)
Нови техники за диагностика
sна кистични лезии
Наскоро възникнаха нови техники за директна визуализация на дукталната система на панкреаса и кистичните лезии. Това са SpyGlass™ DS Direct Visualization
System, Boston Scientific, USA, както и конфокалната ендомикроскопия на Cellvizio®, Mauna Kea Technologies,
FR, позволяваща директна визуализация на епитела
на кистичната стена. Според едно проучване включващо 66 пациента, наличието на епителни вилозни
структури при конфокална лазерна ендомикроскопия има чувствителност 59% и специфичност 100% за
ИПМН, муцинозна кистична неоплазма или аденокарцином. (47) Друго проучване използва конфокалната
ендомикроскопия за диагностика на серозните кистични неоплазми, чрез оценка на наличната само при
тях суперфициална васкуларна мрежа. По този начин
точността на методиката за диагнозата на серозните
кистични неоплазми се покачва на 87%. (48)

Снимка 6 от ляво на дясно А- септирана киста; Б- биопсия на пристенен възел; В- киста с пристенен възел и септи; Г- ИМПН с дилатация
на главния панкреатичния канал (W)
табилен въпроса кои пациенти с кистични лезии ще
имат полза от извършване на ТАБ. Към момента се
смята, че най-голяма полза за диагностиката, ще имат
тези случаи, които имат белези суспектни за малигненост от образните изследвания, а именно епителен
пристенен нодул или солидна маса в кистата, размер
на кистата по-голям от 3 cm или дилатация на главния
панкреатичен канал (37-40).
Два мета-анализа оценяват възможностите на EUSТАБ за диференциална диагноза между муцинозни и
немуцинозни панкреатични кисти. Резултатите и от
двата включващи над 1700 пациента са чувствителността 54-63% и специфичност 88-93%. (41-42)
Цитологични белези за псевдокиста са наличието
на макрофаги, хистоцити и неутрофили, докато наличието на муцин поражда съмнение за муцинозна
неоплазма. Откриването на богати на гликоген кубоидални клетки е специфично за кистична серозна неоплазма, но те се установяват в около 10% от случаите.
(43)
В заключение на базата на направените проучвания може да се каже, че диагностичната специфич-

2.3. ЕХО-ЕНДОСКОПИЯ ПРИ ДИАГНОСТИКА
НА НЕВРОЕНДОКРИННИ ТУМОРИ (НЕТ)
Невроендокринните тумори на панкреаса са сравнително редки невропептид продуциращи тумори. Те
могат да бъдат функциониращи с активно образуване на съответния невропептид и свързаните с него
симптоми и не функциониращи. Класифицират се на
база невропептида, който секретират, като по този
начин се разделят на инсулином, гастрином, випом,
соматостатином и т.н. Често локализацията на тези тумори е затруднена поради малкия им размер. Ехо-ен9
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доскопското изследване може да открие тумори с
размер по-малък от 1см със сравнително голяма точност. От направените проспективни проучвания се
установява, че честотата на откриване на НЕТ с EUS
при суспектни пациенти се движи в диапазона 82 до
93% (49,50). Също така проучвания , които директно
сравняват ехо-ендоскопията със соматостатин рецепторната сцинтиграфия, КТ и ЯМР за диагностика на
НЕТ, установяват, че EUS има най-голяма чувствителнос на детекция. (51,52) Чувствителността намалява
до 50% при локализация в дуоденума. (53)
Доказана е увеличение на сензитивността при
извършване на тънкоиглена аспирационна биопсия.
(54). Тя е особено полезна при малки (0,5-1 cm) или
нефункциониращи лезии.

60) въпреки сравнително ниската чувствителност при
Т1 лезии. Според едно проучване EUS увеличава диагностичната стойност при предоперативно стадиране на заболяването. Въпреки това се смята, че диагностичната точност е най-ниска при Т1 лезии (0-100%),
като се увеличава при Т2 лезии (45-100%) и е най-висока при Т3-Т4 лезии (75-100%) (61)
Това не е пренебрежимо поради факта, че степента
на дисплазия определя обема на интервенцията, която ще се извърши. Най-голямата серия резектирани
пациенти с Т1 -високостепенна дисплазия (Са in situ)
показва, че в 28% от случаите при тези пациенти са
установени лимфни метастази. (62) . Поради тази причина същото проучване се заключва, че ЕУС трябва да
се извършва при пациенти с лека и високостепенна
дисплазия, докато пациенти с доказан аденокарцином на папила фатери ЕУС няма допълнителна предоперативна полза.
Според някой проучвания нововъведения интрадуктален ултразвук с гореописаната минипроба
спомага за още по-точно стадиране на заболяването
сравнено с ЕУС. (63-65) В едно проучване интрадукталната ехография се сравнява директно с EUS за диагностика на ампуларни неоплазми и сензитивност за
Т-разпространение. От проучването ясно се установява, че сензитивността на интрадукталната ехография е по-висока от тази на EUS относно Т-стадирането
съответно 78 срещу 63%.
За съжаление методиката не се използва рутинно
поради недостъпността и в много ендоскопски центрове.

2.4. ДИАГНОСТИКА НА АМПУЛАРЕН
АДЕНОМ/КАРЦИНОМ
Ампуларните аденоми представляват аденомна
диспластична тъкан зараждаща се в ампулата или непосредствено около папила фатери. (Снимка 7) Те се
смятат за директна преканцероза поради факта, че в
над 90% от резектираните ампуларни аденокарциноми, хистологично се установява аденомна тъкан
(55-57). Лезиите проявяват клетъчен атипизъм и прогресират от ниско степенна дисплазия до инвазивен
карцином.
Лечението на ампуларния аденом може да бъде
хирургично или едноскопско. Преценката за типа
лечение се извършва след стадиране на заболяването и установяване на локалната инвазия. Стадирането започва с горна ендоскопия с биопсия от папила
фатери и достъпна образна методика в съответната
болница (КТ или ЯМР). Ехо-ендоскопията се смята за
най-точния метод за стадиране на заболяването, (58-

2.5. ДИАГНОСТИКА ПРИ НЕОПЛАЗМИ
НА ЖЛЪЧНИТЕ ПЪТИЩА И ЖЛ. МЕХУР
Подобно на неоплазиите на панкреаса основните
образни изследвания за диагностика и стадиране на
стриктури на жлъчното дърво с различна етиология
са КТ и МРТ. Ехо-ендоскопията се използва при незадоволително заключение от страна на другите образни
методики. Справка в научната литература показва, че
чувствителността и специфичността на EUS за диагностика на екстрахепатален холангиокарцином се движи
в диапазона 53% до 89% (66-71). Едно проучване показва по-голямата точност на ехо-ендоскопията сравнено
с КТ и ПЕТ при диагностиката на регионалните лимфни
възли при пациенти с холангиоцелуларен карцином.
Разбира се предимството е породено и от възмож-

Снимка 7
10
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предоперативно направен EUS, предлага стадираща
система. (78) Тип А са тумори ограничени в мукозата,
Тип Б (Т1-2) са инвазивни тумори ограничени в мукоза и субсероза, Тип С (Т2) преминаващи субсерозата
и Тип Д (Т3-4) инвазивни тумори преминаващи серозата. (79) Тънкоиглената аспирационна биопсия също
може да се използва за диагностика на карцинома
на жлъчния мехур, като тя достига чувствителност
от 80% и специфичност 100% според литературната
справка. (80)

ността за извършване на насочена биопсия, но трябва
да се отбележи и факта, че някои центрове в Америка
изключват пациенти с холангиоцелуларен карцином
от трансплантационната си листа, ако е извършена EUS
биопсия, поради притеснения за “tumor seeding”.
Важно е да се отбележи, че EUS, може да има значение за ранната диагностика на холангиоцелуларния
карцином. Едно проучване включващо 142 неиктерични пациенти със завишени холестазни ензими и
дилатация на жл. пътища на, които е извършена диагностика и стадиране с магнитно резонансна холангиография (МРХ), установява, че комбинация от МРХ
и EUS завишава чувствителността и специфичността
за диагноза съответно от 80% на 90% и от 90 на 98%
сравнено само с извършване на МРХ.
Различни проучвания показват ползата на интрадукталния ултразвук при пациенти със съмнение
за холангиоцелуларен карцином. (72,73) Доказва се
по-голямата точност на методиката сравнено с четковата и транспапиларна биопсия при ЕРХПГ (74,75). Установена е високата чувствителност и специфичност
достигаща 95-100% при комбинирането на интрадукталния ултразвук с холангиоскопията за диагностика
на хиларни лезии (76,77).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ехоендоскопията търпи забележителен прогрес
през последните години, особено с въвеждането на
високочестотните минитрансдюсери, контрастното
усилване и еластографията. Въпреки сериозния напредък на образната диагностика ендоскопската ултрасонография има своето място в диагностиката на
хепато-билиарната система и панкреаса. Разбира се
тя не може да замени напълно компютърната томография или ядрено магнитния резонанс и да се превърне в единствена методика, а и никой не се стреми
към това. По-скоро нейната сила е във допълнителната диагностична информация, която дава съчетано
с останалите образни методики, най-вече при малки
по размер лезии и кистична патология на панкреаса. Възможността да се извърши насочена биопсия с
последваща хистологична верификация, също е голямо предимство на изследването.
Съчетаното използване на различните образни методики и ехо-ендоскопията спомагат за покачването
на чувствителността и специфичността за поставяне
на точната диагноза.
Предвид тези си предимства и непрекъснатото си
усъвършенстване, ехоендоскопията ще остане водеща методика за диагностика в тази специфична зона и
в близкото бъдеще.

Ехо-ендоскопия при диагностиката
на карцинома на жлъчния мехур
Ехо-ендоскопията може да се използва за диагностика на карцинома на жлъчния мехур, поради възможността за близък оглед на съмнителната зона и
отграничаване на слоевете на жлъчната стена. (Снимка 8 радиален EUS, Ту формация в лумена на жлъчния
мехур и увеличени регионални лимфни възли) Проучване, включващо 39 пациента, което е ревизирало
оперативно отстранените жлъчни мехури, всички с
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Минимално инвазивна перкутанна
нефролитотрипсия при лечението на
инклавирани проксимални уретерни камъни
О. Гъцев, С. Христофоров, П. Петров, К. Петкова, И. Салтиров
Клиника Ендоурология и ЕКЛ, Катедра Урология и нефрология
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Minimally invasive percutaneous
nephrolithotomy for management
of impacted proximal ureteral
stones

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

РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

Въведение и цел: Ендоурологичното лечение на конкременти инклавирани в проксимална трета на уретера може да бъде предизвикателство при големи размери
на камъка, наличието на изразен оток и пролиферация на лигавицата, локално
възпаление и други фактори, които затрудняват достъпа до камъка, видимостта,
литотрипсията и могат да бъдат предпоставка за различни по вид усложнения. С
цел преодоляване на тези трудности минимално инвазивната перкутанна нефролитотрипсия (mini-PCNL 14-22 Fr) e метод на избор с висока ефективност 85-100%
и по-нисък процент усложнения в сравнение със стандартната техника (PCNL 2230Fr). Целта на нашето проучване е да оценим ефективността и безопасността на
минимално инвазивната перкутанна нефролитотрипсия при лечението на инклавирани проксимални уретерни камъни.
Материал и методи: Извършихме ретроспективен анализ на данните на 56 последователни пациенти с инклавирани конкременти в проксималната трета на
уретера, при които беше извършена mini PCNL с един перкутанен тракт със средна повърхност 162.92±54.11 mm, за периода от м. януари 2017 до м. декември
2019 година. Критериите за включване в проучването бяха възраст > 18 години,
наличие на инклавиран конкремент в проксимална трета на уретера над нивото
на L4 лумбален прешлен, с давност > 30 дни с размер > 10 mm и запазена функция на бъбрека. Изключващите критерии бяха възраст <18 години, бременност
и гломерулна филтрация (eGFR)<60 ml/min/1.73m2. Ретроспективно се сравниха
предоперативните характеристики на пациентите, ефективността на двата метода,
оперативното време, вида и честотата на постоперативните усложнения.
Резултати: Демографски, средната възраст на пациентите беше 55.46±11.91 години. Средната плътност на конкрементите от извършената предоперативно КАТ на
абдомен и малък таз беше 1117.68±253.73 HU. Средният размер на камъните беше
16.80±2.30 mm. При 16,07 % от пациентите беше извършена една предшестващи
SWL, без успех. Ефективността на метода след една процедура и на 3ти следопе-

Introduction and objective: Management of large impacted proximal
ureteral stones is often challenging due to the presence of mucosal edema, inflammation
and angulations of the ureter and other factors which impede stone access, visibility and
lithotripsy and can lead to different types of complications. In order to overcome these
drawbacks, minimally invasive percutaneous nephrolithotripsy (mini-PCNL 14-22 Fr) is a
high efficiency method of choice (85-100% ) wtih lower complication rate than standard
technique (standart PCNL 22-30Fr). The objective of our study is to evaluate the efficacy
and safety of minimally invasive percutaneous nephrolithotripsy in the treatment of impacted proximal ureteral stones.
Material and Methods: The medical records of 56 patients with impacted
proximal ureteral stones with median stone surface size of 162.92 ± 54.11 mm, who
underwent mini PCNL with a single percutaneous tract were retrospectively reviewed.
The patients were treated at the Clinic of Endurology and SWL, Military Medical Academy,
Sofia, between January 2017 to December 2019. The inclusion criteria were: age>18
years, the localization of stone between the lower border of L4 spine and ureteropelvic
junction, stayed at the same localization for more than 1 month, longest diameter of
stone >1 cm and preserved renal function. Exclusion criteria were age<18 years, pregnancy and glomerular filtration rate (eGFR) <60 ml / min / 1.73m2. Data on patients’
preoperative characterstics, stone-free rates, operating times, intra- and postoperative
complications were analyzed.
Results: Patients mean age was 55.46±11.91 years and mean CT stone density was
1117.68±253.73 HU. The mean stone size was 16.80±2.30mm. 16.07% of the patients
had previous unsuccessful shockwave lithotripsy of the stone. The success rate of mini
PCNL after one procedure and at 3rd postoperative month was 94.64% and 96.43%.
A tubeless procedure was performed in 3 (5.36%) patients. Mean operative time was
24.88±4.73 min and mean hospital stay was 3.71 ± 0.91 days. The mean Hgb drop was
7.86 ± 1.1 g/l. One hemotransfusion was performed postoperatively. The overall com-

Clinic of Endourology and SWL, Department of Urology and Nephrology
Military Medical Academy of Sofia
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plication rate include postoperative fever >38.5oC in 2 patients (3,57%), postoperative
renal colic 5,36% and 2 (3,57%) patients needed stent JJ insertion. 8.93% of the patients
needed re-hospitalization for stent JJ extraction, and 3.57% underwent ureteroscopy.
Conclusion: The recent study confirms that mini PCNL is a safe and effective treatment
for management of patients with large impacted proximal ureteral stones. The minimally
invasive procedure achieve a higher success, stone clearance and low rate of re-hospitalizations and intra- and postoperative complications.
Key words: minimally invasive percutaneous nephrolithotripsy, impacted stone,
urolitihasis, proximal ureter

ративен месец беше 94.64% и 96.43%. При 3 (5,36%) пациенти беше извършена
tubeless процедура. Средното оперативно време беше 24.88 ± 4.73 min, а средния
болничен престой 3.71±0.91 дни. Средният спад на Hgb беше 7.86±1.1 g/l. При
1 пациент с интраоперативна хеморагия постоперативно се извърши 1 хемотрансфузия. Постоперативно при 2 (3,57%) пациенти имаше фебрилитет >38.5oС. При 3
(5,36%) пациенти имаше следоперативна бъбречна колика, като при 2 (3,57%) се
постави стент JJ. При 8,93% от пациентите се наложи повторна хоспитализация за
екстракция на стенда, а при 3,57% се извърши семиригидна уретерореноскопия.
Заключение: Резултатите от това ретроспективно проучване показват, че mini PNL
e високоефективен и безопасен метод за лечение на инклавирани камъни в проксимална трета на уретера. В настоящето проучване, mini PNL показа висок процент
на пълно изчистване на конкремента и нисък процент на повторни хоспитализации и интра- и постоперативни усложнения.
Ключови думи: минимално инвазивна перкутанна нефролитотрипсия, инклавиран конкремент, уролитиаза, проксимален уретер

ВЪВЕДЕНИЕ:

проблем е силно възпалената, оточна лигавица, често
срещания фиброепителиален полип обхващаш камъка и възпрепятстващ литотрипсията, анатомични аномалии и прегъвания на уретера. С цел преодоляване
на тези трудности антеградният достъп с минимално
инвазивна перкутанна нефролитотрипсия (mini-PNL
14-22 Fr) e алтернативен метод с висока ефективност
85-100 % (7) и по-нисък процент усложнения в
сравнение със стандартната техника (22-30Fr) (8). Отворената и лапароскопска уретеролитотомия влизат
в съображение като втора линия на лечение при липса на ефективност от ендоурологичните методи.
Цел: Целта на това ретроспективно проучване е
да се оцени ефективността и безопасността на минимално инвазивната перкутанна нефролитотрипсия
при лечението на инклавирани проксимални уретерни камъни.

Лечението на големи инклавирани конкременти в
проксималната част на уретера все още представлява
предизвикателство в урологичната практика. Изборът на терапевтичен метод се определя от множество
фактори, включващи размер, химичен състав, локализация на камъка, давност и степен на обструкцията на горния уринарен тракт, наличие на анатомични
аномалии и особености, придружаващи заболявания
на пациента, налична апаратура, инструментариум
и опит на оператора. Инклавираните проксимални
уретерни конкременти се дефинират като фиксирани в лигавицата над нивото на четвърти лумбален
прешлен с престой на едно място не по-малко от 1
месец (1). Терапевтичните възможности включват
екстракорпорална литотрипсия (SWL), уретероскопия с интракорпорална литотрипсия (URS), перкутанна нефролитотрипсия (PCNL), лапароскопска или
отворена уретеролитотомия (2). SWL е предпочитан
метод в много клинични центрове за лечение на камъни в уретера поради малката си инвазивност, но с
нарастването на размера на камъка над >1cm, ефективността на метода намалява до 55%-79% и нараства
необходимостта от повторно лечение и допълнителни процедури (3,4). Въвеждането в клиничната практика на семиригидните уретерореноскопи с по-малък
калибър и флексибилните уретерореноскопи, както
и Holmium:YAG лазера, повишиха значително ефективността на URS при лечението на конкременти в
проксимална трета на уретера и намалиха риска от
интра- и постоперативни усложнения (5,6). Въпреки
това големите, инклавирани конкременти са трудни
понякога за достъп с ретроградна техника. Основният
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> 10 mm и запазена функция на бъбрека. Изключващите критерии бяха възраст <18 години, бременност
и гломерулна филтрация (eGFR)<60 ml/min/1.73m2.
Ретроспективно се сравниха предоперативните характеристики на пациентите, ефективността на двата
метода, оперативното време, вида и честотата на 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
(фиг. 1) и ретроградна уретеропиелография, пункция
на бъбрека под рентгенов или ехографски контрол
(BK3000 Ultrasound powered by Analogic (bk Medical,
Massachusetts, USA) (фиг. 2) и дилатация на нефростомен канал с едностъпков метален дилататор 15 Fr (фиг.
3). Върху дилататорът се въвежда работен Amplatz
шафт с външен диаметър 18 Fr, през който се въвежда
нефроскоп 12 Fr (Richard Wolf, модел Lahme, Germany)
(фиг. 4). 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 (фиг. 5). В края на всяка операция рутинно се поставя нефростома 12 Fr, която се
сваля на първи постоперативен ден (фиг. 6).
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. Оперативното време беше изчислявано от момента на позициониране
на пациента на операционната маса в положение за
операция и подготовка на оперативното поле, до поставянето на нефростомния катетър. Безопасността
на метода беше определяна по честотата на интра- и
постоперативните усложнения. Критерий за постоперативен фебрилитет беше наличието на повишена
температура над ≥ 38,5оС , без наличието на диагностични критерии за сепсис.
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.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Извършихме ретроспективен анализ на данните на 56 последователни пациента с инклавирани
конкременти в проксималната трета на уретера, със
среден размер на камъка 16.80±2.30 mm и средна
повърхност 162.92±54.11 mm2. Пациентите бяха лекувани в Клиниката по ендоурология и ЕКЛ на Военномедицинска академия, София, за периода от м.
януари 2017 до м. декември 2019 година. При всички
пациенти беше извършена mini PCNL. Критериите за
включване в проучването бяха възраст > 18 години,
наличие на инклавиран конкремент в проксимална
трета на уретера над нивото на L4 лумбален прешлен,
с престой на едно място > 30 дни, размер на камъка
16

Фиг.1 Ретроградна катетеризация на уретера и обзорна рентгенография в положение
за литотомия на пациента

Фиг.2 Транспапиларна пункция, и въвеждане на хидрофилен водач в кухинната
система
17

Фиг.3 Дилатация на нефростомен канал с
едностъпков метален дилататор 15 Fr.
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ОБСЪЖДАНЕ:

Таблица 2. Резултати

Фиг.4 Въвеждане на работен Amplatz
шафт с външен диаметър 18 Fr, през който се въвежда нефроскоп 12 Fr (Richard
Wolf, модел Lahme, Germany).

Фиг.5 Резултатът след Holmium:YAG лазерната
литотрипсията на конкремента и евакуираните
фрагменти през Amplatz шафта с помощта на
т.нар. “vacuum cleaner” ефект

РЕЗУЛТАТИ

Фиг.6 Поставяне на нефростома 12 Fr

Таблица 1. Предоперативни и демографски характеристики на
пациентите
Mini PCNL
Средна възраст (години ±SD)
55.46±11.91

Предоперативните клинични характеристики на
пациентите са представени в Таблица 1. При всички
пациенти беше извършена mini PCNL с един перкутанен канал. Демографски, средната възраст на пациентите беше 55.46±11.91 години. Средната плътност
на конкрементите от извършената предоперативно
КАТ на абдомен и малък таз беше 1117.68±253.73 HU.
Средният размер на камъните беше 16.80±2.30 mm.
При 28.57% от пациентите имахме анамнестични данни за рецидивираща уролитиаза. При 16,07 % от пациентите беше извършена една предшестващи SWL,
без успех.
Ефективността на метода след една процедура и
на 3ти следоперативен месец беше 94.64% и 96.43%
(Таблица 2). При 3 (5,36%) пациенти беше извършена
tubeless процедура. Средното оперативно време беше
24.88 ± 4.73 min, а средния болничен престой 3.71±0.91
дни. Средният спад на Hgb беше 7.86±1.1 g/l. При 1 пациент с интраоперативна хеморагия постоперативно
се извърши 1 хемотрансфузия. Постоперативно при 2
пациенти имаше фебрилитет > 38.5oС. При 3 пациенти
имаше следоперативна бъбречна колика, като при 2 се
постави стент JJ. При 8,93% от пациентите се наложи
повторна хоспитализация за екстракция на стенда, а
при 3,57% се извърши семиригидна уретерореноскопия. Разпределението на конкрементите според химичния състав и макроскопската характеристика са
представени на таблица 3.

Съотношение мъже/жени

62.5%/37.5%

BMI (kg/m2±SD)

28.89±3.80

Позитивна предоперативна урокултура

3 (5.4%)

Рецидивна литиаза (n,%)

3 (5.4%)

Повърхност на конкремента (mm ±SD)

162.92±54.11

Средна ширина на камъка (mm ±SD)

12.11±2.78

Средна дължина на камъка (mm ±SD)

16.80±2.30

2

Среден предоперативен серумен креатинин 91.46±25.77
(µmol/l ±SD)
Предоперативен серумен Hg (g/l ±SD)
143.59±16.50
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Предходна SWL без успех (n, %)

9 (16.07%)

Предоперативен анестезиологичен риск по ASA
(n, %)
• ASA 1 клас
• ASA 2 клас
• ASA 3 клас
Средна плътност на конкрементите (HU±SD)

15 (26.8%)
33 (58.9%)
8 (14.3%)
1117.68±253.73

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

3 (5.36%)
10 (17.86%)
26 (46.43%)
17 (30.36%)

През последните години честотата на уролитиаза
значително се повиши, като уретерните камъни са
една от най-честата и клинична изява. Спирането на
придвижването на камъка в уретера и нклавирането
му в лигавицата представлява сериозен проблем поради нарушаване функцията на бъбрека и възможни
възпалителни усложнения. Затова навременното и
ефективно лечение е ключът към тяхното предотвратяване.
Екстракорпоралната литотрипсия SWL е един от
основните методи за лечение на камъни в проксималната част на уретера, поради своята неинвазивност,
липса на необходимост от анестезия и кратък болничен престой. Но при лечение на по-големи или инклавирани конкремнти в проксималната част на уретера,
ефективността на метода намалява, което води до
повишена честота на повторно лечение и удължаване на срока на лечение. Различни автори докладват
ефективност на SWL от 50% до 79% при лечение на
камъни с големина >10 mm(9-11) и до 65% при повторно лечение (12).
С напредъка и усъвършенстването на енергийните източници и ендоскопи, през последните години
ретроградната уретерореноскопия с лазерна литотрипсия стана метод на избор при лечението на проксимални инклавирани конкременти. Ефективността
на метода при инклавирани конкременти с размер
>15 mm показва успех след 1 процедура от 35% до
87% (13). Достигането на камъка по ретрограден път
може да бъде затруднено от прегъването на уретера,
от отока, пролиферацията и локалното възпаление на
лигавицата, които могат да доведат до нарушена видимост (13-17). Друг проблем при ретроградните техники е проксималната миграция на камъка или част
от него в колекторната система на бъбрека, както и
продължителността на оперативната интервенция
при големи по размер и твърди камъни.
В селектирани случаи перкутанната нефролитотрипсия с антеградна уретероскопия е добра алтернатива за лечение на камъни с голям размер инклавирани
в проксимална трета на уретера с ефективност между
85% и 100% (18,19). С цел да се намалят някои от усложненията при стандартна PCNL (26-34 Fr) все по-често в
тези случаи се прилага минимално инвазивната перкутанна нефролитотрипсия mini PCNL, която е свързана с
по-малка травма, болка и кръвозагуба (8,20,21).

Mini PCNL
Ефективност след една процедура (n,%)
53 (94.64%)
Ефективност на 3ти следоперативен месец 54 (96.43%)
(n,%)
Tubeless процедура (без нефростома) (n,%) 3 (5.36%)
Пункция (n, %)
y • Долна група чашки
47 (83.93%)
• Средна група чашки
6 (10.71%)
• Горна група чашки
3 (5.36%)
Допълнителниß процедури (n,%)
• MET
3 (5.36%)
• URS
2 (3.57%)
• Екстракция на стент JJ
5 (8.93%)
Средно оперативно време (мин±SD)
34.88 ± 4.73
Лечение на резидуални фрагменти (n,%)
• SWL
1 (1.79%)
• fURS
2 (3.57%)
Следоперативен спад на Hg g/l (mean±SD)
7.86±1.1
Интраоперативни усложнения (n,%)
• Хеморагия
1 (1.79%)
Постоперативни усложнения (n,%)
• Повишена T° > 38.5 C°
• Хематурия
• Бъбречна криза

2 (3.57%)
3 (5.36%)
3 (5.36%)

Лечение на усложненията (n,%)
• Хемотрансфузия
• URS + стент JJ
• Медикаментозна терапия
Болничен престой (дни ± SD)

1 (1.8%)
2 (3.57%)
6 (10.7%)
3.71±0.91

70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0
60,7
Калциев
оксалат
монохидрат

17,9
Калциев
оксалат
дехидрат

16,1
Урат

3,6
Струвит

1,8
Фосфат

Таблица 3. Разпределение на конкрементите по химичен състав
19
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В нашето проучване ефективността на метода на mini-PCNL беше 94.64% в една сесия. Нашите
резултати съответстват с тези докладвани в предшестващи проучвания (22,23). Проблем при лечението
на инклавирани уретерни камъни често са остатъчните фрагменти в стената на уретера. Skolarikos A et al,
съобщава, че приблизително половината от пациентите с налични CIRFs ще претърпят събитие налагащо
повторна хирургическа интервенция (24). В нашето
проучване само при 2 пациенти (3,57%) се наложи
извършване на уретерореноскопия за дезинтеграция
на резидулани фрагменти.
Най-честите следоперативни усложнения на PCNL
докладвания в литературата са кървене и фебрилитет
(19). Докладваната в литературата честота на следоперативноо повишаване на температурата е от 2,8%
до 32,1% (25) В нашето проучване при 2 пациенти се
установи фебрилитет над 38,5о, при които се проведе
подходящо консервативно лечение без усложнения.
Литературните данни посочват необходимостт от
хемотрансфузия при PCNL се налага при 2% до 5%
от пациентите. (26). В мета-анализ, включващ осем
клинични проучвания, сравняващи mini-PCNL и стандартна PCNL, честотата на хемотрансфузия при пациентите със стандартната PCNL е била 5,8%, а при тези
с mini-PCNL - 0,84% (27). The CROES PCNL докладват
сигнификантна разлика по отношение на необходимост от хемотрансфузия - 3/271 (1.1%) при пациенти
с диаметър на перкутанния канал ≤18 Fr, в сравнение
с 208/3533 (5.9%) пациенти с размер на канала (26-30
Fr) (28).
В изследваната от нас серия пациенти с извършена mini PNCL се извърши хемострансфузия при 1 пациент (1,79%), а при 5,36% от пациентите имаше по-изразена хематурия, като средния спад на хемоглобина
беше 7.86±1.1 g/l. При нито един пациент не се наложи извършване на спешна артериална емболизация.
При нашата серия пациенти постигнахме оперативно време 34.88 ± 4.73 дни, при среден размер на
камъка 16.80±2.30 mm и преобладаващ химичен състав калциев оксалат монохидрат и среден болничен
престой 3.71±0.91, който резултат е сравним с докладваните в литературата резултати (19,23). Тези резултати са зависими не само от размера и химичния състав на камъка, и процента и вида на усложненията, но
и от наличния инструментариум и от опита на оператора.

Настоящото проучване има няколко ограничения.
То е ретроспективно върху малка група пациенти.
Също така удовлетвореността на пациентите не беше
отразена, тъй като основната ни цел бе оценка на
ефективността на процедурата и процента на усложнения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Резултатите от това ретроспективно проучване
показват, че mini PNL e високоефективен и безопасен метод за лечение на инклавирани камъни в проксимална трета на уретера с висок процент на пълно
премахване на конкремента и нисък процент на интра- и постоперативни усложнения.
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Comparative study of retrograde
intrarenal surgery with single-use
and reusable flexible ureteroscope

K. Petkova, I. Saltirov

РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

Въведение и цел: Напредъкът в ендоскопските технологии доведе до разширяване на показанията за флексибилна уретерореноскопия (fURS) при лечението
на уролитиаза. Уретерореноскопите за еднократна употреба бяха въведени в клиничната практика за преодоляване на някои от недостатъците на ендоскопите за
многократна употреба като повреди, контаминация и разходи за ремонт. Целта
на настоящето проучване е да се направи сравнителен анализ на ефективността
и безопасността на флексибилната уретерореноскопия (fURS) за лечение на конкременти в бъбрека с флексибилен уретерореноскоп за многократна и еднократна
употреба.
Материал и методи: Извърши се анализ на проспективна база данни от 122 последователни fURS процедури, извършени в периода Май 2017 – Май 2019 г. При
79 (64.8%) процедури е използван флексибилен уретерореноскоп за многократна
употреба (Olympus, Germany), а при 43 (35.2%) – флексибилен уретерореноскоп
за еднократна употреба (Uscope Pusen™, Zhuhai, China). Извърши се сравнителен
анализ на предоперативните характеристики, ефективността и безопасността.
Резултати: Предоперативните характеристики на пациентите бяха сравними в
двете групи. Средният размер на конкремента беше 13.3±3.3 mm в групата с ендоскопи за еднократна употреба и 14.3±4.8 mm – в групата уретероскопи за многократна употреба, p=0.215. Уретерален шафт за достъп беше използван, съответно, в 97.7% и 78.5%, p=0.004. Ефективността след една процедура беше сравнима
между двете групи пациенти - 86.0% срещу 89.9%, p=0.526. Постоперативно беше
поставен stent JJ в 41.9% от пациентите, оперирани с ендоскоп за еднократна употреба и в 43.0% в групата с уретероскоп за многократна употреба (p=0.984). Не се
установиха сигнификантни разлики в безопасността между двете групи пациенти
(16.3% срещу 11.4%, p=0.445). Най-честото усложнение в групата с уретероскоп за

Introduction and objective: Improvement in endoscopic technologies has
led to expansion of flexible ureteroscopy (fURS) indications in the treatment of
renal and ureteral stones. Single-use flexible ureteroscopes were introduced in
clinical practice in an effort to overcome some of the disadvantages of reusable
ureteroscopes such as endoscope damage, cross contamination and repair costs.
The objective of this study is to compare the efficacy and safety of fURS with singleuse and reusable ureteroscope.
Material and methods: A prospectively collected database of 122 consecutive fURS procedures carried out between May 2017 and May 2019 was analyzed.
79 (64.8%) procedures were performed with reusable flexible ureterorenoscope
(Olympus, Germany) and 43 (35.2%) – with single-use flexible ureterorenoscope
(Uscope, Pusen™). Preoperative characteristics, efficacy and safety were compared
between groups.
Results: Patients’ preoperative characteristics were comparable between groups.
Mean stone size was 13.3±3.3 mm for the single-use fURS group and 14.3±4.8
mm for the reusable fURS group, p=0.215. Ureteral access sheath was used in
97.7% in the single-use fURS group and in 78.5% in the reusable fURS group,
p=0.004. Stone-free rate after single procedure was comparable between groups
(86.0% vs 89.9%, p=0.526). Postoperative stent JJ was placed in 41.9% of the single-use fURS procedures and in 43.0% of the reusable fURS procedures (p=0.984).
Postoperative complication rates didn’t differ significantly between groups (16.3%
vs 11.4%, p=0.445). Most common complication in the single-use fURS group was
renal colic in 7 patients (16.3%). The rate of postoperative fever was higher in the
reusable fURS group (0% vs 7.6%; p=0.064).
Conclusion: The results of this study suggest that fURS performed with both
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еднократна употреба беше бъбречна колика при 7 пациенти (16.3%). Честотата на
постоперативен фебрилитет беше по-висока в групата с ендоскоп за многократна
употреба (0% срещу 7.6%; p=0.064).
Заключение: Резултатите от това проучване показват, че ефективността на
флексибилната уретерореноскопия за лечение на уролитиаза с приложение на
ендоскоспи за еднократна и многократна употреба са със сравнима ефективност и
безопасност. Ендоскопите за еднократна употреба имат предимството на по-ниска
честота на постоперативен фебрилитет при сравнима честота на постоперативни
усложнения.

single-use and reusable flexible ureteroscopes is effective and safe procedure for
the treatment of renal stones. Although overall complication rates were similar,
single-use fURS had the advantage of lower postoperative fever rate.
Key words: retrograde intrarenal surgery, ureterorenoscopy, urolithiasis, endourology

Ключови думи: ретроградна интраренална хирургия, уретерореноскопия,
уролитиаза, ендоурология

ВЪВЕДЕНИЕ

(35.2%) – флексибилен уретерореноскоп за еднократна употреба (Uscope Pusen™, Zhuhai Pusen Medical
Technology Co, Ltd., Zhuhai, China).
Предоперативното изследване на пациентите
включваше анамнеза, физикален преглед, лабораторни (пълна кръвна картина, биохимичен профил
и изследване на хемостаза) и образни изследвания
(ехография, компютърна томография). При всички
пациенти предоперативно беше извършвано микробиологично изследване на урокутура с антибиограма.
При наличие на предоперативна уроинфекция беше
прилагано антибиотично лечение според антибиограма предоперативно. Предоперативната антибиотична профилактика беше извършвана с втора генерация цефалоспорин.
Оперативната техника включваше първоначално
извършване на ретроградна уретеропиелография
или семиригидна уретероскопия за оценка на анатомията и комплайанса на уретера. Флексибилният уретерореноскоп беше въвеждан през предварително
поставен уретерален шафт за достъп 11/13 Fr, а при
невъзможност за поставянето му – по работен водач.
Литотрипсията на конкремента беше извършвана с
Holmium:YAG лазер с 220 μm лазерен светловод. След
приключване на процедурата беше поставян уретерален стент по преценка на оператора.
Ефективността на операцията беше определяна
по липсата на остатъчни фрагменти от конкрементите или наличието на клинично незначими остатъчни
фрагменти (< 5 мм) на контролното образно изследване. Оперативното време беше изчислявано от момента на позициониране на пациента на операционната
маса в положение за операция и подготовка на оперативното поле до завършването на операцията. Без-

Напредъкът в ендоскопските и лазерните технологии през последното десетилетие позволиха разширяване на показанията за приложение на флексибилна уретерореноскопия за лечение на заболяванията
на горния уринарен тракт [1,2]. Съвременните флексибилни уретерореноскопи за многократна употреба с малък калибър, активна и пасивна флексия и
дигитален образ, дават възможност за достигане до
цялата кухинна система на бъбрека. Въпреки тези технологични подобрения, обаче, сериозен недостатък
на тези ендоскопи е податливостта им към увреждания интраоперативно и в процеса на стерилизация,
както и високата цена за ремонт и закупуване на нов
ендоскоп [3-5]. Поради тези причини през последните години бяха въведени в клиничната практика
флексибилните ендоскопи за ендократна употреба в
опит да се намалят разходите свързани с процедурата и да се редуцира риска от възникване на септични
усложнения поради неефективна стерилизация на
инструмента, без да се компрометира ефективността
на лечението [6-8].
Целта на настоящето проучване е да се направи
сравнителен анализ на ефективността и безопасността на флексибилната уретерореноскопия (fURS) за лечение на конкременти в бъбрека с флексибилен уретерореноскоп за многократна и еднократна употреба.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Извърши се анализ на проспективна база данни
от 122 последователни fURS процедури, извършени в
периода Май 2017 – Май 2019 г. При 79 (64.8%) процедури е използван флексибилен уретерореноскоп за
многократна употреба (Olympus, Germany), а при 43
23
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опасността на методa беше определяна по честотата
на интра- и постоперативните усложнения. Критерий
за постоперативен фебрилитет беше наличието на
телесна температура ≥ 38.5°С в първите 24 часа постоперативно.
Сравнителният анализ на данните от двете групи
пациенти се извърши чрез Student t-test, Pearson chisquare и Fisher’s exact test при ниво на значимост р <
0,05. Анализите бяха извършени със SPSS v.19.0.1.

което може да доведе до повишена честота на постоперативни уроинфекции и сепсис [13,14]. Всички
тези фактори доведоха до въвеждането в клиничната
практика на дигиталните флексибилни ендоскопи за
еднократна употреба, които показаха сравними със
стандартните ендоскопи образ, маневреност и флексибилност не само върху модели, но и в клинични
проучвания [6,7,15,16].
В настоящето проучване направихме сравнителен анализ на флексибилна уретерореноскопия с
ендоскопи за еднократна и многократна употреба.
При всички пациенти процедурата беше извършена
успешно, като не установихме сигнификантни разлики в безопасността и ефективността. Предимство на
ендоскопите за еднократна употреба беше по-ниската честота на постоперативен фебрилитет (р=0.064).
Тези резултати са сравними с докладваните в литературата [16,17,18]. Salvado et al. анализират ефективността и безопасността на приложението на ендоскоп
за еднократна употреба в серия от 71 пациенти [16].
Авторите установяват ефективност от 95.2%, като са
наблюдавани 2 усложнения, свързани с уретералния
шафт за достъп. В сравнително проучване на Mager et
al. авторите докладват сравнима ефективност (81 с/у
87%) и безопасност (7% с/у 17%), оперативно време
(76.2 ± 46.8 с/у 76.8 ± 40.2 min), време на флуроскопия
(3.83 ± 3.15 с/у 3.93 ± 4.43 min) и икономически разходи за процедурите [19].
Usawachintachit et al. сравняват приложението на
ендоскоп за еднократна употреба с уретерореноскоп
за многократна употреба при 180 пациенти [18]. Предоперативните характеристики на двете групи пациенти са сравними, като не се установяват сигнификантни разлики в ефективността и безопасността.
Интересен факт е по-краткото оперативно време в
групата с уретерореноскоп за еднократна употреба.
Повреда на ендоскопа е установена при 4.4% от пациентите, оперирани с еднократен ендоскоп и 7.7%
от тези с уретерореноскоп за многократна употреба. Davis et al. правят мета-анализ на 11 проучвания,
включващи 466 пациенти и също установяват сравними резултати между двете групи пациенти - ефективност 77.8% срещу 68.5%, p = 0.76 и усложнения 15.3%
срещу 15.0% p = 0.3) при среден размер на конкремента 1.36 ± 0.2 срещу 1.34 ± 0.18 cm (p = 0.93) [17].
Като лимитиращ фактор на настоящето проучване отчитаме липсата на анализ на икономическата

РЕЗУЛТАТИ
Предоперативните характеристики на пациентите
бяха сравними в двете групи (Таблица 1).
Не се установиха сигнификантни разлики в ефективността и безопасността между двете групи пациенти (Таблица 2). Уретерален шафт за достъп беше
използван сигнификантно по-често в групата с уретероскоп за еднократна употреба (p=0.004). Най-честото усложнение в групата с ендоскоп за еднократна
употреба беше бъбречна колика - 7 пациенти (16.3%),
а в групата с ендоскоп за многократна употреба – постоперативен фебрилитет (0% срещу 7.6%; p=0.064).
Всички операции с ендоскоп за еднократна употреба бяха извършени без необходимост от от употреба
на стандартен флексибилен уретерореноскоп. От направените 79 процедури с ендоскоп за многократна
употреба, всички бяха извършени без необходимост
от използване на втори ендоскоп. За периода на изследването се наложи еднократен ремонт на флексибилния ендоскоп поради увреждане на механизма на
флексия.

ОБСЪЖДАНЕ
С нарастващата честота на уролитиаза в световен
мащаб и съвременните технологични възможности на
флексибилните уретерореноскопи и лазери, се увеличава броя процедури на ретроградна интраренална хирургия за лечение на уролитиаза. Съвременните
дигитални ендоскопи осигуряват отлична видимост и
достъп до цялата кухинна система на бъбрека. Основният им недостатък е високата цена за закупуване на
ендоскопа и податливостта им към повреди, особено
в центрове с малък клиничен опит във флексибилната уретерореноскопия, което води до допълнителни
икономически разходи за ремонт [9-12]. Друга сериозна слабост е възможността за контаминация поради
неефективна стерилизация на малкия работен канал,
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Таблица 1. Предоперативни характеристики на пациентите

Средна възраст (години±SD)
Среден размер на камъка (mm±SD)
Средна повърхност на камъка (mm2±SD)
Единствен бъбрек (n,%)
Рецидивна уролитиаза (n, %)
Предоперативен дренаж на бъбрека (n, %)
y Стент JJ
y Нефростома
Тип конкременти (n, %)
y Солитарен конкремент
y Множествена литиаза
y Инкомплетен коралиформен камък

Уретероскоп за
еднократна употреба
(n=43)
50.0±14.8
13.3±3.3
110.2±46.6
1 (2.3%)
7 (16.3%)
11 (26.2%)
0 (0%)

Уретероскоп за
многократна употреба
(n=79)
52.0±13.3
14.3±4.8
128.9±87.6
3 (3.8%)
17 (21.5%)
21 (26.9%)
2 (2.6%)

36 (83.7%)
7 (16.3%)
0 (0%)

54 (68.4%)
23 (29.1%)
2 (2.5%)

15 (34.9%)

25(31.6%)

0.163

Уретероскоп за
еднократна употреба
(n=43)
37 (86.0%)
44.6±11.3
42 (97.7%)

Уретероскоп за
многократна употреба
(n=79)
71 (89.9%)
42.1±11.1
62 (78.5%)

p-value

18 (41.9%)
23 (53.5%)

34 (43.0%)
41 (51.9%)

3 (7.0%)
2 (4.7%)
21 (48.8%)
7 (16.3%)
0 (0%)
7 (16.3%)

0 (0%)
3 (3.8%)
35 (44.3%)
9 (11.4%)
6 (7.6%)
3 (3.8%)

Конкремент в долна група чашки (n, %)

p-value
0.449
0.215
0.196
0.558
0.328
0.570
0.146

Таблица 2. Резултати

Ефективност (n, %)
Средно оперативно време (min±SD)
Уретерален шафт за достъп (n,%)
Постоперативен дренаж (n, %)
y Stent JJ
y Уретерален катетър
Допълнителни процедури (n, %)
y Stent JJ
y SWL
y Екстракция на Stent JJ
Постоперативни усложнения (n, %)
y Фебрилитет
y Бъбречна колика

0.526
0.229
0.004
0.984
0.386

0.445

размер на конкремента, предоперативни уроинфекции или оператори в началото на кривата на обучение.

ефективност от приложението на ендоскопи за еднократна употреба. Въпреки това, считаме, че приложението уретероскопи за еднократна употреба в център
за лечение на уролитиазата има някои предимства
като намаляване на риска от повреда на дигиталните
ендоскопи за многократна употреба в клинични ситуации като остър инфундибулопелвичен ъгъл, голям

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резултатите от това проучване показват, че ефективността на флексибилната уретерореноскопия за
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лечение на уролитиаза с приложение на ендоскоспи
за еднократна и многократна употреба са със сравнима ефективност и безопасност. Ендоскопите за еднократна употреба имат предимството на по-ниска
честота на постоперативен фебрилитет при сравнима
честота на постоперативни усложнения.
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Ретроградна интраренална хирургия (RIRS):
„Дъстинг“ и спонтанна елиминация или
фрагментация и активна екстракция с кошничка?
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Retrograde intrarenal surgery
(RIRS): Dusting and spontaneous
elimination or fragmentation and
active extraction with basket ?

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

РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

Въведение и цел: Технологичният напредък в ендоурологията доведе до нарастване на приложението и разширяване на показанията на ретроградната интраренална хирургия (RIRS) при лечение на конкременти в горния уринарен тракт.
Различните видове техники на литотрипсия на конкременти в бъбрека включват
„фрагментация” на камъка и екстракция чрез кошничка на по-големите фрагменти или „дъстинг” – разпрашаване на камъка до много малки фрагменти, които се
оставят на спонтанна елиминация (<1–2 mm). Целта на нашето проучване е да
направим ретроспективен сравнителен анализ на ефективността и безопасността
на двата метода за литотрипсия на камъни в кухинната система на бъбрека.
Материал и методи: Извършихме ретроспективен анализ на данните на 197
последователни пациента, при които е извършен RIRS по повод конкременти локализирани в кухинната система на бъбрека. Пациентите бяха лекувани в Клиниката
по ендоурология и ЕКЛ на Военномедицинска академия, София, за периода от м.
януари 2018 до м. януари 2020 година. При 118 (59,9%) от тях беше използвана
техника „дъстинг” за литотрипсия, а при останалите 78 (40.1%) пациента беше
използвана техника на фрагментация и екстракция с кошничка на фрагментите.
Ретроспективно се сравниха предоперативните характеристики на пациентите,
ефективността на двете техники, оперативното време, вида и честотата на постоперативните усложнения.
Резултати: Предоперативните характеристики на пациентите бяха сравними
в двете групи с изключение на средния размер на конкрементите (104.4 mm2 за
„дъстинг” групата и 171.8 mm2 за групата с фрагментация и екстракция с кошничка. ; p<0.001) и по-високия BMI за групата с фрагментация (25.93 срещу 24.97;
p<0.022.) Сигнификатна разлика се установява и в ефективността след една
процедура при „дъстинг” групата – 83,5% и 91,5% за групата с фрагментация (p
< 0.158). Средното оперативно време беше сигнификантно по-дълго за група-

Introduction and objective: The technological advances in endurology have led to
increased application and widening of the indications for retrograde intrarenal surgery
(RIRS) during treatment of stones in the upper urinary tract. The various types of lithotripsy techniques for calculus in the kidney include „fragmentation“ of the stone and
extraction with basket of larger fragments or„dusting“ – breaking the stone to very small
fragments that are left for spontaneous elimination (<1-2 mm). The objective of our
study is to perform a retrospective comparative analysis of the efficiency and safety of the
two methods for lithotripsy for renal stones.
Materials and methods: We performed a retrospective analysis of data from 197
consecutive patients who underwent RIRS for renal stones. The patients were treated at
Clinic of Endourology and SWL Department of Urology and Nephrology Military Medical
Academy of Sofia, from January 2018 to January 2020. In 118 (59.9%) of these patients,
the „dusting” technique for lithotripsy was used, and in the remaining 78 (40.1%) patients the technique of fragmentation and extraction with a basket was used. The preoperative characteristics of the patients, the effectiveness of the two techniques, the operative time, the type and the frequency of the postoperative complications were compared
retrospectively.
Results: Patients preoperative characteristics were comparable in the two groups except
for the mean stone size (104.4 mm2 for the „dusting“ group and 171.8 mm2 for the
fragmentation and extraction group with basket; p <0.001) and the higher BMI for the
fragmentation group (25.93 vs. 24.97; p <0.022.). Significant difference was also found
in the efficiency (after one procedure) in the „dusting“ group - 83.5% and 91.5% for the
fragmentation group (p <0.158). The mean operative time was significantly longer for
the fragmentation and extraction with basket group - 55.34 min. versus 42.45 min. for
the „dusting“ group (p <0.001). The comparative safety analysis found significant differences in the occurrence of intra- and postoperative complications between the two

Clinic of Endourology and SWL, Department of Urology and
Nephrology,
MilitaryMedical Academy, Sofia,
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groups of patients. An intraoperative complication – bleeding was found in 1 patient
(1.3%) (in the fragmentation group) versus 0% intraoperative complications for the
„dusting“ group; (p<0.437). Postoperative fever was more frequent in the „dusting“
group - 6.3% compared to 3.4% for the fragmentation group p<0.282. Intra and
postoperative complications were managed with conservative therapy, but in3.8% of
patients treated with the „dusting“ technique, URS was required.
Conclusion: The results of the analysis of our data show that the two lithotripsy techniques of RIRS - „dusting“ and fragmentation with active extraction of fragments, are effective and safe methods for treatment of stones in the upper urinary tract. The efficiency
of the lithotripsy technique with fragmentation and basket extraction is higher, due to
the longer operative time, the „dusting“ technique of lithotripsy has a shorter operative
time but with more frequent postoperative complications.
Key words: retrograde intrarenal surgery, flexible ureterorenoscopy, laser lithotripsy,
renal stones management

та с фрагментация и екстракция на фрагментите с кошничка - 55.34 min спрямо
42.45 min за групата, при която е извършен „дъстинг” (p<0.001). Сравнителният
анализ на безопасността установи сигнификантни разлики в честотата на интра- и
постоперативни усложнения между двете групи пациенти. Интраоперативно усложениние - хеморагия се установява при 1 пациент (1,3%) от групата на фрагментация спрямо 0% интраоперавини усложенения за „дъстинг” групата; (p<0.437).
Постоперативния фебрлитет беше по-чест в„дъстинг” групата – 6,3% спрямо 3,4%
за групата на фрагментация и есктракция с кошничка, следоперативната бъбречна
колика беше по-честа при„дъстинг” групата – 5.1% спрямо 1.7% за групата с фрагментация; p<0.282. Не се установи сигнификантна разлика за болничният престой
- 2.36 дни за „дъстинг” групата и 2.36 дни за групата на фрагментация; p<0.792.
(Таблица 2)
Заключение: Резултатите от анализa на нашите данни показват, че двете техники на литотрипсия при RIRS - „дъстинг” и фрагментация с активна екстракция на
фрагментите, са ефективни и безопасни методи за лечение на камъни в горния
уринарен тракт. Ефективността на техниката на литотрипсия с фрагментация и екстракция с кошничка е по–висока, за сметка на по-продължителното оперативно
време , „дъстинг” техниката за литотрипсия е с по-кратко оперативно време, но с
по-чести следоперативни усложнения.
Ключови думи: ретроградна интраренална хирургия, флексибилна уретерореноскопия, лазерна литотрипсия, лечение на бъбречни камъни

ВЪВЕДЕНИЕ И ЦЕЛ

са необходими при екстракцията на фрагменти с кошничка, да намали оперативното време и възможните
наранявания на уретера, да намали използването на
уретералния шафт и кошничката, което ще доведе до
по-малка цена на процедурата при същата ефективност. [3] Целта на нашето проучване е да направим
ретроспективен сравнителен анализ на ефективността и безопасността на двата метода за литотрипсия на
камъни в кухинната система на бъбрека.

Технологичният напредък в ендоурологията доведе до нарастване приложението на ретроградната
интраренална хирургия (RIRS) при лечение на конкременти в горния уринарен тракт. RIRS e първи метод на
избор при камъни с размер по-малък от 20 mm, независимо от локацията, състава на камъка и анатомията
на кухинната система на бъбрека, поради високата си
ефективност и ниския процент усложнения.[1,2] RIRS
има няколко предимства пред SWL при лечението на
камъни с размери до 2 см, като най-важните от тях са
високата ефективност и изчистването на камъните на
един етап.[3] Развитието на ендоурологичния инструментариум и консумативи, разшириха показанията за
ретроградната интраренална хирургия (RIRS) и при
камъни до 35 mm. Въпреки че не е първи метод на
избор при големи камъни, RIRS има някой предимства пред PCNL, като по-малка инвазивност и по-нисък риск от кървене. [4,5,6] Има различни техники
за лазерна литотрипсия на конкременти в бъбрека,
които включват „фрагментация” на камъка и активна
екстракция чрез кошничка на по-големите фрагменти
или „дъстинг” и спонтанна елиминация – това е техника на разпрашаване на камъка до много малки фрагменти, които се оставят на спонтанна елиминация
(<1–2 mm).[7] Теорeтично целта на „дъстинга” е да намали влизанията и излизанията с флексибилния уретерореноскоп в кухинната система на бъбрека, които

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Извършихме ретроспективен анализ на данните на
197 последователни пациента, при които е извършен
RIRS по повод конкременти локализирани в кухинната система на бъбрека. Пациентите бяха лекувани
в Клиниката по ендоурология и ЕКЛ на Военномедицинска академия, София, за периода от м. януари
2018 до м. януари 2020 година. При 118 (59,9%) от тях
беше използвана техника „дъстинг” за литотрипсия, а
при останалите 78 (40.1%) пациента беше използвана
техника на фрагментация и екстракция с кошничка на
фрагментите. Ретроспективно се сравниха предоперативните характеристики на пациентите, ефективността на двете техники, оперативното време, вида и
честотата на постоперативните усложнения.
Предоперативното изследване на пациентите
включваше анамнеза, физикален преглед, индекс на
телесна маса (BMI), лабораторни и образни изслед28
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честотата и тежеста на интра- и постоперативните усложнения. Критерий за постоперативен фебрилитет
беше наличието на телесна температура над >38,5°C
в постоперативния период, без наличието на диагностични критерии за сепсис.
Статистическият анализ на данните от двете групи
пациенти се извърши чрез Student t-test, Pearson chisquare и Fisher’s exact test при ниво на значимост p<
0,05. Анализите бяха извършени със SPSS.

вания за оценка на бъбречната фукнция и анатомия
(ехография, КАТ с контраст). RIRS (fURS) извършваме
под спинална анестезия, в положение на пациента
за литотомия. Процедурата започва със семиригидна
уретероскопия с цел оценка на ширината и еластичността на уретера и с цел установяване на недиагностицирана допълнителна патология, като камъни в
уретера, уретерални стриктури и други. Освен това
по този начинн постигаме и относителна дилатация
на интрамуралната част на уретера, което спомага
за атравматичното и безопасно въвеждане на уретералния шафт за достъп (UAS). При всички болни стандартно се поставя работен и обезопасителен водач
до бъбрека. 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 и метод
на литотрипсия. Предпочитаме да работим през уретерален шафт за достъп с размер 11/13 Fr., който ни
осигурява възможност за многократно атравматично
въвеждане на ендоскопа в уретера, ниско налягане
на иригационната течност по време на манипулацията, дренаж на колекторната система с подобряване на
видимостта, и атравматична екстракция на по-големи
фрагменти от камъка. Литотрипсията на конкремента
се извършва с 80/100W Holmium:YAG laser (Vеrsa Pulse
PowerSuite, Lumensis) с 220 nm лазерен светловод. В
зависимост от желания ефект върху камъка бяха използвани различни настройки на енергия и честота
на пулсовия лазер – „фрагментация” (1–1.2 J и 6–10 Hz)
или “дъстинг” (0.3–0.5 J и 15–20 Hz). След приключване на процедурата по преценка на оператора, беше
поставян уретерален стент в зависимост от оперативното време, анатомични фактори, функционално състояние на бъбрека и др. За оценка на терапевтичния
резултат при всички пациенти бяха прилагани образни методи, включващи трансабдоминална ехография
и/или обзорна рентгенография на първи и трети следоперативен месец. Ефективността на операцията
беше определяна по липсата на остатъчни фрагменти
от конкрементите или наличието на остатъчни фрагменти с размери под 5 mm, на контролно образно
изследване. Оперативното време беше изчислявано
от момента на позициониране на пациента на операционната маса в положение за операция и подготовка
на оперативното поле, до завършването на операцията. Безопасността на методите беше определяна по

РЕЗУЛТАТИ
Предоперативните характеристики на пациентите
бяха сравними в двете групи с изключение на средния размер на конкрементите (104.4 mm2 за „дъстинг”
групата и 171.8 mm2 за групата с фрагментация и екстракция с кошничка. ; p<0.001) и по-високия BMI за
групата с фрагментация (25.93 срещу 24.97; p<0.022.)
(Таблица 1.) Сигнификатна разлика се установява и
в ефективността след една процедура при „дъстинг”
групата – 83,5% и 91,5% за групата с фрагментация (p
< 0.158). Средното оперативно време беше сигнификантно по-дълго за групата с фрагментация и екстракция на фрагментите с кошничка - 55.34 min спрямо
42.45 min за групата, при която е извършен „дъстинг”
(p < 0.001). В групата на „дъстинг”в 72.0% беше извършена литотрипсия на солитарен конремент и 28.0%
при множествена литиаза. В групата с фрагментация
и екстркация с кошничка литотрипсия на солитарен
конремент беше извършена в 60.8% от случаите и
34.2% с множествена литиаза (p<0.100). В групата с
фрагментация и екстракция на фрагментите с кошничка по-често се налагаше използването на UAS –
92,4% , докато за „дъстинг” групата – 83.1% (p<0.083).
Постоперативен дренаж с уретерен стент беше прилаган по-често при пациентите в групата с фрагментация – 62.0% срещу 33.9%; p<0.000. Сравнителният
анализ на безопасността установи сигнификантни
разлики в честотата на интра- и постоперативни усложнения между двете групи пациенти. Интраоперативно усложениние - хеморагия се установява при 1
пациент (1,3%) от групата на фрагментация спрямо 0%
интраоперавини усложенения за „дъстинг” групата;
(p<0.437). Постоперативния фебрлитет беше по-чест
в „дъстинг” групата – 6,3 % спрямо 3,4% за групата на
фрагментация и есктракция с кошничка, следоперативната бъбречна колика беше по-честа при „дъстинг”
групата – 5.1% спрямо 1.7% за групата с фрагмента29
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Таблица 1. Предоперативни характеристики на пациентите
Предоперативни характеристики на пациентите

Дъстинг

Фрагментация

p-value

Средна възраст (години±SD)

50.61±13.551

48.33±13.718

0.955

Съотношение мъже/жени (%)

55.9%/44.1%

51.9%/48.1%

0.578

BMI

24.97 ± 2.94

25.93±4.85

0. 022

54.2%
29.7%
16.1%

62.0%
26.6%
11.4%

0.497

Среден предоперативен серумен хемоглобин (nmol/l ± SD)

138.99±16.63

140.57±14.19

0.128

Среден предоперативен серумен креатинин (μmol/l ± SD)

87.77±35.33

85.59±20.33

0. .097

Средна дължнина на конкремента (mm ± SD)

12.12±4.25

15.19±5.85

0.000

Средна ширина на конкремента (mm ± SD)

9.45±2.99

10.86±4.41

0.000

Средна повърхност на камъка (mm2±SD)

104.40±73.76

171.84±98.97

0.001

41(34.7%)

23(29.1%)

0.252

ASA клас
y ASA I
y ASA II
y АSA III

Рецидивна литиаза (n, %)
ция; (p<0.282). Интра– и постоперативните усложнения бяха овладяни с консервативна терапия, но все
пак при 3.8% от пациентите, при които е приложена
„дъстинг” техниката, се наложи извършване на URS.
Не се установи сигнификантна разлика за болничният
престой - 2.36 дни за „дъстинг” групата и 2.36 дни за
групата на фрагментация; p<0.792. (Таблица 2)

на уретера, да намали използването на уретералния
шафт и кошничката, което ще доведе до по-малка цена
на процедурата при същата ефективност.[3] Все още
е дискутабилен въпроса коя техника да се използва за
литотрипсия при RIRS за конкременти в бъбрека.
Предполага се, че фрагментацията и екстракцията с кошничка има по-висока ефективност.[8] В нашето проучване ефективността за групата на фрагментация беше 91,5% , а за „дъстинг” групата 83,5%.
Подобни резултати докладват и Ahmed R. El-Nahas et
al. – ефективност за групата на фрагментация – 78,6%
, а за „ дъстинг” – 58,6% и Humphrey et al – 74,3% за
групата на фрагментация и 58,2% за групата с „дъстинг”.[9,10] Ефективността в тяхните проучвания е
по-ниска, защото определят ефективността на операцията по липса на остатъчни фрагменти. Lee et
al докладват по-висока ефективност – 89% за фрагментацията и 86,8% за „дъстинг” техниката. Lee et al.
определят ефективността на операцията по липса на
остатъчни фрагменти или такива с размери <3 mm.
[11] От гледна точка на пациентите е по-удачно камъните да се премахнати изцяло, вместо да се чака
спонтанната им елиминация. Освен това спонтанната елиминация на фрагментите е свързана с болка и
по-чести посещения в спешните кабинети.[12] С напредъка на технологите производителите се стремят

ОБСЪЖДАНЕ
Целта на оперативното лечение на уролитиазата е пълно остраняване на камъка, като се използват минимално инвазивни техники. Технологичният
напредък в ендоурологията доведе до нарастване
приложението и разширяване на показанията на
ретроградната интраренална хирургия (RIRS) при лечение на конкременти в горния уринарен тракт. Различните видове техники на лазерна литотрипсия на
конкременти в бъбрека включват „фрагментация” на
камъка и екстракция чрез кошничка на по-големите
фрагменти или „дъстинг” – разпрашаване на камъка
до много малки фрагменти, които се оставят на спонтанна елиминация (<1–2 mm). [7] Теоретично целта
на „дъстинга” е да намали влизанията и излизанията в
кухинната система на бъбрека, които са необходими
при екстракцията на фрагменти с кошничка, да намали оперативното време и възможните наранявания
30
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Таблица 2. Резултати
Резултати
Ефективност след една процедура (n, %)

Дъстинг
66 (83.5%)

Фрагментация
108 (91.5%)

p-value
0.158

Средно оперативно време (min±SD)

42.45±11.735

55.34±16.324

0. 001

Среден болничен престой (дни±SD)

2.36±0.8

2.38±1.0

0.792

85(72.0%)
33(28.0)

48 (61.0%)
31(39.0%)

0.001

40(33.9%)
98(83.1%)

49(62.0%)
72(92.4%)

0.000
0.083

3(3,8%)

1(0,8%)

0.126

0(0%)

1(1,3%)

0.437

5(6,3%)
4(5.1%)

4(3.4%)
2(1.7%)

0.282

Тип конкременти (n, %)
y Солитарен конкремент
y Множествена литиаза
Постоперативен дренаж (n, %)
• Stent JJ
Използване на UAS (n,%)
Допълнителни процедури (n, %)
y URS
Интраоперативни усложнения (n, %)
y Хеморагия
Постоперативни усложнения (n, %)
y Фебрилитет
y Бъбречна колика

да създават все по мощни лазери с по-голяма мощност и честота, с цел подобряване на ефективността
на литотрипсията. [13,14]
По-голямата ефективност на фраментацията и
екстракцията с кошничка, е свързана и с по-дълго
оперативно време. В нашето проучване средното
оперативно време беше сигнификантно по-дълго
за групата с фрагментация и екстракция на фрагментите с кошничка - 55.34 min. спрямо 42.45 min за
групата на „дъстинг”. Подбни резултати докладват и
Ahmed R. El-Nahas - 91 min за фрагметация и 76 min
за „дъстинг”), а Humphrey et al. съобщават, че оперативното време за фрагментация и екстракция с кошничка е 37.7 min по-дълго от времето нужно за „дъстинг”. [9,10] По-дългото оперативно време оскъпява
операцията, освен това на ден могат да преминават
по-малко пациенти, което увеличава и забавя листата
на чакащите. [15] За извършването на фрагментация
и активна екстракция на фрагментите е необходим
по-голям набор от консумативи - кошнички и UAS.[8]
UAS позволява многократно да се влезе и излезе от
кухинната система на бъбрека без да се нарани уретера същевременно намалява и интрареналното налягане по време на операция. Но не всеки път може
да се постави UAS, а и в някои случай поставянето

му може да доведе до увреждания на уретера.[16,17]
В нашето проучване беше регистрирано интраоперативно усложениние – хеморагия при 1 пациент
(1,3%) от групата на фрагментация и 0% интраоперавини усложенения за „дъстинг” групата; (p<0.437).
Като главно преимущество на „дъстинг” техниката
е извършване на литотрипсията само с едно въвеждане на флексибилния уретерореноскоп в кухинната
система на бъбрека.[9] При извършване на „дъстинг”
не е необходим UAS, уретерореноскопа може да се
въведе само по водача, което намалява рисковете от
интраоперативни усложнения. В нашето проучване
при „дъстинг” техниката имахме 0% интраоперативни усложнения. Но все пак използването на уретерален шафт, намалява интракухинното налягане в
бъбрека и може да намали постоперативните усложнения като постоперативен фебрилитет и уроинфекция. [18] В нашето проучване постоперативния
фебрлитет беше по-чест в „дъстинг” групата – 6,3 %
спрямо 3,4% за групата на фрагментация и есктракция с кошничка. Следоперативната бъбречна колика
беше по-честа при „дъстинг” групата – 5.1% спрямо
1.7% за групата с фрагментация; p<0.282. Интра – и
постоперативните усложнения бяха овладяни с консервативна терапия, но все пак при 3.8% от пациен31
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

тите, при които е приложена „дъстинг” техниката, се
наложи извършване на URS.
Препоръките на Европейската Асоциация по Урология (EAU guidelines) при хирургично лечение на
уролитиаза сочат, че „дъстинг” техниката трябва да се
използва при по-малки до средни камъни. [19] Cho et
al. препоръчват техниката на „фрагментация”, особено за големи камъни, защото при „дъстинг” техниката
с разпрашаването на камъните до множество малки
фрагменти, те влошат визуализацията и възпрепятстват процедурата. Това е хипотеза и не се основава
на пряко сравнително проучване.[3] Въпреки че „дъстинг” техниката е сравнително нова, тя бързо добива
популярност. Скорошно проучване представя интересни данни – 2/3 от 400 уролози от 44 държави, вече
са използвали „дъстинг” техниката по време на RIRS.
Въпреки това, клиничните данни дали „дъстинг” техниката превъзхожда традиционната – фрагментация
и екстракция на фрагментите с кошничка, все още са
ограничени. [20]
Ефективността на „дъстинг” техниката може да бъде
повлияна от множество фактори: големина и химичен състав на камъка, анатомия на пиелокаликсната
система. Най-подходящи за „ дъстинг” са малки и „меки”
камъни, като уратните. Последните лесно се поддават
на разпрашаване на много малки парчета подходящи
за спонтанна елиминация. [21]
Друго интересно проучване е на Lee et al., те сравняват двете техники, при 172 пациенти използват
фрагментация с екстракция с кошничка, а при 76 „дъстинг” със спонтанна елиминация. Оперативното време, ефективността и следоперативните усложнения в
двете групи са сравними. Недостатък на проучването
е, че не проследяват пациентите и не извършват контролни изследвания за остатъчни фрагменти. [11] Въпреки че се очаква спонтанна елиминация след успешен „дъстинг”, остатъчните фрагменти понякога водят
до клинично значими симптоми : болка, обструкция
и рецидив. „Дъстинг” е много атрактивна техника, но
не винаги е удачна. При „твърд” конкремент и малки
размери е по-добре да се извърши фрагментация и
активна екстракция с кошничка, без да останът малки фрагменти. Трябва да се отбележи, че изборът на
техника трябва да бъде съобразен с крайната цел на
хирургичното лечение на уролитиазата - да се отстрани напълно камъка и да се намали шанса за рецидив,
като не се оставят остатчни фрагменти. [22,23]

Резултатите от анализa на нашите данни показват,
че двете техники на литотрипсия при RIRS - „дъстинг”
и фрагментация с активна екстракция на фрагментите, са ефективни и безопасни методи за лечение на
камъни в горния уринарен тракт. Ефективността на
техниката на литотрипсия с фрагментация и екстракция с кошничка е по –висока, за сметка на по-продължителното оперативно време , „Дъстинг” техниката за
литотрипсия е с по-кратко оперативно време, но с
по-чести следоперативни усложнения.
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ния антиген 20.2 ng/ml при група А, спрямо 12,78 ng/ml група В, p=0,054. В групата на пациентите, при които се извърши таргетна биопсия (група В) 39.1% са имали
една или повече негативни простатни биопсии, докато в група А - 13.3% са имали
предшестваща такава, p=0.000. Установи се статистически значими разлика при
диагностицирането на неопластичен процес в простатната жлеза 41.6% от група А,
спрямо 65.2% от група В, p=0.033.
По отношение на своята безопасност и при двете групи пациенти не се установиха
интраоперативни усложнения. При постоперативните усложнения се отчете фебрилитет над 38,5° при 16 (7,1%) от пациентите със системна биопсия, като състоянието беше овладяно с медикаментозна терапия. Не се установиха статистически
значими разлики в средния болничен престой между двете групи.
Заключение: Трансперинеалната МРТ/УЗ насочена биопсия притежава по-висока ефективност при диагностициране на простатен карцином, в сравнение със
стандартната трансректална биопсия. В същото време таргетната биопсия представлява безопасна процедура с нисък процент на интра- и постоперативни усложнения.

the diagnosis of neoplastic process in the prostate gland was found in 41.6% of group A,
compared to 65.2% of group B, p = 0.033.
In terms of safety, no intraoperative complications were identified in both groups of patients. Post-operative complications reported fever above 38.5 ° in 16 (7.1%) patients
with systemic biopsy, and the condition was managed with drug therapy. There were no
statistically significant differences in the average hospital stay between the two groups.
Conclusion: Transperineal MRI / US guided biopsy is more effective in diagnosing prostate cancer than standard transrectal biopsy. At the same time, a targeted biopsy is a safe
procedure with a low rate of intra- and postoperative complications.
Key words: Target biopsy, systemic biopsy, prostate cancer

Ключови думи: таргетна биопсия, системна биопсия, рак на простатата;
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ВЪВЕДЕНИЕ

РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

Въведение и цел: Доскорошен стандарт за поставяне на хистологична диагноза, при пациенти със съмнение за простатен карцином, беше извършването на
трансректална ехографски насочена (TRUS) 10-12 точкова биопсия на простатната
жлеза. Иследванията върху диагностичната стойност на метода обаче, установиха
неговата ниска чувствителност, поради възможността за пропускане диагностицирането на малки по обем карциноми на простатата. С усъвършенстването на
технологиите, магнитнитно резонансната томография намери ключово място, като
средство в откриванто на суспектни лезии за простатен карцином. Комбинирайки
възможностите на ехографията и магно-резонансните изображения стана възможно извършването на прецизно-насочена простатна биопсия.
Целта на това проучване е да се сравни ефективността и безопасността от извършването на системна трансректанла ехографски насочена простатна биопсия
с трансперинеална МРТ/УЗ насочена биопсия на простата.
Материал и методи: За периода от февруари 2019 до февруари 2020 година, се
извърши ретроспективно сравнително проучване при 295 пациента със съмнение
за простатен карцином, които бяха разпределени в две групи. При 226 пациента
(група А) се извърши системна трансректална ултразвук насочена простатна биопсия, а при 69 пациента (група В) - трансперинеална МРТ/УЗ насочена биопсия
на простата. Основни показания на извършването на простатна биопсия бяха
завишени стойности на PSA, находка при ректално дигитално изследване и/или
суспектна зона от мпМРТ на простатната жлеза.
Резултати: Предоперативните данни на пациентите бяха сравними в двете групи.
Не се установи статистически значими разлика в стойностите на просто-специфич-

Objective: A recent standard for histologic diagnosis in patients with suspected prostate cancer was performing a transrectal ultrasound (TRUS) 10-12 core prostate biopsy.
However, different studies on the diagnostic value of the method have revealed its low
sensitivity, due to the possibility of omitting the diagnosis of small prostate carcinomas.
With the advancement of technology, magnetic resonance imaging has found a key role
in the detection of suspected prostate cancer lesions. Combining the capabilities of ultrasound imaging and magnetic resonance imaging, precision-focused prostate biopsy
was made possible.
The objective of this study is to compare the efficacy and safety of performing systemic transrectal ultrasound-guided prostate biopsy with transperineal MRI / US-guided
prostate biopsy
Material and methods: From February 2019 to February 2020, a retrospective
comparative study was conducted in 295 patients with suspected prostate cancer who
were divided into two groups. Systemic transrectal ultrasound-guided prostate biopsy
was performed in 226 patients (group A), and transperineal MRI / ultrasound-guided
prostate biopsy was performed in 69 patients (group B). Main indications for prostate
biopsy were elevated PSA values, findings in rectal digital examination and / or mpMRI
suspected lesion in prostate gland.
Results: Preoperative patients data were comparable in the two groups. There was no
statistically significant difference in the values o f the PSA - 20.2 ng / ml in group A, compared to 12.78 ng / ml in group B, p = 0.054. In the group of patients who underwent
targeted biopsy (group B), 39.1% had one or more negative prostate biopsies, while in
group A, 13.3% had a previous one, p = 0.000. A statistically significant difference in
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ност и процента на откриване на простатен карцином
[6-10].
С развитието в посока на повишаване на чувствителността и специфичността на образните методи за
диагностика, се установи възможността с Магнитно
Резонансна Томография (МРТ) да се откриват малки
по размер, съмнителни за карцином зони в простатата. 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 МРТ и ултразвука, 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 простатни карциноми и в
частност на клинично значимите карциноми (csPCa).
Целта на това сравнително проучване е да се установи ефективността и безопасността между трансректалната 10-12 точкова ултразвук насочена биопсия и трансперинеалната МРТ/УЗ таргетна биопсия
на простатната жлеза.

С въвеждането на трансректалната биопсия на
простатата под ехографски контрол през 1989 година от Hodge et al. [1] се промени диагностичния подход при пациенти със суспектни данни за простатен
карцином. Доскоро извършването на трансректална
ехографски насочена (TRUS) биопсия на простатната
жлеза беше стандарт за поставяне на хистологична
диагноза, при пациенти със съмнение за простатен
карцином.
Този вид техника обаче, притежава няколко недостатъка. Първо, ограниченото количеството на
тъканните проби, получени чрез биопсия, могат да
пропуснат ракови клетки. Второ, диагностичната точност на простатната биопсия при диагностиката на
простатния карцином е неясна. Различни 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. [2]
Поради тези причини през годините са обсъждани различни техники и схеми на биопсия [3-5]. От
началото на XXI век различни автори са предлагали
разширени схеми за простатна биопсия (12-точкова,
сатурационни биопсични схеми, таргетни простатни
биопсии), с цел повишаване на диагностичната ù точ35
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цинска академия, София, за извършването на МРТ/ ултразвук 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 координати да се извърши пункция.
При всички пациенти от група В процедурата се извърши под спинална анестезия. Пациентите се поста-

Извършихме ретроспективен анализ на медицинските данни на 295 пациента за периода от февруари 2019 година до месец февруари 2020 година, при
които се извърши биопсия на простатната жлеза в
Клиника по Ендоурология и ЕКЛ на Военномедицинска академия, София. При 226 пациента (76,6%) беше
извършена системна трансректална ехографски насочена простатна биопсия, а при 69 пациента (23,4%) се
извърши трансперинеална МРТ/УЗ насочена простатна биопсия. Основните показания за извършването
на системна трансректална простатна биопсия, бяха
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. При
пациентите, при които се извърши таргетна биопсия,
задължително условие беше наличието на суспектна
лезия в простатната жлеза класифицирана по PI-RADS
от 3 до 5 след направен мпМРТ на малък таз.
Предоперативните изследвания включваха анамнеза и физикален статус, лабораторни изследвания
(урина, кръвна картина, биохимия) оценка на анестезиологичния риск по ASA, както и образна диагностика (ехография). Обема на простатната жлеза се определи на база ехографско измерване. (Табл. 1)
При първата група пациенти (група А), при които
се извърши 10-12 точкова системна ехографски насочена простатна биопсия, процедурата се извърши
в положение за литотомия или лява латерална позиция - в зависимост от предпочитанията на оператора. Процедурата се изпълни под локална анестезия с
интраректално приложение на лидокаинов гел в съчетание с невролепт аналгезия. За извършването се
използа трансректален трансдюсер 5-7,5 Hz.
При всички пациенти от група В, в амбулаторни
условия, преди постъпването в клиниката за извършване на fusion биопсия, беше извършен мпМРТ 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.
Ултразвукова апаратурата, която използваме в
Клиниката по Ендоурология и ЕКЛ, на Военномеди-
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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. След приключване на процедурата, апаратурата позволява автоматично попълване на биопсичен протокол, както и възможност за неговото
записване върху различен вид носители.
И при двете групи А и В използвахме 18-G биопсични игли осигуряващи размер на пробата 22 mm.
В клиниката работим с автоматичен биопсичен пристолет (BARD Magnum, USA) за вземане на биопсичните
проби.
Извършхме сравнителен анализ на предоперативните характеристики на двете групи пациенти, както
и ефективността и безопасността при двете групи
простатни биопсии. Ефективността на методите се определи по процентното отношение диагностицирани
простатни карциноми и частта на клинично значими
карциноми от тях. Безопасността на методите беше
определяна по честотата на интра- и постоперативните усложнения.
Статистическият анализ беше извършен с SPSS
v.25.0 (SPSS Corporation, USA). Приложени бяха Ficher’s
exact test и Chi-square test за сравнение на категорийни променливи и Student’s t-test за сравнение на метрични променливи. Стойност на p<0.05 беше считана
за статистически значима.

вят 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 MicroTouch Stabilizer ) позволяващо фиксирането на трансректалния трансдюсер и съотвеноно образ в желаната позиция за извършване на биопсията
На поставения стабилизатор прикрепваме степер
за транспериална биопсия ( AccuCARE EX 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.2)
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.
На работната позиция операторът и асистентът
слива в реалното време TRUS изображението с МРТ
модел, който включва простатния контур с лезиите
обект на интерес. След синхронизирано на образа
изображението позволява TRUS изображението да се
придвижва едновременно с МРТ образ.
Операторът започва с биопсии, насочени към
центъра на суспектите лезии (зони на интерес), след
което се извършва 6 или 10 точкова систематична

Фиг.1. BK3000 Ultrasound powered by Analogic (bk Medical,
Massachusetts, USA)
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Фиг. 2. AccuCARE EX Stepper
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усложнения. При пациентите със системна биопсия
се наблюдава статистически значима разлика по отношение на постоперативните усложнения. При 16
пациента (7,1%) от група А беше установен фебрилитет над 38,5° градуса, който беше овладян по време
на болничния престой с медикаментозна терапия. В
групата с пациенти, на които се извърши таргетна биопсия, не са отчетени постоперативни усложнения.
Не се установиха статистически значими разлики в средния болничен престой между двете групи.
(Табл. 2)

Предоперативните характеристики на пациентите
бяха сравними в двете групи, с изключение на установената статистически значима разлика във възрастта
на двете групи пациенти. Пациентите при които се извърши таргетна биопсия на простата жлеза, бяха на
средна възраст 65.9 години в сравнение с пациентите,
при които се извърши трансректална биопсия 71.5 години, p=0.000. Не се установи статистически значими
разлика в стойностите на просто-специфичния антиген в двете групи (20.2 ng/ml при група А, спрямо
12,78 ng/ml при група В, p=0,054) В групата от пациенти, при които се извърши таргетна биопсия 39.1%
са имали една или повече негативни простатни биопсии, докато в група А 13.3% са имали предшестваща
такава, p=0.000. (Табл. 1)
Установи се статистически значими разлика при
диагностицирането на неопластичен процес в простатната жлеза - 41.6% от група А, спрямо 65.2% от група В. При пациентите с диагностициран карцином
посредством Fusion биопсия, 36.9% се класифицират
като low-risk Ca, спрямо 29.7% при TRUS биопсията.
По отношение на своята безопасност и при двете
групи пациенти не се установиха интраоперативни

ОБСЪЖДАНЕ
Доскорошен стандарт при диагностициране на
простатен карцином беше извършването на трансректалната ултразвуково насочена (TRUS) 10–12
точкова системна биопсия. Тази биопсия обаче 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. По този начин,
системната TRUS биопсия често води до пропускане диагностицирането на малки по размер туморни
формации, което определя нейната ниска чувствителност. Някои изследователи посочват в допълнение,

Таблица 1.Предоперативни характеристики
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наличието на лезии в предната част на простатата,
като ограничение при самостоятелното извършване
на TRUS биопсия, поради неблагоприятното разположение на лезията спрямо трансректалния достъп [11]
През 1983 година в своя доклад Hricak et al [12]
описват абнормален 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 мулти-параметричния магнитно-резонансен томограф за откриването на лезии в простата. Тези резултати оказват влияние за по-нататъшно въвеждане
на методите при биопсия на простатата - използвайки
МРТ [13-16].
През 2002 година в Бостън, САЩ Kaplan et al. [17]
за първи път осъществяват МРТ/УЗ сливане на образа
за извършването на насочена простатна биопсия. Технологията от сливането на двата образа съчетава предимството от превъзходната диагностична точност на
МРТ с добре познатата практично - трансректалната
ултразвукова биопсия.
В настоящото ретроспективно нерандомизирано
проучване сравнихме ефективността при извършването на простатна биопсия посредством стандартен

трансректален достъп и трансперинеален достъп използвайки сливане на образите от МРТ на пациента
с ултразвук - таргетна биопсия. Предоперативните
характеристики на пациентите в двете групи бяха
сравними, с изключение на възрастта. Пациентите
при които се извърши таргетна биопсия на простата
жлеза бяха на средна възраст 65.9 години в сравнение с пациентите, при които се извърши системна
трансректална биопсия 71.5 години, p=0.000.
В нашата серия пациенти МРТ/УЗ таргетна биопсия показва по-висока ефективност сравнена със
системната трансректална биопсия, като се установи
статистически значима разлика. (65,2% спрямо 41,6%.
P=0.033) При пациентите с диагностициран карцином
посредством Fusion биопсия, 36.9% се класифицираха
като low-risk Ca, спрямо 29.7% при TRUS биопсията.
Tae et al . [18] в свое проучване докладват сходна
честота на откриване на простатен карцином при
МРТ/УЗ насочена биопсия спрямо системна биопсия
(57,3% спрямо 41.3%), но клинично значим карцином
е установен съответно в 41.3% спрямо 26.7%. Andras
et al. [19] 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.

Таблица 2. Постоперативни показатели

Предоперативни характеристики

Standart Biopsy /А/

Target Biopsy /В/

p-value

Средна възраст (години ± SD)

71.5 ± 7.23

65.9 ± 7.22

0.000

Body Mass Index (SD)

30.1 ± 2.97

Среден предоперативен серумен хемоглобин (nmol/l ± SD)

146.5 ± 13.9

148.5 ± 14.9

0.300

y Class I
y Class II
y Class III
Простато-специфичен антиген (ng/ml ± SD)

30.1%
38.1%
31.9%
20.2 ± 31.3

27.5%
50.7%
21.7%
12.78 ± 10.7

0.475

Обем на простатна жлеза (см³ ± SD)

46.91 ± 10.8

46,8 ± 11,4

0.976

Постоянен уретрален катетър

5,3%

4,3%

0,751

Налична находка при Ректално Дигитална Изследване

38,1%

46,4%

0,218

Предхождаща негативна простатна биопсия

13,3%

39,1%

0,000

Повече от една предхождаща негативна простатна биопсия

1,8%

14,5%

0.000

ASA
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29.8 ± 3.02

0.540

0.054

Постоперативни показатели

Standart Biopsy /A/

Target Biopsy /B/

p-value

Среден постоперативен серумен хемоглобин (nmol/l ± SD)

145.4 ± 13.9

146.9 ± 14.3

0,062

Средено оперативно време (минути ± SD)

18,4 ± 1,83

31,1 ± 7,9

0,000

29.7%
23.4%
34.0%
4.2%
8.5%

50.0%
15.2%
19.5%
6.5%
8.6%

0.042

14,2%
9,7%
17,7%

21,7%
13,0%
31,9%

7,1%
2.15 ± 0.75

0%
2.0 ± 0.0

Gleason score
y 3+3 =6
y 3+4 =7
y 4+3 =7
y 4+4 =8
y 5+4 =9
Локализация на карцином
y Ляв лоб
y Десен лоб
y Двата лоба
Постоперативни усложнения
y Фебрилитет >38.5 C
Среден болничен престой (дни ± SD)

39

0.000

0.023
0.100
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В друго проучване за ефективността при fusion биопсия Shoji et al [20] публикуват резултати от извършването на трансперинеална МРТ/ултразвук насочена
биопсия, с общата честота на откриване на рак - приблизително 70%.
Сравнителния анализ на безопасността на двата
метода в настоящето проучване не установи разлика
в честотата на интраоперативните усложнения, като
и в двете група не се установиха такива. Наличие на
сигнификантна разлика се установи с постоперативните усложнения, като при 16 пациента (7.1%) с TRUS
биопсия беше налице постоперативен фебрилитет
над 38.5 градуса , в сравнение с таргетната биопсия,
при която при нито един пациент не разви постоперативно усложнение. Tози процент на усложнения
корелира с резултати от Efesoy O et al. [21], при които
постоперативен фебрилитет се установява при 4.7%
от пациентите след TRUS биопсия. При всички пациенти включени в нашето проучване, усложненията се
овладяха с медикаментозна терапия. В двете групи не
се установи статистически значима разлика в спада
на хемоглобин измерен постоперативно 145.4 ± 13.9
при група А, съотвено 146.9 ± 14.3 в група В, p=0,062.
В изследваната серия пациенти, сигнификантна
разлика се установи в средното оперативно време
при двете групи, като при fusion биопсиите то беше
31.1 минути спрямо 18.4 минути при стандартната биопсия, p=0.000. Tези резултати вероятно са свързани
с необходимостта от време, за софтуерното обработване на изображенията от МРТ на пациента и ултразвуковия образ.
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РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

Въведение. Костната тъкан притежава мощен капацитет за регенерация като част
от възстановителния процес при нарушаване на нейния интегритет или в процеса
на ремоделиране. Паралелно с този факт литературните данни сочат, че 5-10% от
всички фрактури завършват със забавено срастване или несрастване. Клиничната
значимост на проблема се определя от нарастващия процент на случаите, изискващи комплексен подход и проучванията, фокусиращи вниманието върху генетичната
предразположеност към тези компликации. Лечението им се основава на различни
биологични и биофизични методи, доказали във времето своята ефективност.
Цел. Да се представят резултатите от приложението на концентриран костно-мозъчен аспират при пациенти със забавено срастване или несрастване на дългите
тръбести кости.
Материал и метод. Настоящата серия включва 10 пациенти, със забавено
срастване или несрастване на дългите тръбести кости, при които е използван концентриран костно-мозъчен аспират. Хирургичната техника е минимално инвазивна и включва перкутанно приложение на аспирата под рентгенов контрол.
Резултати. Костно срастване е постигнато в 100% от случаите между 3-ти и 6-ти
месец. При 80% от пациентите то е настъпило след първата интервенция, а при
останалите 20% след повторна такава. В серията не се отчитат ектопична осификация, следоперативна инфекция или типичните усложнения в донорската област,
свързани с конвенционалната автоложна костна пластика.
Заключение. Перкутанното приложение на концентриран костно-мозъчен
аспират е минимално инвазивна техника, стимулираща костната регенерация в
случаите на забавено срастване и несрастване. Липсата на усложнения от страна на
донорското място, краткият болничен престой и добрите резултати демонстрират
ефикасността и безопасността на метода, въпреки малката по обем серия.

Introduction. Bone tissue has a remarkable regeneration capacity as a part of the repair
process in the event of a violation of its integrity or in the process of remodeling. Parallel to
this fact, the literature shows that 5-10% of all fractures fail to heal and develop delayed
union or non-union. The clinical significance of the problem is determined by the increasing percentage of cases, requiring a combined approach and studies, focusing attention
on the genetic predisposition to these complications. Their treatment is based on various
biological and biophysical methods that have proven their effectiveness over the time.
Aim. To present the results of the use of concentrated bone marrow aspirate in patients
with delayed union or non-union of long bones.
Material and method. The present series includes 10 patients with delayed union or
non-union of long bones in which concentrated bone marrow aspirate is used. The surgical technique is minimally invasive and involves the percutaneous injection of aspirate
under X-ray control.
Results. Bone healing was achieved in 100% of cases between the 3rd and the 6th
month. In 80% of patients, it occurred after the first intervention and in the remaining
20% after a second one. The series does not report ectopic ossification, postoperative infection, or the typical donor site complications associated with conventional autologous
bone grafting.
Conclusion. Percutaneous injection of concentrate bone marrow aspirate is a minimally invasive technique that stimulates bone regeneration in cases of delayed union and
non-union. The lack of donor site complications, short hospital stays and the good results
demonstrate the efficacy and safety of the method, despite the small series.

Department of orthopedics, trauma and reconstructive surgery
Military Medical Academy, Sofia

Key words: delayed union, non-union, stable osteosynthesis, long bones, bone marrow aspirate.

Ключови думи: забавено срастване, несрастване, стабилна остеосинтеза, дълги
тръбести кости, костно-мозъчен аспират.
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ВЪВЕДЕНИЕ

циенти компликацията е настъпила след оперативно
лечение - интрамедуларна остеосинтеза при осем пациенти (80%) и екстрамедуларна фиксация при двама
(20%). В 8 случая (80%) извършената в проучването
интервенция е първа, а при двама болни тя е поредната. В серията, предоперативно е извършен клиничен преглед и лабораторни тестове (левкоцити, СУЕ и
CRP) за отхвърляне на инфекция.
Хирургичната техника включва вземане на 60 или
120 ml костно-мозъчен аспират от илиачното крило
със специфичен за целта инструментариум. Последва
центрофугирането му в центрофуга на Zimmer-Biomet
(GPS III) на 3200 оборота за 15 минути. Полученият
концентрат от 6 или 12 ml се прехвърля в спринцовка. В областта на костния дефект се прави една,
а при нужда две “stab” инцизии. С распаториум около
костните краища се създава мекотъканен “джоб”. Фиброзната тъкан в дефекта не се отстранява. Под рентгенов контрол се извършва интра- и интерфокално
приложение на аспирата. Въвеждането на кКМА става
бавно, като след пълното му инжектиране се изчаква
около минута преди да се извади троакарът. Кожната
рана се зашива с единичен шев. В 6 случая (60%) са
използвани 12 ml кКМА, а в останалите 4 случая (40%)
6 ml. При 8 пациенти интервенцията е била еднократна. При двама са извършени две процедури през 2,5
месеца.		

Независимо от напредъка в съвременната ортопедия и травматология, състояния като забавеното костно срастване и несрастване остават предизвикателство. Редица медико-социални фактори, като промяна
във фрактурната епидемиология, продължителността
на живот и повишените функционални изисквания
допринасят в голяма степен за клиничната значимост на проблема. Наличните в литературата данни,
анализиращи успеваемостта на отделните биологични и биофизни методи акцентират върху нуждата от
индивидуален подход в тези случаи. Перкутанното
приложение на концентриран костно-мозъчен аспират (кКМА) представлява минимално инвазивна оперативна процедура. Тя е алтернатива на класическата
автоложна костна пластика и позволява стимулиране
на костната регенерация в случаите със стабилна остеосинтеза и липса на инфекция.
Цел. Да се представят резултатите от приложението на концентриран костно-мозъчен аспират при
пациенти със забавено срастване или несрастване на
дългите тръбести кости.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
За период от 5 години в Катедрата по ортопедия,
травматология и реконструктивна хирургия на ВМА
- София са оперирани 10 пациенти. Три от тях са
жени, а останалите 7 мъже на средна възраст 39,5 г.
(36-60). Критериите за подбор на пациентите включват: възраст между 18 и 60 г.; стабилна остеосинтеза;
дефект под 10 мм; липса на инфекция; олиго- или атрофично несрастване; забавено срастване; интактно
мекотъканно покритие. Изключващите критерии са:
онкоболни пациенти; такива с патологични фрактури; възраст над 60 г.; наличие на анемия; инфектирано несрастване. Нозологичните единици включват
6 случая (60%) с несрастване (диафизарно) и 4 (40%)
със забавено срастване (метадиафизарно - 2 и диафизарно - 2). Несрастванията са определени според
класификацията на Weber и Cech като атрофични при
двама пациенти (20%) и олиготрофични при 4 (40%).
Според NUSS, в осем случая оценката е до 25, а в два
тя е между 26 и 50 (30 и 32). Разпределeнието според
засегнатата кост е следното: в 7 случая (70%) - тибия,
в 2 - хумерус (20%) и в един - фемур (1%). Първичната травма при 7 пациенти е била закрита фрактура, а
при трима - открита (GA I - 2, GA II -1). При всички па-

РЕЗУЛТАТИ
Срокът на следоперативно проследяване е между
12 и 24 месеца (средно 16,2 м.). Резултатите са отчетени рентгенографски и клинично. Контролни рентгенографии са извършвани рутинно през 3 месеца (±
20 дни) до 12-ия месец, а след това през 6 месеца до
втората година. Възприетите рентгенологични и клинични критерии за консолидация са: примостяващ
калус; частично или пълно заличаване на фрактурните линии на 3 от 4 кортикалиса; липса на разхлабване
на синтезата; опороспособност на крайника; липса на
патологична подвижност и липса на болка. Консолидация е била постигната в 8 случая (80%) след първата интервенция, а при двама пациенти след втората
процедура. При всички пациенти клиничните данни
за костно срастване предхождат рентгеновите. Рентгенологично срастване е отчетено между 3-ти и 6-ти
следоперативен месец.
(Фиг. 1а-г). Резултат от приложението на концен43
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триран костно-мозъчен аспират при пациенти със
забавено срастване на дългите тръбести кости.
В серията не е диагностицирано развитие на ектопична осификация или постоперативна инфекция.

спрямо 5,3-31% сериозни усложнения при класическата автоложна костна пластика (5, 6, 7,12,13). Освен
това някои проучвания върху автогенния костен присадък показват, че едва 15% от клетъчните единици
в него преживяват трансплантацията (14). Преживяемостта на клетъчните единици и тяхната концентрация е ключов момент и в настоящата техника. Поради
тези факти техниката на вземане, обработка на аспирата и коморбидността на пациента са от първостепенно значение за успешния резултат. Друг важен аспект е изборът на донорско място и подготовката на
реципиентното ложе. В нашата серия сме използвали
предната част на илиачното крило, поради лесната му
достъпност и доказаните в биологично отношение
преимущества (15,16). За разлика от други автори, ние
не сме отстранявали фиброзната тъкан между костните ръбове. Хистологични проучвания доказват наличието в нея на клетки, чиято стимулация води до
прякото им участие в костната регенерация (17). Един
от важните показатели, оценяващи ефикастността на
техниката, е периодът от интервенцията до появата
на рентгенови данни за костно срастване. Разликата с
други проучвания обясняваме, с по-големия времеви
интервал между контролните прегледи в настоящата
серия (7,10,18). В допълнение, пациентите в серията с никотинова зависимост демонстрират по-дълъг
период на консолидация в сравнение с непушачите.
Анализът обаче показва липсата на статистически
значима разлика във времето за консолидация (р >
0.05). Минимално инвазивният характер на техниката
намалява риска при тези пациенти от потенциалните
компликации, свързани с конвенционалните техники. Тези усложнения са последствие от негативния
ефект на никотиновата зависимост върху процеса на
костно и мекотъканното зарастване (19). Недостатък
на настоящето проучване е невъзможността за определяне концентрацията на мезенхимно-стромални
единици в аспирата. Отделни проучвания съобщават
за пряката зависимост между нея и крайния резултат
(5,7,12). Независимо от този факт, резултатите в серията са съизмерими с тези на други автори, използващи
и двете форми на КМА (5, 7, 8, 9).

ОБСЪЖДАНЕ

а)

г)

б)

в)

Фиг. 1а-г. Резултат от приложението
на концентриран костно-мозъчен
аспират при пациенти със забавено
срастване на дългите тръбести кости.

д)
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Костният скелет притежава мощен капацитет за
регенерация, като част от възстановителния процес
при нарушаване на неговия интегритет или в процеса на ремоделиране. В клиничната практика обаче,
усложнения като забавено срастване и несрастване
според повечето автори възлизат на 5-10% (1). Не
липсват и серии, демонстиращи значително по-висок
процент на тези компликации (до 25%), въпреки натрупаните познания за биологичните и биомеханични аспекти на костното срастване (2,3). В глобален
мащаб значимостта на проблема представлява сериозна тежест за здравноосигурителната система и демонстрира нуждата от персонализация на лечебния
подход. Поведението в тези случаи зависи от темпа на
костна регенерация, типа несрастване, стабилността
на остеосинтезата, наличието на инфекция, състоянието на меките тъкани, придружаващите заболявания, наличието на вредни навици и изискванията на
пациента (4). Съвременните стратегии за стимулиране и подпомагане на костната регенерация включват
широка гама от биологични и биофизични методи (1).
Последните, макар и доказали своята ефективност, не
са първи избор. Биологичните методи и в частност
оперативните интервенции с използване на автогенен костен присадък или различните видове костни заместители имат водещо значение. Натрупаният
опит с различните варианти на тези процедури постепенно определя техните индикации и измества акцента към някои минимално инвазивни техники. Сред
тях е и перкутанното приложение на КМА в различните му форми или комбинации (5, 6, 7). В своите серии
Сonnolly и Healey съобщават за срастване в 78-95% от
случаите след перкутанно приложение на неконцентриран КМА в обем от 50 до 150 ml (8, 9). Използваният в серията кКМА е в значително по-малък обем
(6 до 12 ml), а обработката му в центрофуга осигурява голяма концентрация на прогениторни клетки в
сравнително малък обем. Клиничното му приложение
демонстрира съизмерим ефект със „златния стандарт“
при статистичеки по-нисък процент на компликации
в донорското място - 0-2% незначителни усложнения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Перкутанното приложение на кКМА е минимално
инвазивна техника, стимулираща костната регенерация в случаите на забавено срастване и несрастване.
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Липсата на усложнения от страна на донорското място, краткият болничен престой и добрите резултати
демонстрират ефикасността и безопасността на метода, въпреки малката по обем серия.
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Unilateral spinal anesthesiа for
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study between 6 mg hypobaric
and 6 mg hyperbaric bupivacaine

V. Dimov1, E. Odiseeva1, V. Dimitrov1, V.Stefanov2, V. Rusimov2, N.
Petrov1

РЕЗЮМЕ:

ABSTRACT:

Въведение: Колянната артроскопия е една от най-често извършваните процедури в амбулаторни условия. Основната цел при избора на анестезия в амбулаторни условия е да се снижат до минимум периоперативните анестезионни
усложнения, което би позволило по-ранно изписване на пациента. Унилатералната
спинална анестезия е техника с ниска честота на периоперативни усложнения, като
приложението на ефективно ниска доза би ги снижило до минимум.
Цел: Клинично сравнение между 6 mg хипобарен 0,25% и хипербарен бупивакаин
0,5% за нискодозова унилатерална спинална анестезия при колянна артроскопия.
Материали и методи: Извърши се проспективно рандомизирано проучване
върху 40 пациента, подлежащи на колянна артроскопия с приложение на турникет. При 20 от пациентите бе приложен интратекално 6 mg хипобарен бупивакаин
0,25% (Група 1), а при останалите 20 – 6 mg хипербарен бупивакаин 0,5% (Група 2). Оценени са: височината, теглото и BMI на пациента, продължителността от
времето на пункция до края на оперативнатата интервенция, сетивния и моторния
блок, след обръщане на пациента по гръб (15 минути от въвеждането на локалния
анестетик) и в края на оперативната намеса; минимално измерената стойност на
MAP; минималната пулсова честота, необходимостта от допълнителна медикация,
наличието на глобус везикалис, гадене и повръщане в слеоперативния период.
Резултати: При пациентите в Група 1 се наблюдава средно ниво на сетивния
блок – Th10, а в Група 2 -Тh8 (p-value=0,009). В група 2 се установи лекостепенно
по-изразен моторен блок (p-value=0,520). В група 1 се наблюдаваха 3 случая на
частичен контралатерален моторен блок на 15 минута от въвеждането на анестетика и 4 случая на частичен контралатерален моторен блок в края на оперативната

Introduction: Knee arthroscopy is one of the most commonly performed procedures
in ambulatory settings. The primary goal of choosing an anesthesia in the ambulatory
settings is to reduce perioperative anesthesia-related complications that could provide
faster discharge of the patient. Unilateral spinal anesthesia is a technique with a low
frequency of perioperative complications and effective low-dose local anesthetic administration would reduce them to minimum.
Aim: Clinical comparison between 6 mg hypobaric 0,25% and hyperbaric bupivacaine
0,5% for low-dose unilateral spinal anesthesia in knee arthroscopy.
Materials and Methods: A prospective randomised study was conducted on 40
patients undergoing knee arthroscopy with tourniquet. Twenty of the patients received
intrathecal 6 mg hypobaric bupivacaine 0,25% (Group 1) and twenty patients – 6 mg
hyperbaric bupivacaine 0,5% (Group 2). It was examined: patient’s height, weight and
BMI, time between dural puncture and the end of the surgical intervention, sensory and
motor blockage: 15 minutes after local anesthetic injection and at the end of the surgical intervention, minimal measured MAP; minimal heart frequency and the need of
additional medication, presence of urinary retention, nausea and vomiting in the postoperative period.
Results: Patients in Group 1 experienced an average level of sensory block – Th10 and
in Group 2 – Th8 (p-value=0,009). It was established a slightly deeper motor block in
group 2. There were 3 cases of partial contralateral motor block on the 15 minutes of
anesthesia administration and 4 cases of partial contralateral motor block at the end of
the surgery in group 1. There were 2 cases of bilateral motor block and 4 cases of partial
contralateral motor block on the 15 minutes after anesthesia administration in group 2,
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without their presence at the end of surgery. The minimal mean MAP (p-value=0,234)
was lower in group 1, requiring ephedrine administration in 3 patients. There was one
case with hearth rate drop to 20 bpm in group 2 with the need of atropine administration. Urinary retention, nausea and vomiting were not found in both groups in the
postoperative period.
Conclusion: Low-dose unilateral spinal anesthesia with 6 mg hypobaric 0,25% or
huperbaric 0,5% bupivacaine is a safe technique with low frequency of anesthesia-associated complications in patients undergoing knee arthroscopy.
Key words: low-dose unilateral spinal anesthesia, knee arthroscopy, 6 mg hypobaric
bupivacaine, 6 mg hyperbaric bupivacaine

намеса. В Група 2 - 2 случая на билатерален моторен блок и 4 случая на частичен
контралатерален моторен блок на 15 минута от въвеждането на анестетика, без
наличието им в края. В група 1 средната минимално измерената стойност на MAP
е по-ниска (p-value=0,234), като се е наложило приложението на Ефедрин при 3ма
от пациентите. При един от пациентите от група 2 се наблюдава спад на пулса до 20
удара/минута, с необходимост от приложение на Атропин. В двете групи пациенти
не се установи наличие на глобус везикалис, гадене и повръщане в следоперативния период.
Заключение: Нискодозовата унилатерална спинална анестезия с 6 mg хипобарен 0,25% или хипербарен 0,5% бупивакаин е сигурна техника с ниска честота на
анестезия-свързани усложнения при пациенти, подложени на колянна артроскопия.
Ключови думи: нискодозова унилатерална спинална анестезия, колянна артроскопия, 6 mg хипобарен бупивакаин, 6 mg хипербарен бупивакаин

ВЪВЕДЕНИЕ

Цел: Клиничен сравнителен анализ между 6 mg
хипобарен 0,25% и хипербарен бупивакаин 0,5% за
нискодозова унилатерална спинална анестезия при

Колянната артроскопия е една от най-често извършваните процедури в амбулаторни условия. Основната цел при избора на анестезия в амбулаторни
условия е да се снижат до минимум периоперативните анестезионни усложнения, което би позволило
по-ранно изписване на пациента. Спиналната анестезия е безопасна и ефективна алтернатива на общата
анестезия при оперативни интервенции на долен
крайник и притежава известни преимущества пред
общата[1], като минимално манипулиране върху дихателните пътища, избягване прилагането на анестетични медикаменти с кардиодепресивен ефект, намалено следоперативно гадене и повръщане, по-добър
следоперативен контрол на болката, намалени интраоперативни и следоперативни опиоидни нужди.[2]
Унилатералната спинална анестезия е често използвана техника при пациенти, подложени на оперативни намеси върху долен крайник[3], като притежава известни предимства пред класическата спинална
анестезия. Тази техника е съпроводена от по-ниска
честота на интраоперативни хемодинамични нарушения, селективна блокада на лявата или дясната страна
на тялото, избягване на излишна блокада върху страната, която не е обект на оперативно вмешателство,
по-добра мобилност във възстановителния период
на анестезията, по-ниска честота на глобус везикалис
[4]
и по-висока удовлетвореност на пациента.
Нискодозовата унилатерална спинална анестезия
би предоставила добро ниво на анестезия за колянна
артроскопия, съпроводено от ниска честота на периоперативните усложнения.

колянна артроскопия.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
Извърши се проспективно рандомизирано проучване върху 40 последователни пациента, подложени на колянна артроскопия с приложение на
турникет, преминали през Клиника по артроскопска
травматология към ВМА за периода април-юли 2017
година.
При всички пациенти бе извършена спинална
анестезия с 6 mg бупивакаин. Пациентите бяха разделени на 2 групи според баритета на използвания
локален анестетик, сравнен с баритета на спиналната течност:
y Група 1 – Хипобарен бупивакаин 0.25% 2,4 ml
y Група 2 – Хипербарен буповакаин 0,5% 1,2 ml
Всички пациенти са преминали преданестезиологична консултация с оценка на анестезиологичния риск по ASA, изследване на лабораторни
показатели, измерени са теглото и височината на пациентите, изчислен е BMI.
При всички пациенти е приложенo стандартно
интраоперативно поведение:
y Антимикробна профилактика – Cefuroxime 1,5 g
/100 ml
y Мониторинг – ЕКГ, сърдечна честота, SpO2, неинзвазивно измерване на артериално налягане
y Премедикация с 1 mg Midazolam и 50 mcg
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Fentanyl
y Общ обем кристалоиди – 2000 ml
y Турникет на бедрото с налягане 300 mmHg по
време на оперативната намеса
Метод на извършване на спиналната анестезия:
Пациентите са позиционирани в ляво или дясно странично положение на операционната маса,
в зависимост от баритета на използвания локален
анестетик и крайника, който ще бъде подложен на
колянна артроскопия:
y Група 1 – Пациентът лежи на контралатералната
страна спрямо крайника обект на колянна артроскопия
y Група 2 – Пациентът лежи на унилатералната
страна спрямо крайника обект на колянна артроскопия

в края на оперативната намеса
Таблица 1: Скала на Bromage
Степен Интерпретация
0
Липса на парализа, пълна флексия на коляното и крака
1
Невъзможност за повдигане на екстензиран долен
крайник (възможно е движение в коляното)
2
Невъзможност за флектиране на коляното (възможност
за движение само на стъпалото)
3
Невъзможност за движение в глезенната става
(невъзможност за движение на коляното и стъпалото)
–

–

Спиналната пункция е извършена със спинална
игла 25G на ниво L2-L3, като нивото е определено по
анатомични ориентири (биилиачна линия). Времето
за въвеждане на локалния анестетик в интратекалното пространство е 2 минути. Пациента е оставен
да лежи в страничното положение за 15 минути –
период за фиксиране на локалния анестетик, след
което е препозициониран в гръбно положение за
извършване на колянна артроскопия.
Извършена е оценка и статистическа обработка на следните показатели:
y Предоперативно оцененени показатели: пол, възраст, тегло, ръст, BMI, клас по ASA
y Постанестезионно оценени показатели:
– продължителност от спиналната пункция до
края на оперативната намеса
– ниво на сетивния блок на 15тата минута от
въвеждането на анестетика, определен като
остра загуба на усещане за убождане с игла
по средна аксиларна линия, като изследването започва от краката с последователно
изместване по сетивните дерматоми в краниална посока
–
степен на моторна блокада по скалата на
Bromage (Таблица 1) на унилатералната страна на тялото спрямо крайника обект на хирургично манипулиране, наличието на билатерален или контралатерален моторен блок
на 15 минута от въвеждането на анестетика и

най-ниско измерените стойности на средно
артериално кръвно налягане (MAP) и сърдечна честота (СЧ), необходимост от допълнителна медикация
наличие на глобус везикалис, гадене и повръщане в следоперативния период

Статистически анализ:
Базата данни от двете групи пациенти се обработи със SPSS v.26 чрез дискриптивен, корелационен и
линеен регресионен анализ. Оценката на статистическата значимост е определена чрез t-test, Pearson chisquare и Fisher`s exact test.

РЕЗУЛТАТИ
Пациентите от двете групи не се различават значимо по отношение на предоперативните си характеристики (Таблица 2).
Констатира се сигнификантна разлика по отношение на средното ниво на сетивния блок в двете групи
пациенти (p-value = 0,009). В група 1 се установи средно ниво на сетивния блок – Th10, a в група 2 – Th8.
Не се е наблюдавало болково дразнене по време на
оперативното вмешателство или дискомфорт, свързан с приложението на турникета в двете групи пациенти. Независимо, че се установи по-изразена моторна блокада в Група 2 спрямо Група 1, статистическата
значимост се оказа ниска (p-value = 0,520). В група 1
се наблюдаваха 3 случая на частичен контралатерален моторен блок на 15тата минута от въвеждането на
анестетика и 4 случая на частичен контралатерален
моторен блок в края на оперативната намеса. В Група
2 се наблюдаваха 2 случая на билатерален моторен
блок и 4 случая на частичен контралатерален моторен
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Таблица 2: Предоперативни характеристики
Средна възраст (години ± SD)
Мъже:Жени (n; %)
Средно тегло (kg ± SD)
Среден ръст (cm ± SD)
Среден BMI ( kg/m2 ± SD)
Клас ASA (n; %)
ASA I
ASA II

Група 1
(Хипобарен бупивакаин)
37,05 ± 10,82
16:4 ; 80%:20%
84,90 ± 25,44
173,10 ± 11,16
28,11 ± 7,03

Група 2
(Хипербарен бупивакаин)
34,60 ± 10,58
13:7 ; 65%:35%
81,80 ± 20,41
174,40 ± 10,00
26,89 ± 6,61

p-value

14 (70%)
6 (30%)

14 (70%)
6 (30%)

1,000

0,474
0,480
0,673
0,700
0,578

Таблица 3: Постанестезионни показатели

Средна продължителност от спиналната пункция до
края на оперативната интервенция (минути ± SD)
Средно ниво на сетивния блок в краниална
посока на 15 минута от въвеждане на анестетика
(Гръбначномозъчен сегмент ± SD)
Моторен блок
Bromage score (n; %)
y 0-ва степен
y 1-ва степен
y 2-ра степен
y 3-та степен

Група 1
(Хипобарен бупивакаин)

Група 2
(Хипербарен бупивакаин)

p-value

45,25 ± 9,15

47,10 ± 9,11

0,526

Th 10,35 ± 2,51

Th 8,10 ± 2,63

0,009

1 (5%)
3 (15%)
6 (30%)
10 (50%)

0 (0%)
1 (5%)
7 (35%)
12 (60%)

0,520

блок на 15тата минута от въвеждането на анестетика,
без наличието им в края. При пациентите от група 1
се наблюдава по-ниско измерено средно MAP – 75,45
mmHg в сравнение с група 2 – 79,70 mmHg. При 3ма
пациента от група 1 се наложи приложение на Ефедрин. В група 2 при 1 пациент се наблюдава спад на
сърдечната честота до 20 удара/минута, което наложи
приложение на Атропин. (Таблица 3) Необходимостта
от допълнителна медикация, с цел подържане на нормални основни хемодинамични параметри, се оказа
по-висока в Група 1 с Odds Ratio = 3,353. В следоперативния период и в двете групи пациенти не се е наблюдавало наличие на глобус везикалис, гадене или
повръщане.
При анализа на данните не се установи корелационна зависимост между най-ниско измереното
MAP и теглото, ръста и BMI на пациентите в двете групи. (Таблица 4 и 5)

Таблица 4: Група 1 - Корелационна зависимост между MAP и
тегло,ръст и BMI
Тегло
Ръст
BMI
MAP
Pearson Correlation
0.120
0.044
0.168
p-value
0.615
0.852
0.480

Таблица 5: Група 2 – Корелационна зависимост между MAP и тегло,
ръст и BMI
Тегло
Ръст
BMI
MAP
Pearson Correlation
0.414
0.157
0.332
p-value
0.070
0.509
0.153
Липсата на корелационна зависимост може да се
наблюдава на приложените линейни регресионни
криви:

Група 1: Регресионна крива на MAP и тегло

Група 1: Регресионна крива на MAP и ръст

Група 1: Регресионна крива на MAP и BMI

Група 2: Регресионна крива на MAP и тегло

0%

4%
13%
50%
33%

Наличие на контралатерален моторен блок (n; %):
y Билатерален моторен блок на 15 минута от
въвеждане на анестетика
y Частичен контралатерален блок на 15 минута
от въвеждане на анестетика
y Частичен контралатерален блок в края на
оперативната намеса
Необходимост от допълнителна медикация:
y Атропин
y Ефедрин
Най-ниско средно MAP (mmHg ± SD)
Спад на СЧ<50 удара/минута (n, %)
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5%
Bromage 0
Bromage 1
Bromage 2
Bromage 3

33%
62%

Bromage 0
Bromage 1
Bromage 2
Bromage 3

0 (0%)

2 (10%)

0,147

3 (15%)

4 (20%)

0,677

4 (20%)

0 (0%)

0,035

0 (0%)
3 (15%)
75,45 ± 10,71
0 (0%)

1 (5%)
0 (0%)
79,70 ± 11,51
1 (5%)

0,128

50

0,234
1,000
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Група 2: Регресионна крива на MAP и ръст
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Група 2: Регресионна крива на MAP и BMI

ОБСЪЖДАНЕ

на колянната става. Клоновете на n.ischiadicus (L4-S3)
- n. tibialis и n. peroneus communis дават клончета за
инервация на задната й част, докато медиалната се
инервира от клончета на n. obturatorius (L2-L4).[5] (Фигура 1)
Областта на бедрото, върху която се прилага турникет се инервира от клонове на n. femoralis (L2-L4),
n. ischiadicus (L4-S3) и n. cutaneous femoris lateralis
(L2-L3). (Фигура 2) [5] От изложеното до тук се стига
до извода, че за извършване на спинална анестезия

Анестезиологичните съображения при извършване на спинална анестезия при колянна артроскопия
са свързани с инервацията на колянната става, която
е обект на хирургично дразнене и инервацията на
бедрото, около което се поставя турникет с цел прекъсване кръвоснабдяването към дисталните части на
крака. Инервацията на колянната става се осъществява от клонове на n. femoralis, n. obturatorius и n. ischiadicus. N. femoralis (L2-L4) инервира предната част

Фигура 1: Инервация на колянната
става [5]
52

хипербарен бупивакаин 0,5% (Тh10 vs Th11).[9] Получените резултати в настоящото проучване представят
сигнификантна разлика в достигнатото средно сетивно ниво при унилатерална спиналната блокада с 6
mg хипобарен 0,25% и хипербарен бупивакаин 0,5%
(Th10 vs Th8; p-value = 0,009), като Borghi et al. документират същото средно ниво на сетивната блокада
при приложение на 6 mg хипербарен бупивакаин
0,5%.[10] Разминаванията между различните автори
най-вероятно се дължи на малкия брой включени пациенти при всяко едно от проведените проучвания и
множеството фактори, от който зависи разпространението на локалния анестетик в цереброспиналната
течност.[ 11,12]
Моторната блокада от една страна е необходимо
да бъде по-изразена, с цел по-лесно манипулиране на
крайника по време на хирургичното вмешателсво, а
от друга страна по-леко изразена, с цел по-бързо възстановяване от анестезия особено необходимо в амбулаторни условия при употреба на дългодействащ
локален анестетик, като бупивакаин. В проведеното
от нас проучване се установи по-изразен моторен
блок при унилатерална спинална анестезия с 6 mg
хипербарен бупивакаин 0,5%.
Хипотонията е усложнение на спиналната анестезия, което се наблюдава в 33% от случаите при
употреба на локални анестетици във високи дози.[13]
Унилатералната спинална анестезия е съпроводена
от по-ниска честота на хипотония. Casati et al. установяват по-ниска честота на хипотонията при унилатерална спинална анестезия с 8 mg хипербарен бупивакаин 0,5% спрямо класическа спинална анестезия
с 8 mg изобарен бупивакаин 0,5% (5% vs. 22,4%).[14] В
друго проучване е установен 4% риск от развитие на
хипотония при унилатерална спинална анестезия със
7,5 mg хипо- или хипербарен бупивакаин, без необходимост от приложение на вазопресори.[15] В текущото проучване не се отчете сигнификантна разлика в
средното най-ниско отчетено MAP (75 mmHg vs. 79
mmHg) в двете групи, но се е наложило приложение
на Ефедрин при 3ма пациента от тези, подложени на
анестезия с 6 mg хипобарен бупивакаин 0,25%.
Липсата на корелационна зависимост между MAP и
теглото, ръста и BMI на пациентите, след приложение
на 6 mg хипобарен 0,25% или хипербарен бупивакаин
0,5% доказват, че тези показатели нямат прогностична
стойност за определяне развитието на хипотония, из-

Фигура 2: Сетивна инервация на долен крайник [6]
за колянна артроскопия с приложение на турникет е
необходимо блокиране на сетивните клонове от L2 до
S3 гръбначномозъчни сегменти.
Спиналната анестезия е съпроводена от силен
сетивен, моторен и симпатиков блок, които са в пряка зависимост от дозата на локалния анестетик. Литературната справка установи разнопосочни данни
по отношение на сетивния блок при унилатерална
спинална анестезия с 6 mg бупивакаин. Wason et al.
докладват еднакво средно сетивно ниво – Th10 при
унилатерална спинална анестезия с 6 mg хипобарен
0,18% или хипербарен бупивакаин 0,5%.[7] Kuusniemi
et al. установяват средно ниво на сетивната блокада
– L1 при унилатерална спинална анестезия с 6 mg
хипобарен бупивакаин 0,18%.[8] Разликата между текущото и проведените от Wason и Кuusniemi проучвания, е че те са извършили спиналната пункция на
ниво L3-L4, използвали са хипобарен бупивакаин с
по-ниска концентрация и са отчели сетивната блокада на 20тата минута от въвеждането на локалния
анестетик. Imbelloni et al. установяват сигнификантна
разлика в нивото на сетивната блокада при унилатерална спинална анестезия с 5 mg хипобарен 0,15% и
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искваща медикаментозно повлияване.
Уринарната ретенция е често усложнение на спиналната анестезия, което се дължи на билатерално
блокиране на сакралния парасимпатиков плексус,
инервиращ m. detrusor vesicae и свръховодняването
при лечението на хипотонията, причинена от симпатиковата блокада на спиналната анестезия. Унилатералната спинална анестезия от една страна се
презентира с хемодинамична стабилност, което не
изисква свръховодняване и от друга страна блокира
унилатерално парасимпатиковия сакрален плексус и
запазва частично функцията на m. detrusor vesicae.[8,16]
В настоящото проучване и в двете групи пациенти не
се е установило наличие на глобус везикалис с необходимост от катетeризация.
Atef et al. проучват оптималната доза хипербарен
бупивакаин 0,5% за унилатерална спинална анестезия
при колянна артроскопия, като стигат до заключението, че унилатерална спинална анестезия със стабилни хемодинамични параметри може да се постигне с
дози от 5 mg и 7,5 mg хипербарен бупивакаин 0,5%,
като дозата за пълноценна унилатерална спинална
анестезия е 7,5 mg, поради това, че трима пациента
от 20 в групата с 5 mg са имали необходимост от допълнително интраоперативно обезболяване.[17] При
други проучвания с по-ниски дози хипербарен бупивакаин 0,5% за унилатерална спинална анестезия при
колянна артроскопия, данните са противоречиви по
отношение на успеваемостта.[18,19,20,21,22] В други проучвания към ниските дози хипербарен бупивакаин 0,5%
добавят адюванти (напр. фентанил) с цел - постигане на пълноценно периоперативно обезболяване.
[23,24,25,26
] Представената от нас методика на унилатерална спинална анетезия с 6 mg хипобарен 0,25% или
хипербарен 0,5% бупивакаин предоставя анестезия
без необходимост от допълнително интраоперативно
обезболяване, относително добра интраоперативна
хемодинамична стабилност с отсъствие на следоперативна уринарна ретенция, гадене и повръщане.
Недостатъците на настоящото проучване са:
y малкия брой включени пациенти
y отсъствието на проследяване и оценка на някои
фактори, като времето за възстановяване на моторния и сетивния блок от спиналната анестезия,
които са лимитиращи за изписването при провеждане на процедурата в амбулаторни условия и наличието на постпункционно главоболие

Нискодозовата унилатерална спинална анестезия
с 6 mg хипобарен 0,25% или хипербарен 0,5% бупивакаин е сигурна техника с ниска честота на анестезия-свързани усложнения при пациенти, подложени
на колянна артроскопия.
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Refractive results after cataract
surgery in patients calculated by
the Holladay II formula.
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РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

Въведение: Катарактата е най-честата причина за намалено зрение и обратима
слепота след 55 годишна възраст. С напредъка на съвременните технологии и катаракталната хирургия се увеличиха очакванията на пациентите за независимост
от очила. Точният рефрактивен резултат е задължителен критерий за качеството на
хирургичната процедура. Той зависи от редица фактори, един от които е формулата
приложена за изчисление на IOL. В настоящото проучване ще разгледаме рефрактивните резултати при пациенти, изчислени с формулата Holladay II.
Материал и методи: Проследени са получените резултати в 54 очи при 30 пациенти, на които е извършена неусложнена факоемулсификация, с имплантация
на заднокамерна IOL.
Резултати: При 70.2 % се установи остатъчен цилиндър +/-0.50Д, а при 21.0 %
липсåва остатъчен астигматизъм. При 100 % от случаите се установи независимост от очила за далечна дистанция на 3-тия месец, а от пациентите с имплантирани мултифокални лещи- 90.0 % и за близка дистанция.
Обсъждане: Резултатите от нашето изследване потвърждават предишни проучвания, че правилният избор и внимателното предоперативно изследване на
пациента, последвано от неусложнено имплантиране на IOL, довеждат до безкомпромисна като стойност зрителна острота.

Introduction: Cataract is the most common reason for low vision and reversible blindness after 55 years old. Through to the rapid advances in modern technologies and surgery techniques increasted expectation in our patients about independent from glasses.
Correct refractive result is mandatory criterion about quality of surgery. That depends of
many factors, but one of them is which formula is used for calculation of IOL. In our study
we will evaluate refractive results in patients who is calculated by Holladay II formula.
That is the purpose of our study.
Material and methods: It have been tracked results in 54 eyes on 30 patients, undergo uncomplicated phacoemulsification and intracapsular implantation of IOL
Results: In 70.2 % of eyes there is astigmatism +/-0.50D, after surgery; in 21.0 %
it is none. In 100% of eyes there is independents from glasses for far distance in third
mounth, 90.0 % from patients with multifocal IOL have independent from glasses and
for short distance.
Discussion: The results of our study confirmed results of other studies and shows that
the correct examination of patients before surgery, followed by uncomplicated implantation of IOL gives uncompromising visual acuity.
Key words: Cataracta, Holladay II formula, Independents from glasses

Ключови думи: катаракта, формула Holladay II, независимост от очила

56

Т.Кирова, А.Калайджиев, Л.Войнов • Рефрактивни резултати след катарактална хирургия при пациенти, изчислени ....

ВЪВЕДЕНИЕ

3. Да се проследи независимостта от очила за
близка и далечна дистанция след 3 месеца.

Катарактата е най-честата причина за намалено
зрение и обратима слепота след 55 годишна възраст. Това определя и голямото значение на модерната, катарактална хирургия, която се доближава до
рефрактивната хирургия, поради все по-високите
очаквания на пациентите за независимост от очила. С появата на т.нар. високотехнологични премиум лещи (торични, мултифокални, акомодативни и
др.), индикациите се разшириха и катаракталната
хирургия започна да се конкурира с лазерната роговична хирургия. Точният рефрактивен резултат е
един от задължителните критерии за качеството на
хирургичната процедура. Той зависи от много фактори - метода на измерване на предоперативните
кератометрични и биометрични параметри, метода
на изчисляване на оптичната сила на IOL, формулата, с която е изчислена IOL, вида на лещата и др. В
настоящото проучване ще представим нашият опит,
рефрактивните и следоперативните резултати, при
пациенти, изчислени с формулата Holladay II. Формулата е дело на американският професор Jack T.
Holladay, който я създава през 1996 г. Тя предствлява усъвършенстван вариант на формулата Holladay
I, от 1988 г. Напредъкът на модерните технологии
и хирургични техники значително подобриха постоперативните резултати, но независимо от това
при част от пациентите се получават рефрактивни
грешки. Все още продължават търсенията за идеална формула, която да дава желаната постоперативна рефракция за всички типове очи. Анализът на
постоперативните резултати е от съществено значение за съвременната медицинска практика.

МАТЕРИАЛ

И МЕТОДИ

Това ретроспективно проучване се извърши за
период от 1 година - от януари 2018 г. до януари
2019 г., в клиниката по Очни болести към ВМА, София, където бяха оперирани 523 пациенти, изчислени с формулата Holladay II. От тях се селектираха 54
очи на 30 пациенти, оперирани от един хирург. От
тях 29 бяха жени и 25-мъже. Средната им възраст
беше 59 г. (+/- 7години). Двуочно са оперирани 20
пациенти, а едноочно 14 пациенти. Mонофокални
лещи се имплантираха на 44 пациента (81.5 %), а мултифокални лещи на 10 пациента (18.5 %). (Табл.1)
Таблица 1. Пациентски профил
Номер

54 очи

30 пациенти

Възраст

55г.

69г.

Пол

29 жени

25 мъже

Модел IOL

44 монофокални IOL

10 мултифокални IOL

НКЗОД

18/20- 54 очи(100%)

20/20- 43 очи(81.0%)

НКЗОБ

9 очи(90%)

Критерии за включване в проучването бяха: наличие на катаракта, възраст > 50г., предоперативен
астигматизъм >0.25 Д. Критерии за изключване бяха:
глаукома, заболявания на роговицата, предшестваща хирургия на роговицата, вътреочна интервенция, макулна дегенерация, ретинални заболявания
или анамнеза за очно възпаление.
В нашето проучване използвахме клинични,
хирургични и статистически методи. При клиничните методи е осъществен пълен офталмологичен
преглед, който включва: изследване на зрителна
острота(VA)- пред- и постоперативно, тонометрия,
биомикроскопия, офталмоскопия, автоматизирана
кератометрия-Verion, имерсионна, ултразвукова
биометрия(Ocuscan, RXP), прилагане на формулата
Holladay II за определяне на оптичната сила на IOL,
при наличие на астигматизъм- намирането на градуса и оста за имплантиране на цилиндричната корекция на импланта, се осъществиха чрез система
Verion.

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
Целта на настоящото проучване е да се направи анализ на рефрактивните резултати след катарактална хирургия при пациенти, на които имплантите са изчислени с формулата Holladay II. За
постигането на тази цел се поставиха следните задачи:
1. Да се определи степента на корекция на астигматизма и пресбиопията
2. Да се направи анализ на корекцията на рефракцията при еметропични, хиперметропични и миопични очи.
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ßХирургични методи: на всички пациенти се извърши неусложнена факоемулсификация от един и
същи хирург, с интракапсулна имплантация на IOL,
през малък разрез от 1.8 mm до 2.6 mm. Анестезията
е капкова с Алкаин. Прави се основен разрез от 2.2
mm на 125 градуса и втори помощен разрез от 1.2
mm на 65 градуса. Инжектира се вискосубстанция
в предна камера. С капсул пинсет се прави непрекъснат, курволинеарен капсулорексис в централната част на предна, лещена капсула, с размер 5.5
mm. Следва хидродисекция - инжектиране на физиологичен разтвор под капсулата с цел отделяне
на кортекса от капсулата, както и хидроделинеация,
която цели отделяне на епинуклеуса от кортекса.
Тази процедура дава възможност да се мобилизира
(ротира) ядрото на лещата. Следва процедурата факоемулсификация, която се извършва с ултразвуков
наконечник. Съществуват две основни оперативни
техники - техника посредством издълбаване и разделяне (divide and concure) и техниката - stop and
chop. При първата техника се правят две взаимно
перпендикулярни бразди на лещеното ядро, които
се разделят първо на две, а после на 4 части. При
вторият тип техника факонаконечникът се поставя
в центъра на ядрото в режим - аспирация, с втори
инструмент се навлиза зад екватора на лещата. Двата инструмента се придвижват един към друг, като
в последният момент се разделечават. Разчупените
фрагменти на лещата се емулсифицират и аспирират. Почиства се епинуклеуса, както и кортикалните
маси. Полира се задна, лещена капсула, ако е необходимо. Поставя се вискосубстанция и се имплантира лещата в капсулният сак. Ако импланта е торичен се ротира до желаният градус. Хирургичната
процедура завършва с евакуация на вискосубстанцията и херметизация на разрезите, чрез хидратация с физиологичен серум.
Статистическите методи включват обработка и
анализиране на данните с IBM SPSS Statistics.

%) Panoptics Toric. Торичните лещи са с цилиндрична сила от 1.0 D (SN6AT2/TFNT20), 1.50 D(SN6AT3/
TFNT30), 2.25 D(SN6AT4/TFNT40), 3.0 D(SN6AT5/
TFNT50). Това отговаря на 0.68, 1.03, 1.55, 2.64 Д корекция на равнината на роговицата. При торичният имплант се налага ротация на лещата до желания градус в края на операцията. Определянето на
оста на цилиндъра е процес от 2 стъпки. Първо, с
предоперативният модул на апарата Verion се изследва окото и получените данни чрез флаш-памет
се прехвърлят на оперативният модул на апарата.
Втор, след имплантация на лещата в края на операцията се извършва ротация до желания градус, като
се взима в предвид циклоторзията на окото. Всички
лещи се имплантираха интракапсулно с помощта на
инжектор „Royal“ и картридж-пълнител „C“ и „D“ . Пациентите са проследени следоперативно до 6 месеца. Оперирани са 54 очи на 30 пациенти (средна
възраст 59г.(+/-7г.). Монофокални лещи( AcrysofIQ,
Acrysof ToricIQ) бяха имплантирани на 44 пациента(81.5 %), а мултифокални лещи(Panoptics ToricIQ)
на 10 пациента(18.5 %). Предоперативният астигматизъм беше между 0.75Д-3.75Д, а установеният
постоперативен астигматизъм е между 0.0Д-0.50Д.
Като абсолютна стойност остатъчният цилиндър
корелира с постоперативната зрителна острота без
корекция и е под +/-0.50Д при 38 очи(70.2 %) и от
тях 11(21.0 %) случая са без остатъчен астигматизъм
(Tабл.2).
Некоригираната зрителна острота за далече
беше установена на 18/20 и повече в 54 очи (100
%), а при 43 очи(81.0 %)-20/20. Некоригираната,
постоперативна зрителна острота за междинна и
близка дистанция при пациентите с мултифокални
лещи е 18/20 при 1 пациент (10 %) и 20/20 и повече
при 9 пациента (90.0 %). При 54 случая, формулата
Holladay II най-често е приложена за еметропични очи с аксиална дължина на предно-задната ос
(AL) = 22.00 - 26.00mm - 25 случая(47.0 %), по-рядко за хиперметропични очи - AL<22mm, 16 случая
(29.0%), и най-рядко за миопични очи - AL>26.00mm
- 13 случая (24.0%) Табл.3.
Некоригираната зрителна острота за далече
беше установена на 18/20 в 54 очи (100%), а при 43
очи- 20/20 (81.0 %). След 3 месеца при 100 % се установи независимост от очила за далечна дистанция
(54 очи). При пациентите с имплантирани мултифо-

РЕЗУЛТАТИ
Осъществихме отстраняване на катаракта по метода- факоемулсификация на 54 очи - 30 пациента.
От тях 29 жени и 25 мъже. Средната възраст на пациентите е 59 г (+/-7г). Имплантираха се 44 монофокални лещи (81.5 %), от които: 19 лещи Acrysof IQ, 25
лещи Acrysof Toric IQ, и 10 мултифокални лещи (18.5
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Таблица 2. Следоперативен астигматизъм
Остатъчен цилиндър>0.50Д

Остатъчен цилиндър<0.50Д

5 очи(8.8%)

38 очи(70.2%)

Остатъчен цилиндър=0.0Д
11 очи(21.0%)

Таблица 3. Рефракционен статус
Рефракция
Брой

Еметропия

Хиперметропия

Миопия

25 бр.(47.0%)

16бр.(29.0%)

13бр.(24.0%)

кални лещи, се установи независимост от очила за
всички дистанции при 9 от 10 случая (90%).

че с оптична биометрия, AL е най-дълга и най-точно
измерена, с имерсионна ултразвукова биометрия,
AL се измерва по-къса, а с контактна ултразвукова
биометрия- AL се измерва най-къса. В нашето проучване е използвана само ултразвукова биометрия.
При висока и свръх-висока миопия, използването
на ултразвукова биометрия е свързано с допускане
на рефрактивни грешки >1.0 Д. Относителният дял
на случаите с допусната рефрактивна грешка >1.0
Д според AL e най-малък при еметропични очи,
по-голям при хиперметропични очи и най-голям
при миопични очи. Въпреки предимствата на оптичната биометрия пред ултразвуковата биометрия
има проучвания, които дават много висок процент
на невъзможност да се използва оптична биометрия, поради матурирани или заднокапсуларни
катаракти.
Не се установи връзка между стойността на рефрактивната грешка и параметрите white to white
(wtw), дебелина на предна камера (ACD) и дебелина на лещата (AL). Най-често рефрактивната
грешка се свързва с малък хоризонтален диаметър на ириса (WTW<11.5мм), по-плитка предна камера (ACD<3mm), по-голяма дебелина на лещата
(AL>4mm). Не се установи връзка между рефрактивната грешка и диаметър на зеницата и дебелина
на роговицата. Както сочат и други проучвания и в
нашето проучване се установи връзка между AL, AC
I L- по-слабо пречупващите очи имат компенсаторно по-силно пречупваща роговица с обща рефрактивна сила (K> 45Д). По-силно пречупващите очи,
с по-дълга AL, имат компенсаторно по-слабо пречупваща роговица с K<42Д. До същото заключение

ОБСЪЖДАНЕ
При сходни проучвания с ултразвукова биометрия за формулата Holladay II, относителният дял на
рефрактивна грешка до +/-0.50Д за еметропични
очи (AL=22.0-26.00mm) е близък до резултатите от
нашето проучване - 71.2% /1, 2/ Най-добрите постоперативни резултати от +/-0.50Д са получени
с оптична биометрия, оптимизирани константи и
формулите от IV поколение- Barret Univ.II (80,6%)/1,
4/.При хиперметропични очи (AL<22mm) от проучванията с ултразвукова биометрия за формулата Holladay II, относителният дял на рефрактивна
грешка до +/-0.50Д е близък до резултатите от нашето проучване-69.71%/5/ Най-добрите постоперативни резултати от +/-0.50Д са получени с оптична
биометрия, оптимизирани константи и формулите
от IV поколение - Haigis(86.6%)/6/.При миопични
очи (AL>26mm) от проучванията с ултразвукова
биометрия за формулата Holladay II, относителният дял на рефрактивна грешка до +/-0.50Д е близък до резултатите от нашето проучване-58.95%/8/
Най-добрите постоперативни резултати от +/-0.50Д
са получени с оптична биометрия, оптимизирани
константи и формулите от IV поколение- Barret Univ.
II -94.2% /3,7/.
Аксиалната дължина е съществен фактор при
изчисляване на оптичната сила на IOL. Установено е, че на всяка грешка в измерването на AL от
0.11мм, съответсва рефрактивна грешка от 0.38Д.
Според метода на измерване на AL, е установено,
59

ÅÍÄÎÓÐÎËÎÃÈß È
MÈÍÈÌÀËÍÎ ÈÍÂÀÇÈÂÍÀ
ÕÈÐÓÐÃÈß

ГАСТРОЕНТРОЛОГИЯ
GASTROENTEROLOGY

ГОДИНА 8 • БРОЙ 1 • АПРИЛ 2020 / VOLUME 8 • ISSUE 1 • APRIL 2020

КНИГОПИС:

стигат и авторите на мета-анализ от 2008г., които
изследват 75210 имплантации на меки IOL за формулите от III поколение.
В нашето проучване при 2/3 от случаите (63.7%),
зададеният таргет е изпълнен успешно с минимална допустима рефрактивна грешка от +/-0.50Д,
като най-често стойността на грешката е близка до
0.00Д. Ако към предходната група добавим и тази с
добър рефрактивен резултат +/-0.75-1.00Д рефрактивна грешка, то ефективността на приложената хирургична процедура е много висока-95.4%.
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Bleeding after performing retrograde
cholangiopancreatography (ERCP)
Singe center experience in over 600
cases

A. Katzarov, E. Naseva

РЕЗЮМЕ:

ABSTRACT

Ендоскопската ретроградна холангиопанкреатография (ЕРХПГ) се е утвърдила като
златен стандарт при терапевтични манипулации на хепато-билиарната система и
панкреаса. Въпреки еволюцията и непрекъснатото усъвършенстване на ендоскопската апаратура и консумативи, усложненията след манипулацията са една константна величина, която варира в различни граници според данните от литературата. Кървенето след извършване на манипулацията е второто най-често срещано
усложнение. То е продиктувано главно от извършването на папилотомия, която е
неизбежна при голяма част от терапевтичните процедури свързани с екстракция
на конкременти и поставяне на стентове. Познаването на основните рискове за
извършване на папилотомията и справянето с настъпило кървене, ще спомогнат
на всеки ендоскопист да сведе това усложнение до приемливият константен минимум.
Ключови думи: ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография; хеморагични усложнения

Endoscopic retrograde cholangiopancreatography has established itself as a gold standard in therapeutic hepato-biliary and pancreatic pathology. Despite the progress and
evolution of the endoscopic scopes and devices, complications after the procedure are
standard value which varies depending on different design studies in literature. Bleeding
after ERCP is the second most common complication and it is a direct result from papillotomy which is inevitable in most therapeutic procedures needing stone extraction or stent
placement. Knowing the common risks in performing papillotomy and the necessary
devices to perform hemostasis will help every endoscopist to decrease this complication
to the acceptable minimum.
Key words: Endoscopic retrograde cholangiopancreatography, hemorrhagic complications

Department of Gastroenterology, hepatopancreatic surgery and
transplantology
Military Medical Academy, Sofia

ВЪВЕДЕНИЕ

кации. (2) Развитието на съвременната ендоскопия
и образна диагностика спомага за усъвършенстването на методики като магнитно резонансната (МРЦП)
холангиография и ехо-ендоскопията. Вземайки под
внимание развитието на тези техники и значително
по-ниския риск за развитие на усложнения при тях,
който е дори практически нулев при МРЦП, поради
неинвазивният характер на методиката е задължително ендоскопистът да познава добре различните

Ендоскопската ретроградна холангиопанкреатография е извършена за първи път през 1968г. (1)
Оттогава до наши дни методиката придобива голяма популярност за диагностика и лечение на множество заболявания на хепатобилиарната система
и панкреаса. Тя също намира своето място при миниинвазивното лечение на постоперативни компли61
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те също се делят на остри възникнали по време на
манипулацията и късни до две седмици след манипулацията. Рискът от тежко кървене дефиниращ се
като нужда от кръвопреливане на повече от пет сака
кръв, хирургична или ангиографска интервенция се
изчислява на 1 на 1000 сфинктеротомии. (6)
Сфинктеротомията сама по себе си е рисков фактор за развитие на хеморагия, но мултивариативните
анализи показват, че и колагулопатията, използването на антикоагуланти 72 ч. преди манипулацията,
пре-кът сфинктеротомията, острия холангит и малкият брой извършени от ендоскописта изследвания
също са сериозни рискови фактори. (7,8,9) Някои
автори смятат, че възникналото по време на манипулацията кървене е предиктор за късно кървене,
както и че нито големината на сфинктеротомията
нито приемането на аспирин преди процедурата са
съществени рискови фактори за кървене. (7) Голямо
мултицентрично проучване обхващащо 4561 пациента, на които е извършено ЕРХПГ показва, че риска
от хеморагия се покачва при наличие на някои от
следните показатели- пациенти на хемодиализа, видимо кървене по време на процедурата, високи нива
на серумния билирубин и използването на pure-cut
(англ. функция рязане без коагулация) функция при
резекция. (10)

методики и честотата на усложненията, за да може
да избере най-подходящата при всеки индивидуален пациент. Множеството проучвания които са
направени с тази цел спомагат за запознаването с
усложненията при ЕРХПГ. Резултатите публикувани
в литературата са разнородни поради различията в
дизайна на всяко проучване, кохортата от пациенти
и дефинициите на понятието усложнение. Четирите
основни усложнения на процедурата са ятрогенен
панкреатит, хеморагия, перфорация и инфекция
(холангит, холецистит). На таблица 1 е показана консенсусната дефиниция за степен на тежест на усложненията след ЕРХПГ и критериите, по които се определя.
Повечето от случаите на кървене след ЕРХПГ са
интралуменни, но са описани също така и интрадуктални с образуване на хематоми в черния дроб и
интраабдоминално. (3-5). Почти винаги хеморагията
е усложнение, резултат от папилосфинктеротомия
и по-рядко от диагностично ЕРХПГ. От направената
литературна справка се установи, че честотата на
кървене след ЕРХПГ според различни мета-анализи
се движи в диапазона 1,3% , като повече от 70% от хеморагиите се класифицират като умерени. (Таблица
1) Както всички хеморагии възникнали при ендоскопски интервенции на гастроинтестиналния тракт,
Таблица 1 Дефиниция на усложненията и тежест Freeman et al.
ЛЕКИ

УМЕРЕНИ

ТЕЖКИ

ПАНКРЕАТИТ

Клинично изявен панкреатит, ниво на Удължена болничен престой 10-14 дни
панкреасните ензими 3 пъти над нормата измерено 24 часа след манипулацията, удължена хоспитализация 1-3
дни

ХЕМОРАГИЯ

Клинично значимо кървене, не само Трансфузия на четири или по малко Трансфузия на четири или повече сака
видимо ендоскопски със спад на хемог- сака кръв, без хирургична и ангиограф- кръв ангиографска или хирургична интервенция
лобина по малко то 3 единици
ска интервенция

ПЕРФОРАЦИЯ

Много малък ликидж извън жлъчнот Всяка перфорация увеличаваща Всяка перфорация, която налага кондърво, който може да се третира кон- болничният престой между 3-10 дни сервативно лечение за повече от 10
сервативно за по-малко от три дни
дни, хирургична интервенция или перкутанен дренаж

ИНФЕКЦИЯ

Фебрилитет повече от 38гр. за три дни, Фебрилитет или влошено общо състоя- Септичен шок или хирургична интеринтравенозно приложение на антибио- ние налагащо хоспитализация за пове- венция
тици
че от десет дни или интервенция
62

Удължен болничен престой повече от
10 дни, формиране на псевдокисти,
ендоскопски дренаж или хирургична
интервенция
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ЦЕЛ НА ПРОУЧВАНЕТО

апаратура. В тези случаи ендоскопската ретроградна холангиопанкреато графия се явява краен етап в
диагностично терапевтичния алгоритъм. В кохортата
пациенти с холедохолитиаза се обособява група при,
която се е наложило извършването на механична литотрипсия на конкремента, както и екстракорпорална
литотрипсия при големи конкременти, осъществена в
клиниката по Ендоурология на ВМА.
Особен интерес представляват пациентите с недиалтирани жлъчни пътища и наличие на дребни конкременти в жлъчния канал. По-голямата част от тези
пациенти са насочени за извършване на магнитнорезонансна холангиография с цел диагностично уточняване.
При болни определени като операбилни на базата
на КТ контрастно усилено изследване на коремната
кухина са поставени пластмасови стентове за преодоляване на обструктивната механична жълтеница, нормализиране на биохимичните показатели и насочване
за оперативно лечение в планов порядък. Идеята зад
избора на тези стентове, е че те много по лесно се
екстрахират при оперативна интервенция и улесняват работата на коремните хирурзи. Използваните методи в проучването са анамнеза, физикален преглед,
лабораторни изследвания, туморни маркери, ендоскопска и образна диагностика (УЗТ, КТ, МРТ)

Да бъдат проучени причините и механизмите на
възникване на кървене при ЕРХПГ, за да може да се
създаде диагностично- терапевтичен алгоритъм, целящ тяхното намаляване и превенция.

МАТЕРИАЛ SSИ МЕТОДИ
Проучването е ретроспективно и обхваща 624 пациенти, на които е извършено ЕРХПГ в лабораторията
по интервенционална диагностика на клиниката по
гастроентерология към ВМА София за периода м. януари 2012- м. юли 2014. Пациентите включени в проучването са както пациенти на КГЕ ВМА, така и такива
насочени от други стационарни вътрешни клиники на
ВМА или от други болнични заведения в страната. Те
са разпределени в няколко подгрупи в зависимост от
етиологичния фактор предизвикващ механичния иктер. При една голяма част от пациентите диагнозата
е вече обособена на базата на биохимична и инструментална констелация, като нашият център се явява
крайна фаза в диагностично-лечебния алгоритъм и
отправна точка за радикално или палиативно лечение. Най-честият клиничен симптом и основен повод
за предприемане на инвазивно ендоскопско изследване е наличието на иктер и висока билирубинемия,
потвърдена с различни образни диагностични методи, най-често УЗТ на коремни органи като начален
метод. При наличие на суспектни данни за малигнен
процес от ултразвуковото изследване се предприема
втора стъпка в диагностично терапевтичния алгоритъм, извършване на компютърна томография с интравенозен контраст за стадиране на заболяването по
TNM класификацията. Това е основният край-ъгълен
камък за по-нататъшното ни поведение.
Компютърната томография ни дава детайлна информация за локалната експанзия на тумора и наличието на далечни метастази, което от своя страна
определя поведението ни, избор на протеза, насочена биопсия на туморната формация спрегната с ендоскопското изследване при палиативно лечение и
необходимост от хистологична верификация за стартиране на химиотерапия или обсъждане на случая с
коремен хирург и преценка за оперативно лечение.
В групата на пациенти с диагноза холедохолитиаза в повечето случаи не сме прибягвали до извършването на КТ поради отличните диагностични
способности на наличната в КГЕ-ВМА ултразвукова

Консумативи за ендоскопска хемостаза
Консумативите за ендоскопска хемостаза са приложими, както в горния така и в долния гастроинтестинален тракт. Те се разделят на:
y инжекционни методики с инжектиране на адреналин разреден с физ. разтвор 1:10000
y термални методики – използване хемостатичен
граспер за извършване на ендоскопска хемостаза,
както и аргон плазмена коагулация (АПК)
y механични методи на хемостаза- това са ендоскопските клипсове и т. нар ендоскопска примка или
ендолуп.
Инжектора за ендоскопска хемостаза е съставен
от метален кожух и игла 19G. На другия край на инжектора е разположен отвор на който се поставя готовата спринцовка с адреналин 1:10000. Самата игла
може да се прибира от асистента, като по този начин
се предпазва работния канал на ендоскопа от повреда. Инжекционната хемостаза е резултат от съвкупността на цитохимични и механични механизми при
63
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Фиг. 1 Инжектор за многократна употреба с показана инжекционна игла на първата снимка
инжектиране на адреналина. Фиг. 1
При термалните методики механизмът на ендоскопска хемостаза е на базата на доставената топлинна
енергия. Това води до оток на тъканите, коагулация
на протеините и контракция на съдовете. Термалните
методики генерират топлина директно върху тъканите, както е при щипката за топла биопсия или чрез
преминаване на електричен ток през тъканите, както
е при АПК. Хемостатичният граспер има възможност
за полипозиционна ориентация, чрез въртене около
оста си и няма „зъбци” на рамената си. При тази методика кървящият съд се улавя и защипва, като за коагулация се използва монополярен ток.
Аргон плазмената коагулация от своя страна е
неконтактен метод за ендоскопска хемостаза, който
използва високо-честотен монополярен ток, предаващ се на таргетните тъкани като йонизиран аргон
газ. Електроните преминават от канюлата към тъканта
през потока от електрически активиран йонизиран
аргонов газ, като по този начин се извършва дисекация (коагулация) на повърхностния слой на лигавицата. Когато лигавицата загуби своята електропроводимост в резултат на дисекцията, потокът йонизиран газ
се насочва към съседна недисекирана тъкан, като по
този начин се намалява ри ска от перфорация. Системата за АПК с която разполагаме е на фирмата ERBE Vio
200D и се състой от кула, с възможност за различни
настройки на силата на тока, и катетър с тефлоново
покритие и керамичен връх в който е разположен
електрода на Тунгстен. Предлагат се в различни диаметри и дължина, като са за многократна употреба и
стерилизация след всяко използване. Ние разполагаме със седем и десет френчов катетър. Фиг. 2
При механичните методи за ендоскопска хемоста-

за се използват най-вече хемоклипсовете или ендолуп. Хемоклипсовете представляват трикомпонентна
система, която се състой от клипс, катетър и дръжка,
с която може да се ротира и затваря поставеният на
място клипс. Ендоскопските клипсове имат различен
размер на рамената и могат да бъдат готови за употреба т.е цялата система клипс, катетър и дръжка е за
еднократна употреба или такива при който катетъра и дръжката са за многократна употреба, а клипса
се зарежда допълнително. Различните ендоскопски
фирми за консумативи произвеждат клипси с различни характеристики, като някой могат да се отварят и
затварят до пет пъти за по-добро позициониране в
желаната зона. Фиг. 3
Статистически методи
За изследване на причините за появата на усложнения приложихме с екзактен тест на Фишер, хи-квадрат анализ и тест на Манн-Уитни.

Фиг. 2 Кула ERBE

Фиг. 3 Клипс апликатор за многократна употреба: 1.) Дръжка, която служи за отваряне на клипса след прибирането му в металния кожух;
2.) Стерилен клипс готов за употреба; 3.) Улавяне на клипса с клипс апликатора; 4.) Отворен клипс с диаметър на челюстите 12мм, готов за
употреба.
33/5%
72 / 12%
54 / 9%
до 30 г

РЕЗУЛТАТИ
За периода януари 2012- юли 2014 са проследени 624 пациента, на които е направена ендоскопска
ретроградна холангиопанкреатография приблизително по равно разпределени между двата пола: 53%
мъже и 47% жени. (фиг. 4)
Средната възраст на пациентите е 67,1 г. (медианата е 67 г., стандартното отклонение 14,09 г., 95% CI
63,91-66,12 г.), като варира от 22 до 93 г. Преобладаващата част от пациентите (54,5%) са във възрастовата
група 61-80 г. (фиг.5)
При всеки трети пациент, на който е извършено
ЕРХПГ (36,7%) е установена холедохолитиаза при ендоскопската интервенция. (фиг.6)
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31-40 г.

293 / 47%
331 / 53%

114 / 18%

171 / 27%

41-50 г.
51-60 г.
61-70 г.
71-80 г.

169 / 27%

жена

81+ г.

мъж

Фиг. 4. Разпределение на пациентите по
пол (aбсолютен брой, относителен дял,
n=624)

Фиг. 5. Разпределение на пациентите по възраст (абсолютен брой, относителен дял, n=624)
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Над ¾ от пациентите (76,4%) са с дилатиран главен
чернодробен канал, а 46,2% са с дистална стеноза.
Близо 2/3 (62,7%) са с дилатирани интрахепаталните
жлъчни пътища, а при 18,6% е установена проксимална стеноза. (фиг.7)
При близо ¾ от пациентите (73,1%) има иктер. (Фиг.
8)
С кървене след извършване на ЕРХПГ са установени 35(5.6%) пациента, като 19 (3%) са били с ранно
кървене и още толкова – с късно. (фиг.9) Трима от лицата с ранно кървене са имали и късно такова. Хемостаза е приложена при 42 пациента – тези с кървене,
както и на 11 лица профилактично, а хемотрансфузия
се е наложила при 15 (2.4%) от пациентите. (фиг.7)
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229/37%
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холедохолитиаза

0

Фиг 6. Разпределение на пациентите според това дали е установена
холедохолитиаза (абсолютен брой, относителен дял, n=624)

Кървене (ранно и късно)
Извършването на папилотомия, както и наличието
на предходна такава се свързват с появата на ранно
и/или късно кървене. (фиг.11, фиг. 12) Интересно
е да се отбележи, че пациентите с ранно кървене
по-често са имали холедохолитиаза, като разликата
е значима (p<0,05) (фиг.13) сравнено с пациентите с
дистална и проксимална стеноза, където това усложнение се е наблюдава много по-рядко.(фиг.14,15) Като
рисков фактор за ранно и късно кървене се установява механичния иктер (фиг.16) и придружаващия
или самостоятелно обособен холангит. (фиг.17) Антеградните манипулации с поставяне на дрен също се
доказват като процедури с по-голям риск за развитие
на кървене. Усложнението се наблюдава по-рядко
при пациенти протезирани със СЕМС от една страна,
защото протезата предизвиква естествена тампонада
при разширяването си, а от друга защото индикациите за поставянето им са стенози, които по принцип се
установиха като етиологичен фактор с нисък риск за
кървене. (Фиг. 18 )

600
500
400

ранно или
късно кървене

Фиг. 9. Разпределение на пациентите според това дали е имало
кървене след манипулацията (абсолютен брой, относителен дял,
n=624)
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Фиг. 7. Разпределение на пациентите според това дали има дилатация и стеноза (абсолютен брой, относителен дял, n=624)
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Фиг. 8. Разпределение на пациентите според това дали има иктер
(абсолютен брой, относителен дял, n=624)
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Фиг. 11. Изследване на връзката между извършена предходна
папилотомия и поява на ранно и/или късно кървене
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Основната причина за възникване на кървене по
време и след ЕРХПГ е извършването на папилосфинктеротомия, папилектомия и ендоскопски дренаж на
панкреатична псевдокиста. Натичането на ясна кръв
по време на манипулацията се среща често, но клинично значимото кървене е рядкост. Както при всички останали ендоскопски процедури кървенето може
да възникне веднага или да бъде отложено във времето до две седмици. Клинично усложнението може да

ранно
кървене
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Фиг. 12. Изследване на връзката между извършена папилотомия(инициална) и поява на ранно и/или късно кървене
Хемостаза
поне 1 вид
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Фиг.10. Разпределение на пациентите според това дали е приложена
хемостаза след манипулацията (абсолютен брой, относителен дял,
n=624)
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се прояви с хематемеза, мелена, а при тежко кървене
и хемотохезия. Често бива съчетано с покачване на
левкоцитите и развитие на холангит при попадане на
кръвни съсиреци в общия чернодробен канал.

40
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1. Честота и определяне на тежестта
1.1 Тежестта на възникналото кървене се определя по изнесената по-горе таблица (таб.1 Freeman et al)
за тежест на усложненията, която подразделя кървенето на леко, умерено и тежко
y Като леко се определя кървене с 30 единици спад

0

без кървене

с кървене

Фиг.13. Изследване на връзката между холедохолитиаза и поява на
ранно кървене
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Фиг. 17. Изследване на връзката между наличието на холангит след
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Фиг. 15. Изследване на връзката между проксимална стеноза и
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Фиг. 18. Изследване на връзката между наличието на протезиране
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на хемоглобина, без извършване на хемотрансфузия
y Умерено кървене се определя като нужда от хемотрансфузия на до четири единици еритроцитна
маса, но не се налага хирургична или ангиографска интервенция
y При тежко кървене има нужда от хемотрансфузия
на пет или повече единици еритроцитна маса,
оперативна или ангиографска интервенция
y
1.2 Честота на кървенето според различни публикации в литературата се движи средно около
2,5%, като достига до 11% в докладваните серии
(11-15). Данните от различните проучвания са противоречиви, по скорошни публикации докладват
честота в диапазона 0,8-2% (16-18), но други смятат,
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Фиг. 16. Изследване на връзката между наличието на иктер и поява
на ранно кървене
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фактор срещу кървене, а проксималната стеноза е
рисков фактор за развитие на усложнението (фиг.
11,12). Това би могло да се обясни с факта, че панкреатичните тумори при нарастването си инфилтрират и променят главните кръвоносни съдове в
тази област, което се явява протективен фактор за
развитие на кървене, обратно при проксималните
хиларни стенози, анатомията в областта на папила
фатери е непроменена и извършването на папилотомия е потенциален рисков фактор за развитие на
кървене. Наличието на механичен иктер, по-често
се явява рисков фактор за развитие на кървене
(фиг.13) главно поради факта, че състоянието води
до повишаване на INR, поради невъзможността за
адекватно усвояване на витаминК. На всички пациенти на, които сме извършили ЕРХПГ е изследван
INR предоперативно и е извършена корекция на хемостазата с интравенозно приложение на витамин
К. Потвърди се зависимостта докладвана в световната литература, че пациентите с възникнало ранно
и/или късно кървене по-често покачват нивото на
левкоцитите и развиват холангит, след манипулацията, най-вече поради запушване на д. Холедохус
от колагулуми. (фиг.14) Съчетаните ендоскопски и
перкутанни процедури също се свързват с завишен
риск за развитие на кървене, поради завишената
инвазия и двойно повишения риск, както от ендоскопската, така и от перкутанната процедура. Поставянето на саморазширяваща се протеза се явява
протективен фактор за кървене, като при тези пациенти това усложнение се е наблюдавало много
по-рядко. Вероятната причина е че саморазширяващата се протеза оказва чисто механичен натиск и
предизвиква тампонада на кървящите съдове.

че реалната честота е по-висока, ако хематологичните параметри се проследяват рутинно. Повече от
половината докладвани епизоди са късно кървене
в рамките на две седмици.
1.3 Резултати от нашето проучване.
В нашето проучване наблюдавахме 35 случаи
или 5,6% с кървене като 16 от тях с ранно кървене,
16 от тях с късно и трима попадащи в двете групи
ранно и късно кървене. Хемотрансфузия е извършена при 15 души или 2,7%, като при 11 от тях са
преляти два сака кръв, а при 4 души е прелята един
сак. Това класифицира тези 15 души, като пациенти с
умерено кървене, поради нуждата от преливане на
еритроцитен концентрат. Седем от пациентите или
1,1% се определят с тежко кървене поради факта,
че при тях се е наложило извършване на оперативна хемостаза. При всички пациенти хеморагията е
овладяна било то ендоскопски или хирургично,
като не сме наблюдавали летален изход. В заключение може да се каже, че честотата на това усложнение в нашия център е съпоставима с докладваната
в световната литература.
2. Рискови фактори
Като рискови фактори за развитие на хеморагия
се съобщават порталната хипертония (19,20), бъбречната недостатъчност(20) и повторната сфинктеротомия. Според повечето клинични проучвания
рискът за развитие на това усложнение не се повишава при употреба на аспирин (20-22) , все пак е
често срещана практика да се преустанови употребата му преди манипулацията. Противоречиви са
данните за това дали по-често възниква ранно (20)
или късно кървене.

3. Превенция и справяне с хеморагията
3.1 Превенцията на хеморагиите включва общи
мерки като контролирано рязане със „смесен цикъл”- рязане и коагулация, корекция на нарушените хемостазни показатели и временно спиране
на приема на антикоагуланти медикаменти от пациентите. Методите за ендоскопска хемостаза са
разнообразни и не се различават от методите приложими при горна и долна ендоскопия. Възможно е да се използва АПK, локално инжектиране на
адреналин или използване на хемоклипсове, както
и комбинация от тези методики. Данните публику-

2.1 Резултати от нашето проучване
От нашите резултати се потвърдиха данните, че
папилотомията, е основен рисков фактор за възникване на кървене, както и повторното извършване на такава (фиг. 8,9). Открихме и статистически
значима зависимост между възникването на кървене и наличието на холедохолитиаза. Това се дължи
на екстракцията на големи конкременти и механичното дразнене на папила фатери (фиг10). Установихме, че дисталната стеноза причинена от тумори на главата на панкреаса се явява протективен
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

вани в литературата показват, че използването на
инжекционната хемостаза е предпочитан метод за
кръвоспиране.
3.2 Резултати от нашето проучване
В нашия проучване сме наблюдавали 35 пациента с кървене, като 16 са били с ранно и 16 с късно, а трима с комбинирано кървене. Хемостаза сме
извършили при 42 пациенти, като при 11 души тя
е била профилактична. Използвали сме всички възможни налични в клиниката методи за хемостаза,
като най-често е използвана инжекционната хемостаза в 25 случая, следвана от механичната хемостаза в 14 случая и термална хемостаза в 4 случая.
Много често сме осъществили комбинация от тези
методики. От тези тридесет и пет пациента седем
са насочени за оперативна хемостаза или 20% от
всички пациенти с кървене. В останалите 80% от
случаите кървенето е менижирано консервативно
с гореописаните методики за ендоскопска хемостаза. В повечето случаи кървенето по време на ЕРХПГ
е самоограничаващо се, освен ако не се наблюдава
пулсиращо артериално кървене. В случай на кървене нарушаващо ендоскопската видимост в нашата практика, като начален метод използваме балон
екстрактор, като раздуваме балона на папилрания
орофициум и имаме за цел да извършим тампонада.
Така раздутият балон задържаме за 3 мин. Ако това
се окаже неуспешно инфилтрираме зоната около
папилата с адреналин 1:100 00 като инжектирането
извършваме по външната част на горните ръбове на
направения разрез. В по-голямата част от случаите
това е напълно достатъчно за преустановяване на
кървенето, след което извършването на манипулацията ( екстракция на конкременти или поставяне
на стент) може да продължи или да бъде преустановено и оставено за следващия ден при внимателно проследяване на кръвните показатели. При
пулсиращо артериално кървене може да се направи опит за хемостаза с всички възможни методики
или комбинация от тях. За съжаление това кървене
е наистина трудно овладяемо и в повечето случаи
се налага оперативна интервенция. След успешното завършване на манипулацията ако по време на
работата е имало кървене, зоната около папилата
профилактично може да се обработи с адреналин
1:100 00. Късно кървене може да се наблюдава въпреки извършената по този начин профилактика.

Кървенето след ЕРХПГ, продължава да бъде едно
от най-често срещаните усложнения след извършване на манипулацията. Резултатите публикувани в
литературата са разнородни поради различията в
дизайна на всяко проучване, кохортата от пациенти
и дефинициите на понятието усложнение. Въпреки
това резултатите от всички публикувани проучвания
се обединяват около основните рискови фактори за
възникване на усложнението, а именно папилотмия,
иктер с или без холангит, колагулоаптии. Резултатите
от нашето проучване напълно потвърждават тези данни и добавят проксималните стенози и перкутанните
дренажи, като рискови фактори за развитие на това
усложнение. Въпреки сравнително високата честота
на усложнението, познаването и комбинацията от хемостазни ендоскопски и хирургични техники спомага за овладяването на ранното или късно кървене и
нулевата според нашето проучване смъртност след
възникването му.
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РЕЗЮМЕ

ABSTACT

Интраоперативна лезия на колона след перкутанна нефролитотомия (PCNL) за
лечение на конкременти в бъбрека е рядко усложнениe, наблюдаващо се в < 1%
от случаите. Рисковите фактори за възникването му включват наличие на ретроренален колон, пункция латерално от задна аксиларна линия, позиция по корем
за извършване на PCNL, пациенти от женски пол с нисък индекс на телесна маса
(BMI), левостранна локализация, пункция изцяло под рентгенов контрол и подковообразен бъбрек. Лечението се определя от локализацията на лезия на колона
(екстра- или интраперитонеално), общото състояние на пациента и наличието на
симптоми на перитонит и сепсис. Консервативното лечение е метод на избор при
по-голямата част от лезиите, поради ретроперитонеалната им локализация. При
наличие на интраперитонеална лезия на колона, ранното оперативно лечение
дава възможност за намаляване на вероятността от допълнителни септични усложнения от възникналия перитонит.
Ключови думи: перкутанна нефролитотрипсия, нараняване на дебело черво,
усложнения от перкутанна нефролитотрипсия

Intraoperative lesion of the colon is a rare complication of percutaneous nephrolithotomy
(PCNL) occurring in less than 1% of the cases. The risk factors include presence of
retrorenal colon, puncture laterally to the posterior axillary line, prone position for PCNL,
female patients with low body mass index, left side, puncture under fluoroscopic guidance
and horseshoe kidney. Treatment of lesions of the colon depends on their location (extraor intraperitoneal), the overall condition of the patient and the presence of peritonitis
or sepsis. Conservative management can be adopted in most of the cases due to the
retroperitoneal locations of most lesions. In cases with intraperitoneal perforations of
the colon, early surgical treatment is mandatory in order to reduce the complications of
peritonitis and sepsis.
Key words: percutaneous nephrolithotripsy, colon injury, complications after
percutaneous nephrolithotripsy
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ВЪВЕДЕНИЕ

елография се установиха комплетен коралиформен
конкремент и силно разклонена кухинна система
на бъбрека с множество чашки с тесни индундибулуми (Фиг. 2). Пункцията беше извършена изцяло
под рентгенов контрол с локализация медиално
от задна аксиларна линия на 1 cm под XIIто ребро
през дорзално ориентирана задна група чашки. Поставиха се работен и осигурителен водач (Фиг. 3).
На интраоперативното контрастно изследване не
се установи екстравазация на контрастна материя
извън кухинната система на бъбрека. Дилатира се
нефростомен канал до 25Fr с метални телескопични дилататори на Алкен и се въведе нефроскоп в
кухинната система на бъбрека. Извърши се ултразвукова литотрипсия на конкремента (Фиг. 4). При
последвалите ендоскопия и антеградна пиелография се установяват остатъчни чашкови конкременти, но поради големия им брой и успоредна локализация се взе решение да не се дилатира втори
нефростомен канал. Постави се нефростома 20 Fr и
се извади ендоскопът.
В ранния следоперативен период пациентката
се оплака от болка в областта на оперативния достъп и лява коремна половина. Урината от нефростомата и уретералния катетър беше без данни за
хематурия. Нефростомата беше свалена на 24 час
след операцията, като при свалянето ù са налице
газ и фекални материи от нефростомния канал. На
извършената обзорна рентгенография на корема се
установи наличие на свободен газ под диафрагмата
(Фиг. 5). Поради развиващата се клинична картина
на перитонит – дифузна спонтанна и палпаторна
болка в корема, наличие на дефанс при палпация,
се взе решение за извършване на лапаротомия по
спешност. При извършената лапаротомия се установи наличие на дифузен фибрино-фекулентен перитонит и 2 перфорационни отвърстия в областта
на colon descendens от преминаване на нефростомния канал през стената на червото (Фиг. 6). Извърши
се лява хемиколектомия с битрункуларна колостома по метода на Mikulić. Наложи се сутура на бъбречната капсула в областта на нефростомния канал
(Фиг. 7). Пациентката беше поставена на антибиотична терапия с Meropenem 3x1 g интравенозно.
На втори следоперативен ден се установи изтичане на урина от наложения в ретроперитонеалното
пространство дрен, поради което се извърши дре-

Интраоперативна лезия на колона след перкутанна нефролитотомия (PCNL) за лечение на конкременти в бъбрека е рядко усложнениe, наблюдаващо се в < 1% от случаите [1]. Рисковите фактори
за възникването му включват наличие на ретроренален колон, пункция латерално от задна аксиларна линия, позиция по корем за извършване на PCNL,
пациенти от женски пол с нисък индекс на телесна маса (BMI), левостранна локализация, пункция
изцяло под рентгенов контрол и подковообразен
бъбрек [1-4]. Диагнозата може да бъде поставена в
следоперативния период, а лечението се определя, както от локализацията на лезията- екстра- или
интраоперитонеално, така и от общото състояние
на пациента. Представяме клиничен случай на пациентка с лезия на колон при извършване на PCNL
по повод комплетен коралиформен конкремент в
левия бъбрек.

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
Тридесет и пет-годишна пациентка, постъпваща
в клиниката с оплаквания от периодична болка в
лява лумбална област и рецидивиращи уроинфекции. На извършената ехография и компютърна томография (КТ) се установява комплетен коралиформен конкремент, изпълващ цялата кухинна система
на левия бъбрек, без данни за наличие на ретроренален колон (Фиг. 1).
При приемането в клиниката тя е в добро общо
състояние, BMI – 19.9 kg/m2, с лабораторни изследвания в рамките на референтните стойности за възрастта.
На пациентката беше предложено минимално
инвазивно лечение на конкремента с перкутанна
нефролитотомия, за което тя даде своето информирано съгласие. Извърши се PCNL в положение
по корем. На направената ретроградна уретеропиФиг. 1. Предоперативно КТ изследване, без данни за
наличие на ретроренален колон
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Фиг. 2. Интраоперативна ретроградна
уретеропиелография

Фиг. 5 Обзорна рентгенография на абдомен, показваща наличие на свободен газ
под диафрагмата
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Фиг. 3. Пункция през долна група чашки и
поставени работен и осигурителен водач

Фиг. 4 Нефроскопия и литотрипсия на
конкремента

Фиг. 6. Идентифицирана лезия в
областта на колон десценденс

Фиг. 7. Локализация на нефростомния канал в областта на
долния полюс на бъбрека

ОБСЪЖДАНЕ

наж на бъбрека с уретерен стент. Пациентката беше
изписана на 7ми следоперативен ден в добро общо
състояние с препоръка за реституция на стомашно-чревния тракт след 2 месеца и продължаване
на лечението за остатъчните конкременти в левия
бъбрек.

Перфорацията на колон е рядко усложнение на
PCNL, възникващо в <1% от случаите [1]. Рисковите
фактори за възникването му включват наличие на
ретроренален колон, пункция, латерално от задна
аксиларна линия, позиция по корем за извършване
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всички лезии са ретроперитонеални. При мултивариационният анализ са изведени като сигнификантни рискови фактори за лезия на колона. възрастта
на пациента и наличието на подковообразен бъбрек.
Други автори установяват като рискови фактори за
перфорация на колона наличие на ретроренален
колон, пункция латерално от задна аксиларна линия,
позиция по корем за извършване на PCNL, пациенти
от женски пол с нисък индекс на телесна маса (BMI),
левостранна локализация, пункция изцяло под рентгенов контрол [2,3,8]. Превантивните мерки за избягване на това усложнение включват предоперативно
КТ изследване за установяване наличието на ретроренален колон, пункция под ултразвуков контрол,
лапароскопски асистирана пункция при пациенти с
бъбречни аномалии и ретроренален колон, избягване на пункции латерално от задна аксиларна линия,
ранна диагностика за избягване на септични усложнения [10-12]. В представеният от нас клиничен случай са налице следните рискови фактори - позиция
по корем за извършване на PCNL, пациент от женски
пол с нисък индекс на телесна маса (BMI), левостранна локализация, пункция изцяло под рентгенов контрол. Усложнението – интраперитонеална перфорация на colon descendens, е разпознато в ранния
следоперативен период и е наложило хирургично
лечение, а развилият се перитонит – резекция с извеждане на колостома и възстановяване на пасажа
на втори етап.

на PCNL, пациенти от женски пол с нисък индекс на
телесна маса (BMI), левостранна локализация, пункция изцяло под рентгенов контрол и подковообразен бъбрек [1-4]. Ранното разпознаване и лечение
на ятрогенната лезия на колона е важно за предотвратяване на възникването на перитонит и септични усложнения. Диагнозата се поставя интраоперативно или в ранния следоперативен период
по наличието на диарични изхождания, симптоми
на перитонит или наличие на газ или фекални материи от нефростомния канал [5]. Лечението се определя от локализацията на лезия на колона (екстра- или интраперитонеално), общото състояние на
пациента и наличието на симптоми на перитонит и
сепсис. При суспекция за лезия на колон, извършването на антеградна пиелография може да установи екстравазация на контрастна материя в колона, а компютърната томография - преминаване на
нефростомния канал през колона. При наличие на
ретроперитонеална лезия на колона консервативното лечение често е успешно [1,4,6,7]. То включва разделяне на уринарния от стомашно-чревния
тракт чрез поставяне на уретерен стент и ектрахиране на нефростомата в колона, трансформирайки
я в колостома. Пациентите трябва да бъдат включени на антибиотично лечение с широко-спектърен
антибиотик и диета, бедна на фибри. Седем до десет
дни след изтеглянето на нефростомата е желателно
извършването на контрастно изследване за обективизиране на наличието на нефроколична фистула и
преценка за екстракция на колостомата. Препоръчителното време за екстракция на стента е 4-6 седмици след поставянето му. Наличието на интраперитонеална лезия и симптоми на перитонит налага
извършването на оперативно лечение. То е в зависимост от времето, изминало от установяване на
лезията, локалния и общ статус, и може да включва
сутура, резекция с първична анастомоза или резекция с извеждане на колостома и последваща реституция на чревния тракт на втори етап.
Познаването на рисковите фактори за възникване на перфорация на колона при PCNL е от изключително значение за предотвратяването ù. В проучване
върху 5039 PCNL процедури El-Nahas et al. изследват
рисковите фактори за перфорация на колона [4]. Усложнението е установено при 15 пациенти (0.3%), с
преобладаваща локализация вляво – 10 (66.6%), като

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Интраоперативната лезия на колона е рядко, но
потенциално сериозно, усложнение при извършване на перкутанна нефролитотомия. Адекватната
предоперативна диагностика и познаване на рисковите фактори, позволява идентифициране на
високо-рисковите пациенти и предотвратяване
на възникването му. При наличие на лезия на колона, ранната диагностика и лечение са от първостепенно значение за предотвратяване на септични усложнения. Консервативното лечение е метод
на избор при по-голямата част от лезиите, поради
ретроперитонеалната им локализация. При наличие на интраперитонеална лезия на колона, ранното оперативно лечение дава възможност за намаляване на вероятността от допълнителни септични
усложнения от възникналия перитонит.
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РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

Въведение: Бъбречните кисти са често срещана находка при образно изследване на отделителната система, като честотата им нараства с напредване на възрастта. При над 90% от случаите кистите се откриват инцидентно и протичат безсимптомно. Симптоматичните кисти са показани за хирургическо лечение.
Клинични случаи: Изследвахме ефективносттна и безопасността на лапароскопската трансперитонеална декортикация, като хирургичен метод на лечение
при 3ма пациенти със симптоматични прости бъбречни кисти. При всички беше
извършена ултразвукова диагностика и КАТ, като кистите бяха класифицирани по
Bosniak- клас I. При 2ма от тях след извършена предходна перкутанна аспирация на
кистите е установен рецидив. Не се установиха интра- и постоперативни усложнения и необходимост от допълнителни процедури. След изписването и на 3ти следоперативен месец не се доказа рецидив на кистите.
Заключение: Трансперитонеалната лапароскопска декортикация е метод на избор при лечението на симптоматичните бъбречни кисти, характеризиращ се с бърз
възстановителен период и минимални усложнения.

Introduction: Renal cysts are a common pathology of the excretory system and their
frequency increases with aging. In more than 90% of the cases, cysts are found incidentally and are asymptomatic. Symptomatic ones have to be treated surgically.
Case reports: We present the efficiency and safety of laparoscopic transperitoneal
deroofing as a surgical method of treatment in 3 patients with symptomatic simple renal
cysts. In all the cases, an ultrasound and a CT-scan were performed, as the cysts were
classified as Bosniak class I. In two of them, after performing percutaneous aspiration
of the cysts, relapse of the disease was found. No intra- and postoperative complications
were established and no additional therapeutic procedures were needed. After discharge
and on the 3rd postoperative month, no relapse of the cysts was proved.
Conclusion: Transperitoneal laparoscopic deroofing is a method of choice in the treatment of symptomatic renal cysts, characterized by fast recovery and minimal complications.
Key words: simple renal cysts, laparoscopic treatment, transperitoneal approach
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ВЪВЕДЕНИЕ

исхемия водят до образуване на кистите (2). Честотата
им нараства с напредването на възрастта- 0,22% до
0,55% в детска възраст, 20% до 40 годишна възраст и
повече от 33% при тези над 60 годишна възраст (3-5).
При около 90-95% от пациентите, бъбречните кисти
протичат безсимптомно и се откриват инцидентно
по друг повод, след извършване на ултразвукова
диагностика или компютърна аксиална томография

Простите бъбречни кисти представляват доброкачествено заболяване на бъбречния паренхим и са
често срещана находка при образно изследване в съвременната урологична практика (1). Няма ясно дефинирана етиологична причина за образуването им, но
се предполага, че тубулната обструкция с последваща
77
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(6). Въпреки това, при част от пациентите се налага
хирургично лечение, поради възникване на следните оплаквания и усложнения: тъпа болка, локализирана в костовертебралния ъгъл, латерално от m.
sacrospinalis, хематурия, артериална хипертнония и
последващи усложнения като възпалителни процеси,
обструкция на горните пикочни пътища, редукция на
бъбречния паренхим и бъбречна недостатъчност (7).
Терапевтичните възможности при симптоматичните кисти включват перкутанна аспирация на кистичното съдържимо с или без склеротерапия, отворена
или лапароскопска декортикация на кистата (8). Първоначално за тяхното лечение, като най-минимално
инвазивен метод, се използва перкутанна аспирацията под ултразвуков контрол, в повечето случаи комбинирана с инсталация на склерозиращ агент (9,10).
Въпреки това, честотата на рецидивност след една
сесия при аспирационната техника е 90%, а при склеротерапията- 43% (10-12). От друга страна, конвенционалната оперативна техника има висока ефективност, нисък процент на рецидивност, но се свързва с
удължен болничен престой, протрахирано постоперативно възстановяване и незадоволителен козметичен ефект (13). С цел намаляване недостатъците на
отворената хирургия в клиничната практика е въведена лапароскопската декортикация като минимално
инвазивен метод. Hulbert и сътр. описват техниката
при симптоматични бъбречни кисти през 1992 г. (14).
В световен мащаб методът се предпочита от повечето
специалисти поради високата си ефективност, нисък
процент на усложнения и рецидиви, минимална кръвозагуба, кратък болничен престой на пациентите и
добър козметичен ефект (15-21).

Фигура 1- КАТ нативна проекция на корем и малък таз показваща
двустранни бъбречни кисти
линичните показатели на пациентите са в нормални
референтни граници. При двама от тях е извършена
перкутанна аспирация на кистите в миналото, които
в последствие рецидивират. Демографските и предоперативни характеристики на пациентите са представени на таблица 1.
По показания се извърши трансперитонеална лапароскопска декортикация на кистите. Оперативните
интервенции протекоха без усложнения, с минимална
кръвозагуба - под 50 ml. Средното оперативно време
при тримата пациенти беше 72 минути. Постоперативният период протече без усложнения и пациентите
бяха изписани в добро общо състояние, съответно на
3ти, 4ти и 5ти следоперативен ден. При дехоспитализацията и на 3ти следоперативен месец беше извършена контролна ехография на бъбреците- без данни
за рецидив на кистите. На таблица 2 са представени
интра- и постоперативните резултати. Хистологично
трайният препарат доказа прости бъбречни кисти.
(Таблица 2)

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ
Представяме 3 клинични случая на лапароскопска
декортикация на прости симптоматични бъбречни
кисти при двама мъже на 58 г. и 62 г. и жена на 54 г. Пациентите постъпват в клиниката с оплаквания от периодична болка в лумбалната област. При извършената ултразвукова диагностика и КАТ на корем и малък
таз с контрастно вещество (фиг. 1), при пациентите се
установиха прости бъбречни кисти, не комунициращи с пиелокаликсната система, класифицирани като
клас I по Bosniak.
При тримата пациенти се установи артериална
хипертония като придружаващо заболяване. Парак-

ОПЕРАТИВНА ТЕХНИКА
Пациентите се въвеждат в обща анестезия, като
в зависимост от страната от която се намират бъбречните кисти, предоперативното позициониране
и достъпът до тях се различават. При десностранно
разположените кисти, пациентите се поставят в положение по гръб, докато при левостранните- в дясно
странично положение. При всички интервенции се
използва 30-градусов лапароскоп, като за постигане на пневмоперитонеум, се направи отворена ла78
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Таблица 1- Демографски и предоперативни характеристики на пациентите
Пациент
I
Възраст (години)
58
Пол
м
BMI (кг/м2)
28,7
Страна на кистите
двустранни кисти
Брой на кистите
солитарни
Разположение на кистите спрямо бъбречния паренхим
Горен бъбречен полюс
Комуникация на кистата с кухинната система на бъбрека
липсва
Диаметър на кистите (cm)
12/13
Клас по Bosniak
Клас I
Предходна перкутанна аспирация на кистите
да
Предоперативен анестезиологичен риск по ASA
ASA II
Хемоглобин (g/l)
162
Серумен креатинин (µmol/l)
106
Серумна урея (mmol/l)
6,3

II
54
ж
27,2
лява
солитарна
Медиално разположена
липсва
16
Клас I
не
ASA II
144
68
4,4

III
62
м
25,4
дясна
солитарна
Долен бъбречен полюс
липсва
12
Клас I
да
ASA II
152
73
7,2

Таблица 2. Резултати
Пациент
Количество течно съдържимо (ml)
Оперативно време (min)
Средна интраоперативна кръвозагуба (ml)
Ехографско проследяване на 3-ти следоперативен месец
Следоперативен болничен престой (дни)
Хемоглобин (g/l)
Серумен креатинин (µmol/l)
Серумна урея (mmol/l)

II
1550
78
< 50 ml
Липса на рецидив
4
128
84
5,3

III
1300
72
< 50 ml
Липса на рецидив
5
144
58
6,4

I
1300/1400
65/73
< 50 ml
Липса на рецидив
3
153
102
4,0

пароскопия. Работните портове се поставят, както е
представено на фигура 2 и фигура 3. Прави се оглед
на коремната кухина и се идентифицират бъбречните кисти. При десностранно локализираните кисти,
черният дроб се екартира краниално с помощта на
Cuschieri ретрактор. Надрязва се перитонеумът по
протежение на флексура коли хепатика и десен латерален канал, като се извършва максимална медиална
мобилизация на десния колон и дванадесетопръстника. При левостранно разположените кисти се надрязва париеталният перитонеум по протежение на левия
латерален канал и флексура лиеналис коли, като се
мобилизира медиално колон десценденс и същият се
екартира гравитационно, поради позицията в която
се поставя пациентът. Максимално се разкрива кистичната повърхност (фиг. 4). Следва пункция на бъбречната киста и аспирация на нейното съдържимо

(фиг. 5). След евакуация на течността, се извършва
фенестрация на кистата и се оглежда вътрешността
ù с цел изключване възможността за малигненост.
Следва декортикация на цялата свободна кистична
повърхност (фиг. 6). Прави се щателна хемостаза по
ръба на фенестрираната киста с биполярна коагулация, като последва аблиране на кистичния епител.
Оперативната интервенция завършва с поставяне на
19 Fr Blake-дренаж към остатъчната кистична повърхност. Препаратите се изпращат за трайно хистопатологично изследване (фиг. 7).

ОБСЪЖДАНЕ
Бъбречните кисти по-често се срещат в средна и
напреднала възраст, като с навлизането в медицинската практика на високоспециализираните образни
методи, техният процент на откриваемост нараства.
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Фигура 2- Разположение на работните
портове при десностранни кисти
Фигура 3- Разположение на работните
портове при левостранни кисти

Фигура 4- Разкриване на кистичната повърхност

Фигура 5- Пункция и аспирация на съдържимото

Фигура 6- Декортикация на кистата

Фигура 7- Част от кистичната повърхност изпратена за трайно
хистопатологично изследване
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Таблица 3- Класификация на бъбречните кисти по Bosniak
Клас по Bosniak
Риск за
Характеристика
малигненост
Клас I
< 1%
тънка стена, без септирания, калцификати или ригидни компоненти; хомогенно съдържимо; остро се
разграничава от бъбречния паренхим
Клас II
< 3%
тънка стена (< 1mm), наличие на калцификати и/или септирания; < 3 cm в диаметър
Клас II F
5-10%
задебелена и неправилна стена; наличие на септирания, калцификати или плътни лезии; = 3 cm в
диаметър
Клас III
40-60%
еднородно задебеляване на стената; множество задебелени септи; плътни/неправилни калцификати
Клас IV
> 80%
големи кистични компоненти; неправилни граници/проминиращи възли
През 1997 година Bosniak създава класификация, която се основава на рентгенологични критерии и позволява оценка на риска от малигненост (22), представена на Tаблица 3.
Повечето установени кисти са прости, малки по
размер и безсимптомни, подлежащи на активно проследяване и не налагащи оперативна намеса. Въпреки това, 10-15% от тях предизвикват симптоматика с
последващи усложнения, изразяващи се в болезненост, хипертония, възпалителни промени с рецидивиращи уроинфекции, хематурия, спонтанна руптура на
кистата, обструкция на кухинната система и бъбречна недостатъчност. При нарастване, кистите могат да
достигнат значителни размери и да притискат коремни органи с поява на съответната за тях симптоматика.
По тази причина тенденцията при лечението на простите бъбречни кисти се фокусира върху контрола на
симптомите и последващите усложнения.
Предложени са няколко техники на лечение на
симптоматични бъбречни кисти, като идеалния метод
е все още дискутабилен. С технологичния прогрес,
инструментариум и консумативи в минималноинвазивната хиругия, както и интервенционалната радиология, конвенционалната оперативна техника вече
не е предпочитан метод на избор за лечение в повечето центрове, поради високата си инвазивност и
постоперативен коморбидитет.
С развитието на ендоурологията, перкутанната
аспирация с или без склеротерапия е предпочитан
първи метод на избор. Симптоматичните кисти, класифицирани като Bosniak клас 1 и клас 2, могат да се
третират чрез аспирация. За подобряване ефикасността на лечението, в последствие към аспирационния подход се добави и склеротерапията. Тя има за
цел да увреди епителния слой на кистата и по този на-

чин да преустанови секрецията на същия. Стига се до
възпалителни изменения в лумена на кистата, водещи
до адхезия на стените на същата и преустановяване
на нейната секреция. Резултатите обаче не са така задоволителни, тъй като е невъзможно да се повлияе
върху всички епителни клетки на кистата и нейната
секреция не може да се преустанови напълно, като
се стига рано или късно до рецидив на патологията
(10). Chung и съавт. (23) съобщават за 57% успеваемост при използването на склеротерапия, като дават
заключение, че рецидивирането на кистите се дължи
на непълното засягане на епитела от склерозиращия
агент.
Въвеждането на лапароскопията в световен мащаб, почти изцяло замени отворената хирургия като
диагностичен и лечебен метод. След публикацията
на Hulbert и съавт. (14) през 1992г. лапароскопсият
подход напълно революционизира лечението на бъбречните кисти. Целта на техниката е да съчетае предимствата на миниинвазивната хирургия, а именно
минимална честота на усложнения, минимална кръвозагуба, скъсен болничен престой, задоволителен
козметичен ефект, по-добра интраоперативна визуализация на органите и на ефиктивността постигната
при конвенционалната хирургия (18-21,24-27). При
направената литературна справка при тази техника
авторите съобщават за 19% риск от рецидив на бъбречните кисти (20). Секреторната активност на остатъчния кистичен епител, дори след извършване на
фенестрация на кистата, може да продължи да секретира и съответно кистичната формация да рецидивира (28). За предотвратяване на това състояние, някои
автори препоръчват аблация на кистичния епител, с
цел предотвратяване на последваща секреция (18).
От друга страна аблацията на епитела може да до81
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веде до увреда на пиелокаликсната система или на
кръвоносен съд (29). Tefekli и сътр. (24) доказват чрез
контролни образни изследвания, че при 19 пациенти
след извършена лапароскопска декортикация липсва
рецидив на бъбречните кисти при над 88,2% и липсва симптоматика при над 89,5% от случаите. Okeke и
съавт. (10) правят сравнение между аспирацията на
бъбречни кисти, комбинирана със склеротерапия и
лапароскопската декортикация на кистите. Те съобщават за поява на болкова симптоматика при всички
пациенти при които са използвали аспирация и склеротерапия след период от 17 месеца. В контраст, при
лапароскопското лечение всички пациенти са без
оплаквания след 17,7 месечен период. Iannelli и съавт. (27) описват до 80-90% симптоматичен успех на
лапароскопския метод при постоперативното проследяване на своите пациенти. При представените от
нас два клинични случаи, при дехоспитализацията и
на 3ти следоперативен месец пациентите бяха асимптомни.
Лапароскопският подход към бъбречните кисти
е възможен чрез два достъпа- трансперитонеален и
ретроперитонеален. При нашите случаи използвахме трансперитонеалния достъп, като предимствата
му се изразяват в по-добра ориентация и работно
пространство, по-добра визуализация на коремните
органи и способността на перитонеума да абсорбира течност от остатъчен кистичен епител, който би
довел със своята секреция до рецидив на кистата.
Въпреки посочените предимства на трансперитонеалния достъп, ретроперитонеалният е предпочитан в
някои центрове, поради минималния риск от нараняване на коремен орган и ограничаване на спонтанно
възникнал ретроперитонеален хематом и/или урином. Lutter и съавт. (25) и Gupta и съавт. (26) описват
еднакъв болничен престой на пациентите при двата
типа лапароскопски достъп, както и удължено оперативно време при ретроперитонеалния достъп (95
мин. спрямо 70 мин. при трансперитонеалния). При
представените от нас два клинични случая имахме
сходно средно оперативно време- 72 минути. Теоретично има възможност за формиране на постоперативни адхезии в коремната кухина след използването на трансперитонеална лапароскопия, но Pattaras
и колектив (30) изказват мнение, че вероятността за
това е минимална. От нашия клиничен опит можем
да съобщим, че не бяха наблюдавани следоператив-

ни интраабдоминални адхезии. Докладваната от нас
интраоперативна кръвозагуба под 50 ml, съответства
с литературните публикации (31). Не се наблюдаваха
постоперативни усложнения и необходимост от допълнителни терапевтични процедури.
От представените от нас резултати при лечението
на симптоматични бъбречни кисти, лапароскопската
трансперитонеална декортикация може да се определи като метод с добър терапевтичен ефект, който
трябва да се извършва в специализирани центрове.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В клиничната практика, простите бъбречни кисти
се откриват инцидентно или по повод на симптоми и/
или усложнения свързани с тях. За поставяне на правилна диагноза и вземане на терапевтично решение
е необходимо извършване на образна диагностика и
стадиране. Минималноинвазивните техники са метод на избор при лечението на симптоматичните бъбречни кисти, като изборът на метод се определя от
множество фактори: опит на оператора, наличие на
подходящ инструментариум, анатомични особености,
функционално състояние на отделителната система,
хабитус и придружаващи заболявания на пациента.
Трансперитонеалната лапароскопска декортикация
е ефективен и безопасен метод, кратък постоперативен период, нисък процент на усложнения и добър
козметичен ефект.
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