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Простатният карцином и пътят при
ЯМР навигирането

У Р О Л О Г И Я  И  Р А Д И О Л О Г И Я  В  С И Н Е Р Г И Я

Пътят за диагностика на простатен карцином е на ново ниво.
Според изследване на PRECISION, ЯМР+ таргетирано биопсиране на csPCa е с по- добри резултати 

от стандартната биопсия.
46% подобрение в откриването на csPCa1,2

при сравнение с 12-точкова стандартна биопсия.

Но и предизвикателствата  
се развиват ...

1 от 6 лезии  
са обект  
на мисинтерпретация.3

Съществуващата номенклатура предава различна информация 
между отделенията по радиология и урология. Например, right-mid 
medial на ЯМР на радиолога може да е различно от right-mid medial 
на образа от хографския апарат на уролога по врме на биопсия. 
Инструментите, които осигуряват ефективна комуникация 
между Радиология и Урология критично усилват резултатите за 
пациента

Не грешите.  
Това са два различни езика.
Като резултат от разликите в позиционирането 
на пациента по време на ЯМР аквизицията и би-
опсирането, 1 от 6 лезии са докладвани в различен 
сектор, оттам където те са видими по време на 
УЗ-навигираната биопсия.4 На практика, средно-
статистическата разлика между ЯМР и ултразву-
ковата биопсия е 12 градуса.5

17% от лезиите са локализирани в
различни сектори в

Радиология и Урология.6

Нека BK Medical да подпомогне Радиология и Урология 
да оптимизират сътрудничеството, чрез предос-
тавяне на един общ език, използвайки Predictive Fusion. 
bkFusion позволява мигновено реориентиране на образите от МР 
към ориентацията при биопсиране за бърза и интуитивна фюжън 
биопсия. Свържете се с вашия представител на BK, за да научите 
повече.

Да направим
повече заедно.

Reference:
1, 2 N Engl J Med 2018; 378:1767-1777 DOI: 10.1056/NEJMoa1801993
3, 4, 5, 6 J Piper, F Giganti, D Mirando, K Krawiec, AS Nelson, C Allen, MIM Software Inc,
 University College London Hospital; Evaluation of the impact of orientation differences between mpMRI and US
 in biopsy. Study presented at the European Society of Urogenital Radiology Association, Barcelona, SP
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Тазоворезервоарни нарушения при 
пациенти с множествена склероза

Bowel and bladder dysfunction  
in multiple sclerosis patients

ОБЗОРИ

РЕЗЮМЕ 
Множествената склероза (МС) е невродегенеративно, възпалително, автоимунно, 
демиелинизиращо заболяване с прогресиращ характер, което може да доведе до 
инвалидизация в млада възраст. Заболяването протича с двигателни, сетивни, 
координационни, зрителни, когнитивни и тазоворезервоарни нарушения (ТРН). 
ТРН засягат нормалната функция на пикочния мехур и червата, както и сексуалната 
функция, което силно влошава качеството на живот на болните. Установено е, 
че 50-90% от пациентите развиват симптоми на долния уринарен тракт и/или 
дисфункция на дебелото черво в хода на заболяването. Микционните нарушения 
могат да бъдат начален симптом в 15% от случаите. Обикновено микцията се зася-
га по-тежко, докато стомашно-чревният тракт е по-рядко засегнат. Някои пациенти 
определят инконтиненцията (урине ет алви) като един от най-неприятните аспекти 
на заболяването. Важен, но често пренебрегван фактор, свързан със заболяването, 
е необходимостта от постоянно полагане на грижи за такива болни, което обикно-
вено се извършва от болногледач или член от семейството. Това засяга значително 
способността за изпълнение на семейните и професионални задължения. 
Ключови думи: множествена склероза, тазоворезервоарни нарушения

ABSTRACT 
Multiple sclerosis (MS) is a neurodegenerative, inflammatory, autoimmune, progressive 
demyelinating disease that can lead to serious disability at a young age. The disease is 
characterized by motor, sensory, balance, visual, cognitive and bowel/bladder symptoms. 
Bowel/bladder symptoms affect the normal function of the bladder and intestines, as 
well as the sexual function, which severely impairs the quality of life of patients. Re-
search has found that 50-90% of patients develop lower urinary tract symptoms and/
or dysfunction of the colon during the course of the disease. Micturition disorders can 
be the initial symptom in 15% of cases. Micturition is usually more severely, while the 
gastrointestinal tract is less commonly affected. Some patients identify incontinence 
(urine et alvi) as one of the most unpleasant aspects of the disease. An important aspect 
that is often overlooked, is the need for constant care for such patients, which is usually 
performed by a carer or family member. This severity affects these patients ability to fulfill 
family and professional responsibilities. 
Key words: multiple sclerosis, bowel and bladder dysfunction
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С. Стратиева, Б. Златев, И. Салтиров •  Тазоворезервоарни нарушения при пациенти с множествена склероза

1. ВЪВЕДЕНИЕ
С напредъка на невроизобразителните техники и 

въвеждането на съвременни имуномодулиращи те-
рапии (ИМТ) се постигна значително подобрение на 
диагностично-лечебния процес при болните с MС 
[1, 2]. Намалената честотата и тежест на пристъпите, 
по-бавната прогресия и по-късно настъпващата инва-
лидизация доказаха необходимостта от започване на 
ранно лечение при пристъпно-ремитентната форма 
на МС [3]. Магнитно-резонансната томография се ут-
върди като метод за диагностика, оценка активността 
на заболяването и мониториране на терапевтичния 
ефект [4]. Въпреки провежданата ИМТ, при голям 
брой пациенти се отчита прогресия на заболяването 
[5], включително и засягане на тазоворезервоарните 
функции. Независимо че възможностите за лечение 
са ограничени и не са оценявани в рандомизирани 
проучвания, разпознаването и лечението на ТРН е 
ключов момент за подобряване качество на живот и 
социалната адаптация при тези пациенти [6, 7]. 

2. АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧНИ ДАННИ 
Невроанатомично има две структури, които участ-

ват в контрола на микцията - спинален микционен 
център (СМЦ), разположен в сакралния дял на гръб-
начния мозък и понтинен микционен център (ПМЦ) 
в мозъчния ствол [8]. Във фронталната кора са раз-
положени центрове, осъществяващи волевия кон-
трол на микцията и задръжката на урина. Установени 
са два функционални кръга - единият контролира 
състоянието на съхранение, а другият на изпраз-
ване на пикочния мехур. Действието на двата кръга 
е противоположно. През по-голямата част от дено-
нощието мехурът е в активната фаза на съхранение. 
Инервацията на пикочния мехур се осъществява от 
plexus vesicalis, включващ симпатикови (от plexus 
vesicalis), парасимпатикови (от nn. рelvici) и сетивни 
нервни влакна на гръбначния мозък. Парасимпатику-
сът съкращава мускулните влакна в стената на меху-
ра, а симпатикусът съкращава вътрешния уретрален 
сфинктер. Парасимпатиковите еферентни влакна 
произхождат от S2–S4 спинални сегменти, които след 
напускането на сакралния отвор се обединяват и оф-
ормят тазови спланхникови нерви, формиращи plexus 
pelvicus близо до пикочния мехур и уретрата. Симпа-
тиковата инервация произлиза от Th10–L2 сегменти и 
преминава през лумбалния симпатиков ганглий, за да 

се присъедини към пресакралните нерви. Те оформят 
мрежа, наречена горен хипогастрален плексус. Гор-
ният хипогастрален плексус и хипогастралните нер-
ви са главно симпатикови, пелвичните спланхникови 
нерви са предимно парасимпатикови, а долният хи-
погастрален плексус съдържа и от двата вида влакна. 
При съхранението на урината детрузорното налягане 
не се покачва поради инхибиране на парасимпатико-
вите влакна. При микцията се осъществява релакса-
ция на напречно-набраздените влакна на уретралния 
сфинктер и на тазовото дъно, последвано от контрак-
ция на детрузора. Соматичната инервация е от нерв-
ните влакна на мотоневроните на предния рог S2–
S4 сегменти, които влизат в състава на n. pudendus. 
Разпъването на мехурната стена при пълен пикочен 
мехур стимулира по аферентен път рефлексната сим-
патикова активност към пикочния мехур и активност-
та по пудендалния нерв към дисталния уретрален 
сфинктер. Тези отговори поддържат задръжката на 
урина по три механизма, които се улесняват до голяма 
степен от СМЦ: 

2.1 Увеличаване съдържанието на пикочния мехур 
чрез β-адренергични рецептори.  

2.2 Увеличаване резистентността срещу изпускане 
чрез стимулиране на α-адренергичните рецепто-
ри в основата на пикочния мехур и проксимална-
та уретра, и чрез увеличаване на активността на 
напречно-набразденaта мускулaтура на тазовото 
дъно (спинален защитен рефлекс).  

2.3 Инхибиране контракцията на пикочния мехур 
чрез блокиране на ефекта на парасимпатикусова 
ганглийна трансмисия.  
По време на изпразването  интензивна мехурна 

аферентация активира ПМЦ, което инхибира спинал-
ните защитни рефлекси (симпатикова и соматична 
инервация към изхода на пикочния мехур и уретра-
та) и стимулира сакралните парасимпатикови пътища 
към изхода на пикочния мехур и сфинктерната гладка 
мускулатура. Фазата на изпразване се състои от на-
чална релаксация на уретралния сфинктер, последва-
на след няколко секунди от контракция на пикочния 
мехур, увеличаване на налягането в пикочния мехур и 
осъществяване на изпразването на пикочния мехур. 
Тези рефлекси се нуждаят от интегративни действия 
от ПМЦ, който играе роля на последен, общ път за 
всички мехурни моторни неврони. Нарушението на 

всеки един от тези пътища може да доведе до нару-
шение на уринирането, които биват нарушения във 
фазите на съхраняване или на изпразване.  

3. ПАТОФИЗИОЛОГИЯ НА 
МИКЦИОННИТЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ МС

При здрави индивиди усещането за напълненост 
на мехура се предава до ПМЦ посредством миели-
низираните влакна. При лезии в гръбначния мозък 
връзката между ПМЦ и СМЦ се прекъсва, което води 
до тежки нарушения на акта на съхранение на урина-
та в пикочния мехур и неговото изпразване. Форми-
ра се нов сегментен рефлекс на сакрално ниво [9]. В 
този случай информацията за напълване на мехура се 
предава по немиелинизирани влакна. Спиналният ре-
флексен център става автономен, с развитието на не-
волеви детрузорни контракции (детрузорна хиперре-
флеския) [10]. Развива се т. нар. свръхактивен пикочен 
мехур, с появата на императивни позиви за уринира-
не, инконтиненция, полакиурия [11, 12]. Демиелиниза-
ционните плаки се откриват предимно в шийния ми-
елон, значително по-рядко - в лумбалния и сакралния 
сегменти [13]. Тъй като шийният дял има водеща роля 
в контрола на тазоворезервоарните функции, лезиите 
с тази локализация причиняват клинична симптома-
тика. С прогресията на заболяването дисфункцията 
на пикочния мехур става по-трудна за лечение. При-
чините за това не са ясни, но се предполага ролята 
на влошената двигателна функция и невъзможността 
да се освободят навреме тазовите резервоари, реци-
дивиращите уроинфекции, когнитивните нарушения 
и др. [14]. Упражненията за стягане на мускулатурата 
на тазовото дъно също са начин за подобряване на 
симптоматиката при свръхактивност на пикочния ме-
хур [15].   

При лезии в областта на спиналния рефлексен цен-
тър той престава да функционира и се развива т.нар. 
детрузорна арефлексия. Мехурът се изпълва с големи 
количества урина и тъй като детрузорът е с отслабена 
функция, урината не може да бъде елиминирана на-
пълно. Наблюдават се затруднения при започване на 
уринирането, усещане за непълно изпразване след 
микция и ишурия парадокса. 

Комбинацията от детрузорна арефлексия и де-
трузорна хиперрефлексия се нарича конфликтен 
пикочен мехур и протича с нарушена координация 
между функциите на детрузора и сфинктера. 

4. ВИДОВЕ МЕХУРНИ ДИСФУКЦИИ 
И ТЯХНОТО ЛЕЧЕНИЕ

Нарушенията на уринирането, обусловени от 
вродени и придобити неврологични заболявания, 
включително МС, могат да протекат с нетипични  
или променени симптоми, а в някои случаи дори и 
безсимптомно, въпреки обективно съществуващата 
везико-уретрална дисфункция. Неразпознатата или 
късно диагностицирана дисфункция на пикочния 
мехур крие опасност от редица усложнения, вклю-
чително и скрита увреда на бъбречната функция. Ето 
защо, извършването на уродинамичните изследвания 
и специализираната консултация при такива пациен-
ти имат важна роля за диагностиката и лечението на 
този интердисциплинарен проблем.

Най-честите МС-индуцирани дисфункции на 
пикочния мехур биват два вида:

 y  Неврогенна детрузорна свръхактивност.
Това е терминът даван на детрузорната свръхак-

тивност при неврологични пациенти. В този случай 
не се установяват реални разлики в уродинамичните 
промени между неврогенната и идиопатичната де-
трузорна свръхактивност.

 y Функционална обструкция на изхода на пикоч-
ния мехур.
Това състояние се причинява от хипофункция на 

детрузора и свръхактивност на уретралния сфинктер. 
Проявява се и като детрузор-сфинктерна диссинер-
гия, която също може да доведе до затруднено и не-
пълно изпразване на пикочния мехур [16, 17].

Дисфункцията на долния уринарен тракт може да 
се прояви с:

4.1  Нарушения във фазата на съхранение 
на урината
Основните нарушения при фазата на съхранение 

са свръхактивност на детрузора и недостатъчност 
на уретралния сфинктер. Клиничната проява на това 
състояние е често уриниране през деня и нощта, не-
удържим позив за уриниране, съпроводен с частична 
инконтиненция. Лечението има за цел облекчаване на 
симптомите, подобряване на социалната адаптация и 
работоспособност и предпазване от усложнения – 
инфекции и увреждане на бъбречната функция [18].
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Използват се различни терапевтични подходи:
Промяна в поведението и начина на живот
За подобряване на симптомите се препоръчват це-

ленасочени усилия за промяна в начина на живот:
Прием на течности

• Приемът на течности не трябва да се намалява. 
Добре е да се приемат не по-малко от 1.5 – 2.0 ли-
тра течности на ден.

• Равномерно разпределение на приема на течно-
сти през денонощието.

• Да не се приема голямо количество течности пре-
ди излизане от дома или преди нощния сън.

• Да се избягва приемът на течности и храни, които 
засилват симптоматиката - кофеин съдържащи на-
питки, силно подправени храни и алкохол.

• Приемането на храни с високо съдържание на теч-
ности трябва да се отчита като количество и да се 
приемат съобразно графика за прием на течности.
Тренировка на пикочния мехур

• Воденето на дневник на уринирането, в който се 
отчита количеството на приетите течности, отделе-
ната урина и времето между отделните микции, по-
мага да се постигне отлагане на уринирането при 
неотложен позив и увеличаване на интервалите 
между отделните микции.
Упражнения за тазовото дъно

• Повишаването на силата на тазовото дъно дейст-
ва чрез рефлекторно потискане на контракциите 
на детрузора, както и подобряване на тонуса на 
сфинктера, докато неволната контракция на де-
трузора премине.

Медикаментозно лечение
Нарушенията при съхранението на урината в 

пикочния мехур се лекуват с медикаменти с антимус-
кариново действие, които блокират невротрансмите-
ра ацетилхолин в централната и периферната нерв-
на система. По този начин се постига намаляване на 
активните неконтролирани съкращения в детрузора 
на пикочния мехур и облекчаване симптомите на 
детрузорна свръхактивност. Съвременните антихо-
линергични медикаменти имат селективно действие 
върху М3 рецепторите, с цел намаляване страничните 
ефекти от лечението. Това не изключва наличието на 
дозо-зависими странични ефекти, като сухота в устата, 
констипация, замъглено зрение и др.

Като средство за лечение на симптоматиката 

при свръхактивен пикочен мехур, освен антихоли-
нергичните медикаменти се използва и β – адрено-
рецепторният агонист Mirabegron. Той се прилага 
самостоятелно или в комбинация с тях. Mirabegron 
отпуска мускулатурата на пикочния мехур, като уве-
личава функционалния му капацитет, което облекчава 
симптомите на детрузорен хиперактивитет [19].

Интравезикална терапия
При пациенти, провеждащи самокатетериза-

ция има възможност за интравезикално прилагане 
на антимускаринови препарати, напр. Оxybutynin. 
Оксибутининът се абсорбира през стената на пикоч-
ния мехур и преминава в общата циркулация. По 
този начин се избягва метаболизирането му през 
черния дроб и свързаните с метаболитите странич-
ни ефекти. Интравезикалното приложение на Капса-
цин (Capsacin) и Резинафератоксин (Resiniferatoxin) 
е друга терапевтична възможност при детрузорна 
свръхактивност. Механизмът на тяхното действие е 
различен от този на антимускариновите препарати и 
е свързан с блокиране на валиноидните рецептори 
в аферентните C-нервни влакна [20]. Ботулиновият 
токсин А е интравезикална терапия за детрузорна 
свръхактивност с разумни доказателства за ефи-
касност при неврогенна и идиопатична детрузорна 
свръхактивност. Разрежда се и се инжектира на мно-
го места в пикочния мехур. По този начин се блоки-
ра предаването на нервния импулс към мускулните 
клетки за срок от 6 до 12 месеца. При добър ефект 
лечението може да се повтаря [21, 22].

Сакрална невромодулация
Стимулацията на сакралния нерв е вече утвърде-

но лечение на детрузорна свръхактивност, при неус-
пешно консервативно лечение. При тази процедура 
перкутанно се имплантира електрод през S3 фора-
мен на сакрума. Имплантираният невростимулатор 
излъчва електрически импулси към сакралния нерв. 
По този начин се цели нормализиране на неврон-
ната комуникация между пикочния мехур, червата 
и мозъка. За разлика от медикаментозната терапия, 
която въздейства върху мускулните рецептори на 
детрузора и сфинктера, сакралната невромодулация 
контролира функцията на пикочния мехур и симпто-
мите, чрез директна модулация на нервната актив-
ност [23].

Хирургично лечение
Преди въвеждането в клиничната практика на бо-

тулиновия токсин А и сакралната невромодулация 
нямаше алтернативи на лечение на детрузорната хи-
перактивност при липса или недостатъчен ефект на 
консервативното лечение. Аугментацията (увеличава-
нето на обема) на пикочния мехур е най-ефективният 
хирургичен метод за повлияване на симптоматиката 
на детрузорната свръхактивност. За целта най-често 
се използва сегмент от тънко или дебело черво, като 
се запазва тригонума. Реимплантация на уретерите не 
се налага, ако няма рефлукс. Останалите хирургични 
методи имат историческо значение или са свързани 
със сериозни рискове и нежелани ефекти, поради 
което подлежат на строга преценка на съотношение-
то полза/риск и задълбочена дискусия с пациента за 
дългосрочните резултати [24].

1.2 Нарушения във фазата на изпразване 
на пикочния мехур
Нарушенията във фазата на изпразване на пикоч-

ния мехур се дължат най-често на хипоконтракти-
литет на детрузора и повишен тонус на уретралния 
сфинктер. При възрастни мъже може е възможна и до-
пълнителна компонента на субвезикална обструкция, 
причинена от увеличен обем на простатната жлеза.

Консервативно лечение
• Необходимо е да се даде съвет за вида, обема и 

времето за приемане на течности.
• При липса на ефект от медикаментозното лечение 

или при отказ от такова, пациентът се обучава за 
извършване на самокатетеризация. Самокатете-
ризацията се извършва по няколко пъти в дено-
нощието. Броят зависи от степента на изпразване 
на мехура и количеството остатъчна урина. Тази 
процедура изглежда смущаваща на пръв поглед, 
но има по-добър резултат от постоянното носене 
на мехурен катетър. При самокатетеризацията се 
поддържа по-добър тонус на детрузора, с по-мал-
ка опасност от уринарна инфекция.

• При невъзможност за самокатетеризация може да 
се постави постоянен катетър за ефективен дре-
наж на пикочния мехур [25].

Медикаментозно лечение
При нарушения в изпразването на пикочния мехур 

се прилагат медикаменти, които стимулират контрак-

циите на детрузора и отпускат  спазъма в областта на 
мехурната шийка и вътрешния уретрален сфинктер. 

За стимулация на детрузора се използват холинер-
гични агонисти (парасимпатикомиметици), стимули-
ращи М и N рецепторите в мехурната стена, с което се 
подобява фазата на изпразване на пикочния мехур и 
се намалява количеството остатъчна урина. Парасим-
патикомиметиците имат и стимулиращо чревната пе-
ристалтика действие, което ги прави подходящи при 
комбинирани нарушения на тазоворезервоарните 
функции. Медикаменти от тази група са Bethanechol 
(производно на ацетилхолина) и Destigmin bromide 
(аналог на синтостигмина).

Алфа адренергичните блокери също намират 
място при лечението на затрудненото изпразване на 
пикочния мехур. Използват се самостоятелно или в 
комбинация. Ефектът им е по-добър при мъже с хи-
пертрофия на простатната жлеза. Действието им се 
изразява в блокиране на α1 адренергичните рецеп-
тори, разположени предимно в областта на шийката 
на пикочния мехур и гладката мускулатура на прос-
татната жлеза, което води до намаляване на спазъма и 
облекчаване на изпразването на пикочния мехур [26].

1.3 Нарушения, породени от детрузор-
сфинктерна диссинергия

Детрузор-сфинктерната диссинергия е друго въз-
можно нарушение на уринирането при МС, водещо 
също до непълно и затруднено изпразване на пикоч-
ния мехур и свързаните с това усложнения. При него 
се наблюдават комбинирани симптоми, както от на-
рушенията на съхранение, така и от нарушенията на 
изпразване на пикочния мехур.

Консервативно лечение
Самокатетеризацията или поставянето на посто-

янен катетър е ефективен метод за изпразване на 
пикочния мехур и избягване на усложненията, свър-
зани с поддържане на голямо количество остатъчна 
урина, поради неефективно спонтанно изпразване на 
пикочния мехур.

Медикаментозно лечение
Медикаментозното лечение при тези случаи рядко 

е успешно. Има постигнати известни резултати с при-
лагане на алфа-адренергични блокери при пациенти 
с травми на гръбначния мозък и жени с идиопатич-
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но задържане на урина. Ефектът на тези медикаменти 
може да се изпита и при пациенти с МС, заедно с ин-
термитентната катетеризация.

Хирургично лечение
Възможно е извършване на трансуретрална сфинк-

теротомия, главно при пълна инконтиненция, реци-
дивиращи инфекции или при увреждане на горния 
уринарен тракт. Повечето хирургични интервенции 
могат да бъдат избегнати чрез интермитентна само-
катетеризация. При невъзможност или нежелание за 
такава, се обсъждат възможностите за поставяне на 
постоянен трансуретрален или супрапубичен кате-
тър за дренаж на урината от пикочния мехур [27]. 

5. НАРУШЕНИЯ ВЪВ ФУНКЦИЯТА 
НА ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО

Нарушената функция на стомашно-чревния тракт 
при пациенти с МС е често пъти недооценявана и 
пренебрегвана. Приблизително 15% от пациентите 
заявяват, че тези проблеми ги принуждават да спрат 
да работят извън домовете си. Дисфункцията на дебе-
лото черво се изразява в констипация, императивни 
позиви и инконтиненция [28]. Такива нарушения са 
установени при 50% от пациентите [29].  

5.1 Анатомо-физиологични данни 
Механизмът на дефекацията е аналогичен с този на 

микцията и включва аферентни влакна S3–S5. Движе-
нието на червата се инициира от рефлексен процес, 
възбуден от разпъване на ректалната стена, довеж-
дащ до контракция на гладката мускулатура и релак-
сация на външния и вътрешен аноректален сфинктер. 
Контракцията на коремните мускули и волевата ре-
лаксация на външния анален сфинктер улесняват ева-
куацията и са зависими от интактността на Th6-Th12 
сегменти на гръбначния мозък [30, 31]. 

5.2 Типове нарушения на дефекацията
Констипацията е най-честият проблем от ТРН при 

пациентите с МС. Известна е ролята на различни 
фактори: намалена подвижност, отслабени коремни 
мускули, функционална обструкция, дължаща се на 
спастичност, нарушена сфинктерна релаксация, неа-
декватно количество приемани течности, недостатъч-
но количество храна, употреба на някои медикаменти 

и др. Фекалната инконтиненция може да се дължи на 
сфинктерна дисфункция, констипация и/или намале-
на ректална чувствителност. Персистиращата хронич-
на диария или неоформените изпражнения създават 
затруднение и са фактор за инконтиненция. Някои ми-
орелаксанти (Baclofen, Tizanidine и др.) могат да бъдат 
причина за  инконтиненция, поради което се налага 
редукция на дозата им. Други медикаменти, които мо-
гат да повлияят функцията на дебелото черво, са ня-
кои антихипертензивни, наркотични аналгетици, ан-
тихолинергични, транквиланти, седативи, диуретици, 
трициклични антидепресанти, желязо и др. 

 

6. ЛЕЧЕНИЕ НА НАРУШЕНИЯТА 
ВЪВ ФУНКЦИЯТА НА ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО

6.1 Хранителен режим и прием на течности 
Храненето има голямо значение за оформянето 

на изпражненията и поддържане тонуса на дебелото 
черво. Препоръчителният дневен прием на течно-
сти е около 2 000 ml. Кофеин-съдържащите напитки 
и алкохолът трябва да бъдат избягвани. Добавянето 
на фибри значително подобрява констистенцията на 
изпражненията и дефекацията. Препоръчват се поне 
15 g дневно, приемани чрез консумация на сурови 
плодове и зеленчуци, бобови растения, ленено семе, 
пълнозърнест хляб, зърнени храни. За да се избегнат 
флатуленция и диария, причинени от високото съдър-
жание на фибри, се препоръчва бавното им включва-
не в хранителния режим. Избирането на времето за 
дефекация също може да бъде от полза. Най–доброто 
време е малко след нахранване, след активиране на 
гастроколичния рефлекс. Редовната физическа актив-
ност също подпомага процеса.   

 
6.2 Фармакологично лечение
При констипация се използват медикаменти, които 

омекотяват изпражненията и облекчават елиминаци-
ята им. Те действат само върху консистенцията, без 
да засилват мотилитета на червото. При неуспех се 
включват меки лаксативи. Резистентните случаи на-
лагат приложението на ректални супозитории, които 
упражняват едновременно химична и механична сти-
мулация, комбинирано с лубрикация. Действието им 
е от 15 минути до 1 час след приема. Клизмите трябва 

да бъдат прилагани само при тежки форми на консти-
пация или при силно инвалидизирани пациенти, с 
атонично дебело черво. Диарията и инконтиненция-
та са значително по-рядко срещани. В тези случаи се 
прилагат медикаменти, потискащи мотилитета (напр. 
Loperamid) [32-35].

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Тазово-резервоарните нарушения при пациентите 

с множествена склероза са чести, с подчертано нега-
тивен ефект върху качеството на живот на болните, 
социалната им активност и адаптация. Подобно на ос-
таналите симптоми на заболяването, те също търпят 
еволюция и промяна в хода на болестта. За ефектив-
ното им лечение и забавяне на прогресията е необхо-
димо да се търсят активно и да се диагностицират на-
временно. Този процес изисква интердисциплинарен 
и персонализиран подход, в който ролята на лекува-
щия невролог е водеща. В зависимост от симптомати-
ката на пациента, той може да включи в диагностиката 
и лечението уролози, гастроентеролози, физиотера-
певти и др. Извършването на специализирани изслед-
вания като уродинамика, тонометрия и др. спомага за 
точното определяне на вида и степента на наруше-
нията на тазоворезервоарните функции. Лечението 
е комплексно. Освен медикаментозно, включва и 
промяна в начина на живот, адаптиране на питейния 
и хранителния режим, подходящ двигателен режим, 
тренировъчни комлекси за контрол на тазоворезер-
воарните функции и др. 
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РЕЗЮМЕ:
Въведение и цел: Усъвършенстването на технологията на мултипараметрична-
та магнитно-резонансна томография (mpMRT) увеличи нейната специфичност и 
чувствителност в диагностиката на карцинома на простатната жлеза. Въвеждането 
на Prostate Imaging–Reporting and Data System (PIRADS) в клиничната практика 
през 2011 г. позволи стандартизация в извършването на изследването и катего-
ризиране на суспектните лезии в простатната жлеза според вероятността за откри-
ване на простатен карцином. Това даде възможност за извършване на таргетна 
биопсия от суспектните лезии чрез използване на технологията на MRT/US фюжън 
системи за насочена биопсия на простатата. Целта на настоящето проучване е да 
се направи корелация между предоперативната класификация на суспектни лезии 
по PIRADS и хистологичният резултат след MRT/US фюжън биопсия на простатната 
жлеза.
Материал и методи: Извърши се ретроспективен анализ на данните на 119 паци-
енти,  при които е извършена трансперинеална MRT/US фюжън биопсия на прос-
татата поради наличие на суспектни лезии на проведената mpMRT, класифицирани 
като ≥PIRADS3, в периода Февруари 2019 - Ноември 2020 година. Пациентите бяха 
разпределени в 3 групи: група А (32 пациента с основна лезия PIRADS 3), група В 
(64 пациента с лезия PIRADS 4) и група С (23 пациента с лезия PIRADS 5).
Резултати: Предоперативните данни на пациентите бяха сравними в трите групи. 
Не се установи статистически значима разлика в стойностите на простато-специ-
фичния антиген (PSA) в трите групи пациенти (10.8 ng/ml срещу 12.1 ng/ml срещу 
23.0 ng/ml, p=0.054), както и в обема на простатата (58.6 см3 срещу 49.7 см3 сре-

ABSTRACT:
Objective: Improvements in the technology of multiparametric magnetic resonance im-
aging (mpMRT) have increased its specificity and sensitivity in the diagnosis of prostate 
cancer. The introduction of the Prostate Imaging-Reporting and Data System (PIRADS) in 
clinical practice in 2011, allowed for standardization in the study and categorization of 
suspected prostate lesions according to the probability of detecting prostate cancer. This 
made it possible to perform targeted biopsy of suspected lesions using the technology of 
MRT/US fusion systems for targeted prostate biopsy. The objective of the present study 
was to correlate the PIRADS score of suspicious prostate lesions with the histologic find-
ings of targeted MRT/US fusion prostate biopsy.
Material and methods: The medical records of 119 patients, who underwent trans-
perineal MRT/US fusion prostate biopsy of suspicious lesions on mpMRT, classified as ≥ 
PIRADS 3, between February 2019 and November 2020 were retrospectively analyzed. 
Patients were divided into 3 groups: group A (32 patients with PIRADS 3 primary lesion), 
group B (64 patients with PIRADS 4 lesion) and group C (23 patients with PIRADS 5 le-
sion).
Results: Preoperative patients’ data were comparable between groups. There was no 
statistically significant difference in prostate-specific antigen (PSA) values   in the three 
groups of patients (10.8 ng/ml vs 12.1 ng/ml vs 23.0 ng/ml,  p=0.054), as well as in 
prostate volume. (58.6 cm3 vs 49.7 cm3 vs 59.5 cm3, p = 0.502). The incidence of pros-
tate cancer diagnosis in the target biopsy was significantly higher with an increase in PI-
RADS (37.5% in group A vs 67.2% and 73.9% in groups B and C, respectively, p=0.019). 
A significant correlation was found between the PIRADS score and the presence of high-
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grade prostate cancer (9.4% vs. 25% vs. 47.8%, respectively, p=0.019).
Conclusion: The results of this study show a significant correlation of the PIRADS score 
with the histological findings of transperineal MRT/US fusion prostate biopsy, with in-
creasing PIRADS score increasing the likelihood of diagnosing prostate cancer and pros-
tate cancer with a Gleason score ≥ 7.
Key words: target biopsy, PIRADS, prostate cancer.

Преди извършването на MRT/US фюжън биопсия 
на простатата, образите от mpMRT бяха въвеждани 
в специализиран софтуер MIM Symphony MRI Fusion 
Biopsy Software, интегриран в ултразвуков апарат 
BK3000 Ultrasound powered by Analogic (BK Medical, 
Massachusetts, USA), за маркиране на контурите на 
простатната жлеза и суспектните за карцином лезии 
(Фиг. 1).

Оперативната техника на MRT/US фюжън биопсия 
на простатата включва позициониране на пациен-
та в положение за литотомия под спинална анесте-
зия. След монтиране на механично рамо (AccuCARE 
MicroTouch Stabilizer) и степер за трансперинеална 
биопсия (AccuCARE EX Stepper) (Фиг.2) се извършва 
трансректална ехография на простатата с помощта 
на бипланарен трансдюсер. След синхронизиране и 
наслагване на ехографския образ върху предварител-
но подготвените контури на простатната жлеза и сус-

пектните лезии от mpMRT беше извършвана транспе-
ринеална таргетна биопсия от суспектни лезии и 
систематични биопсии от двата дяла на простатата с 
автоматично биопсично устройство BARD Magnum и 
биопсична игла 18G 20 cm (Фиг.3).

Извърши се сравнителен анализ на предоператив-
ните характеристики на пациентите и резултатите от 
хистопатологичното изследване на пробите между 
трите групи пациенти.

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 категорий-
ни променливи и Student’s t-test за сравнение на мет-
рични променливи. Стойност на p<0.05 беше считана 
за статистически значима.

РЕЗУЛТАТИ
Предоперативните характеристики на пациентите 

бяха сравними в трите групи пациенти. Не се устано-
ви статистически значими разлика в стойностите на 
простатоспецифичния антиген в трите групи паци-
енти (10.8 ng/ml при група А, спрямо 12,1 ng/ml при 
група В и 23.0 ng/ml в група C, p=0.054), както и в обе-
ма на простата (58.6 см3 в група А, спрямо 49.7 см3 в 
група B и 59.5 см3 в група C, p=0.502). Средният размер 
на най-голямата лезия, идентифицирана при mpMRT, 
беше сигнификантно по-голям в група С (19 мм срещу 

щу 59.5 см3, p=0.502). Честотата на диагностициране на простатен карцином при 
таргетната биопсия беше сигнификантно по-висока с нарастване на PIRADS (37.5% 
в група А срещу 67.2% и 73.9% в групи В и С, респективно, р=0.019). Установи се 
сигнификантна корелация на PIRADS с честотата на диагностициране на ниско ди-
ференциран карцином на простатата (9.4% срещу 25% срещу 47.8%, респективно, 
р=0.019).
Заключение: Резултатите от това проучване показват корелация на PIRADS кла-
сификацията с хистологичния резултат от трансперинеалната MRT/US фюжън би-
опсия на простатата, като с нарастването на PIRADS score се увеличава вероятност-
та за диагностициране на простатен карцином и на простатен карцином с Gleason 
score ≥ 7.
Ключови думи: таргетна биопсия, PIRADS, карцином на простатата.

ВЪВЕДЕНИЕ
Първите доклади за приложение на магнитно-ре-

зонансната томография (MRT) в диагностиката на зло-
качествените заболявания на урогениталната система 
се появиха през 80те години на 20ти век. [1] Усъвър-
шенстването на технологията на мултипараметрич-
ната магнитно-резонансната томография (mpMRT) 
увеличи нейната специфичност и чувствителност в 
диагностиката на карцинома на простатната жлеза. 
Възможността за идентифициране на патологични 
лезии в простатната жлеза чрез MRT доведе до не-
обходимостта от стандартизираната им оценка от 
специалистите по образна диагностика в зависимост 
от вероятността за наличие на простатен карцином 
и извършване на таргетна биопсия за хистологична 
верификация на лезията. Въвеждането на Prostate 
Imaging–Reporting and Data System v. 1.0 (PIRADS) в 
клиничната практика през 2011 г. позволи стандар-
тизация в извършването на изследването и катего-
ризиране на суспектните лезии в простатната жлеза 
според вероятността за откриване на простатен кар-
цином [2]. Впоследствие, в резултат от сътрудничест-
во между Американския Колеж по Радиология и Евро-
пейската общност по Урогенитална Радиология, бяха 
публикувани последващи ревизии на класификацията 
(PIRADS v2.0 и PIRADS v2.1) с детайлно стандартизира-
но описание за категоризация на суспектните лезии 
[3,4]. Това даде възможност за прецизиране на показа-
нията и извършване на таргетна биопсия от суспект-
ните лезии чрез използване на технологията на MRT/
US фюжън системи за насочена биопсия на простатата 
с цел диагностика на карцином на простатната жлеза. 

Целта на настоящето проучване е да се направи 

корелация между предоперативната класификация 
на суспектни лезии по PIRADS и хистологичният ре-
зултат след MRT/US фюжън биопсия на простатната 
жлеза. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Ретроспективно се анализираха данните на 119 

пациенти, при които е извършена трансперинеална 
MRT/US фюжън биопсия на простатата, за периода 
от Февруари 2019 година до месец Ноември 2020 го-
дина в Клиника Ендоурология и ЕКЛ на Военномеди-
цинска академия, София. При всички пациенти беше 
извършена предоперативно мултипараметрична 
магнитно-резонансна томография (mpMRT), като сус-
пектните лезии бяха класифицирани по PIRADS v2.1 от 
специалист по образна диагностика. Пациентите бяха 
разпределени в 3 групи: група А (32 пациента с ос-
новна лезия PIRADS 3), група В (64 пациента с основна 
лезия PIRADS 4) и група С (23 пациента с основна ле-
зия PIRADS 5). Втора суспектна лезия беше установена 
при 34.4% от пациентите от група А, 32.8% от група В 
и 8.7% от група С. При 9.4% от пациентите в група А се 
установи трета лезия, класифицирана като ≤ PIRADS 
3, а при 3.1% от пациентите в група В – трета лезия ≤ 
PIRADS 4.

Предоперативните изследвания включваха анам-
неза и физикален статус, дигитално ректално изслед-
ване на простатата, лабораторни изследвания (урина, 
кръвна картина, биохимия) оценка на анестезиоло-
гичния риск по класификацията на Американската 
анестезиологична асоциация (ASA). Обема на прос-
татната жлеза се определи на база образите от маг-
нитно-резонансната томография (mpMRT) (Табл. 1) 

Фиг. 1. Ехографски апарат BK3000 (BK Medical, Massachusetts, USA) ( в ляво)
Фиг. 2. Механично рамо и AccuCARE EX Stepper за трансперинеална биопсия ( в дясно)
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15.4 мм в група В и 13.5 мм в група А, р=0.003). Преоб-
ладаващата част от суспектните лезии бяха локализи-
рани в периферната зона на простатната жлеза (68.8% 
срещу 68.8% срещу 78.3%, респективно, р=0.274) (Таб-
лица 1).

Честотата на диагностициране на простатен кар-
цином при таргетната биопсия беше сигнификантно 
по-висока с нарастване на PIRADS (37.5% в група А сре-
щу 67.2% и 73.9% в групи В и С, респективно, р=0.019). 
Установи се сигнификантна корелация на PIRADS 
с наличието на ниско диференциран карцином на 
простатата с Gleason score ≥ 7 (9.4% срещу 25% срещу 
47.8%, респективно, р=0.019). Честотата на карцином 
на простатата Gleason score 8 и 9 при пациентите с 
PIRADS 5 беше, съответно, 11.7% и 20.4%. Анализът на 
данните показа сигнификантно по-висока вероятност 
за откриване на простатен карцином от систематич-
ните биопсии, извън описаната на mpMRT лезия, с на-
растване на PIRADS (18.8% срещу 32.8% срещу 39.1%, 
респективно, р=0.030) (Таблица 2). Не се установи ста-
тистически значима разлика в средното оперативно 
време и в средния болничен престой между групите. 
Следоперативно усложнение беше наблюдавано при 
1 пациент от група В – орхиепидидимит, при който е 
приложено медикаментозно лечение в амбулаторни 
условия.

ОБСЪЖДАНЕ 
Първото описание на MRT образ на малигнена тъ-

кан в простатната жлеза е публикувано от Hricak et 
al. през 1983 година [5]. Технологичният напредък в 
методиката на мултипараметричната магнитно-резо-
нансна томография (mpMRT) в последващите години 
увеличи нейната специфичност и чувствителност в 
диагностиката на карцинома на простатната жлеза. 
[6,7,8] Възможността за откриване на суспектни за 
карцином лезии в простатната жлеза породи необ-
ходимостта от стандартизирано извършване на из-
следването и категоризиране на суспектните лезии, 
както и от въвеждане на метод за таргетна биопсия 
на лезиите, който да осигури хистологична диагноза. 
През 2002 г. Kaplan et al. описват техника на таргетна 
трансперинеална биопсия под ултразвуков контрол 
чрез сливане на образите от MRT и трансректална 
ехография в реално време [9]. Впоследствие бяха 
разработени различни технологии за извършване 
на MRT/US фюжън биопсия, използващи специфични 
софтуер и апаратура [10,11]. Навлизането на MRT/US 
фюжън биопсията в клиничната практика обоснова 
и необходимостта от въвеждане на система за точно 
категоризиране на вероятността за наличие на кар-
цином при извършване на mpMRT за прецизиране на 
показанията за таргетна биопсия и диагностициране 

Таблица 1. Предоперативни характеристики на пациентите

PI-RADS 3  
(група А)

PI-RADS 4  
(група B)

PI-RADS 5  
(група C)

p-value

Средна възраст (години ± SD) 65.2 ± 6.3 67.3 ± 8.7 67.2 ± 9.0 0.221
Body Mass Index (kg/m2±SD) 29.9 ± 3.0 29.6 ± 2.8 29.4 ± 2.8 0.540
Среден предоперативен хемоглобин (g/l ± SD) 142.2 ± 13.9 148.3 ± 14.5 149.5 ± 13.6 0.363
ASA (n,%):

 y Клас I
 y Клас II
 y Клас III

8 (25.0%)
13 (40.6%)
11 (34.4%)

20 (31.3%)
25 (39.1%)
19 (29.7%)

3 (13.0%)
13 (56.5%)
7 (30.5%)

0.466

Патологична находка при ректално дигитално 
изследване (n,%)

5 (15.6%) 26 (40.6%) 20 (87.0%) 0.000

Предходна негативна за карцином биопсия на 
простатата (n,%)

 y 1 негативна биопсия
 y ≥ 2 негативни биопсии 

7 (2.9%)
6 (18.7%)

11 (17.2%)
7 (11.0%)

3 (13.0%)
0 (0%)

0.603
0.082

Обем на простатна жлеза (см3 ± SD) 58.6 ± 24.0 49.7 ± 15.4 59.5 ± 31.5 0.502
Средна стойност на простатоспецифичен антиген (PSA) 
(ng/ml)

10.8 ± 7.1 12.1 ± 7.7 23.0 ± 21.1 0.054

Среден размер на основната лезия (мм ± SD) 13.5 ± 6.5 15.4 ± 5.2 19.0 ± 5.9 0.003
Брой лезии на mpMRT (n,%)

 y 1 лезия
 y 2 лезии
 y 3 лезии

22 (68,7%)
7 (21,9%)
3 (9.4%)

41 (64,1%)
21 (32.8%)

2 (3.1%)

21 (91.3%)
2 (8.7%)
0 (0%)

   0.059

Локализация на суспектната лезия (n,%)
 y Периферна зона
 y Транзиторна зона
 y Предна фибромускулна строма

     22 (68.8%)
10 (31.3%)

0 (0%)

    44 (68.8%)
16 (25.0%)

4 (6.3%)

  18 (78.3%)
3 (13.0%)
2 (8.7%)

0.274

MRT данни за екстракапсулно разпространение на 
лезията (n,%)

1 (3.1%) 0 (0%) 8 (34.8%) 0.000

MRT данни за инвазия в семенно мехурче (n,%) 1 (3.1%) 0 (0%) 6 (26.1%) 0.000
MRT данни за регионална лимфаденомегалия (n,%) 1 (3.1%) 3 (4.7%) 8 (34.8%) 0.000

Фиг. 3. Интра-
оперативни 
трансректални 
ехографски 
образи на MRT/US  
фюжън биопсия 
на простатата

Таблица 2. Резултати

PI-RADS 3 (група 
А)

PI-RADS 4 
 (група B)

PI-RADS 5  
(група C)

p-value

Среден постоперативен серумен хемоглобин (g/l ± SD) 141.0±13.7 147.0 ± 14.0 147.7 ± 13.6 0.552
Средно оперативно време (минути ± SD) 29.59±11.5 25.7 ± 6.6 24.3 ± 5.1 0.304

Gleason score (n,%):
 y 3+3 =6
 y 3+4 =7
 y 4+3 =7
 y 4+4 =8
 y 5+4 =9

6 (18.8%)
3 (9.4%)
3 (9.4%)
0 (0%)
0 (0%)

19 (29.7%)
8 (12.5%)

11 (17.2%)
3 (4.7%)
2 (3.1%)

5 (21.7%)
1 (4.3%)

5 (21.7%)
2 (8.7%)

4 (17.4%)

0.019

Локализация на карцином (n,%):
 y Ляв лоб
 y Десен лоб
 y Двустранно

3 (9.4%)
3 (9.4%)

6 (18.8%)

14 (21.9%)
16 (25.0%)
13 (20.3%)

6 (28.1%)
3 (15.0%)
8 (36.8%)

0.035

Данни за карцином от систематичната биопсия (n,%) 6 (18.8%) 21 (32.8%) 9 (39.1%) 0.030

Постоперативни усложнения (n,%):
 y Орхиепидидимит

0 (0%) 1 (1.6%) 0 (0%) 0.300

Среден болничен престой (дни ± SD) 2.0±0.0 2.0±0.0 2.0±0.0 1.000
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на клинично значими карциноми на простатата. Кла-
сификацията PIRADS беше въведена широко в ради-
ологичната практика и валидирана в големи серии 
пациенти, подложени на простатна биопсия за търсе-
не на корелация между PIRADS score и наличието на 
простатен карцином [12,13,14]. 

В настоящото ретроспективно проучване устано-
вихме статистически значима корелация на PIRADS 
score с наличието на карцином на простатата  (37.5 % 
от пациентите с PIRADS 3, срещу 67.2% от пациенти-
те с PIRADS 4 срещу 73.9% от пациентите с PIRADS 5, 
p=0.019). В проучване на Castelli et al. върху 134 паци-
енти, авторите установяват повишен брой доказани 
тумори в простатната жлеза с нарасвтване на стой-
ностите на PIRADS (82% специфичност при PI-RADS≥ 
4, спрямо 49% при PI-RADS≥ 3, респективно, k Cohen 
=0,470 срещу 0.349) [15]. В сравнителен анализ на 
Tewes et al.  между МРТ/УЗ биопсия с трансректален 
и трансперинеален достъп в серия от 154 пациенти 
авторите установяват наличие на простатен карци-
ном при 75% от пациентите с трансперинеална би-
опсия и сигнификантно по-висок PIRADS score при 
пациентите с карцином на простатата (4.4±0.7 срещу 
3.2±0.4, p <0.001) [16].  Hofbauer et al. анализират зави-
симостта на  PIRADS v2.0 с процента на  откриваемост 
на неопластичен процес при 704 пациенти, като ус-
тановяват сигнификантна корелация на повишената 
стойност на PIRADS с наличието на простатен карци-
ном (39% при пациенти с PIRADS 3, срещу 72% и 91%, 
при PIRADS 4 и 5, p<0.001) [17]. В друга серия от 408 
пациенти, подложени на таргетна биопсия на проста-
тата, Cash et al. доказват наличието на простатен кар-
цином при 227 пациента. (56%) [18]. Авторите устано-
вяват наличие на карцином на простатата при  16%  
(5/32),  26%  (29/113),  62%  (94/152)  и  89%  (99/111) от 
пациентите PIRADS score 2, 3, 4 и 5, съответно, р<0,007. 
Подобна корелация на PIRADS score и наличието на 
карцином на простатата е установена и в други серии 
пациенти  [19,20].

Резултатите от нашето проучване показват тенден-
ция и по отношение на деференциaцията на устано-
вените карциноми, като се установява сигнификантна 
корелация на PIRADS с Gleason score. В нашата серия 
пациенти, класифицирани като PIRADS 5, процентът 
на карциноми с Gleason Score 8 (4+4) и Gleason Score 9 
(5+4) е, съответно, 11.7% и 20.4%. Тези резултати са съ-
поставими с резултатите в литературата. В проучване 

на Katz et al. върху 102 пациенти, при които е извърше-
на таргетна биопсия, авторите установяват по-голям 
процент на диагностицирани карциноми при пациен-
ти с лезия PIRADS 5 (80%), в сравнение с пациенти с 
лезия PIRADS 3 (32%), p=0.003 [21]. В тяхната серия па-
циенти, ниско диференцирани карциноми ((Gleason 
Score 8 (4+4) и Gleason Score 9 (5+4)) са наблюдавани 
само при пациенти с PIRADS 5, докато при пациентите 
с PIRADS 3 не са установени high-grade карциноми. В 
друго изследване, Sonn et al. извършват таргетна би-
опсия, използвайки системата Artemis, при 171 паци-
ента, като установяват простатен карцином с Gleason 
score ≥ 7 при 94% от пациентите с PIRADS 5 [22]. Mertan 
et al. анализират резултатите от MRТ/US фюжън прос-
татна биопсия при 62 пациенти, като наблюдават кар-
цином на простатата в 22.2%, 15.8%, 29.8% и 78.1% от 
пациентите с  PIRADS 2, 3, 4 и 5, съответно p<0.001 [23]. 
Авторите отбелязват изненадващо нисък процент на 
доказани карциноми при пациентите с PIRADS 4, но 
установяват тенденция за нарастване на честотата на 
простатен карциноми с Gleason score ≥ 7 с нарастване 
на PIRADS (5.6%, 0%, 21.3% срещу 75%, респективно, 
при PIRADS 2, 3, 4 и 5, p<0.001).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резултатите от това проучване показват корелация 

на PIRADS класификацията с хистологичния резултат 
от трансперинеалната MRT/US фюжън биопсия на 
простатата, като с нарастването на PIRADS score се 
увеличава вероятността за диагностициране на прос-
татен карцином и на простатен карцином с Gleason 
score ≥ 7.
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К. Петкова и кол.  • Уретероскопия по спешност при пациенти с остро бъбречно увреждане свързано с обструкция ...

РЕЗЮМЕ
Въведение и цел: Бъбречната колика с обструкция на уретера, причинена от кон-
кременти, е едно от най-често срещаните спешни състояния в урологията, което 
води до намаляване на гломерулната филтрация и възникване на остро бъбречно 
увреждане. Технологичният напредък в ендоурологията разшири показанията за 
уретерореноскопия (URS) и даде основание за приложението ù в спешен порядък 
за едноетапно лечение на пациенти с конкременти в уретера. Целта на настоящето 
проучване е да се анализира ефективността и безопасността на спешната урете-
роскопия като първично лечение при пациенти с конкременти в уретера и остро 
бъбречно увреждане, причинено от обструкция.
Материал и методи: Извърши се ретроспективен анализ на медицинската доку-
ментация на 113 пациенти с конкременти в уретера и остро бъбречно увреждане, 
при които е извършена спешна уретероскопия до 24 часа от хоспитализацията в 
периода Януари 2016 г. – Декември 2020 г. В анализа бяха включени пациенти с 
бъбречна колика, хоспитализирани по спешност, с ехографски и рентгенологични 
данни за бъбречна обструкция от уретерен конкремент и повишени стойности на 
серумния креатинин > 120 µmol/l, които до момента не са имали бъбречна недос-
татъчност или, при които е установено остро влошаване на предшестваща хронич-
на бъбречна недостатъчност в резултат от обструкцията.
Резултати: Средната възраст на пациентите беше 55.1±14.2 години (25÷85 го-
дини), а съотношението мъже/жени – 85%/15%. Средните предоперативни 
стойности на серумния креатинин бяха 223.7±193.5 µmol/l (121÷1510 µmol/l). 
Ефективността след една процедура беше 97.3%. Не бяха наблюдавани интраопе-
ративни усложнения. Постоперативни усложнения се установиха при 9 пациента 
(8.0%). Сравнителният анализ на пред- и постоперативните стойности на серумния 
креатинин показа сигнификантно понижение на стойностите в следоперативния 
период (223.7±193.5 µmol/l срещу 157.9±100.9 µmol/l, p<0.001).

ABSTRACT
Introduction and objective: Acute renal colic with ureteral obstruction by stones is one 
of the most common emergencies in urology, which leads to decreased glomerular fil-
tration and acute kidney injury. With the recent technologic advances the indications for 
ureteroscopy (URS) expanded to include emergency ureteroscopy as a one-stage treat-
ment option for ureteral stones. The objective of this study is to analyze the efficacy and 
safety of emergency ureteroscopy as a primary treatment in patients with acute kidney 
injury, related to obstruction from urteral stones.
Material and methods: The medical records of 113 patients with ureteral stones and 
acute kidney injury, who underwent emergency ureteroscopy within 24 hours from hos-
pitalization between January 2016 and December 2020, were retrospectively reviewed. 
Only patients with obstruction from ureteral stones and elevated serum creatinine values 
> 120 µmol/l, with no previous evidence of renal insufficiency or with deterioration of 
previous chronic kidney disease, were included in the analysis. 
Results: Patients’ mean age was 55.1±14.2 years (25÷85 years), and male-to-female 
ratio – 85%/15%. Mean preoperative serum creatinine values were 223.7±193.5 µmol/l 
(121÷1510 µmol/l). Stone-free rate after single procedure was 97.3%. There were no 
intraoperative complications. Postoperative complications were observed in  9 patients 
(8.0%). Postoperative serum creatinine was significantly lower compared to preoperative 
values (223.7±193.5 µmol/l vs 157.9±100.9 µmol/l, p<0.001).
Conclusions: The results from this study suggest that emergency ureteroscopy is an 
effective and safe one-stage treatment for patients with acute kidney injury related to 
obstruction from ureteral stones.

ВЪВЕДЕНИЕ
Бъбречната колика, причинена от конкременти в 

уретера, е една от най-честите причини за посещение 
на пациентите в центровете по спешна медицина [1,2]. 
Лечението на пациенти с бъбречна колика включва 
аналгезия и медикаментозна експулсивна терапия, ако 
няма показания за хирургично лечение (увреждане на 
бъбречната функция, уринарна инфекция и/или сепсис) 
[3]. Обструкцията на уретера, причинена от конкремен-
ти, води до намаляване на гломерулната филтрация и 
възникване на остро бъбречно увреждане, което може 
да е животозастрашаващо. Спешният дренаж на бъб-
река с уретерален стент или перкутанна нефростома 
в тези случаи дава възможност за възстановяване на 
бъбречната функция, предотвратяване на трайното му 
увреждане от обструкция и инфекция, и подобряване 
на общото състояние на пациента с последващо дефи-
нитивно лечение на конкремента. Този подход, обаче, 
е свързан с нарушено качество на живот и повишени 
икономически разходи поради необходимостта от от-
съствие от работното място и повторна терапевтична 
интервенция и анестезия [4,5].

Технологичният напредък в ендоурологията и мини-
атюризацията на ендоскопите през последните години 
разшириха показанията за уретерореноскопия (URS) и 
я направиха предпочитан метод за лечение на конкре-
менти в уретера в много клинични центрове, поради 
високата ù ефективност и безопасност [6]. Това даде 
основание за приложението на URS в спешен порядък 
(24-48 часа след началото на симптомите) за едноетап-
но лечение на конкременти в уретера и предотвратя-
ване на усложнения, намаляване на броя хирургични 
интервенции,  анестезии и радиационна експозиция 
на пациента, както и редуциране на икономическите 
разходи за лечение [7].  Въпреки тези предимства, при-
ложението на спешната уретероскопия при пациенти с 
обструкция на уретера от конкременти е все още дис-
кутабилно, поради повишения риск от допълнителни 
усложнения [8].  

Целта на настоящето проучване е да се анализира 
ефективността и безопасността на спешната уретеро-
скопия като първично лечение при пациенти с конкре-

менти в уретера и остро бъбречно увреждане, причи-
нено от обструкция.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Извърши се ретроспективен анализ на медицин-

ската документация на 113 пациенти с конкременти 
в уретера и остро бъбречно увреждане, при които е 
извършена спешна уретероскопия до 24 часа от хос-
питализацията в периода Януари 2016 г. – Декември 
2020 г. в Катедра Урология и Нефрология на Военно-
медицинска академия – София. В анализа бяха включе-
ни пациенти с бъбречна колика, хоспитализирани по 
спешност, с ехографски и рентгенологични данни за 
бъбречна обструкция от уретерен конкремент и пови-
шени стойности на серумния креатинин > 120 µmol/l, 
които до момента не са имали бъбречна недостатъч-
ност или, при които е установено остро влошаване на 
предшестваща хронична бъбречна недостатъчност в 
резултат от обструкцията.

Предоперативното изследване на пациентите 
включваше анамнеза, физикален преглед, лаборатор-
ни (пълна кръвна картина, биохимичен профил, из-
следване на хемостаза, микробиологично изследване 
на урина) и образни изследвания (ехография, обзорна 
рентгенография на отделителната система, компютър-
на томография). При всички пациенти беше прилагана 
предоперативна антибиотична профилактика с втора 
генерация цефалоспорин и, при необходимост, след 
резултат от микробиологичното изследване на ури-
на, насочена антибиотична терапия в зависимост от 
антибиограмата. Размерите на камъка бяха определя-
ни от най-дългия и най-късия диаметър, измерен на 
рентгенологичните изследвания. При всички пациенти 
беше извършено контролно изследване на серумния 
креатинин 24 часа след интервенцията. Пациентите с 
персистиращи повишени стойности на серумния кре-
атинин бяха насочвани към нефролог за последващо 
проследяване и лечение.

Уретерореноскопията беше извършвана по 
спешност в рамките на 24 часа от хоспитализацията на 
пациента със семиригиден уретерореноскоп Olympus 
7.6/8.9 Fr или 6.4/7.8 Fr (Olympus, Germany). Литотрипси-
ята на конкремента беше извършвана с Holmium:YAG 
лазер (Versa Pulse PowerSuite и Lumenis MOSES™, Lumenis, 
USA) и лазерен светловод 200 µ. В случаите с ретропул-
сия на конкремента в проксимална посока или затруд-
нен достъп до проксимална трета на уретера, беше 
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Заключение: Резултатите от настоящето проучване показват, че спешната уре-
тероскопия е безопасна и ефективна процедура при пациенти с обструкция от 
уретерни конкременти и остро бъбречно увреждане, позволяваща едноетапно 
лечение на пациента и намаляване на стойностите на серумния креатинин.
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използван флексибилен уретерореноскоп. Фрагменти-
те от конкремента бяха екстрахирани с кошничка или 
щипка. Постоперативен дренаж беше прилаган по пре-
ценка на оператора с уретерален стент за 2-4 седмици 
или уретерален катетър за 24-48 часа следоперативно.

Ефективността на процедурата беше определяна 
на 1ви постоперативен месец по липсата на остатъчни 
фрагменти или наличието на остатъчни фрагменти < 4 
mm на контролното образно изследване (ехография 
и обзорна рентгенография на отделителната система). 
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 
беше определяна по честотата на интра- и постопера-
тивни усложнения. 

Статистическият анализ на данните беше извършен 
с SPSS v.19 (SPSS, Chicago, IL, USA). Предоперативните 
и постоперативните стойности на серумния креатинин 
бяха сравнени чрез Paired t-test. P-value < 0.05 беше 
считана за статистически значима.

РЕЗУЛТАТИ
Средната възраст на пациентите беше 55.1±14.2 

години (25÷85 години), а съотношението мъже/жени 
– 85%/15%. Средните предоперативни стойности на 
серумния креатинин бяха 223.7±193.5 µmol/l (121÷1510 
µmol/l) (Таблица 1). При 5 пациента (4.4%) беше извър-
шена двустранна уретероскопия. Преобладаващата 
локализация на конкрементите беше дистална трета на 
уретера (55.7%), като при 2.7% е установена множест-
вена литиаза с повече от една локализация в уретера.

Ефективността след една процедура беше 97.3% 
(Таблица 2). При 1 пациент не успя да се осъществи 
достъп в уретера, поради тесния му лумен и беше по-
ставен уретерен стент с последваща повторна проце-
дура за лечение на конкремента. При 6 пациента (5.3%) 
беше установен тесен лумен на уретера, като процеду-
рата беше извършена успешно с уретероскоп с по-ма-
лък размер (6.4/7.8 Fr). Флексибилна уретерореноско-
пия беше извършена при 12 пациенти (10.6%) поради 
репозиция на конкремента в бъбрека или невъзмож-
ност за достигане на конкремента със семиригиден 
ендоскоп. Не бяха наблюдавани интраоперативни ус-
ложнения. Постоперативни усложнения се установиха 
при 9 пациента (8.0%), като при 2 (1.8%) пациенти беше 
поставен уретерен стент, а останалите бяха лекувани 

консервативно. Сравнителният анализ на пред- и по-
стоперативните стойности на серумния креатинин 
показа сигнификантно понижение на стойностите в 
следоперативния период (223.7±193.5 µmol/l срещу 
157.9±100.9 µmol/l, p<0.001).

ОБСЪЖДАНЕ
Бъбречната колика, причинена от конкремен-

ти в уретера, е едно от най-често срещаните спешни 
състояния в урологията. Наличието на усложнения от 
обструкцията, като инфекция и/или сепсис и остро бъб-
речно увреждане, са показания за хирургично лечение 
с цел ефективно саниране на инфекцията и запазва-
не на бъбречната функция. Вземането на терапевтич-
но решение в тези случаи се определя от множество 
фактори от страна на пациента и конкремента, както и 
опит на клиничния център и налична апаратура. Дре-
нажът на бъбрека с уретерален стент или перкутанна 
нефростома в тези случаи, дава възможност за възста-
новяване на бъбречната функция и лечение на инфек-
цията, с последваща литотрипсия на конкремента, но е 
свързано с нарушено качество на живот на пациента и 
увеличени разходи за лечение [4,5]. 

Напредъкът в ендоскопските и лазерните техноло-
гии през последните години  увеличи ефективността 
и безопасността на уретероскопията и позволи при-
ложението ù като спешна процедура, осигуряваща 
едноетапно лечение при селектирани пациенти с 
обструкция от уретерни конкременти [7,8]. Решението 
за извършване на спешна уретероскопия при пациен-
ти с обструкция от конкременти в уретера се определя 
от множество фактори – общо състояние на пациента, 
размер и локализация на конкремента, очаквана про-
дължителност на процедурата, техническа обезпе-
ченост и опит на центъра. Проучвания от центрове с 
опит в ендоурологичното лечение на уролитиазата не 
установяват сигнификантни разлики в ефективността 
и безопасността на спешната спрямо плановата урете-
роскопия, като процентът на свободни от конкремен-
ти пациенти в повечето серии е между 89% и 97%, при 
3%-9% постоперативни усложнения [9-13].

В настоящето проучване анализирахме ефектив-
ността и безопасността на спешната уретероскопия, 
извършена в рамките на 24 часа от хоспитализацията 
на пациента, при лечение на пациенти с остро бъбреч-
но увреждане в резултат от обструкция от уретерен 
конкремент. Средният размер на конкремента беше 

8.8±4.9 mm, като преобладаващата част от конкремен-
тите бяха в дистална трета на уретера (55.7%).  Ефектив-
ността след една процедура беше 97.3%, а честотата 
на постоперативни усложнения - 8.0%. Стойностите на 
серумния креатинин на 24ти час следоперативно бяха 
сигнификантно по-ниски спрямо предоперативните 
нива (p<0.001). Тези резултати корелират с докладва-
ните в литературата. В ретроспективно проучване на 
Yang et al. върху спешна уретероскопия при 49 паци-
енти с остра бъбречна недостатъчност, вследствие 
обструкция от уретерен конкремент, авторите устано-
вяват ефективност от 91.8% при средно оперативно 
време от 35 минути, като при 93.8% от пациентите е 
установено нормализиране на бъбречната функция на 
7ми следоперативен ден [14]. В друго проучване Elderwy 
et al. правят сравнителен анализ на спешна и планова 
уретероскопия при 150 пациенти с анурия и остро бъ-
бречно увреждане [15]. Средният размер на конкре-
мента в тяхната серия пациенти е 7 mm, като 56% от 
камъните са разположени в дистална трета на уретера. 
При 6 пациенти уретероскопията е била неуспешна по-

ради извивка на уретера или тесен лумен на уретера. 
Сравнителният анализ на данните не установява сигни-
фикантни разлики в ефективността (75.3% срещу 87%; 
р=0.097) и честотата на постоперативни усложнения 
(9.9% срещу 2.9%, р=0.109) между двете групи пациен-
ти. В друга серия от 43 пациенти с конкременти в уре-
тера и единствен бъбрек, подложени на спешна уре-
тероскопия, Petca et al. постигат ефективност от 97.7% 
при преобладаваща локализация на конкрементите в 
средна и дистална трета на уретера (79.1%) [16].  

Настоящето проучване има някои лимитиращи 
фактори. Касае се за ретроспективно проучване, като 
липсват дългосрочни данни за бъбречната функция и 
наличието на късни усложнения в изследваната група 
пациенти. Процедурите са извършени в център с опит 
в ендоурологичното лечение на уролитиазата и добра 
техническа обезпеченост, което би могло да е свърза-
но в високата ефективност и безопасност на уретеро-
скопията, приложена в спешен порядък. Липсата на 
контролна група пациенти със сходни предоператив-
ни характеристики не позволява да се оцени ефектив-

Таблица 1. Предоперативни характеристики на пациентите
Съотношение мъже/жени (%) 85%/15%
Средна възраст (години±SD) 55.1±14.2
Средна предоперативна стойност на серумния 
креатинин (µmol/l±SD)

223.7±193.5

Средна дължина на конкремента (mm±SD) 8.8±4.9
Средна ширина на конкремента (mm±SD) 6.3±2.0
Анестезиологичен риск по ASA (n, %)

 y ASA I клас
 y ASA II клас
 y ASA III клас
 y ASA IV клас

48 (42.5%)
36 (31.9%)
28 (24.8%)

1 (0.9%)
Придружаващи заболявания (n, %)

 y Артериална хипертония
 y Захарен диабет

60 (53.1%)
28 (24.7%)

Единствен бъбрек (n, %)
 y Единствен функциониращ бъбрек
 y Контралатерална нефректомия

7 (6.2%)
6 (5.3%)

Рецидивна уролитиаза (n, %) 29 (25.7%)
Двустранни уретерни конкременти (n, %) 5 (4.4%)
Локализация на конкремента (n, %)

 y Проксимална трета на уретера
 y Средна трета на уретера
 y Дистална трета на уретера
 y Проксимална и дистална трета на уретера

34 (30.1%)
13 (11.5%) 
63 (55.7%)

3 (2.7%)

Таблица 1. Резултати
Ефективност след една процедура (n, %) 110 (97.3%)
Средно оперативно време (минути±SD) 28.4±13.4
Инклавиран конкремент (n, %) 27 (23.9%)
Бактериален растеж в урокултурата (n, %) 21 (18.6%)
Среден болничен престой (дни±SD) 3.0±1.9
Средна постоперативна стойност на серумния 
креатинин (µmol/l±SD)

157.9±100.9

Постоперативен дренаж на бъбрека (n, %)
 y Уретерален стент
 y Уретерален катетър

33 (29.2%)
21 (18.6%)

Среден престой на уретералния стент (дни±SD) 15.9±28.6
Постоперативни усложнения (n, %)

 y Фебрилитет
 y Бъбречна колика

7 (6.2%)
2 (1.8%)

Допълнителни процедури (n, %)
 y Уретерореноскопия
 y Екстракорпорална литотрипсия
 y Екстракция на стент

2 (1.8%)
1 (0.9%)

35 (30.9%)
Химичен състав на конкремента (n, %)

 y Калциев оксалат монохидрат (СОМ)
 y Калциев оксалат дихидрат (COD)
 y Урат
 y Струвит
 y Цистин
 y COM+COD

58 (51.3%)
12 (10.6%) 
30 (26.6%)

1 (0.9%)
1 (0.9%)

11 (9.7%)
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ността и безопасността на спешната уретероскопия 
спрямо считаният за стандартен подход на първичен 
дренаж на бъбрека с уретерален стент или нефростома 
и последващо дефинитивно лечение на конкремента.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резултатите от настоящето проучване показват, че 

спешната уретероскопия е безопасна и ефективна 
процедура при пациенти с обструкция от уретерни 
конкременти и остро бъбречно увреждане, позволява-
ща едноетапно лечение на пациента и намаляване на 
стойностите на серумния креатинин.
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РЕЗЮМЕ
Въведение и цел: Да се проучат са етиологичния спектър и чувствителността към 
антимикробни средства на най-честите причинители на хронични бактериални 
простатити при амбулаторни пациенти, с оглед оптимизиране на емпиричната 
антимикробна терапия на локално ниво. 
Материал и методи: През периода 2017 – 2019 г., са изследвани микробиоло-
гично общо 1308 клинични материали от 654 амбулаторни пациенти, разделени 
условно в две възрастови групи. В съответствие с възприетите включващи и из-
ключващи критерии на проучването, са анализирани бщо 179 (175 бактериални и 
4 микотични) недублиращи щама. 
Резултати: Средната честота на култивируеми патогени е 27.37 %, с отчетливи раз-
лики в двете възрастови групи:  21 % при пациенти от 18 до 40 години и 32 % при 
пациенти от 41 до 63 години. В обобщените данни, Грам-позитивните (50.28 %) 
доминират незначително над Грам-негативните бактерии (47.49 %) и микотични 
патогени (2.23 %). Водещи изолати са E.coli (25.7 %) и Enterococcus spp. (24.0 %).  
Във възрастовата група до 40 години, Грам-позитивните бактерии силно доми-
нират (78.95 %) над Грам-негативните (21.05 %), с водещи изолати: Enterococcus 
spp. (24.56 %); S. agalactiae (17.54 %); S. haemolyticus (14.04 %); S. aureus (12.28 
%); S. epidermidis (10.53 %). E. coli и K. pneumoniaе са изолирани с честота под 10 
%. В противовес, при възрастовата група пациенти над 40 години, доминиращи са 
Грам-негативните бактерии (59.84 %) над Грам-позитивните (36.89 %); доказани 
са и Candida spp. (3.28 %). Водещи причинители са E. coli (34.43 %), Enterococcus spp. 
(23.77 %) и K. pneumoniae (8.20 %). 

ABSTRACT
Introduction and objective: 
To study the aetiological spectrum and susceptibility to antimicrobials of the most com-
mon causes of chronic bacterial prostatitis in outpatients, in order to optimize empirical 
antimicrobial therapy at the local level.
Material and Methods: A total of 1308 clinical materials from 654 outpatients were 
examinated, during the period 2017 - 2019. The patients were conditionally divided into 
two age groups and microbiologically studied. In accordance with the accepted inclusion 
and exclusion criteria of the study, a total of 179 (175 bacterial and 4 fungal) non-dupli-
cating strains were analyzed. 
Results: The average frequency of culturable pathogens was 27.37%, with clear differ-
ences in both groups: 21% in patients 18 to 40 years and 32% in patients 41 to 63 years. 
In the summarized data, Gram-positive (50.28%) slightly dominate over Gram-nega-
tive bacteria (47.49%) and mycotic pathogens (2.23%). The major bacterial pathogens 
were E. coli (25.7%) and Enterococcus spp. (24.0%). In the age group up to 40 years, 
Gram-positive bacteria strongly dominate (78.95%) over Gram-negative (21.05%), with 
leading isolates: Enterococcus spp. (24.56%); S. agalactiae (17.54%); S. haemolyticus 
(14.04%); S. aureus (12.28%); S. epidermidis (10.53%). E. coli and K. pneumoniae were 
isolated with a frequency below 10%. In contrast, in the age group of patients over 40 
years, Gram-negative bacteria dominated (59.84%) over Gram-positive (36.89%) and 
Candida spp. (3.28%). Leading causative agents were E. coli (34.43%), Enterococcus spp. 
(23.77%) and K. pneumoniae (8.20%). 
Conclusion: The conducted study found differences in the incidence of chronic bacterial 
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ВЪВЕДЕНИЕ
Инфекциите на генито-уринарния тракт са сред 

най-честите бактериални инфекции, заемайки вто-
ро място по честота, непосредствено след респира-
торните. Хроничният бактериален простатит (ХБП) 
засяга мъже от всички етноси, с честота 8 - 14% (1-
3). Класифицира се като CBP, category II (National In-
stitute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases 
NIDDК Chronic Prostatitis Workshop, 1995), характе-
ризира се рецидивиращи епизоди на бактериурия 
и се диагностицира с изолирането на патогенни 
микроорганизми от простатната жлеза (4). Хроничния 
тазов болков синдром (ХТБС), класифициран като CP/
CPPS, category III, (NIDDK), протича със сходна клинич-
на симптоматика, но без да се доказва причинител на 
инфекция. В зависимост от наличието или отсъствието 
на сегментоядрени левкоцити, се разделя на две кате-
гории – IIIa (с възпаление) и IIIb (без възпаление) (4). 
По отношение на етиологията на ХТБС, все още няма 
единно становище, но предложени различни теории, 
свързани с неврологични, психологични, анатомични, 
имунологични и други фактори (5-6). 

Клиничното разграничаване на двете категории 
е затруднено поради липсата на специфични диаг-
ностични белези при клиничния преглед. Точното 
локализиране на инфекцията също се затруднява от 
наличието на богата бактериална микробиота в дис-
талната уретра, както и от съществуващите редица 
неудобства за широкото прилагане на утвърдени 
диагностични методи (сегментирани култури) в амбу-
латорни условия. Това са част от причините и за лип-
сата на достатъчно данни за етиологичната структура 
на причинителите на хроничен простатит в България. 

Детайлното познаване на етиологичния спектър 
на причинителите, както и чувствителността им към 
антимикробни средства (АМС), са от особено голямо 
значение при определяне на оптималния избор на 

средства за провеждане на емпирична антимикробна 
терапия.

Цел: Основна цел на настоящето проучване е да 
бъдат анализирани видовия състав, честотата и чувст-
вителността към основни групи АМС на етиологично 
значимите причинители на хроничен простатит, изо-
лирани от амбулаторни пациенти през периода 2017 
– 2019 г. Допълнителна цел е извършването на анализ 
на степента на разпространение на клинично значи-
мите фенотипове на резистентност сред основните 
бактериални патогени.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
В настоящето проучване е извършен ретроспекти-

вен (от м. януари до м. юни 2017 г.) и проспективен (от 
м. юли 2017 г. до м. юни 2019 г.) анализ на резултатите 
от извършени микробиологични изследвания на 
клинични материали от амбулаторни пациенти, с кли-
нични данни за хроничен бактериален простатит, съ-
брани за период от 30 месеца. 

Подбор на пациенти
Приети са следните включващи клинични крите-

рии: амбулаторни пациенти, на възраст над 18 години; 
наличие на клинични данни за хроничен бактериален 
простатит, отговарящи на критериите на категория 
  ІІ и ІІІa, NIDDK [4], с продължителност на клиничните 
симптоми поне 3 месеца, в рамките на последните 6 
месеца преди прегледа. Като изключващи клинични 
критерии са определени: възраст под 18 години; кли-
нични данни за остър бактериален простатит (катего-
рия I, NIDDK); доброкачествена хиперплазия на прос-
татата; предшестващи трансуретрални ендоскопски 
процедури; неоплазми.

С оглед локализирането на инфекцията са въз-
приети са следните микробиологични критерии (7) 
– включващи: директна микроскопска оценка на пре-

парат по Грам: наличие на сегментоядрени левкоцити 
в пробите (5 и повече/зрително поле в урината, 10 и 
повече/зрително поле в еякулата); наличие на микро-
бен растеж в пробата еякулат в количество над 10,000 
CFU/ml и отсъствие на микробен растеж урокултура-
та (VB 3, NIDDK); изключващи: директна микроскоп-
ска оценка на препарат по Грам - отсъствие или нали-
чие на сегментоядрени левкоцити в количество под 
5/зрително поле в пробата еякулат; микробен растеж 
в пробата еякулат в количество под 10,000 CFU/ml и/
или наличие на микробен растеж урокултурата (VB 3, 
NIDDK). 

В съответствие с описаните включващи, респек-
тивно изключващи критерии, в проучването са обхва-
нати общо 654 пациента, от които 242 на възраст от 
18 до 40 години и 382 пациента на възраст от 41 до 63 
години.

Микробиологични материали и методи 
Всички микробиологични диагностични процедури 

са извършени в Лаборатория „Микробиология”, към 
Катедра „Микробиология и Вирусология” на МБАЛ-
София, ВМА.

Изследвани са общо 1308 клинични материала, от 
които 654 урини и 654 еякулата. Извършена е директ-
на микроскопска оценка на седимента на урините и 
на еякулатите (оцветяване по Грам, с комерсиални 
търговски китове на Merck), според изискванията на 
производителя. За интерпретация на микроскопската 
находка са прилагани критериите за микроскопска 
оценка по Shaeffer et al. (7). Уринните проби (VB 3, NID-
DK) са вземани в стерилни контейнери (8). Първични-
те посявки са извършени паралелно на кръвен агар 
(Blood agar, Biolife, Italy) за определяне на микробно 
число (калибрирани йозета от 1 µl и 10 µl); диферен-
цираща хранителна среда (Mac Conkey agar, Biolife, 
Italy) (8), както и на хромогенната среда CPSE (bio-
Merieux, France). Първичните посявки на еякулатите са 
извършени чрез инокулация на клиничния материал 
върху кръвен агар (Biolife, Italy), шоколадов агар (Bio-
life, Italy), диференцираща среда на Мак Конки агар (Bi-
olife, Italy), чрез полагане на штрихи с последователно 
трикратно обгаряне на йозето (по метода на Gold за 
полуколичествена оценка на бактериалния растеж) 
(8). Всички първични посявки са култивирани за 24 
часа при 35 ± 1.5º С. Първоначалното изолиране на 
микотичните патогени от всички изследвани клинич-

ни материали, е извършено върху хромогенна среда 
(Chromogenic Candida agar, Biolife, Italy), при условия 
на култивиране 28 ± 1.5º С за 48 часа, с междинно от-
читане на посявките на 24тия час. 

Идентификацията на изолираните микроорга-
низми е осъществена посредством конвенционални 
(9-10) и/или апаратни методи (Vitek 2 compact, bio-
Merieux, France; MicroSkan WalkAway 96 plus, Beck-
man Coulter), съобразно действащите медицински 
стандарти и инструкциите на производителите. Оп-
ределянето на чувствителността на изолатите към 
антимикробни средства е извършено посредством 
дисково-дифузионния метод (ДДМ) по Bauer-Kirby) 
и/или апаратно,  чрез определяне на минималната 
инхибираща концентрация (Vitek 2 compact, bio-
Merieux, France; MicroSkan WalkAway 96 plus, Beck-
man Coulter) (9, 11). Основните фенотипове на 
резистентност при изолатите (MRS, HLR, ESBL) са 
потвърждавани според препоръките на European 
Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EU-
CAST), като продукцията на широкоспектърни бета-
лактамази (ESBL) при представителите на разред 
Enterobacterales е определяна чрез скрининг и 
потвърдителен двойно-дисков тест за синергизъм 
(8, 13-15). Наличие на метицилинова резистентност 
при стафилококите е определяна посредством ДДМ 
с дискове oxacillin 1 µg и cefoxitin 30 µg, и посявка на 
MRSA agar (bioMerieux, France). Всички резултати са 
анализирани според критериите на EUCAST (13-5).

Всички повтарящи се изолати от един и същ паци-
ент са изключени от анализа. 

РЕЗУЛТАТИ
Пациенти – демографски характеристики
В настоящето проучване са включени общо 654 

амбулаторни пациенти с клинични и клинико-лабо-
раторни данни, насочващи към диагнозата хроничен 
бактериален простатит. В съответствие с възприетите 
включващи и изключващи клинични и микробиоло-
гични критерии, са анализирани данните от 179 паци-
ента. Средната възраст на включените пациенти е 45,2 
± 18,16 (P = 0.498). Пациентите са разделени условно 
в две възрастови групи. В първата група попадат 57 
пациента, на възраст от 18 до 40 години, със средна 
възраст 34 ± 9.14., а във втората – 122 пациенти, от 41 
до 63 години, със средна възраст 51.6 ± 9.09.

Установена е средна честота на ХБП, причинен от 

Заключение: Проведеното проучване установява различия в честотата на 
причинителите на хроничен бактериален простатит при пациентите на различна 
възраст. При мъжете до 40 години най-чести причинители са Грам-позитивни 
бактерии, докато при по-възрастните, превалират Грам-негативните бактерии, 
основно E. coli. Определянето на подходящи схеми за провеждане на емпирична 
антимикробна терапия при хроничния бактериален простатит, следва да бъде 
обосновано и на данните за етиологичния спектър и чувствителността към анти-
микробни средства, на локално и национално ниво.
Ключови думи: етиологичен спектър, хроничен бактериален простатит, микробна 
резистентност

prostatitis among patients of different ages. In men up to 40 years, the most common 
causаtive agents are Gram-positive bacteria, while in older people prevail Gram-negative 
bacteria, with predominance of E. coli. The determination of appropriate regimens for 
empirical antimicrobial therapy in chronic bacterial prostatitis, should be also be based 
on the data on the aetiological spectrum and susceptibility to antimicrobials at the local 
and national level.
Key words: aetiological spectrum, chronic bacterial prostatitis, antimicrobial resistance
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култивируеми патогени от 27.37 % (179/654). В две-
те възрастови групи честотата на ХБП се различава 
съществено - значително по-ниска (20.96 %, 57/272) 
във възрастовата група до 40 години, в сравнение с 
определената във втората възрастова група (31.94 %, 
122/654).

Етиологичен спектър на изолатите
Съобразно критериите за локализиране на ин-

фекцията, в анализа на етиологичния спетър, респ. 
на микробната чувствителност, са включени само не-
повтарящи се изолати от еякулати (микробно число 
10,000 CFU/ml) на пациенти, отговарящи клинично 
на критериите за категория ІІ и ІІІа, NIDDK; наличие на 
сегментоядрени гранулоцити 5+ (урина) и/или 10+ 
(еякулат) при микроскопската оценка на материалите, 
при които в урокултурата (VB 3, NIDDK) не е установен 
микробен растеж.

При културелното изследване на материалите, е 
установен растеж при 260 от включените в проучва-
нето 654 пациенти (39.76%). На възприетите диагно-
стични критерии по проучването отговорят 179, ос-

таналите 81 са изключени от анализа (17 дублиращи 
изолата и 64 проби, при които е установен идентичен 
микробен изолат едновременно в пробата еякулат и 
в съответната урокултура).

Доказаните културелно общо 179 щама включват: 
175 бактериални и 4 микотични (представители на 
Candida spp.). В етиологичната структура е установе-
но незначително доминиране на Грам-позитивните 
(50.28 %), над Грам-негативните бактерии (47.49 %). 
Микотични патогени (род Candida) са установени 
едва в 2.23 % от случаите  ( Табл. 1).  

Резистентност на изолатите към антими-
кробни средства

Установената резистентност към основни групи 
АМС при най-често изолираните Грам-позитивни и 
Грам-негативни бактерии е представена в Табл. 2.

ОБСЪЖДАНЕ 
Поставянето на диагнозата ХБП, се основава на 

прилагането на комплексен подход, включващ кли-
ничен преглед, образни диагностични методи, кли-
нико-лабораторни показатели и микробиологично 
изследване, за установяване на причинителя и опре-
деляне на съответната чувствителност към АМС.

В съответствие с действащата нормативната уред-
ба в страната, пациентите с предполагаем ХБП се 
лекуват най-често амбулаторно. В тази връзка, наби-
рането на данни за честотата на причинителите на 
хроничен бактериален простатит, се извърши сред 
амбулаторни пациенти. 

Установената средна честота на ХБП, причинен 
от култивируеми миикроорганизми е относително 
по-висока, в сравненение с данните от сходни чуж-
дестранни проучвания, отнасящи се за амбулаторни 
пациенти, но интерпретацията на установените на-
ходки по възрастови групи показва близки стойности 
с докладваните при цитираните проучвания при вто-
рата възрастова група (16-17).

Извършената литературна справка за подбор на 
методи за пробонабиране, посочва прилагането на 
различни подходи, достатъчно информативни за 
стриктното определяне на локализацията на инфек-
цията. Възприет като „златен стандарт” за уточняване 
локализацията на инфекцията на долните уринарни 
пътища е методът на Meares и Stamey (18), последвана 
от опростена схема по Nickel (19). Практически, и две-
те схеми са трудно приложими в амбулаторни усло-
вия. Приблизително 20 - 30% от общия обем на еяку-

лата произхожда от простатата, което дава основание 
еякулатът да бъде възприеман като възможна опция 
за оценка на функционалния капацитет на жлезата, 
както и за изолиране на патогени, при селектирани 
пациенти (20). Налични проучвания сочат, че изслед-
ването на еякулат е достатъчно информативно за ло-
кализиране на процеса (21-22). Част от тях дори при-
емат, че микробиологичното изследване на еякулат е 
по-високо информативно, в сравнение с изследване-
то на простатен секрет (23). За целите на настоящето 
проучване, се възприе съчетаното изследване на ея-
кулат и урокултура (VB 2), като достатъчно информа-
тивно за определяне локализацията на бактериалната 
инфекция и същевременно практически лесно изпъл-
нимо в амбулаторни условия. 

Етиологичен спектър на причинителите на хро-
нични простатити при амбулаторни пациенти

Обобщаването и проследяване на данните за при-
чинителите на хронични простатити е в основата на 
избора на подходящите за емпирична терапия АМС и 
определянето на оптимални терапевтични схеми. 

При направената литературна справка не са от-
крити данни за извършени подобен тип проучвания 
в страната. В настоящето проучване, установените 
като водещи етиологични агенти, едновременно като 
видов състав и честотата при ХБП съответстват на 
докладваните в редица чуждестранни проучвания 
в тази област. Като най-често изолирани причините-

Табл. 1. Етиологична структура на изолатите от еякулати при амбулаторни пациенти, с клинични данни за хроничен 
бактериален простатит, изследвани през периода 2017 г. – 2019 г.)

Микробен изолат Възраст 18 – 40 
години

(n = 57) 1

Възраст 41 - 63 години
(n = 122) 1

Общо
(n = 179) 1

Escherichia coli 7.02  (4) 34.43 (42) 25.70 (46)
Klebsiella spp. 5.26 (3) 8.20 (10) 7.26 (13)
Proteus spp. 5.26 (3) 5.74 (7) 5.59 (10)
Enterobacter spp. 1.75 (1) 4.92 (6) 3.91 (7)
Serratia marcescens 0.00 (0) 2.46 (3) 1.68 (3)
Pseudomonas aeruginosa 1.75 (1) 2.46 (3) 2.24 (4)
други Грам-негативни бактерии 0.00 (0) 1.64 (2) 1.12 (2)
Грам-негативни бактерии – общо 21.05 (12) 59.84 (73) 47.49 (85)
Enterococcus spp. 24.56 (14) 23.77 (29) 24.02 (43)
Streptococcus agalactiae 17.54 (10) 1.64 (2) 6.70 (12)
Staphylococcus epidermidis (CNS)2 10.53 (6) 4.92 (6) 6.70 (12)
Staphylococcus haemolyticus (CNS)2 14.04 (8) 2.46 (3) 7.26 (11)
Staphylococcus aureus 12.28 (7) 0.00 (0) 5.59 (10)
други Грам-позитивни бактерии 0.00 (0) 1.64 (2) 1.12 (2)
Грам-позитивни бактерии - общо 78.95 (45) 36.89 (45) 50.28 (90)
Candida spp. 0.00 (0) 3.28 (4) 2.23 (4)
Общо 100 (57) 100.00 (122) 100.00 (179)
Легенда: 1 % (брой изолати ); 2 Coagulasa negative Staphylococcus (CNS)

Табл. 2. Резистентност към антимикробни средства при изолати от еякулати при амбулаторни пациенти, с клинични данни за 
хроничен бактериален простатит, изследвани през периода 2017 г. – 2019г.

Изолати % резистентни бактериални изолати
Amp AmC CAZ Mem Ami Gen HLRgen Cip Lev FOX Van Tei SXT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

E.faecalis 7.0 7.0 - - - - 28.6 36.1 34.9 - 0.0 0.0 98

S.aureus - 4.0 - 4.0 0.0 0.0 - 14.8 12.7 4.0 0.0 0.0 21.6

CNS - 11.6 - 11.6 6.9 8.1 - 47.4 47.4 11.6 0.0 0.0 6.3

E. coli - 14.1 18.1 0.0 7.4 18.0 - 30.1 21.2 7 - - 29.4

Klebsiella spp. - 43.0 27.9 0.0 24.0 29.2 - 37.1 34.2 7 - - 28.5

Proteus spp. - 28.1 38.2 0.0 27.0 34.8 - 49.0 44.1 2.1 - - 46.3

Легенда: Amp (1): Ampicillin; AMC (2): Amoxicillin/clavulanic acid; CAZ (3): Ceftazidime; Mem (4): Meropenem; Ami (5): Amikacin; Gen (6): Gentamicin; 
HLR-Gen (7): high level resistance-gentamicin; Cip (8): Ciprofloxacin; Lev (9): Levofloxacin; FOX (10): Cefoxitin; Van (11): Vancomycin; Tei (12): Teicoplanin; 
SXT (13): Trimethoprim/sulfamethoxazole.
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ли на ХБП,  от Грам-негативните бактерии, се посоч-
ват E. сoli,  Klebsiella spp. (K. pneumoniae), Proteus spp. 
(P. mirabilis) и Pseudomonas spp. (P. aeruginosa) (24-28). 
Същите проучвания определят и най-често изолира-
ните Грам-позитивни бактерии - Enterococcus spp. (E. 
faecalis), Streptococcus spp. (S. agalactiae), както и някои 
представители на род Staphylococcus (S. aureus, S. hae-
molyticus, S. epidermidis). Като по-редки култивируеми 
бактерии се съобщават Corynebacterium spp. (17). От 
всички изолирани патогени, с най-висока честота се 
съобщават E. сoli, следван от Enterococcus spp. (17, 26). 

Обобщените данни от проведеното проучва-
не потвърждават водещата роля на вида E.coli (25.70 
%), като установената честота е сходна с данните в 
световната литература (17, 26, 29). Аналогично на ци-
тираните проучвания, се потвърди високата честота 
на изолираните Enterococcus spp. (24.02 %), основно 
отнасящи се към вида E. faecalis (16-17, 26) и с незначи-
телно по-висока честота от някои други (16). При уста-
новените със средна честота под 10 % от общия брой 
изолати, се наблюдават известни различия, в сравне-
ние с докладваните от други автори. Ако по отноше-
ние на изолираните K. pneumoniaе и S. haemolyticus (по 
7.26 %), различията не са съществени, то при S. agalac-
tiae (6.7 %) и P. mirabilis (5.59 %), установените честоти 
са доста по-ниски от други проучвания (16 - 17 %, и за 
двата вида) (16-17). Определената средна честота на 
изолираните S. aureus (5.59 %) е съпоставима с данни-
те от повечето проучвания (16-17, 26, 29). Средната 
честота на Грам-позитивните (50.28 %) и Грам-негатив-
ните бактерии (47.49 %) се различава незначително, 
но в рамките на двете проучвани възрастови групи се  
установяват съществени различия. 

В първата възрастова група (мъже до 40 го-
дини), етиологичният спектър е силно доминиран от 
Грам-позитивните бактерии (78.95 %), докато Грам-не-
гативните (21.05 %) са значително по-слабо предста-
вени. В същата възрастова група, най-често изолира-
ните видове се отнасят към  Enterococcus spp. (24.56 %), 
S. agalactiae (17.54 %), S. haemolyticus (14.04 %), S. aureus 
(12.28 %) и S. epidermidis (10.53 %), което почти напълно 
съответства на честотата на изолираните причините-
ли на хронични бактериални простатити в цитираните 
проучвания (16-17, 26, 29). Впечатление прави големи-
ят дял на стафилококовите простатити, съставящи над 
половината от всички изолати в групата (51 %), като ¾ 
от тях се отнасят към коагулаза-негативните стафило-

коки (38.61 % от всички изолати).
Във втората възрастова група (мъже над 40 го-

дини), освен по-висока честота на състоянието (31.94 
%), е установен и значителен превес на Грам-негатив-
ните (59.84 %), над Грам-позитивните бактерии (36.89 
%). Изолирани са и микотични причинители на хрони-
чен простатит (Candida albicans), съставящи 3.87 % от 
всички изолати в групата. Грам-негативните бактерии 
от разред Enterobacterales заемат общо над полови-
ната (56 %) от всички изолати. Като най-чест причи-
нител на ХБП е установен E.coli, съставящ значителен 
дял от 1/3 от всички изолати (34.43 %). Enterococcus 
spp. (основно E. faecalis) са втори по честота (23.77 %). 
Установената етиологична структура на изолираните 
причинители в тази възрастова група, включително и 
честотата по видове, до голяма степен съответства на 
докладваната в повечето проучвания в областта (16-
17, 26, 29).

Микробна резистентност на причинителите 
на хронични простатити при амбулаторни па-
циенти – основни фенотипове

Европейският център за превенция и контрол на 
инфекциите (ECDC) определя широкото разпрос-
транение на множествено резистентните бактерии в 
световен мащаб, като един от основните проблеми в 
съвременното здравеопазване. Микробната резис-
тентност се дължи основно на селективния натиск, 
упражнен от широкото прилагане на АМС. Продук-
цията на широкоспектърни β-лактамази (Extended 
broad-spectrum β-lactamases, ESBL) е широко раз-
пространена сред представителите на разред Entero-
bacterales, като често е съчетана с допълнителни меха-
низми на резистентност, обуславящи липса на ефект 
от терапията и с препарати от други групи АМС. При 
инфекции, причинени от продуценти на ESBL, особе-
но в съчетание с други механизми на резистентност, 
определящи устойчивост към други групи АМС, съ-
ществено се ограничават възможностите за избор на 
медикамент за провеждане на терапия и често налага 
прилагането на т.нар. стратегически групи АМС, към 
които се отнасят и карбапенемите. 

Настоящето проучване установи относително ни-
ски нива на разпространение на ESBL-продуценти 
сред изолатите E.coli (18.1 %) и K.pneumoniaе (27.9 %), 
по-ниски в сравнение с установените сред същите ви-
дове причинители на уроинфекции при аналогична 

извадка от пациенти (30-32). Сред E.coli и Klebsiella spp. 
не са изолирани карбапенем-резистентни щамове. 
Нивата на метицилинова резистентност сред изоли-
раните стафилококи, обуславяща резистентност към 
всички бета-лактамни антибиотици, са ниски и абсо-
лютно съпоставими с данните от други сходни про-
учвания. Притеснение буди отчетеното относително 
високи нива на резистентност сред ентерококите към 
флуорохинолони, препоръчвани като основно сред-
ство за емпирична терапия на ХБП, особено в съчета-
ние с висока честота на фенотипа HLR към gentamicin 
сред изолатите. Настоящето проучване не установява 
S.aureus и Enterococcus spp., резистентни към гликопеп-
тиди (Vancomycin; Teicoplanin) и оксазолидинони 
(Linezolid) сред изолатите от ХБП. 

Установените относително високи нива на устой-
чивост спрямо флуорохинолоните и Тrimethoprim/su-
famethoxazole при най-често изолираните причините-
ли на ХБП, създава предпоставки за компрометиране 
на провежданата емпирична терапия. Необходимо е 
мониториране на микробната чувствителност на из-
олатите и своевременно преосмисляне на позицията 
им като първо средство на избор при за провеждане 
на емпирична терапия.

При интерпретацията на находките от проведено-
то проучване, следва да бъдат отчетени и наличните 
лимитации. Определена е честотата само на култи-
вируемите бактерии и не са включени некултивиру-
емите причинители на ХБП - бактерии (C. trachomatis, 
U. urealyticum, M. genitalium, M. hominis) и протозои (T. 
vaginalis).s

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведеното проучване установява като водещ 

причинител на хронични простатити E.coli, но същест-
вена роля имат и Enterococcus spp.,  K. pneumoniaе, S. 
haemolyticus, S. agalactiae, P. mirabilis, и S. aureus. Уста-
новени са значими различия в честотата на изолатите 
при пациентите на различна възраст. При мъжете до 
40 години, етиологичният спектър е силно домини-
ран от Грам-позитивните бактерии, като най-чести из-
олати са Enterococcus spp., S. agalactiae, S. haemolyticus, 
S. aureus и S. epidermidis, докато при по-възрастните, 
превалират Грам-негативните бактерии, основно E. 
coli, като са изолирани и микотични причинители. 

Честота на ESBL-продуцентите сред E.coli и K.pneu-
moniaе и на метицилиновата резистентност при ста-

филококите е относително ниска, докато резистент-
ността към флуорохинолони сред ентерококите е 
относително висока. Определянето на подходящи 
схеми за провеждане на емпирична антимикробна 
терапия при ХБП, следва да бъде обосновано и на да-
нните за етиологичния спектър и чувствителност към 
АМС на локално и национално ниво. 
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РЕЗЮМЕ:
Въведение: Дискутабилен е хирургичният подход към малигнизиралия ректален 
полип (МРП) и ранния ректален карцином (РРК) след ендоскопска полипектомия 
(ЕП). Предизвикателството е преценката, кои случаи да бъдат наблюдавани и кои 
да бъдат оперирани отново. Трансаналната ендоскопска микрохирургия (ТЕМ) 
осигурява дифинитивно лечение на пациентите с МРП, ранен ректален карцином 
и стадира заболяването (Т-стадий) при напредналите случаи. В това изследване 
представяме нашият опит и резултати по темата.
Материал и методи: От м. септември 2015 г. до м ноември 2017 г. в Клиниката са 
извършени 13 ТЕМ (full-thickness) ексцизии на пациенти след ЕП по повод на рек-
тална формация. Пациенти с хистологичен резултат на локално авансирал ректален 
карцином подлежът на лапароскопска резекция на ректума с тотална мезоректал-
на ексцизия (ТМЕ), от 4 до 6 седмици след ТЕМ ексцизията. Пациенти с бенигнена 
хистология или рТ1sm1 карцином, са наблюдавани амбулаторно с флексибилна 
ректоскопия и туморни маркери на всеки три месеца през първите две години, в 
последствие на по-големи интервали.  
Резултати: Седем пациента (53.8 %) са с хистологичен резултат аденокарцином 
след ЕП, останалите шест (46.2 %) с резултат аденом, с различна степен на дис-
плазия. Средното оперативно време на ТЕМ процедурите е 74.2 мин. Ранните сле-
доперативни усложнения са 7.7 % - един случай с ректално кървене, овладяно с 
консервативни средства. Не са констатирани смъртни случаи. След ТЕМ ексцизията 
хистологичния резултат на двама пациенти (15.4%) е Т2 ректален карцином. При 
тях е извършена лапароскопска резекция на ректума с тотална мезоректална екс-
цизия (ТМЕ). Други трима (23.1%) са с хистологичен резултат  рТ1sm1 ректален 
карцином, а четирима (30.8%) с аденом с различна степен на дисплазия. Цирку-

ABSTRACT
Introduction: Manаgement of mаlignant rectаl polyps (MRPs) and early rectal cancer 
(ERC) after endoscopic polypectomy (EP) is still debаted. It is sometimes difficult to 
decide whether to simply follow- up (FU) or to treаt such a removed lesion. Trаnsanаl 
endoscopic microsurgery (TEM) could have a role both in T-stаging and in treаting MRPs 
and ERC after EP. This аnnouncement presents our experience in this topic.
Material and methods: From September 2015 until November 2017 in our unit thirteen 
consecutive patients with rectal formations underwent a full-thickness TEM within 
1 month after EP. These patients were retrospectively analyzed. If post-TEM histology 
showed locally advanced rectal cancer, patients underwent a laparoscopic rectal resec-
tion with total mesorectal excision (TME) within 4–6 weeks. Patients without malignant 
disease or pT1sm1 cancers at post-TEM histology were followed up every 3 months for 2 
years with clinical examination, flexible rectal endoscopy, and neoplastic markers mon-
itoring.
Results: A total of 13 patients were included. Post-EP histology was adenocarcinoma in 
7 cases (53.8 %) and adenoma in six (46.2 %). Mean operative time was 74.2 min; no 
30-day mortality occurred; 30-day morbidity was 7.7 % (rectal bleeding in one case). 
Post-TEM histology showed a T2 cancer in two patients (15.4 %), both with a previous 
cancer diagnosis, who were further treated by laparoscopic rectal resection with TME. 
Post-TEM histology showed pT1sm1 cancers in tree cases (23.1%) and adenoma in 4 
cases (30.8%) with clear of invasion resection margins and fibrosis in 4 patients (30.8%). 
These patients are disease free with a mean FU of 22 months.
Conclusions: A full-thickness TEM after EP of MRPs and ERCs can establish the presence 
of residual malignant disease and its depth of invasion, precisely defining the indication 
to TME. In event of benign post-EP histology, TEM must be performed in presence of mac-
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ВЪВЕДЕНИЕ
През последните три десетилетия, трансаналната 

ендоскопска микрохирургия (ТЕМ) се наложи в хи-
рургичната практика като сигурна минимално инва-
зивна процедура при доброкачествени ректални по-
липи и селектирани ранни ректални карциноми [1-5]. 
Съпоставяйки ТЕМ с класическата трансанална ексци-
зия при ректални полипи, редица съобщения долкад-
ват предимството на ТЕМ методиката по отношение 
на чистотата на резекционните линии, броя случаи с 
фрагментитране на полипа и локални рецидиви [6-8]. 
ТЕМ (full-thickness) ексцизията на Т1 нисък риск рек-
тални карциноми, показва съпоставими онкологични 
резултати с радикалната резекция на ректума при по-
ниска следоперативна заболеваемост [3-5]. Ниската 
заболеваемост при ТЕМ е причина за прилагането 
и като палиативна процедура при случаи с локално 
авансирал ректален карцином, неподходящи или от-
казващи радикално хирургично лечение [9].          

Дискутабилен е подходът към малигнизиралия 
ректален полип (МРП) и ранния ректален карцином 
(РРК) след ендоскопска полипектомия (ЕП). Точната 
преценка на хирурга е предизвикателство, кои случаи 
да бъдат наблюдавани и кои да оперира в кратък срок 
след ЕП. През последнте две десетилетия нарастна 

броя на случаите с РРК в развитите страни. TNM кла-
сификацията дефинира РРК като тумор, който е разпо-
ложен и засяга само мукозата или мукозата и субму-
козата на ректалната стена. Парижката класификация 
разделя РРК на два вида: 

 y тумор с краче  
 y тумор на широка основа

Двата вида РРК освен по форма се различават и по 
склоността им за образуване на локални рецидиви и 
начина на лимфно разпространение [10-13]. В зависи-
мост от степента на инвазия, класификацията разделя 
първия вид РРК на четири типа, като при четвъртия 
тип се наблюдава малигнена инфилтрация премина-
ваща извън основата на крачето без да достига до 
собствения мускулен слой на ректалната стена. Този 
тип РРК е с лоша дългосрочна прогноза за пациента 
[11]. РРК на широка основа в зависимост от степента 
на малигнена инфилтрация на субмукозата се разделя 
на три типа, съответно:

 y повърхностна трета (См1); 
 y междинна трета (См2) и 
 y дълбока трета (См3)  (Фиг. 1)

Когато имаме описание рТ1См1, това означава, че 
РРК е с дълбочина на инвазия не повече от 1мм  в суб-
мукозата [14].

В човешката популация приблизително 40% от ко-
лоректалните карциноми са с ректална локализация. 
Ректалните полипи могат да бъдат отстранени чрез 
ендоскопска мукозална резекция (ЕМР) [15], ендос-
копска субмукозална дисекция (ЕСД) [16] или транса-
нална ендоскопска микрохирургия (ТЕМ) [17]. Хисто-
логичното изследване на препарата дава информация 
за нивото на разпространение на карциномните 
клетки, ефективноста на приложената локална ексци-
зия, като лечебен метод, а при напредналите случаи 
показва необходимостта от радикална резекция на 
ректума с ТМЕ [18]. Хистологичния резултат дефинира 
дълбочината на субмукозната инфилтрация, лимфната 
и съдовата инвазия и други рискови фактори за въз-
никване на локален рецидив [12].    

Трансаналната ендоскопска микрохирургия (ТЕМ) 
предлага дифинитивно лечение на пациентите с МРП, 
ранен ректален карцином и стадира заболяването 
(Т-стадий) при напредналите случаи. ТЕМ методиката 
е лечебна и диагностична процедура при пациенти с 
МРП и РРК след ендоскопска полипектомия. 

Цел: Целта на това изследване е да представим 
нашият опит с ТЕМ платформата и първоначалните 
резултати от ТЕМ-ексцизията на формации в ректума 
след ендоскопска полипектомия.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ: 
От м. септември 2015  г. до м. ноември 2017г. в 

Клиника Ендоскопска, ендокринна хирургия и ко-
лопроктология са извършени 13 ТЕМ (full-thickness) 
ексцизии на ректални полипи на пациенти след ЕП. 
Случаите са проследени проспективно, полипите са 
отстранени ендоскопски (ЕП) в Клиника по Гастроен-
терология по метода ЕМР (piece meal), като при девет 
пациенти ЕП е цялостна (без остатъчен макроскопски 
тумор), а при останалите четири е частична с остатъ-
чен макроскопски тумор. Частичните ЕП са при слу-
чаи с МРП и РРК с големи размери, на широка основа, 
което технически ограничава извършването на про-
цедурата в пълен обем. В рамките на три месеца след 
ЕП всички пациенти са подложени на ТЕМ ексцизия на 
лезията или на остатъчната формация. 

Предоперативно (ТЕМ-ексцизия) на всички паци-
енти е извършено дигитално изследване на ректума 
(ректално туше), тотална колоноскопия, ригидна рек-
тоскопия и ендоректална ехография. Лабораторните 

показатели включват кръвна картина, хемостаза, био-
химични показатели и туморни маркери. В деня пре-
ди операцията е преустановен оралния прием на хра-
на на пациентите и е почистен гастроинтестиналния 
тракт (ГИТ) с осмотичен разтвор. Сутринта, половин 
час преди операцията е аплицирана профилактична 
доза нискомолекулярен антикоагулант, антибиотич-
ната профилактика е стандартизирана в Клиниката: 
Метронидазол 500мг. и 1.0 g . Цефалоспорин I-ва гене-
рация. 

ТЕМ ексцизиите са извършени под обща интуба-
ционна анестезия, със стандартна ТЕМ-платформа 
(ТЕО-инструменти) в операционна зала, оборудвана 
за минимално инвазивна хирургия [Фиг. 2]. 

Позицията на пациента върху опереационната 
маса е литотомна или странична (ляво/дясно) в зави-
симост от предпочитанията на хирурга и локализа-
ция на лезията по циркумференцията на ректалната 
стена. Всички пациенти са оперирани от един и същ 
операционен екип с дългогодишен опит в ендос-
копската хирургия. След въвеждане на пациента под 
обща анестезия и монтиране на ТЕМ платформата с 
помощта на инсуфлатор се създава пневморектум с 
налягане 9-12 mm Нg. С монополарна коагулация се 
маркира точково латералната резекционна линия, на 
отстояние на 0.5-1.0 cm. в здрава околна лигавица. 

мферентните резекционни линии са лишени от малигнена инвазия и при седемте 
пациента. Останалите четири пациенти (30.8%) са с резултат фиброзни промени. 
Всички пациенти са здрави за средно 22 месеца период на проследяване. 
Заключение: След ЕП на МРП или РРК, ТЕМ (full-thickness) ексцизия, може да до-
каже остатъчен злокачествен тумор, неговата дълбочина на инвазия и прецизно 
да се дефинира необходимоста от извършване на лапароскопска резекция с ТМЕ. 
При наличие на макроскопска остатъчна формация след ЕП и бенигнена хистоло-
гия, ТЕМ осигурява Р0 резекция и отхвърля диагнозата карцином. При липса на 
остатъчна формация след ЕП пациентът подлежи на наблюдение.
Ключови думи: трансанална ендоскопска микрохирургия, ректален полип, ендос-
копска полипектомия.

roscopic residual disease, in order to obtain an RO resection and finally exclude cancer, 
while, in absence of macroscopic residual disease, only close FU is required.

Keywords: transanal endoscopic microsurgery, rectal polypus, 
endoscopic polypectomy.

Фиг. 1. РРК на 
широка осно-
ва – Парижка 
класифика-
ция

Фиг. 2 Операционна обурудвана за ТЕМ операции.
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Ексцизията се извършва с ултразвукова ножица и об-
хваща всички слоеве на ректалната стена [Фиг. 3].

Биполярна коагулация е използвана в случаите 
налагащи допълнителна хемостаза. След приключва-
не на ТЕМ (full-thickness) ексцизията [Фиг. 4], дефек-
тът на чревната стена се възстановява посре-дством 
продължителен ендоскопски шев с монофиламентен 
конец 2/0 [Фиг. 5-6] [19].

Пациентите с хистологичен резултат след ТЕМ 
ексцизия доказващ локално авансирал ректален 
карцином са оперирани лапароскопски в Клиниката 
за срок от 4 до 6 седмици, в обем предна резекция 
на ректума с тотална мезоректална ексцизия (ТМЕ). 

ите при които не може да се определи локализацията 
на полипектомията, мястото е маркирано чрез инфил-
трация на метиленово синьо в субмукозата по време 
на колоноскопия. Не е провеждано пред-, интра- или 
следоперативно кръвопреливане, ранната следопе-
ративната заболеваемост е представена от случай с 
ректално кървене (7.7 %) на седмия ден след ТЕМ-екс-
цизията, лекувано консервативно с добър резултат. 
Не е извършена ендоскопска ревизия или премина-
ване към друг тип операция. За 22 месечния период 
на проследяване не е констатиран смъртен случаи. 
Средния следоперативен болничен престой е 3 ± 1 
ден (диапазон 2-10).

        Хистологичните резултати от ТЕМ-ексцизии-
те потвърдиха в 100% от случаите цялостна ексцизия 
на ректалната стена и чисти от карциномна инвазия 
циркумферентни граници на повече от 3 mm в здрава 
ректална стена. При двама от пациентите с ректален 
карцином след ЕП (15.4%), единия от които с остатъ-
чен тумор се установи след ТЕМ-ексцизията Т2- рек-
тален карцином. Пациентите са приети повторно в 
клиниката и оперирани в срок от 4-6 седмици след 

Фиг. 3. ТЕМ ексцизия след частична ЕП

Фиг. 5. Продължителен ендоскопски шев

Фиг. 4. Завършен вид на ТЕМ ексцизията

Фиг. 6. Окончателен изглед след ТЕМ-ексцизията и ендоскопския шев

Следоперативно тези пациенти са проследени по 
стандартни протоколи в онкологичните центрове по 
местоживеене. Пациентите с бенигнена хистология 
или рТ1см1 карцином, сме проследили амбулаторно 
с флексибилна ректоскопия и туморни маркери на 
всеки три месеца през първите две години, в послед-
ствие на по-големи интервали.  

РЕЗУЛТАТИ 
За период от две години в нашата Клиника са из-

вършени ТЕМ-ексцизии на тринадесет пациенти с 
ректални тумори в рамките на три месеца след ЕП. 
Демографската характеристика на пациентите и връз-

ката и с хистологичните резултати след ЕП са предста-
вени в Таблица 1. 

Седем пациенти (53.8 %) са с хистологичен резул-
тат аденокарцином след ЕП, от тях трима с остатъчен 
тумор в резултат на технически затруднения, широка 
основа на тумора и огромни размери. Останалите 
шест (46.2 %) са с резултат аденом, с различна степен 
на дисплазия, един от тях е с остатъчен тумор. На па-
циентите с аденоми е извършена ТЕМ-ексцизия пора-
ди невъзможност да се определи стадия при двама 
пациенти, дълбочината на инвазия при трима и нали-
чие на остатъчен тумор при последния. Пациентите 
при които ЕП е цялостна са стадирани предопера-
тивно (преди ТЕМ-ексцизията) посредством ендоре-
ктална ехография. Процентът на съответствие между 
ендоректалния ултразвуков (uT) и патологичния ста-
дии (pT) е 74.5%, а процентът на подстадиране е 28.6% 
(Таблица 2). 

Средното оперативно време на ТЕМ процедурите 
е 74.2 ± 32 мин. (диапазон 45-160). Всички случаи са 
извършени изцяло ендоскопски, не се е налагало кон-
версия и преминаване към коремна операция. Случа-

Табл. 1. Демографска характеристика на пациентите и връзката и с хистоло-гичните резултати.

ПАЦИЕНТИ Брой (N=13) Злокачествен хистологичен 
резултат  след ЕП (ЕМР) (N=7)

Доброкачествен хистологичен 
резултат  след ЕП (ЕМР) (N=6)

Пол
Мъже
Жени

7 (53.8%)
6 (46.2%)

5 (71.4%)
2 (33.3%)

2 (28.6%)
4 (66.7%)

Възраст (години) 63.8±7.5 65.2±6.2 60.3±9.3
Отстояние на тумора от linea dentata (см) 6.9±2.6 7.3±2.2 6.3±2.9

Остатъчен тумор
Да
Не

4 (30.7%)
9 (69.3%)

3 (42.8%)
4 (57.2%)

1 (16.7%)
5 (83.3%)

Хистологичен резултат след ТЕМ ексцизия
Полип(аденом)
Висока степен на дисплазия
Ниска степен на дисплазия

Аденокарцином
рТ1см1
Т2

Фиброза

4 (30.7%)
2 (50%)
2 (50%)

5 (38.5%)
3 (60%)
2 (40%)

4 (30.7%)

Остатъчен 
тумор
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ТЕМ-ексцизията. Извършена им е лапароскопска ре-
зекция на ректума с тотална мезоректална ексцизия 
(ТМЕ) при нормално протекъл без съществени услож-
нения следоперативен период. Хистологичните ре-
зултати на пациентите след радикална лапароскопска 
операция не показаха наличие на остатъчен тумор, 
както и ангажиране на мезоректални лимфни възли. 
Други трима пациенти (23.1%) с хистологичен резул-
тат карцином след ЕП, двама от които с остатъчен 
тумор, след ТЕМ-ексцизията хистологичният отговор 
показа рТ1см1 ректален карцином. 

Четирима пациенти (30.8%) след ТЕМ-ексцизията 
са с хистологичен резултат аденом,  двама с висока и 
двама с ниска степен на дисплазия. Пациентите с ви-
сока степен на дисплазия са от групата карциномни 
пациенти след ЕП, другите двама са от пациентите с 
аденоми след ЕП, като единия от тях с остатъчен ту-
мор. Останалите четири пациенти (30.8%), които са с 
хистологичен резултат аденом след ЕП, ТЕМ-ексцизи-
ята показа фиброза. (Таблица 3)

Средният период на проследяване на пациентите 
е 22 ± 4.5 месеца (диапазон 16-25 месеца), не са кон-
статирани случаи на рецидиви или късни усложнения. 
Двамата пациенти с диагноза карцином от ЕП, които 
не бяха потвърдени след ТЕМ-ексцизията (бенигнена 
хистология) са здрави за период на проследяване 14 
месеца (диапазон 11-17 месеца).

ОБСЪЖДАНЕ
Поведението към МРП е още дискутабилно, трудна 

е преценка дали конкретния пациент да се наблюда-
ва, или в кратък срок да бъде опериран. Повече от 1/3 

от ректалните полипи хистологично се представят 
като МРП. Съществува висок риск от малигнизация 
и развитие на болестта, ако ендоскопското лечение 
се окаже нерадикално. При случаите където е извър-
шена коремна операция (резекция на ректума с ТМЕ), 
съществува риск (8 %) от инсуфициенция на анстомо-
зата и други усложнения [20]. Индивидуален подход 
към пациента с внимателно стадиране на заболяване-
то и преценка на рисковите фактори за локален ре-
цидив и лимфогенно ангажиране са ключови за пред-
приемане на правилно терапевтично поведение.

В ретроспективно проучване Gill и съавт. устано-
вяват, че чистите резекционни линии на отстояние 
0.1 mm и повече от ректалната формация са пред-
поставка за радикалност на ТЕМ процедурата. Когато 
формацията е Т1 или локално авансирал ректален 
карцином съществува голям риск от остатъчен тумор 
след ТЕМ-ексцизията, както и ангажиране на мезо-
ректалните лимфни възли [21]. В същото проучване 
наблюдават при оперираните пациенти с ТМЕ след 
ТЕМ-ексцизия, че при 76.7 % от случаите в отстране-
ните спесимени не се наблюдава остатъчен тумор.

Публикувана серия на Kim и съавт. [22] с 85 случая 
на радикални полипектомиии (23 % от които ректал-
ни) потвърждава, че позитивните вертикални граници 
(>рТ1см1) и недобрата хирургична техника са пред-
поставка за наличие на остатъчен тумор и метастази в 
мезоректалните лимфни възли при РРК.

Нашето проучване показва, че ТЕМ процедурата 
осигурява 100% точно стадиране на ректалните фор-
мации подложени преди това на ЕП, при ниска сле-
доперативна заболеваемост и нулева смъртност. При 

това ТЕМ не подлага на риск онкологичното качество 
на ТМЕ извършена в срок от 4-6 седмици след локал-
ната ексцизия [23]. От седем пациенти с диагноза кар-
цином след ЕП, при двама (28.5 %) се налага резекция 
на ректума с ТМЕ в последствие, а други двама (28.5%) 
са с аденоми с висока степен на дисплазия. Законо-
мерно и в нашата серия 75 % от пациентите с остатъ-
чен тумор след ЕП са от групата карциномни пациен-
ти, което се потвърждава и при други автори [22-23]. 

Няма случай на пациент с диагноза аденом от ЕП, 
който след ТЕМ-ексцизията да се окаже с РРК или ло-
кално авансирал карцином. В нашето проучване ТЕМ 
методиката предпазва 85 % от пациентите от ненуж-
на голяма коремна операция с непредсказуема сле-
доперативна заболеваемост и смъртност. Правилна 
преценка за определяне на необходимостта от голя-
ма хирургия при даден пациент зависи от степента на 
туморна инвазия на субмукозния слой на ректалната 
стена. Това не винаги е възможно при ЕП, особено при 
отстраняване на тумора по метода “piecemeal” ЕМР 
поради технически трудности и ограничени възмож-
ности на рутинното патологично изследване. Тези 
ограничения могат до известна степен да бъдат пре-
одоляни чрез ЕСД, която се използва рядко в Европа 
поради високия процент на усложнения (29.2 %) и Р0 
резекции не повече от 72 % от случаите [24]. Осно-
вавайки се на нашите резултати можем да обобщим, 
че всеки случай с ректален тумор > 2 cm в диаметър 
може да се подложи на ТЕМ-ексцизия при условие за 
коректно и точно стадиране (Т-стадии) и възможност 
при нужда, за последваща минимално инвазивна ко-
ремна операция.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
След ЕП на МРП или РРК, ТЕМ (full-thickness) екс-

цизия може да докаже остатъчен злокачествен тумор, 
неговата дълбочина на инвазия и прецизно да дефи-
нира необходимоста от извършване на лапароскоп-
ска резекция с ТМЕ. При наличие на макроскопска 
остатъчна формация след ЕП и бенигнена хистология, 
ТЕМ осигурява Р0 резекция и отхвърля диагнозата 
карцином. При липса на остатъчна формация и бе-
нигнена хистология след ЕП пациентът подлежат на 
стриктно наблюдение. ТЕМ процедурата при МРП в 85 
% от случаите може да предпази от излишна,  рискова 
I с редица усложнения и смъртност голяма коремна 
операция. 
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РЕЗЮМЕ:
Фрактурите на сакрума представляват около 30 % от фрактурите на тазовия пръс-
тен, като по-малко от 5% от случаiте са изолирани фрактури и ¼ от тях са свързани 
с неврологичен дефицит. При 75% от пациентите без неврологичен дефицит, тези 
фрактури могат да останат недиагностицирани. Увредите на сакрума се причиня-
ват, както от високоенергийни травми главно при млади пациенти, така и от ниско-
енергийни травми при възрастни пациенти т.нар патологични фрактури.
Механизмът на травмата може да бъде от директен удар, от падане върху седали-
щето, при притискане на таза. Едновременно със счупване на предния тазов по-
лупръстен, се получава и счупване на сакрума вертикално през сакралните отвори. 
Фрактурната линия при изолирана фрактура на сакрума може да има напречна 
или надлъжна посока.
Лечението на увредите на сакрума може да бъде неоперативно и оперативно. На 
оперативно лечение подлежи всяка една нестабилна фрактура. Методите за фи-
ксация при оперативно лечение са основнно три типа: задна стабилизация; ди-
ректна сакрална остеосинтеза и лумбо-пелвична фиксация.  Закрита илиосакрална 
фиксация с винтове се използва за почти всички типове вертикално ориентирани 
фрактури на сакрума. Предимството им е, че се поставят перкутанно. При тяхното 
приложение, фрактурата винаги трябва да бъде репонирана правилно, за да се 
осъществи коректна фиксация. Противопоказания за използване на винтовете 
има в случаите, при които не може да се извърши закрита репозиция.
Нестабилните фрактури на тазовия пръстен представляват предизвикателство при 
лечението им. Илиосакралната фиксация с винтове е елегантен вариант за стаби-
лизиране на задната лезия, която е често срещан източник на остатъчна болка. Тази 
миниинвазивна техника осигурява достатъчно ефективна фиксация. За осъщест-
вяването на този тип операция е необходимо високо ниво на познаване на хирур-
гичната техника, за да се избегнат ятрогенни усложнения и да се сведе до минимум 
рентгеновата експозиция на пациента и хирурга.
Ключови думи: сакрум , нестабилни фрактури , илиосакрална фиксация , перку-
танна

ABSTRACT
Sacral fractures account for about 30% of pelvic ring fractures, with fewer than 5% of 
cases being isolated and associated with neurological deficits. In 75% of patients without 
neurological deficits, they may remain undiagnosed. Damage to the sacrum is caused by 
both high-energy injuries in young patients and low-energy injuries in adult patients - 
pathological fractures. The trauma can be caused a direct hit, from falling on the nates, 
when compressing the pelvis, simultaneously with the fracture of the anterior pelvic half-
ring, there is also a fracture of the sacrum vertically through the sacral openings. The 
fracture line in isolated sacral fracture may have a transverse or longitudinal direction.
Treatment of sacrum injuries can be non-operative and operative. Any unstable fracture is 
indicated to surgical treatment. The methods for fixation in surgical treatment are mainly 
of three types: posterior stabilization; direct sacral osteosynthesis and lumbo-pelvic fixa-
tion. Closed or sacral fixation with screws is used for almost all types of vertically oriented 
fractures of the sacrum. Their advantage is that they are placed percutaneously. In their 
application, the fracture must always be repaired correctly in order to perform a correct 
fixation. Contraindications to the use of screws is in cases where no closed repositioning 
can be performed.
Unstable pelvic ring fractures raise challenges in their treatment. Iliosacral screw fixation 
is an elegant option for stabilizing the posterior lesion, which is a common source of re-
sidual pain. This minimally invasive technique provides sufficiently effective fixation. This 
type of operation requires a high level of knowledge of the surgical technique to avoid iat-
rogenic complications and to minimize the X-ray exposure of the patient and the surgeon.

Key  words: sacrum , unstable fractures , sacroiliac fixation, percutaneous
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Н. Иванов, Н. Харисков •  Перкутанна илиосакрална фиксация с винтове. Хирургична техника

ВЪВЕДЕНИЕ
Фрактурите на сакрума представляват около 30 % 

от фрактурите на тазовия пръстен като по-малко от 5% 
от случаите са изолирани фрактури и ¼ от тях са свър-
зани с неврологичен дефицит. При 75% от пациентите 
без неврологичен дефицит, могат да останат недиагно-
стицирани. (2, 25).

Нестабилните фрактури на тазовия пръстен пов-
дигат предизвикателства при лечението им. Илео-
сакралната фиксация с винтове е елегантен вариант за 
стабилизиране на задната лезия, която е често срещан 
източник на остатъчна болка. Тази техника осигурява 
сигурна фиксация. (9).

Първото описание на техниката може да бъде на-
мерено в трактат от Lambotte  A. от 1913 г. (12). През 
1978 г. Letournel съобщава за лечение на дислокация 
на сакро-илиачната става чрез открито илиосакрално 
винтово фиксиране, при пациент в легнало положение 
и директен образен контрол (13). Десетилетие по-къс-
но, Matta et al. (1, 25) въвежда използване на inlet, outlet, 
and antero-posterior  проекции, описани от Pennal et al. 
(16). Ebraheim et al. през 1987 г.и след това Routt et al. 
през 1993 г. описват  перкутанно илиосакрално вин-
тово фиксиране (9,10). Routt et al. подобрява флуоро-
скопската техника, чрез анализ на характеристиките на 
страничния сакрален образ (14,15). Пълното запозна-
ване с анатомичните особености на лумбалния-тазов 
плексус и съседните съдове и нерви е от решаващо 
значение (19). Необходимо е високо ниво на познаване 
на хирургичната техника, за да се избегнат ятрогенни 
усложнения и да се сведе до минимум рентгеновата 
експозиция на пациента и хирурга (18). 

Класификации
Увредите на сакрума се причиняват както от ви-

сокоенергийни травми при млади пациенти, така и 
от нискоенергийни травми при възрастни пациенти, 
т.нар.  патологична фрактура. Механизмът на травмата 
може да бъде от директен удар, от падане върху седа-
лището, при притискане на таза. Едновременно със 
счупване на предния тазов полупръстен, се получава 
и счупване на сакрума вертикално през сакралните 
отвори. Фрактурната линия при изолирана фрактура 
на сакрума може да има напречна или надлъжна посо-
ка. Фрактурите на сакрума се класифицират в няколко 
класификации. Денис (Denis) класификация 

 y  Зона I - Фрактури латерално от сакралните фораме-

ни. Те са най-чести – 50% и засягат крилата на сакру-
ма с възможно преразтягане на сакро-илиачните 
лигаменти. Делят се на стабилни и нестабилни. При 
6 % от пациентите се засягат нервните коренчета на 
L4-L5. 

 y  Зона II - Вертикални трансфораминни фрактури на 
сакрума без засягане на сакралния канал. Предста-
вляват 34% от фрактурите по Денис. Неврологично 
засягане се наблюдава при 20% от пациентите, като 
се засягат коренчетата от L5, S1 или S2. Разделят се 
на стабилни и нестабилни като трябва да се разли-
чават, защото при неправилно зарастване има те-
жък неврологичен дефицит. Особено нестаблни са 
вертикалните режещи фрактури. 

 y  Зона III - Всяка фрактура, включваща спиналния ка-
нал, независмо от хода на  линията й. Те са 16% и при 
тях има най-голям риск от неврологичен дефицит. 
За стабилността на фрактурата оказват влияние още 
два фактора: дали фрактsурата е двустранна и ниво-
то на фрактурата. Пациенти с фрактури на ниво S1, 
S2, S3 са с по-голям риск за неврологичен дефицит 
на пикочния мехур. 

 y  Двустранните Зона I и II фрактури са много редки 
и обикновено са свързани с неразпознати Зона III 
фрактура с неясна трансверзална фрактурна линия. 

Субкласификация на фрактурите от Зона III по 
Денис - Рой Кемил (Roy-Camille). 

В класификацията на Рой Кемил се различават три 
типа: 

 y  тип I - с малка флексионна деформация; 
 y  тип II - частично разместена с хиперкифоза; 
 y  тип III - пълно разместване без препоркиване на 

фрактурните повърхности.
 y  Различава се и IV-ти тип по Стрендж-Вонгсен – ком-

пресивна фрактура от L5 на тялото на S1. 

Друга класификация е класификацията на Ис-
лер, за травми, засягащи L5-S1. Разделят се на А, В 
и С тип. 

 y  Тип А е латерално от L5-S1; 
 y  Тип В през L5-S1; 
 y  Тип С засяга спиналния канал L5-S1. 

Съществува и класификация, която показва 
степента на неврологична увреда. 

 y  Първи тип- без увреда; 

 y  Втори тип- парестезии; 
 y  Трети тип- моторен дефицит, но без да се засяга 

контрола на пикочния мехур и червото. 
 y  Четвърти тип- със засягане на контрола на червото 

и мехура. 

Класификация за стабилността на фрактурите: 
 y  Тип А- костно-лигаментарна увреда със запазване 

на нормалната функция; 
 y  Тип В- скрити остео-лигаментарни увреда; 
 y  Тип С- пълно прекъсване на остеолигаментарния 

апарат. 
Разликата м/у А и В е трудна. За да се разграничат 

може да се наложи допълнително изследване с пълно 
натоварване, скелетна екстензия или Рогр. през опре-
делен период. Всяка една сакрална фрактура с раз-
мества с повече от  1 см се счита за нестабилна. (3, 4, 5, 
6, 7, 8, 16).

МЕТОДИ НА ЛЕЧЕНИЕ
Лечението на увредите на сакрума може да бъде 

неоперативно и оперативно. На оперативно лечение 
подлежи всяка една нестабилна фрактура. Методите 
за фиксация при оперативно лечение са основнно три 
типа: задна стабилизация; директна сакрална остеос-
интеза и лумбо-пелвична фиксация. 

Директна фиксация: осъществява се с вертикални 
и хоризонтални плаки, като вертикалните плаки са с 
ограничено използване, като самостоятелен метод 
и се използват при строго трансверзални фрактури 
под сакро-илиачната връзка, тъй като не са свързани 
с тежко натоварване. Целта на използването им е да 
се избегне болката и да не се увеличи разместването. 
Недостатък при използването им е по-голямата ме-
котъканна травма. Необходими са два достъпа за по-
ставянето им. Често има усложнения от позицията на 
винтовете при остеопенични пациенти. Тази синтеза не 
осигурява достатъчно стабилизация и изисква по-дъ-
лъг период без натоварване. Хоризонталните плаки са 
показани при С- тип по Ислер.  Фиксация с винтове се 
използва за почти всички типове вертикално ориен-
тирани фрактури. Предимството им е, че се поставят 
перкутанно. При тях фрактурата винаги трябва да бъде 
репонирана правилно, за да се осъществи коректна 
фиксация. Контраиндикации за използване на винто-
вете е в случаите, при които не може да се извърши 
закрита репозиция. Перкутанната винтова фиксация е 

трудно изпълнима при пациенти със силно разместе-
на зона II фрактура по Денис (вертикално нестабилни 
фрактури). (11, 20, 21).

За осъществяването на този тип операция е необ-
ходимо наличието на рентгенов апарат (С-рамо), рент-
гено-негативна операционна маса и съпътстващ хи-
рургичен инструментариум. За фиксация най-често се 
използват 7,3 mm канюлирани титаниеви винтове и 7 
mm стоманени винтове. За целта пациентът се поставя 
по гръб на операционната маса. Пациенти в критично 
състояние, поради наличие на чревен газ и фекални 
маси, поради лошата рентгенова видимост, са контра-
индицирани за провеждане на операцията. Операто-
рът предварително трябва да се увери, че има добра 
видимост при всичките рентгенови позиции.(17, 24, 25).

При тази операция се използват три рентгенови 
проекции:

1. Inlet („вход на таза“). Критерий за добър inlet е 
визуализация на сакралния канал и тялото на S1. (Фиг. 
1).

2. Outlet („изход на таза“). Позицията би трябвало 
да показва симетричен изглед на първите два сакрал-
ни форамeна, билатерално. Симфизата трябва да се 
проектира около тялото на S3. Важен момент е да се 
изключи аномалия в нормалната илео-сакрална анато-
мия. (Фиг. 2).

3. Профилна проекция. Тя ни показва предно-зад-
ния размер на тялото на първи сакрален прешлен. Вър-
ху S1 се проектира кортикалиса на илиачната кост (iliac 
cortical density) като две успоредни линии наклонени 
отзад напред и от цефално към каудално. Тези линии 
минават през предния ръб на сакроилиачната връзка 
и служат за маркери при поставяне на водещите игли. 
(Фиг. 3).

При провеждане на предварителните рентгенови 
изследвания трябва да се установи наличие на сакра-
лизация на L5, с цел да се избегнат усложнения и не-
правилно поставяне на винта. След като се идентифи-
цират структурите се пристъпва към операцията. 

Преди да се обработи кожата с дезинфекционен 
разтвор е желателно с маркер да се отбележи про-
екционното място на S1 върху кожата, което отгова-
ря на инсерционното мястно на водача и винта. На 
предно-задна проекция се поставя иглата напречно 
на срединната линия на тялото на пациента на нивото 
на тялото на S1. Така се получава трансверзална линия, 
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ната (тялото на S1). Посоката на поставяне на винта е 
права линия, преминаваща през кортекса на илиачната 
кост, спонгиозата на последната, сакроилиачните ста-
ви, през крилото на сакрума и навлиза в тялото на S1. 
Винтът преминава през много малка зона от крилото 
на сакрума. Тази зона се вижда на сагитален срез под 
формата на елипса. Около тази зона преминават важни 
нерви. Отгоре и отпред plexus lumbosacralis се спуска 
по сакралното крило с коренчета от L4 и L5. Задно дол-
но преминава предния клон на S1 нерв, без връзка със 
S1 и S2 форамините (т.е няма допир до сакрума). В този 
регион се намира и вена илиака комунис, тя по-често се 
уврежда вдясно, поради по-близкото й разположение 
до костта от тази страна. Трeaкторията на винта тряб-
ва да е много консервативна, но въпреки това може да 
варира зависимост от това дали уврежданията засягат 
само костта или само лигаментарния апарат. При увре-
да на сакрума винта следва оста на сакралното крило, 
което е перпендикулярно на сагиталната линия. Целта 
на винта не е компресия, а намаляне на вертикално ре-
жещите сили.

При увреда на сакроилиачните връзки винтът тряб-
ва да е перпендикулярен на сакроилиачните ставни 
повърхности, като търсеният ефект е компресия на 
ставните повърхости.

Инсериране на водещата игла. Иглата се вкарва или 
през точката на пресичане на двете отбелязани с мар-
кер линии или в дорзо-краниалния квадрант. Прави се 
малка инцизия, след което иглата се поставя мануално, 
докато не се усети кост, донабива се с чук, за да се фи-
ксира, след което се прави рентгенография във всич-
ки проекции. Проверява се дали иглата е в костта. Ако 
това не е така, иглата се оставя на място без да се вади 
и служи като ориентир за въвеждане на втора игла. 
След като се определи посоката, използваме машина 
за донавиване на иглата. При достигане на крилото 
на сакрума се усеща намаляване на съпротивлението. 
Достигайки нивото на форамините, се прави профил-
на проекция, за да се види пътя на иглата, чийто връх 
трябва да се намира зад двете (iliac cortical density) и да 
се насочва напред към промонториума.

Ако на това ниво иглата е пресякла iliac cortical 
density, има вероятност за излизане на иглата извън 
костта напред и засягане на плексуса. При тази про-
екция/ латерално на нивото на първи форамен при 
outlet/ е важно да се потвърди, че посоката на иглата 
не е нито прекалено краниално към L5-S1, нито мно-

го каудално към cauda equine. В противен случай, ако 
иглата не е на мястото, процедурата се повтаря. Важно-
то е да се правят контролни рентгенографии, за опре-
деляне на точната посока на иглата. Иглата се вкарва 
до 1 см след срединната линия на S1. Инсериране на 
винта. С мерач се измерва точната дължина на винта. С 
канюлирана бургия се борира костта. Винтът се нави-
ва мануално с помощта на отвертка. Нормално е при 
навиването на винта да се усеща умерено съпротивле-
ние, като ако съпротивлението се увеличи, винтът не е 
по хода на иглата. При фрактури на сакрума не е необ-
ходима компресия, поради риск от увреда на нервни 
коренчета. За целта се използва винт с непрекъсната 
резба. При засягане на връзковия апарат, компресията 
е необходима и поради тази причина се поставя винт с 
прекъсната резба с шайба. Дължините на винтовете са 
обикновено от 65 до 95 мм, което зависи от ширината 
на таза.

Критерии за коректно изпълнение на илиосакрал-
на винтова фиксация. Най-важният критерий е строга 
интракостна имплантация на винта, установена на КАТ. 
Също така преди и след интервенцията се тества на 
сензорно-моторни смущения инервираните зони от L4 
до S1. Tрансверзални КАТ образи се използват за оп-
ределяне на компресията при връзкова увреда. При 
обикновена фасова рентгенография на таза хълбочни-
те гребени не трябва да имат разлика по-голяма от 5 
mm. (Фиг. 4 и Фиг. 5).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Нестабилните фрактури на задния тазов пръстен, 

включително OTA / AO тип C и вертикално ориенти-
раните сакрални счупвания по Denis - Zone II, остават 
предизвикателство за ортопедичните хирурзи, въпре-
ки огромния напредък на хирургичната техника (9). 
Освен предизвикателното ранно лечение, нестабил-
ните фрактури на задния тазов пръстен са свързани 
най-вече с клинични и биомеханични проблеми  като  
увреждане на съседни структури, съдово-нервни ус-
ложнения, късна мобилизация, вертикална нестабил-
ност и висок процент на хронична болка (10, 24). Мно-
гобройни начини за фиксация на сакралните фрактури 
не дават задоволителни резултати. Последните литера-
турни съобщения се застъпва тезата за превъзходство 
на перкутанната илиосакрална фиксация с винтове, 
която позволява да се поддържа интрапелвичната там-
понада с минимален оперативен кръвоизлив, задъл-

Фиг. 1. „Входа на таза“ - 
Инсталиране и тракция 
(опъване) на пациента. 
Фиг. 2. „Изход на таза“ - 
Инсталиране и тракция 
(опъване) на пациента.
Фиг. 3. Странична позииция 
с усилване на изображе-
нието.

Фиг. 1. Фиг. 2.

Фиг. 3.

която се отбелязва върху тялото с маркер. Тази линия 
се продължава латерално. На профилна проекция, иг-
лата се поставя хоризонтално на тялото на пациента и 
трябва да съвпада с тялото на S1. И тази линия се отбе-
лязва върху кожата на пациента с маркер. При пресича-

нето на тези две линии се получават четири квадранта: 
дорзо-краниален, дорзо- каудален, вентро-краниален 
и вентро-каудален. След отбелязването на тези линии, 
кожата се дезинфектира с подходящ разтвор. Идеята на 
операцията е да се свърже илиачната кост със сакрал-
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жително необходими в случаите на политравма при хе-
модинамично компрометирани пациенти. (15). Освен 
това, травматично компрометираната ретропелвична 
цялост на меките тъкани не се нарушава допълнител-
но, което още едно предимство в случаите свързани с 

наранявания на меките тъкани.
Перкутанната илиосакрална фиксация с винтове 

се доказва като ефективна, миниинвазивна, техника за 
стабилизиране на задния тазов пърстен.
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Фиг. 4. Перкутанно фиксира-
не на илиосакралния винт. 
(A) Върхът на направля-
ващия водач трябва да се 
постави на разстояние от  
илиачната кортикална плът-
ност (сакралния алармен 
наклон). (B) С-рамото трябва 
да бъде разположено така, 
че да позволява стандартни 
флуороскопски изгледи като 
вход, A-P и изходни изгледи 
на таза.

Фиг. 5. Поставянето на перкутания илиосакрален фиксиращ винт се извършва под флуороскопски контрол. (A) Рентгенова снимка на сакрума 
непосредствено след операцията. (B) При последваща рентгенография 3 дни след операцията винтът е мигрирал назад. (В) При рентгеногра-
фията на 6 месеца след повторната операция няма следи от разхлабване на винта.
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РЕЗЮМЕ
Въведение и цел: Екскрецията на калций в урината е резултат от сложното вза-
имодействие на фактори и хормони от страна на стомашно-чревния тракт, бъ-
бреците и костите. Целта на настоящето изследване е да се установи честотата на 
хиперкалциурия в серия пациенти с калциевооксалатна уролитиаза, да се направи 
сравнителен анализ на химичния състав на конкрементите, наличието на придру-
жаващи метаболитни нарушения, диета и прием на калциеви добавки при пациен-
ти с и без хиперкалциурия и да се оцени ефективността на приложението на общи 
превантивни мерки и медикаментозно лечение при пациенти с хиперкалциурия.
Материал и методи: Извърши се проспективен анализ върху 109 пациенти с кал-
циевооксалатна уролитиаза за периода от Януари 2017 г. - Декември 2019 г., при 
които бе извършена основна и разширена метаболитна оценка на риска от реци-
див на заболяването. При всички пациенти с хиперкалциурия бяха препоръчани 
общи превантивни мерки, а при екскреция на калций в урината над 8 ммол/ден 
се препоръча терапия с тиазиден диуретик. За оценка на ефективността на про-
вежданата терапия на 6 месец от наблюдението беше изследвана екскрецията на 
калций в 24 часова урина и се направи диагностичен ултразвук на пикочо-отдели-
телната система с цел установяване на рецидиви и нарастване на съществуващи 
конкременти. 
Резултати: Хиперкалциурия беше установена при 39 (35.8%) от изследваните па-
циенти, 21 мъже (28% от мъжете) и 18 жени (52.9% от жените). Повишено ниво на 
паратхормон беше установено при 9 (8.26%) пациенти. Преобладаващи са хими-
чен състав на конкремента от калциев оксалат дихидрат (64%) в групата пациенти 
с хиперкалциурия срещу калциев оксалат монохидрат (78.2%) при пациентите 
без хиперкалциурия. Сравнителният анализ на наличието на допълнителни мета-
болитни нарушения не установи сигнификантни разлики между допълнителните 
метаболитни нарушения при двете групи пациенти, с изключение на наличието на 

ABSTRACT
Introduction and objective: Urinary calcium excretion is the result of the complex 
interaction of factors and hormones from the gastrointestinal tract, kidneys and bones. 
The aim of the present study was to determine the incidence of hypercalciuria in a series 
of patients with calcium oxalate urolithiasis, to compare the chemical composition of 
stones, the presence of concomitant metabolic disorders, diet and calcium supplemen-
tation in patients with and without hypercalciuria and to evaluate the efficacy of general 
preventive measures and medical treatment in patients with hypercalciuria.
Material and methods: A prospective collected database of 109 patients with calcium 
oxalate urolithiasis, who underwent basic and specific metabolic evaluation between 
January 2017 and December 2019, was analysed. General preventive measures were 
recommended in all patients with hypercalciuria, and thiazide diuretic therapy was rec-
ommended for urinary calcium excretion above 8 mmol/day. At 6 months of follow-up 
patients underwent 24-hour urine examination to determine the excretion of calcium 
and ultrasound of the urinary system to detect recurrences and growth of existing stones.
Results: Hypercalciuria was found in 39 (35.8%) patients, 21 men (28% of men) and 
18 women (52.9% of women). Elevated parathyroid hormone levels were found in 9 
(8.26%) patients. The most common stone composition was calcium oxalate dihydrate 
(64%) in the group of patients with hypercalciuria versus calcium oxalate monohydrate 
(78.2%) in patients without hypercalciuria. The comparative analysis of the concomi-
tant  metabolic disorders did not reveal significant differences between patients with or 
without hypercalciuria, except for the presence of increased urinary sodium excretion in 
patients with hypercalciuria (89.7% vs. 15.7%, p = 0.001). Elevated calcium intake was 
found in 69.2% of patients with hypercalciuria, and 7.7% were taking calcium supple-
ments. The mean calcium excretion was significantly lower at 6 months of follow-up 
(7.2 ± 1.1 vs. 9.9 ± 1.7 mmol/24h, p=0.001). De novo stone formation or growth of 
extisting stones were found in 7 (19.4%) patients at 6th month of follow-up.
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повишена екскреция на натрий в урината при пациенти с хиперкалциурия (89.7% 
срещу 15.7%, р=0.001). При  69.2% от пациентите с хиперкалциурия се установи 
повишена консумация на калций, като 7.7% приемат хранителни добавки, съдър-
жащи калций. Сигнификантно по-ниска бе средната екскреция калций на 6ти ме-
сец от провежданата профилактика и лечение (7.2±1.1 срещу 9.9±1.7  mmol/24h, 
p=0.001), а при 7 (19.4%) от пациентите с хиперкалциурия се установи образуване 
нов конкремент или нарастване на съществуващ.
Заключение: Хиперкалциурията е едно от най-често срещаните метаболитни 
нарушения при пациенти с калциева уролитиаза. Прилагането на общо профилак-
тични мерки и фармакологична терапия води до намаляване на екскрецията на 
калций в урината, и може да се използва за намаляване честотата на рецидивите 
при тези пациенти. 

Conclusions: Hypercalciuria is one of the most common metabolic disorders in patients 
with calcium urolithiasis. The application of general prophylactic measures and pharma-
cological therapy helps to decrease urinary calcium excretion, and can be used to reduce 
the recurrence rate in these patients.

ВЪВЕДЕНИЕ
Калцият е най-често срещаният компонент на бъб-

речните камъни - над 70% от всички камъни съдържат 
калций, главно под формата на калциев оксалат или 
калциев фосфат [1,2,3]. Екскрецията на калций в ури-
ната е резултат от сложното взаимодействие на фак-
тори и хормони от страна на стомашно-чревния тракт, 
бъбреците и костите. Една от потенциалните последи-
ци от наличието на хиперкалциурия е образуването 
на неразтворими соли на калция, които действат като 
ядра за образуването на камъни. Данните от литерату-
рата сочат, че хиперкалциурията има полигенна осно-
ва и се влияе значително от диетата[4,5,6,7]. 

Провеждането на общопрофилактични мерки, ди-
етични промени и насочено фармакологично лече-
ние при пациентите с калциевооксалатна уролитиаза, 
диагностицирани метаболитни нарушения в урината 
- хиперкалциурия, хипероксалурия, хипоцитратурия 
и други дава възможност за значително намаляване, 
честотата на рецидивите при пациентите с калциево-
оксалатна уролитиаза. [8,9].  

Целта на настоящето изследване е да се установи 
честотата на хиперкалциурия в серия пациенти с кал-
циевооксалатна уролитиаза, да се направи сравните-
лен анализ на химичния състав на конкремента, на-
личието на придружаващи метаболитни нарушения, 
диета и прием на калциеви добавки при пациенти с и 
без хиперкалциурия и да се оцени ефективността на 
приложението на общи превантивни мерки и меди-
каментозно лечение при пациенти с хиперкалциурия.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Извърши се проспективен анализ върху 109 паци-

енти с калциевооксалатна уролитиаза за периода от 
Януари 2017 г. - Декември 2019 г. При всички пациен-

ти бе извършена основна и разширена метаболитна 
оценка на риска от рецидив на заболяването, които 
включват: определяне на състава на отделения кон-
кремент чрез инфрачервена спектроскопия, анамне-
за, физикален преглед, изследване на серумна биохи-
мия,  изследване на 24 часова урина (калций, оксалат, 
цитрат, пикочна киселина, натрий, креатинин) и об-
разни изследвания. При всички пациенти като част 
от първоначалната разширена метаболитна оценка 
бяха изследвани общ серумен калций, албумин, па-
ратхормон и ниво на  витамин D с цел диагностици-
ране нарушения на калциево-фосфорната обмяна 
като причина за уролитиаза. При всички пациенти с 
диагностицирана хиперкалциурия бяха препоръча-
ни общи превантивни мерки: прием на течности над 
2.5-3 l/24 часа, балансирана диета богата на зеленчу-
ци и фибри, умерен прием на калций - 1000-1200 мг/
дневно, ограничаване приема на NaCl до 4-5 г дневно, 
ограничаване консумацията на животински протеин 
до 0.8-1 г/кг/дневно. , а при пациентите с екскреция 
на калций в урината над 8 ммол/ден се препоръча те-
рапия с тиазиден диуретик. Пациентите с установени 
завишени стойности на паратхормон и ниско ниво на 
витамин D бяха насочвани за консултация с ендокри-
нолог. 

Направи се сравнителен анализ на честотата на 
придружаващи метаболитни нарушения в 24 часова 
урина при пациентите с и без хиперкалциурия. Ана-
лизира се приема на храни богати на калций, калци-
еви добавки и витамин D при пациентите с хиперкал-
циурия. За оценка на ефективността на провежданата 
терапия при всички пациенти беше изследвана ек-
скрецията на калций в 24 часова урина на 6 месец от 
наблюдението. При всички пациенти се проведе и ди-
агностичен ултразвук на пикочо-отделителната систе-
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ма с цел установяване на рецидиви и нарасъване на 
съществуващи конкременти. 

Сравнителният анализ на данните се извърши 
чрез Student t-test, Pearson chi-square и Fisher’s exact 
test при ниво на значимост р < 0,05. Анализите бяха 
извършени със SPSS v.19.0.1.

РЕЗУЛТАТИ
Средната възраст на изследваните пациенти беше 

41±11 (18÷6) години. 75 (68.81%) от пациентите бяха 
мъже, а 34 (31.19%) - жени. Хиперкалциурия бе уста-
новена при 39 (35.8%) от изследваните пациенти, съ-
ответно при 21 мъже (28% от мъжете) и 18 жени (52.9% 
от жените). Повишено ниво на паратхормон беше ус-
тановено при 9 пациенти (8.26%), като 7 (6.4%) от тях 
бяха насочени за оперативно лечение на първичен 
хиперпаратиреоидизъм след консултация с ендокри-
нолог и допълнителни изследвания. Изследването на 
витамин D показа понижени стойности при 11 паци-
енти (14.1%). Заместително лечение с холекалцифе-
рол по време на 6-месечния период на проследяване 
бе препоръчано при 9 (11.5%) от тях след консултация 
с ендокринолог.

Сравнителният анализ на данните показа преоб-
ладаващи химичен състав на конкремента от калциев 
оксалат дихидрат (64%) в групата пациенти с хипер-
калциурия срещу калциев оксалат монохидрат (78.2%) 
при пациентите без хиперкалциурия (Таблица 1).

Сравнителният анализ на наличието на допълни-
телни метаболитни нарушения не установи сигни-
фикантни разлики между пациентите с и без хипер-
калциурия, с изключение на наличието на повишена 
екскреция на натрий в урината при пациенти с хипер-
калциурия (89.7% срещу 15.7%, р=0.001). 

Анкетата на пациентите с хиперкалциурия преди 
извършването на метаболитно изследване установи 
повишена консумация на калций при 69.2% от паци-
ентите с хиперкалциурия, като 7.7% приемат храни-
телни добавки, съдържащи калций (Таблица 3).

При всички пациенти бяха препоръчани общи 
превантивни мерки. При 9.1% от пациентите с хипер-
калциурия беше препоръчано лечение с тиазиден 
диуретик. Изследването на 24 часова урина на 6 ме-
сец установи хиперкалциурия при 4 (11.1%) от паци-
ентите с хиперкалциурия при началното метаболитно 
изследване. Сравнителният анализ на средните стой-
ности на калций в 24-часова урина, показа сигнифи-

кантно по-ниска стойност на 6ти месец от провежда-
ната профилактика и лечение (9.9±1.7 срещу 7.2±1.1 
mmol/24h, p=0.001) (Таблица 4). 2 (5.6%) пациенти не 
са провеждали назначената им терапия с тиазиден 
диуретик поради появили се нежелани странични 
ефекти, а 9 (25%) са прекъсвали лечението за разли-
чен период от време и не са се придържали към общо 
профилактичните препоръки за намаляване честота-
та на рецидивите. На 6 месец при 7 (19.4%) от паци-
ентите с хиперкалциурия при началната разширена 
метаболитна оценка се установи образуване нов кон-
кремент или нарастване на съществуващ.

ОБСЪЖДАНЕ 
Хиперкалциурията или увеличената екскреция на 

калций с урината се среща при 5-10% от население-
то и е най-разпространената метаболитна аномалия, 
установена при пациенти с калциеви камъни - диаг-
ностицира се при 30–60% от възрастните пациен-
ти с уролитиаза [10,11]. Преди повече от 50 години 
Hodgkinson and Pyrah отбелязват, че пациентите с кал-
циеви камъни имат по-високи нива на калций в ури-
ната в сравнение с „нормалните“ индивиди, които не 
образуват камък. Сред мъжете, които не образуват ка-
мъни, 90% са имали калций в урината по-малко от 300 
mg (7,5 mmol) на ден, а 90% от жени, които не образу-
ват камъни, са имали Ca в урината по-малко от 250 mg 
(6,25 mmol) / ден [12]. Parks и Coe определят хиперкал-
циурията като екскреция на Са с урина над 4 mg/kg/
ден или по-голяма от 7 mmol/ден при мъжете и по-го-
ляма от 6 mmol/ден при жени [13]. Curhan at al. уста-
новяват, че рискът от образуване на камъни се увели-
чава като тенденция към горната граница на нормата 
за литогенни фактори като калций, оксалат, цитрат и 
пикочна киселина [14].  Характерните за калциевата 
уролитиаза плаки на Рандал  корелират с обема на 
урината, нивото на калция в урината и рН на урината, 
както и с броя на образуваните камъни и с продъл-
жителността на камъкообразуването [15].  Приемът 
на калций влияе върху нивата на калция в урината по 
два механизма: 1) Определя филтрационния товар за 
калций: повече приет и абсорбиран калций води до 
по-висок филтрационен товар за калция и по-висока 
екскреция в урината [16]. 2) Модулира серумните нива 
на калций, променяйки секрецията на паратиреои-
ден хормон (PTH), регулиращ тубулната реабсорбция 
на калция чрез медииран от цикличен аденозин мо-

Таблица 1. Химичен състав на конкремента
Химичен състав на конкремента Пациенти с хи-

перкалциурия 
(n=39)

Пациенти без 
хиперкалциу-

рия  (n=70)

P value

Калциев оксалат монохидрат (COM) (n, %) 12 (21.8%) 43(78.2%) 0.001
Калциев оксалат дихидрат (COD) (n, %) 16(64%) 9(36.0%)
Смесен химичен състав (COM+COD) (n, %) 11(37.9%) 18(62.1%)

Таблица 2. Сравнителен анализ на метаболитни нарушения в 24-часова урина при 
пациенти с и без хиперкалциурия при началната метаболитна оценка
Показател Пациенти с хи-

перкалциурия 
(n=39)

Пациенти без 
хиперкалциу-

рия  (n=70)

P value

Хипероксалурия умерена  
(40-60 mg/d) (n,%)

14 (35.9%) 30 (42.9%) 0.520

Хипероксалурия високостепенна  
(>60 mg/d) (n,%)

1 (2.6%) 4 (5.7%) 0.520

Хипоцитратурия (n,%) 25 (64.1%) 33 (47.1%) 0.089
Хиперурикозурия (n,%) 8 (20.5%) 9 (12.9%) 0.291
Хиперфосфатурия (n,%) 4 (10.26%) 5 (7.14%) 0.945
Повишена натриурия (n,%) 35(89.74%) 11(15.71%) 0.001
Средна стойност на калций в 24-часова 
урина (mmol/24 h)

9.9690±1.73619 4.5101±1.64964 0.001

Таблица 3. Прием на калций и витамин D от пациентите с хиперкалциурия 

Повишена консумация на калций 27 (69.2%)
Ниска консумация на храни съдържащи калций 4 (10.3%)

Приемат хранителни добавки съдържащи калций 3 (7.7%)
Приемат допълнително вит.Д 1 (2.6%)

Таблица 4. Сравнителен анализ между средната екскреция на калций в 24-часова 
урина при пациентите с хиперкалциурия при началната метаболита оценка и на 6 
месец от лечението

Стойност ±SD p-value
Kалций в 24-часова урина при началната 
метаболитна оценка (mmol/24 h)

9.9690 1.73619 0.001

Kалций в 24-часова урина на 6 месец от 
лечението (mmol/24 h)

7.214 1.1303

нофосфат цикъл (сАМР) [17]. В на-
шето проучване хиперкалциурия 
беше установена при 39 (35.8%) 
от изследваните от нас пациенти, 
съответно при 21 мъже (28% от 
мъжете) и 18 жени (52.9% от же-
ните), което корелира с данните в 
литературата. Средната екскреция 
на калций при началната метабо-
литна оценка на изследваните от 
нас пациенти с хиперкалциурия е 
9.969 mmol/24ч.

В нашето проучване при 69.2% 
от пациентите се установи пови-
шена консумация на калций, 10.3% 
имат ниска консумация на храни 
съдържащи калций, 20.5% имат 
нормален прием на калций с хра-
ната, а 7.7% от пациентите приемат 
хранителни добавки съдържащи 
калций. Adams at al. демонстрират 
при 32-ма здрави доброволци, че 
повишеният прием на калций в 
продължение на 4 дни е свързан с 
повишаване на серумния калций в 
рамките на 6 часа, последвано от 
повишаване на калция в урината, 
незабавно намаляване на парат-
хормона в серума и уринния сАМР 
и понижаване на плазмения вита-
мин D (1.25(OH)2D) в рамките на 
18-24 часа. Намаленият прием на 
калций за същият период от вре-
ме има точно обратният ефект и 
води до повишаване на 1.25 (OH) 
2D в рамките на 48 часа [16]. Това 
проучване изследва само крат-
косрочните ефекти от приема на 
калций, но в миналото след него и 
няколко подобни ограничаването 
на приема на калций започва да се 
препоръчва при пациенти с бъб-
речни камъни, особено при тези с 
калциеви камъни и/или хиперкал-
циурия, като начин за намаляване 
на калциурията и евентуално ри-
ска от камъкообразуване. 
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Оценката на дългосрочните ефекти от повишен 
или намален прием на калций върху абсорбцията на 
калций и екскрецията му в урината, както и съответни-
те ефекти върху други рискови фактори, като напри-
мер оксалата и насищането с калциеви соли, е обект 
на редица проучвания. Установява се, че диетичното 
ограничаване на калция води до промени в нивата на 
паратхормона и витамин D, които повлияват костния 
метаболизъм. Например пациентите с идиопатична 
хиперкалциурия имат намалена костна минерална 
плътност, повишена костна резорбция и намалено 
костно образуване [18,19]. Bleich at al. установяват, 
че индивидите с идиопатична хиперкалциурия имат 
повишена чревна абсорбция на калций и отделят 
по-високи количества калций независимо от приема 
му [20]. Диета с нисък калций при тези пациенти води 
до екскреция на повече калций, отколкото приемат, 
вероятно на базата на костната резорбция или проме-
ни в тубулната абсорбция на калций [21]. Съотноше-
нието калций към оксалат в стомашно-чревния тракт 
е важен фактор за тяхната разтворимост и абсорбция 
през червата и повлиява бъбречната им екскреция. 
Три големи рандомизирани проучвания установяват 
доказателства против ограничаването на калция при 
пациенти с калциевооксалатна литиаза. Във всичките 
изследвани три големи кохорти има обратната връзка 
между приема на калций и риска от oбразуване на ка-
мъни в бъбреците. Диетичното ограничаване на кал-
ция води до намаляване на комплексообразуването 
(калций – оксалат) в стомашно-чревния тракт, което от 
своя страна води до увеличена абсорбция на оксалат 
и съответно увеличаване на уринната оксалатна ек-
скреция [22-25]. Borghi at al. осигуряват допълнител-
ни доказателства против ограничаването на калция в 
диетата на пациенти с калциеви камъни. Диетичното 
ограничение на приема на оксалат с храната може да 
предотврати повишаването на екскрецията на окса-
лат, свързана с ограничения прием на калций [26]. Pak 
еt al. изследват ефекта от диетичното ограничаване на 
приема на калций и оксалат при ретроспективен ана-
лиз на 951 пациента. Те сравняват изследванията от 
24-часова урина на изходно ниво и след започване на 
умерено ограничение на приема на калций и оксалат 
по време на първоначалната цялостна оценка. Сред 
пациентите с хиперкалциурия на изходно ниво кал-
цият в урината намалява с 29% при тези с умерено 
тежка хиперкалциурия, с 19% при тези с лека хипер-

калциурия и с 10% при пациенти с нормокалциурия, 
значително намалява и насищането с калциев оксалат 
при трите групи съответно с 12, 6 и 0% [27]. 

При нашите пациенти с хиперкалциурия сравни-
телният анализ между средната екскреция на калций 
в 24 часова урина по време на началната метаболита 
оценка и на 6 месец от лечението установи намаля-
ване на екскрецията на калций в урината от 9.9690 
mmol/24ч до 7.214 mmol/24ч (p=0.001).

Европейската асоциация по урология препоръчва 
нормален прием на калций заедно с леко оксалатно 
ограничение, за да се предотврати камъкообразуване 
и да се запази здравето на костите [28]. Този принцип 
спазвахме и ние при диетичните препоръки към на-
шите пациенти. 

Терапия с тиазидни диуретици с цел намаляване 
на екскрецията на калций бе дадена при 9.1% от па-
циентите с хиперкалциурия. Няколко рандомизирани 
клинични проучвания, при които участниците са раз-
делени на случаен принцип, съответно на терапия с 
тиазидни диуретици, плацебо или контролна група, 
показват намаляване на риска от рецидиви на отли-
въчни камъни [29-32]. При участниците рандомизира-
ни на случаен принцип на терапия с тиазиди се уста-
новява статистически значимо по-голяма вероятност 
да се оттеглят по някаква причина или поради поява 
на нежелани странични реакции. Нежеланите стра-
нични реакции са били съобщени непоследователно 
и не е докладвана повече от една нежелана странич-
на реакция при един участник. 

По литературни данни от 2 до 8% от пациентите с 
нефролитиаза в общата популация имат първичен хи-
перпаратиреоидизъм, като 35-40% от тях имат хипер-
калциурия [33]. Това се потвърди и в нашето проуч-
ване – при 8.26% от пациентите ни с хиперклциурия 
се установиха повишени нива на паратхормон, 6.4% 
от тях са с първичен хиперпаратиреоидизъм и им бе 
препоръчано оперативно лечение след консултация 
с ендокринолог. Въпреки че паратхормонът стиму-
лира дисталната тубулна реабсорбция на калций, хи-
перкалциурията се появява, когато реабсорбиращият 
капацитет на бъбрека е претоварен от индуцирано 
от хиперкалциемията повишение на филтрирания 
калций. Нивата на калций в урината при пациенти с 
първичен хиперпаратиреоидизъм обаче се повлия-
ват и от други променливи, включително нивото на 
витамин D, приема на диетичен калций, скоростта на 

гломерулна филтрация и степента на костната резор-
бция, което може да обясни защо не всички пациенти 
имат значима хиперкалциурия [33].

Недостигът на витамин D и ниската костна мине-
рална плътност са често срещани състояния сред 
пациентите, образуващи камъни. В нашето проучване 
установихме недостиг на витамин D при 11 (14.1%) от 
пациентите. Заместително лечение с холекалцифе-
рол по време на 6-месечния период на проследяване 
беше препоръчано при 9 (11.5%) от тях след консул-
тация с ендокринолог. Ticinesi at al. в проучване на 
случай контрола изследват връзката между дефицита 
на витамин D (25-хидроксивитамин D < 20 ng/mL) и 
идиопатичната калциева нефролитиаза(ИКН) при 884 
пациенти [34]. Авторите установяват по-висока чес-
тота – 56% на недостиг на 25-OH-D < 20 ng/mL при 
пациентите с литиаза спрямо 44% при контролите (р 
< 0.001) с медианни нива от 18 ng/mL [интеркварти-
лен диапазон (IQR) 12 – 24)] в сравнение с 23 ng/mL 
(IQR от 14 – 30) (коригирани възраст и пол р < 0.001). 
Те стигат до извода, че пациентите с идиопатична кал-
циева нефролитиаза имат по-ниски серумни 25-OH-D 
нива от контролите, и подчертават необходимостта от 
преосмисляне на ролята на хиповитаминозата D при 
пациенти с ИКН [34,35].

Въпросът дали допълнителният прием на витамин 
D или високи серумни нива на 25(ОН)D могат да увели-
чат екскрецията на калций в урината и да стимулират 
образуването на бъбречни камъни, е дискутабилен и 
обект на множество проучвания с противоречиви ре-
зултати.  Broadus at al. (1984) и по-късно Shakhssalim at 
al. (2011) свързват повишената екскреция на калций в 
урината с по-високи нива на циркулиращия 1,25 дихи-
дроксивитамин D (1,25 [OH]2D) [36,37]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Хиперкалциурията е едно от най-често срещани-

те метаболитни нарушения при пациенти с калциева 
уролитиаза. Прилагането на общо профилактични 
мерки и фармакологична терапия води до намалява-
не на екскрецията на калций в урината, и може да се 
използва за намаляване честотата на рецидивите при 
тези пациенти. 
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РЕЗЮМЕ
Въпреки напредъка в  системната и локална терапия, чернодробната резекция 
остава златен стандарт при лечението на вторични чернодробни метастази от ко-
лоректален карцином. Обема на чернодробната резекция се определя от размера 
на метастазите, броя, локализацията, остатъчния чернодробен обем, наличието на 
портална хипертензия и предходна химиотерапия.  
ALPPS (associating liver partition and portal vein ligation for staged hepatectomy) е 
стратегия предвидена за пациенти, считани до този момент за нерезентабилни. 
Процедурата се състои в трансекция на чернорбния паренхим, комбинирана с ли-
гиране на ляв/десен портален клон по време на първия етап и на втори етап дяс-
на/лява хепатектомия, след верифициране на хипертрофията на контралатералния 
чернодробен сегмент . По често обект на ALPPS са пациенти които се нуждаят от 
дясна хепатектомия и няма достатъчно остатъчен обем в ляво.  Времето между 
първия и втория етап на оперативната намеса е между седем и десет дни, като 
ALPPS позволява нарастване на целия чернодробен обем с приблизително 20%, 
като се увеличава остатъчния чернодробен обем с до 80% . 
Тази процедура спада към двуетапните чернодробни резекции, заедно с лигатура-
та или селективната емболизация на ляв/десен портален клон, като трансекцията 
(пълна/частична) на черния дроб цели по-бързата хипертрофия на остатъчния 
чернодробен паренхим, благодарение на прекъсването на интрахепаталните ко-
латерали.    
Ключови думи: чернодробна резекция, вторични чернодробни метастази, коло-
ректален карцином

Associating liver partition and portal vein ligation 
for staged hepatectomy (ALPPS), като възможност 
за лечение на нерезектабилни метастази от 
колоректален карцином

Associating liver partition and 
portal vein ligation for staged 
hepatectomy (ALPPS) as an option 
for the treatment of unresectable 
colorectal cancer metastases

И. Иванов, Р. Костадинов, Ц. Луканова,  В. Михайлов,  Н. 
Владов 
Клиника по жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия и 

трансплантология 
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ABSTRACT
Despite advances in systemic and local therapy, liver resection remains the gold standard 
in the treatment of liver metastases from colorectal cancer. The liver resection is deter-
mined by the size of the metastases, the number, location, residual liver volume, the 
presence of portal hypertension and previous chemotherapy. 
ALPPS (associating liver partition and portal vein ligation for staged hepatectomy) is a 
strategy designed for patients who are considered unresectable. The procedure consists 
of transection of the liver parenchyma, combined with ligation of the left / right portal 
branch during the first stage and in the second stage right / left hepatectomy, after ver-
ification of the hypertrophy of the contralateral liver. ALPPS is more often the subject 
of patients who need a right hepatectomy and there is not enough residual volume on 
the left. The time between the first and second stage of surgery is between seven and 
ten days, with ALPPS allowing an increase in total liver volume of approximately 20%, 
increasing the future liver remnant by up to 80%. 
This procedure belongs to the two-stage liver resections, with the ligation or selective 
embolization of the left / right portal branch, as the transection (complete / partial) of 
the liver aims at the faster hypertrophy of the residual liver parenchyma due to the rup-
ture of the intrahepatic collaterals.

Key words: liver resection, liver metastases, colorectal cancer
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ВЪВЕДЕНИЕ:
Въпреки напредъка в  системната и локална тера-

пия, чернодробната резекция остава златен стандарт 
при лечението на вторични чернодробни метастази 
от колоректален карцином [1]. Обема на чернодроб-
ната резекция се определя от размера на метастазите, 
броя, локализацията, остатъчния чернодробен обем, 
наличието на портална хипертензия и предходна хи-
миотерапия.  

ALPPS (associating liver partition and portal vein 
ligation for staged hepatectomy) е стратегия предвиде-
на за пациенти, считани до този момент за нерезента-
билни. Процедурата се състои в трансекция на чер-
норбния паренхим, комбинирана с лигиране на ляв/
десен портален клон по време на първия етап и на 
втори етап дясна/лява хепатектомия, след верифици-
ране на хипертрофията на контралатералния чернод-
робен сегмент [2]. По често обект на ALPPS са паци-
енти които се нуждаят от дясна хепатектомия и няма 
достатъчно остатъчен обем в ляво.  Времето между 
първия и втория етап на оперативната намеса е меж-
ду седем и десет дни, като ALPPS позволява нараства-
не на целия чернодробен обем с приблизително 20%, 
като се увеличава остатъчния чернодробен обем с до 
80% [3]. 

Тази процедура спада към двуетапните чернод-
робни резекции, заедно с лигатурата или селектив-
ната емболизация на ляв/десен портален клон, като 
трансекцията (пълна/частична) на черния дроб цели 

по-бързата хипертрофия на остатъчния чернодробен 
паренхим, благодарение на прекъсването на интрахе-
паталните колатерали [2,4]. (Фиг. 1)    

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
Приблизително половината от пациентите с ко-

ло-ректален карцином ще развият чернодробни ме-
тастази, в някакъв етап от заболяването [12]. Предста-
вяме клиничен случай на 60 годишен пациент, който 
по повод на умерено диференциран аденокарцином 
на дебело черво (flexura coli hepatica) T4N2M1R0G2  
„див тип“ със синхронна чернодробна метастаза в 
пределите на шести чернодробен сегмент е  извър-
шена дясна хемиколектомия с метастазектомия от 
шести сегмент. Пациентът провел 12 курса ХТ- флуо-
роурацил, левковорин, оксалиплатина (ФОЛФОКС). 
При контролен скенер с контраст на коремни органи 
е установена прогресия на заболяването. Констати-
рат се  се  данни за билобарни метастази, както след-
ва: в трети, четвърти, пети, шести и седми сегменти. 
При хоспитализацията проведен скенер с контраст. 
Установени множество лезии в десен чернодробен 
дял, една лезия в трети чернодробен сегмент и една 
в четвърти сегмент. При извършване на дясна хемихе-
патектомия с метастазектомии, предвид провежда-
ната ХТ, съществуваше много голям риск от развитие 
на чернодробна недостатъчност, тъй като остатъч-
ния чернодробен обем бе изчислен като 300 куб.см., 
при необходим от 520-650 куб. см./0,8-1% от теглото на болния/ Случаят се прецени като подходящ за из-

вършване на двуетапна чернодробна резекция в обем 
ALPPS, с цел по-бързата хипертрофия на остатъчия 
чернодробен паренхим. От статуса се установи: ръст- 
173 см., тегло- 65кг., цикатрикс от срединна лапарото-
мия. Предоперативните изследвания на пациента не 
показаха отклонения (Hgb 130g/l; INR 1,13; ASAT 26U/l; 
ALAT 14U/l; TBIL 13µmol/l; DBIL 2,4µmol/l).  (Фиг. 2)

При първият етап от процедурата след лапарото-
мията се ревизира коремната кухина, като не се уста-
новиха локален рецидив или перитонеална карцино-
за. Извърши се интраоперативна ехография- данни за 
множество разнокалибрени чернодробни лезии, пре-
димно вдясно (Sg VI,VII,V,IV) с максимален диаметър 
50 мм, както и солитарни лезии в трети чернодробен 
сегмнет. Последва ретроградна холецистектомия. Ди-
сецира се хепатодуоденалния лигамент, като се иден-
тифицираха и маркираха артерия хепатика декстра и 
десния портален клон.

Фиг. 1 Етапи на 
ALPPS процедурата.

Извърши се селективен клампаж на десните съдове 
и се очерта резекционната линия на 1см. в  дясно от 
средната хепатална вена. Трансекцията на чернодрб-
ния паренхим се извърши с CUSA (Cavitron Ultrasonic 
Surgical Aspirator), биполярна пинсета, метални и по-
лимерни клипси. При достигане до съдовия педикул 
се отпрепатира десния клон на порталната вена и се 
лигира. Остана дяната хепатална артерия и десния 
хепатален дуктус , които се лигират на втория етап от 
операцията. Извърши се щателна хемостаза и се по-
стави хемостатично платно между двете резекционни 
повърхности и аспирационен дренаж (Фиг. 3).

В ранния следоперативен период без нужда от ино-
тропна и вазотропна подръжка. На втория следопера-
тивен ден трансаминази: ASAT 704U/l и ALAT 400U/l с 
постепенно нормализиране на седми следоперативен 
ден, без покачване на билирубините, INR 1,34. 

Пациентът се раздвижи на втори  следоперативен 
ден и бе захранен на трети следоперативен ден. Глад-

Фиг. 2. Предоперативен скенер 
с венозен контраст, показ-
ващ множество, билобарни 
чернодробни метастази от ко-
лоректален карцином в преде-
лите на III,IV,V,VI,VII сегменти. 
Без данни за локален рецидив. 
Остатъчен чернодробен обем- 
300 кубически сантиметра. 
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ко протекъл следоперативен период, без фебрилитет 
и с отделено от дренажа по 100мл. за денонощие. На 
седми следоперативен ден бе проведен контролен 
скенер с контраст с данни за хипертрофия на левия 
чернодробен дял. Поради дългия курс химиотерапия 
се изчакаха още седем дни и се проведе нов скенер с 
контраст- данни за нарастване на остатъчния чернод-
робен обем до 610 куб. см. 

На 14-ти следоперативен ден, пациентът бе под-
ложен на втория етап от процедурата, като по хода 
на стария оперативен разрез, послойно се достигна 
до коремната кухина. Установиха се оскъдни адхезии 
между двата чернодробни дяла, които лесно се отде-
лиха. Последва интраоперативна ехография- с данни 
за хипертрофия на бъдещия остатъчен паренхим, без 
данни за новопоявили се лезии вляво. Под контрола 
на Прингъл маньовър се осъществи тотална трансек-
ция на чернодробния паренхим, като десния порта-
лен педикул и дясната хепатална вена се трансеци-
раха с помощта на съшивател. Заложи се Blake лента. 
Гладко протекъл следоперативен период, без клинич-
ни и биохимични данни за чернодробна недостатъч-
ност. Дренажа бе отстранен на четвърти следопера-
тивен ден.   Пациентът бе изписан на седмия ден след 
втория етап от процедурата с трансаминази в рефе-
рентни граници и без отклонения в хемостазата. 

ОБСЪЖДАНЕ
Пациентите с първично нерезектабилни чернод-

робни метастази, поради локализацията, размера на 
лезиите или недостатъчния остатъчен обем, са канди-
дати за двуетапна чернодробна резекция. Това може 
да се постигне чрез селективна емболизация на вена 
порте или чрез лигирането на десен/ляв портален 
клон [5,6]. Недостатъкът на тези двуетапни процедури 
е, че времето между оклузията на вена порте и пости-
гането адекватен остатъчен обем е непредсказуемо. 
Може да отнеме до 6 седмици, като крият риск от про-
гресия на заболяването през този период. Емболиза-
цията на вена порте, както и лигатурата са по-малко 
ефективни при подлежащо хронично чернодробно 
заболяване и след химиотерапия. ALPPS за пръв път 
е описана през 2012г [7], като процедура, скъсяваща 
времевия интервал и намаляваща риска от прогресия 
на заболяването [5,8]. Всички пациенти с маргинал-
но-резектабилни или нерезектабилни уни-билобарни 
чернодробни метастази от колоректален карцином 
могат да се считат подходящи за ALPPS, ако има недос-
татъчен остатъчен чернодробен обем. При предопе-
ративно изчисляване на чернодробен обем, за недос-
татъчен се счита: под 30% при здрав, неувреден черен 
дроб; под 40% при пациенти с холестаза, стеатоза, 
фиброза или дълъг курс химипотерапия [13]. ALPPS е 
oсобено подходяща при подлежащо чернодробно ув-
реждане от ХТ, тъй като чернодробната регенерация 
е непредсказуем процес на фона на хронично чер-
нодробно заболяване [6]. Една от основните хипотези 
за ефекта на ALPPS върху остатъчния паренхим се ба-

зира на прекъсването на интрапаренхимните венозни 
колатерали между двете чернодробни половини при 
трансекцията, което създава едно състояние на хипо-
ксия, стимулиращо отделянето на разстежни фактори 
[9]. Този оперативен подход е подходящ при голям 
обем чернодробни резекции, но е съчетан с висок 
процент на следоперативни усложнения 35%, както и 
висок процент смъртност 16%. Възрастта, билиарни-
те тумори, оперативно време над 5 часа по време на 
първия етап, както и обема на хемотрансфузия през 
двата етапа, се считат за значителен рисков фактор 
за усложнения и смъртност [14]. С цел намаляване 
на усложненията е разработен „ парциален ALPPS” с 
частична трансекция на черния дроб, като двата ме-
тода са съизмерими по отношение на нарастване на 
обема, но парциалния ALPPS е с по-ниска честота на 
усложненията [10,11]. Въпреки относително високия 
процент на усложнения, ALPPS дава шанс на считани 
до този момент за неоперабилни пациенти да достиг-
нат “disease-free” състояние. Подобряването на някои 
технически детайли от извършването на ALPPS , на-
маляването до минимум рисковете от инфекция зна-
чително подобриха резултатите през последните три 
години. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ALPPS процедурата се превръща във възможност 

за лечение при определени случаи с първично не-
резектабилни чернодробни метастази, при които се 
цели бърза хипертрофия на остатъчния чернодробен 
паренхим и скъсяване времето от операцията до на-
чалото на новата химиотерапия поради висок риск от 
прогресия на заболяването. Този модел на поведение 
се препоръчва от мултидисциплинарен екип, във ви-
соко специализирани центрове.
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Фиг. 3.  Първи етап от ALPPS - с белите стрелки е маркиран парциал-
но трансецирания паренхим; с черните стрелки са посочени зоните 
на  метастазектомиите. 
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Фиг.4 Диаграма, показваща покачването на трансаминазите на 
втори следоперативен ден, с постепенно достигане до нормални 
стойности на седми следоперативен ден.

Фиг. 5 Контролен 
скенер 14 дни 

след първия етап, 
показващ нараства-

не на остатъчния 
чернодробен обем 

до 610 куб.см.
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РЕЗЮМЕ
Литогенният илеус е една от най-редките причини за тънкочревна непроходимост 
като се предизвиква от преминаването на конкремент през холецисто-ентерал-
на фистула, причиняващ пълен стоп в отделите на гастро-интестиналния тракт. 
Най-честата локализация на обтурацията е терминалният илеум, поради по-тес-
ния лумен и забавената перисталтика. Литогенният илеус се среща по-често при 
жени в напреднала възраст (>65). Съотношението жени спрямо мъже е 3.5:1. 
Смъртността при този вид механична тънкочревна обструкция е сравнително 
висока (12-27%), поради напредналата възраст, тежкото общо състояние, заба-
вянето на диагнозата и придружаващата патология. Златен стандарт при диаг-
ностицирането е провеждането на КТ на коремни органи, при което най-често се 
установява триадата на Rigler: пневмобилия, тънкочревен илеус и конкременти в 
гастро-интестиналния тракт. Представяме случай на 77 годишна жена с оплаква-
ния от гадене, седемдневно повръщане, болка в десен коремен фланг, дехидрата-
ция и астено-адинамичен синдром.
Ключови думи: холелитиаза, жлъчни камъни, механичен илеус

Холелитиазата като неспецифична причина за 
механичен илеус.  
Клиничен случай и литературен обзор

Cholelithiasis as a non-specific 
cause of mechanical ileus. 
Clinical case and review of the 
literature
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ABSTRACT 
Gallstone ileus is one of the rarest causes of mechanical small bowel obstruction, 
with an incidence between 1 and 4%. It is caused by the passage of a stone through 
a cholecystoenteric fistula. The terminal ileum is the most commonly affected site. 
Gallstone ileus occurs more frequently in older women twice as common as men. 
Mortality rates for this type of mechanical small bowel obstruction may vary between 
12 and 27%, due to advanced age, severely impaired general condition, late diagnosis, 
and comorbidities. CT of the abdomen is the gold standard for an accurate diagnosis. 
Тhe most frequently described findings include the Rigler’s triad: pneumobilia, intestinal 
obstruction, and the presence of a gallstone in the gastrointestinal tract. We present a 
case of a 77-year-old woman who was admitted and operated on urgently in our clinic.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Механичният илеус, предизвикан от билиарни 

конкременти, е една от най-редките причини за тън-
кочревна непроходимост, с честота между 1 и 4% (1,2). 
Той се дължи на преминаването на конкремент през 
холецисто-ентерална фистула, което може да доведе 
до пълен стоп в някой от отделите на гастро-интес-
тиналния тракт. Най-честата локализация на обструк-
цията е терминалния илеум поради анатомично по 
тесния лумен и забавената перисталтика. 

Литогенният илеус се среща по често при жени в 
напреднала възраст ( > 65 години). Съотношението 
жени спрямо мъже е 3.5 към 1 (3). Смъртността от този 
вид механична тънкочревна обструкция е между 12 
и 27%, поради напредналата възраст, съпътстващото 
тежко състояние, забавянето на диагнозата, както и 
придружаващите заболявания(3). 

Златен стандарт за поставяне на правилната диа-
гноза е провеждането на КТ на коремни органи, като 
най-често се установява триадата на Rigler, а именно: 
пневмобилия, илеусно състояние и наличието на кон-
кремент в гастро-интестиналния тракт (4,5,6,7). 

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 
Касае се за 77-годишна жена, постъпила с оплаква-

ния от гадене и повръщане с давност от 7 дни, болка в 
десен коремен фланг и астено-адинамичен синдром. 

Придрущаващи заболявания – хронична бъбречна 
недостатъчност, артериална хипертония, пристъпно 
предсърдно мъждене, захарен диабет тип 2. Поради 
увреденото общо състояние и нехарактерните оплак-
вания, пациентката е хоспитализирана в интензивно 
звено, където е проведена субституираща терапия.

При прегледа пациентката беше в увредено общо 
състояние, дехидратирана, с бледа кожа и лигавици, 
тахикардична и тахипноична, с данни за болка в епи-
гастриума и дясно подребрие при палпация. При по-
ставянето на НГС с данни за мизерере. От лаборатор-
ните показатели се установи левкоцитоза, повишени 
стойности на острофазовите белтъци и завишени 
стойности на урея и креатинин. От проведената ла-
терография на корема се установиха газови колекции 
по хода на червата с множество хидро-аерични сен-
ки. Фиг.  1. 

Проведе се КТ на коремни органи и се установи 
наличието на три конкремента в терминалния илеум, 
данни за тънкочревен илеус и пневмобилия на базата 
на холецисто-дуоденална фистула. Фиг.  2, 3 и 4  

При пациентката се постави диагноза тънкочре-
вен литогенен илеус и се взе решение за спешна 
оперативна интервенция. Под обща анестезия се на-
прави тотална срединна лапаротомия. Установи се 
хронично възпален жлъчен мехур с наличие на хо-
лецисто-дуоденална фистула и три билиарни конкре-
мента в терминалния илеум (Фиг. 5). Все се решение 

за извършване на ентеротомия с екстракция на кон-
крементите от илеума. Камъните са с размери между 
2.5 и 3 cm (Фиг.  6, 7). Извърши се холецистектомия 
като установената холецисто-дуоденална фисту-
ла се ексцизира и се  наложи сутура на дуоденума.  

ОБСЪЖДАНЕ
Терминът литогенен илеус (gallstone ileus) е въве-

ден за първи път от датския лекар Thomas Bartholin 
през 1654 година по време на аутопсия (8). Той е вид 
механична чревна непроходимост, предизвикана от 
попадането на един или няколко големи жлъчни кон-
кремента в гастро-интестиналния тракт. Основният 
етиологичен фактор за развитието на заболяването е 
наличието на холецисто-ентерална фистула, през коя-
то да премине конкремент, който да предизвика дис-
тална обструкция (9,10). За да предизвика пълен стоп 
на пасажа, конкрементът трябва да е с размери над 2 
cm в диаметър. При серия от 1001 случая на литоге-
нен илеус, Reisner и Cohen установили, че конкремен-
тът може да предизвика обструкция във всяка една 
част на чревния тракт (11). Най-честата локализация е 
илеум с честота от 60.5%, следван от йеюнум – 16.1%, 
стомах – 14.2%, дебело черво – 4.1% и дуоденум – 3.5% 
(синдром на Bouveret). Възможно е и спонтанното 
преминаване на жлъчния камък през чревния тракт, 
като това се наблюдава в 1.4 % от случаите (11). Запуш-
ването става на ниво илеум, поради по-тесния лумен 
и по-бавната перисталтика в този отдел на тънките 
черва.

Образуването на холецисто-ентерална фистула е 
едно от редките усложнения на жлъчно-каменната 
болест. При дългогодишни данни за холецистолитиаза 
и чести кризисно-болкови периоди, поради перихо-
лецистита се образуват сраствания между дуоденум 
(колон, стомах) и жлъчния мехур. Поради притиска-
нето от конкремента и възпалението в областта на 
стените им се получава холецисто-ентерална фисту-
ла. Най- често тя се образува между жлъчния мехур и 
дуоденума (5). 

Литогенният илеус е една от най-рядките форми 
на механична чревна непроходимост и представля-
ва по-малко от 0.1% от всички случаи на механична 
обструкция (12). Това заболяване се среща над 3 пъти 
по-често при жени. Обикновено се проявява при 
хора над 65-годишна възраст със значителна комор-
бидност, което представлява и причинно-следстве-
на връзка за високата смъртност (12-27%). Първите Фиг. 1. ХАС и наличие на газови колекции по червата.

Фиг. 2.  Наличие на газова колекция в жлъчния мехур

Фиг. 3.  Наличие на конкремент в дисталния илеум, водещ до пълна 
обструкция. Данни за тънкочревни ХАС.

Фиг. 4. Два конкремента в терминалния илеум, разположени прок-
симално от първия. 
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симптоми са неспецифични и се изразяват в гадене, 
повръщане, коремен дискомфорт, който може да 
бъде придружен от болка в десния хипохондриум 
и епигастриума (3,11,13). При някои от пациентите 
се наблюдава т.нар. феномен на търкалянето (rolling 
phenomenon). Той представлява придвижването и 
спирането на конкремента по хода на червата, зад-
вижван от чревната перисталтика, което предизвиква 
епизоди на мигрираща болка. Поради неспецифична-
та симптоматика понякога поставянето на правилната 
диагноза закъснява. То трябва да бъде подозирано 
при пациенти с дългогодишна анамнеза за холецисто-
литиаза развили подобна симптоматика. 

Основен метод за поставянето на правилната ди-
агноза е образната диагностика. При провеждане на 
рентгенография на корем, най-често се установява 
триадата на Rigler – наличие на конкремент по хода на 
чревните бримки, данни за газова колекция в жлъч-
ния мехур (аеробилия) и тънкочревен илеус (4,5,6,7). 

Златен стандарт за поставяне на правилната диагноза 
е провеждането на контраст-усилен КТ на коремните 
органи. Той има 93% чувствителност и 100% специ-
фичност за литогенния илеус. Основните КТ-критерии 
за поставяна на правилната диагноза са: 1. Данни за 
илеусно състояние; 2. Наличие на конкремент на ек-
топично място; 3. Визуализиране на билио-ентерална 
фистула; 4. Променена структура на жлъчния мехур с 
наличие на газова колекция в лумена му; 5. Наличие 
на аеробилия (5,14). 

Височината на стопа е важна за определяне на 
последващото лечение. Ако обструкцията е на нивото 
на дуоденума (Синдром на Bouveret) (18 ) или на коло-
на, може да се опита ендоскопска екстракция на кон-
кремента. В останалите случаи основен терапевтичен 
избор е хирургичният метод (19). Налични са няколко 
оперативни интервенции при този вид илеус: 1. Енте-
ротомия с екстракция на конкремента; 2. Ентеротомия 
с екстракция на конкремента и холецистектомия; 3. 
Тънкочревна резекция с екстракция на конкремента; 
4. Тънкочревна резекция с екстракция на конкремен-
та и холецистектомия. Изборът на хирургичния под-
ход зависи от общото състояние на пациента и при-
дружаващите заболявания (15,16).

Ентеротомията с екстракцията на конкремент е 
най-предпочитаният вариант поради пониженият 
риск от усложнения (20,21). В 50% от случаите настъп-
ва спонтанно затваряне на холецисто-ентералната 
фистула. При 5% от пациентите, претърпяли този вид 
оперативна интервенция, настъпват билиарни ус-
ложнения, а в 10% от случаите се налага реоперация. 
Рискът за рецидив на литогенен илеус при запазване 
на жлъчния мехур е между 5 и 17%, като рискът от раз-
витие на рак на жлъчния мехур е между 2 и 6% (20). 
Основните усложнения които настъпват при тези па-
циенти са остра бъбречна недостатъчност, уринарни 
и раневи инфекции, гастроинтестинални усложнения, 
инсуфициенция на анастомоза или наложена сутури 
с образуването на интраабдоминални абсцеси (4,17).

Ние извършихме ентеротомия с екстракция на 
три конкремента, холецистектомия и затваряне на 
холецисто-дуоденалната фистула. Ентеротомията се 
направи на срещуположната страна на мезентериума 
с лонгитудинален разрез, екстрахираха се конкре-
ментите и дефектът се затвори с трансверзален шев. 
Извърши се антеградна холецистектомия, като холе-
цисто-дуoденалната фистула се ексцизира и се нало-

жи сутура на дуоденума. В следоперативния период 
не се отчетоха хирургични усложнения.

Заключение 
Литогенният илеус е една от най-редките причи-

ни за механична чревна непроходимост, като пре-
дилекционно засяга възрастни жени. При пациенти 
с множество придружаващи заболявания, проявата 
на болестта е с неспецифична симптоматика, което е 
причина за забавеното й диагностициране. Предим-
ствата на компютърната томография спомагат за ек-
зактната диагностиката. Основният метод за лечение 
е хирургичният, който се състои в извършването на 
ентеротомия и екстракция на конкрементите.
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11th  Meeting Endourology and 
Minimally Invasive Surgery 

 

23-24 April 2021 
Virtual Meeting 

In 2021 the 11th MEMIS goes virtual 
Due to the COVID pandemic the event will be conducted online 

Meet international endourology experts 
Two days of state-of-the art lectures and video sessions 

Update your knowledge in endourology 
Observe  surgical techniques and get tips and tricks from the experts 

Read more at www.memis-bg.com 
or contact us at endourology@vma.bg 
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Простатният карцином и пътят при
ЯМР навигирането

У Р О Л О Г И Я  И  Р А Д И О Л О Г И Я  В  С И Н Е Р Г И Я

Пътят за диагностика на простатен карцином е на ново ниво.
Според изследване на PRECISION, ЯМР+ таргетирано биопсиране на csPCa е с по- добри резултати 

от стандартната биопсия.
46% подобрение в откриването на csPCa1,2

при сравнение с 12-точкова стандартна биопсия.

Но и предизвикателствата  
се развиват ...

1 от 6 лезии  
са обект  
на мисинтерпретация.3

Съществуващата номенклатура предава различна информация 
между отделенията по радиология и урология. Например, right-mid 
medial на ЯМР на радиолога може да е различно от right-mid medial 
на образа от хографския апарат на уролога по врме на биопсия. 
Инструментите, които осигуряват ефективна комуникация 
между Радиология и Урология критично усилват резултатите за 
пациента

Не грешите.  
Това са два различни езика.
Като резултат от разликите в позиционирането 
на пациента по време на ЯМР аквизицията и би-
опсирането, 1 от 6 лезии са докладвани в различен 
сектор, оттам където те са видими по време на 
УЗ-навигираната биопсия.4 На практика, средно-
статистическата разлика между ЯМР и ултразву-
ковата биопсия е 12 градуса.5

17% от лезиите са локализирани в
различни сектори в

Радиология и Урология.6

Нека BK Medical да подпомогне Радиология и Урология 
да оптимизират сътрудничеството, чрез предос-
тавяне на един общ език, използвайки Predictive Fusion. 
bkFusion позволява мигновено реориентиране на образите от МР 
към ориентацията при биопсиране за бърза и интуитивна фюжън 
биопсия. Свържете се с вашия представител на BK, за да научите 
повече.

Да направим
повече заедно.
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