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РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

Хроничната венозна болест на долните крайници е най-честото заболяване на
съдовата система и неговата честота нараства с напредване на възрастта. Заболяването може да се прояви с повърхностни разширени вени, но често с годините се
утежнява и води до кожни промени и варикозни рани и по тези причини повлиява
в значителна степен качеството на живот на пациентите. Дълги години хирургичната лигатура и стрипинг са били основно лечение при варикоза на v. saphena
magna и v. saphena parva.
За да се подобри ефикасността в лечението на варикозните вени, в практиката са
били въведени редица минималноинвазивни техники за лечение – т.нар. ендовенозни аблационни техники с минимален съдов достъп. Понастоящем широко
използвани са три от техниките– склеротерапия с пяна под ултразвуков контрол,
радиофреквентна аблация и ендовенозна лазерна аблация, които успешно конкурират стандартното хирургично лечение.
Целта на настоящото ревю е да представи трите основни миниинвазивни техники
за лечение като опише основните принципи на действие, провеждането на самата
процедура, индикациите за лечение и анализира сравнително тяхната ефикастност
и възможни усложнения.

The chronic venous disease of the lower limbs is the most common vascular disorder that
increases with age. The most common complaints of the patients are varicose veins that
may progress to more severe skin changes and varicose ulcers significantly affecting the
quality of life of the patients. For long years the surgical ligation and stripping of the long
and short saphenous veins has been the standart treatment.
To improve the efficacy of this treatment several minimally invasive techniques have been
introduced – the endovenous ablation techniques. Nowadays, three of the techniques
are widely use for the treatment of varicose veins – ultrasound guided foam scleroterapy,
radiofrequency ablation and endovenous laser therapy.
The purpose of this review is to present these three modern minimally invasive techniques
describing their mechanism of action, treatment protocol, indications, efficacy and
possible complications.

ВЪВЕДЕНИЕ

ност и се проявявя с редица симптоми описани в
класовете C0-C6 на CEAP класификацията, които налагат по-нататъшно изследване, проследяване и/или
лечение на пациента [2]. ХВБ е социално значимо заболяване, тъй като близо половината от възрастната
популация проявява минимални белези на венозно

Хроничната венозна болест (ХВБ) на долните крайници е най-честото съдово заболяване [1]. То включва
наличието на разнообразни и проявени с различна
тежест морфологични и функционални нарушения
във венозната система на крайниците с голяма дав3
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увреждане на крайниците, а около 25 % от популацията развиват варикозни вени [3]. Като допълнение,
според редица автори терминът „хроничната венозна
инсуфициенция” се отнася само до по-тежките нарушения описани в класове C4-C6 на CEAP класификацията [4]. Това състояние е свързано с дълготрайна
неработоспособност, нарушено качество на живот и
високи медицински разходи [5,6,7].
Една от първите прояви на ХВБ, които карат пациентите да търсят настойчиво медицинска помощ са
появата на повърхностни варикозни вени. Тяхното лечение има за цел облекчаване на симптомите и намаляване на честотата на потенциалните съдови усложнения [8]. Съдовият специалист разполага с широк
арсенал от неинвазивни методи за лечение включващ
различни системи за еластобандаж и разнообразни
венотонични медикаменти [9]. Когато това лечение не
даде резултати следва инвазивно лечение с основна
цел да прекъсне венозния рефлукс и премахне разширените вени. Традиционният „златен стандарт” за
лечение на стволова варикоза на v. saphena magna
(VSM) включва висока лигатура при сафено-феморалната връзка (СФВ) и прерязване и стрипинг на вената [8,10]. Конвенционалното инвазивно лечение на v.
saphena parva (VSP) е лигиране при сафено-поплитеалната връзка (СПВ) със или без стрипинг на вената.
Освен основната интервенция върху стволовата вена
често се налага и премахване през допълнителни
разрези на варикозно променени венозни притоци
и дори цели акцесорни вериги. Посочените методи
за лечение обикновено се провеждат под спинална
анестезия и могат до доведат до поява на постоперативна болка, неврологични усложнения (увреждане
на n. saphenus), възпаление на кожните разрези и развитие на ръбци [8]. При дългосрочно проследяване
на резултатите от стандартната хирургия, някои автори [10] съобщават за 25% рецидивираща варикоза до
петата година от интервенцията, а други [11] до 60%
рецидиви за период от 34 год. Неуспехите на хирургичното лечение могат да се дължат на неоваскуларизация, наличието на анатомични върианти като двойно система на VSM и технически неуспехи [12,13,14].
За да се подобри лечението на варикозните вени в
насоки редуциране на времето за постоперативно
възстановяване, минимизиране на постоперативните
усложнения, намаляване на процента на рецидивната варикоза и намаляване на цената на лечението са

създадени и въведени в практиката редица минималноинвазивни техники за лечение. Те се отнасят към
групата на т.нар. ендовенозни аблационни техники
с минимален съдов достъп [8,10,15] и включват: 1/
химическа аблация – склеротерапия с течност или
пяна, 2/ термална аблация – радиофреквентна аблация, лазерна аблация, аблация с пара 3/ криоаблация.
Понастоящем широко използвани са три от техниките
[8,10] – склеротерапия с пяна под ултразвуков контрол (ultrasound-guided foam sclerotherapy)(UGFT), радиофреквентна аблация (radiofrequency ablation)(RFA)
и ендовенозна лазерна аблация (endovenous laser
treatment)(EVLT).
Склеротерапията с пяна под ултразвуков
контрол (UGFS) е съвременна миниинвазивна техника, при която малко количество течен склерозиращ агент се смесва с определено количество въздух
и получената пяна се инжектира прецизно интравенозно. Пяната измества ефективно венозната кръв и
не се налага провеждането на т.нар „въздушен блок”
при класическата склеротарапия с течност. Голямата
контактна повърхност на пяната и предизвиканият
венозния спазъм [16] водят до бързо разрушаване на
ендотелния слой на вените, оголват подлежащи колагенни влакна и инициира тромбоцитна агрегация
и тромбообразуване. Последва бърза ендофиброза,
която окончателно облитерира лумена на вената.
Множество химични агенти са тествани като ендовенозни склерозанти [17], но в клиничното практика понастоящем са намерили място няколко от тях
– polydocanol (Aetoxysclerol), polyiodinated iodine и
sodium tetradecyl sulfate [8,10]. Стандартно, в зависимост от размера на варикозните съдове, 1ml от течния склерозант (с фабрична концентрация 1%-3%)
се размесва с 3-4ml въздух по методите на Monfreux
с една спринцовка съдържаща склерозант и въздух
или Tessari– система от две спринцовки и конектор
(дву- или трипътник за система)[18]. Последния метод
е получил широко разпространение, като е установено че около 20 размесвания осигуряват оптимална по
качество склерозираща пяна [19].
Склеротерапията с пяна е индицирана при първична варикоза (линеарна и нагъната) на стволовете
на VSM и VSP и техните притоци, за лечение на рецидиви след други инвазивни и минимално инвазивни
методи на лечение, вкл. неоваскуларизация след лигатура и стрипинг на VSM, за лечение на повърхност4
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на варикоза и варикозни язви след дълбока венозна
тромбоза [20], за лечение на инсуфициентни венозни
перфоратори [21] и вродени венозни малформации
[22], за лечение на остра хеморагия от руптурирали
повърхностни веноми [23]. По отношение на размера
на склерозираните варикозни вени, склеротерапията с пяна има известни ограничения за съдове с диаметър над 1cm [10]. Тази техника може да се използва
и като добавка към термалните миниинвазивни техники за ендовенозна аблация [24,25].
UGFS може да се провежда в амбулаторни условия,
без нужда от стерилна среда и с кожна дезинфекция
подобна на тази при инжектиране на общи медикаменти. Анестезия не е необходима или може да се
приложи само локално в местата на аплициране на
склерозанта. В началото на манипулацията, пациентът
се поставя в хоризонтално положение с повдигнат
крайник за изпразване на повърхностната венозна
мрежа [26]. В някои случаи се налага компресионна
превръзка при СФВ или СПВ за предпазване от навлизане на склерозант в дълбоката венозна система
[27]. Склерозиращата пяна, под ултразвуков контрол,
се инжектира директно или чрез катетър в дисталната част на трункусната разширена вена поради придвижването на повечето от пяната в посока на кръвта.
Според Second European Consensus Meeting on Foam
Sclerotherapy [28] обаче, се препоръчва инжектирането в проксималния бедрен сегмент на варикозната
VSM, на около 10cm от СФВ, за осигуряване на оптимална проксимална оклузия на вената. Препоръчваният обем склерозираща пяна е до 10ml на процедура
с цел да се намали риска от въздушна микроемболизация. За склерозиране на трункусна варикоза на VSM
се препоръчва по-концентриран склерозиращ агент
(3% разтвор) въпреки по-голямата опастност от кожна
хиперпигментация и флебит на вената [29]. След апликацията на склерозанта е препоръчително пациентът
да остане в хоризонтално положение или дори в положение на обратен Тренделенбург за около 5 мин.
за увеличаване на контактното време. Склеротерапията приключва с налагане на еластична компресивна
превръзка на крайника за 1-6 седмици.
Радиофреквентната аблация (RFA) e широко
разпространена миниинвазивна техника за термална
ендовенозна аблация. При нея с помоща на въведен
във вената катетър с нагряваща се глава (90-120ºC в
работен режим), осигурен от действието на високо-

честотен променлив ток, се предизвиква термална увреда на ендотела с контракция и задебеляване на венозната стена поради свиване на колагенните влакна
в нея, с последваща фиброза и облитерация на вената
[30,31]. Тъканната деструкция след RFA e прецизна и
води до образуване на много малко остатъчна тромбоза [27,31]. При наши изследвания т.нар. карбонизация на стената след RFA не беше наблюдавана [31].
RFA може да се провежда в амбулаторни или болнични условия. Техниката изисква стерилна хирургична среда и хирургична дезинфекция на кожата. Необходимите за провеждане на RFA катетър и генератор
се произвеждат от един производител и процедурата
следва стандартен протокол. Пациентът се поставя в
хоризонтална позиция или позиция Тренделенбург
и под ултразвуков контрол се прави т.нар. локална
тумесцентна анестезия – въвеждане на физиологичен
разтвор с добавени 1% Lidocaine, адреналин и натриев бикарбонат по хода на вената и строго под сафенната фасция [32] като трябва да се осигури поне 1см
дълбочина за таргетната вена [27]. Целта на тази анестезия е да осигури оптимална контактна повърхност,
да намали болковото усещане и предпази надлежащата кожа от термална увреда. Като алтернатива, процедурата може да се проведе под спинална анестезия
особено ако освен термалната аблация на стволовата
варикозна вена се налага и премахване на множество
варикозни притоци. Стандартно, при RFA на VSM катетърът се въвежда в дисталната (глезенна) част на вената през пункция или малка кожна инцизия. Поради
често срещаният твърде нагънат ход на подбедреният сегмент на VSM и известна опастност от увреда на
придружаващият вената n. saphenus, катетърът може
да се въведе през колянния сегмент на вената [10,27].
В проксимална посока, под прецизен ултразвуков
контрол, катетърният връх се позиционира на 1-2 см
от СФВ [10] или дистално от вливането на v. epigastrica superficialis [32]. Известни различия съществуват в протокола за RFA в зависимост от използваните
катетри. При по-старият тип катетри (VNUS Closure),
развиващи температура 85-90 ºC на върха, съставен
от снопче тънки електроди (чадърче) в контакт с ендотелната повърхност, термоаблацията се провежда
чрез мануален контрол на издърпване на електрода
със скорост 3-4 см/min. Времето за аблация на бедрения сегмента на VSM с този тип катетри е около
20min. Новият тип катетри (VNUS Closure fast) осигу5
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ряван много по-бърза аблация поради по дългия нагряващ връх на катетъра (7см) с работна температура
от 120 ºC. По време на аблацията умерена мануална
компресия върху вената може да подобри венозната
оклузия. След края на аблацията, с ултразвуков контрол се прави проверка на затваряне на лумена на
вената и при нужда процедурата може да се повтори
[27]. Препоръчва се налагането на еластична компресивна превръзка на крайника за 1-2 седмици.
Индикациите за RFA включват основно стволова
варикоза на VSM и VSP поради относителната ригидност на използваните катери. Относителна индикация
е варикозата на акцесорните венозни вериги. С катетъра VNUS Closure максималният размер на вените за
термоаблацията е ограничен до 12мм, докато с катетъра VNUS Closure fast този размер може да е по-голям
[10]. Не се препоръчва използването на RFA при много
нагънати варикозни вени, инсуфициентни перфоранти и лечение на рецидиви от неоваскуларизация [10].
Ендовенозната лазерна аблация (EVLT) е миниинвазивна термална аблационна техника, получила
известност през 90-те години на миналия век [33]. С
тази техника лазерната енергия се пренася с фиброоптичен катетър директно във венозния лумен, но
точният механизъм на действие все още се дискутира.
Според някои автори [34] лазерната енергия, поради
много високата си температура, кара кръвта във венозния сегмент да заври и вероятно пренесената от
мехурчетата свръхнагрята пара предизвиква контролирана деструкция на съдовата стена. Други автори
оспорват ролята на парата и твърдят, че за наблюдаваната съдова деструкция е нужен директен контакт
на стената със самата лазерна енергия [26]. Независимо от точният механизъм на действие, получените
изменения съответстват на тези при RFA – нагряването на венозната стена предизвиква разрушаване на
ендотелната покривка и карбонизация, контракция
на колагенните влакна със задебеляване на стената и
последваща ендофиброза и оклузия на вената [34,35].
EVLT може да се провежда в амбулаторни или болнични услови при осигуряване на хирургична дезинфекциа на кожата на крайника. Основните стъпки са
подобни на тези при RFA [10,27]. Пациентът се поставя
в хоризонтална позиция или позиция Тренделенбург.
Процедурата започва с пункция или малка инцизия
на вената за въвеждане на водач под ултразвуков контрол. При лечение на стволова варикоза на VSM се

предпочита достъпът на нивото на коляното. Върхът
на водача се позиционира на 1-2см дистално от СФВ.
По водача се въвежда катетър за фиброоптичното
влакно, водачът се изважда и се въвежда лазерното
влакно с размери 200-600μm. С ултразвук и визуално
се проверява позицията на върха на влакното. Провежда се локална тумесцентна анестезия по хода на
вената. След активиране на лазера, фиброоптичното
влакно се издърпва със скорост 3-5mm/s в зависимост от използваната дължина на вълната и сила на
лазерния лъч. Мануалната компресия на вената спомага за успешната облитерация. След края на процедурата се налага еластична компресия за 1 седмица.
Индикациите за прилагане на EVLT включват стволова варикоза на VSM и VSP, акцесорни варикозни
вериги, малки и среднокалибрени варикозни вени и
вени с диаметър над 1см [10]. Относителна индикация
е лечението на инсуфициентни перфоратори. Не се
препоръчва използването на EVLT при много нагънати варикозни вени и рецидивна варикоза с частична
облитерация на лумена [10].
Странични ефекти и усложнения
след UGFS, RFA и EVLT
Страничните ефекти и усложнения след UGFS се
минимални и обичайно преминават спонтанно [27].
Пропагация на тромбозата през СФВ и тромбоза на
дълбоката венозна система се наблюдава рядко [36].
Рядко се наблюдава и постинфламаторна хиперпигментация на кожата. По-сериозните усложнения са
свързани с екстравенозно инжектиране на склерозиращата пяна и предизвикване на кожни некрози
[10,27]. Погрешното инжектирането на склерозант в
артериален съд може да доведе до остра тромбоза и
исхемия на крайника [37]. Няколко седмици след процедурата, пациентите може да усещат шнуровидно
уплътнение по хода на облитериращата вена. Основните опасения от локалното интравенозно прилагане
на склерозиращата пяна са свързани с попадането на
част от нея в системната циркулация и микроемболизация в белите дробове с потенциални оплаквания от
суха кашлица и гръдна болка. При наличие на отворен
foramen ovale, микроемболите в периферни органи
могат да обяснят появата на скотоми и транзиторни
исхемични атаки [10,27]. Поради всички тези потенциални усложнения, количеството на аплицираната
пяна се лимитира и дори някои автори препоръчват
6
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прилагане на нискомолекуларни хепарини за 5 дни
при пациенти с повишен риск от тромбоемболии.
Потенциални усложнения след RFA процедури са
появата на парестезии, дълбока венозна тромбоза,
БТЕ, повърхностен флебит, инфекции и изгаряния на
кожата [10,27]. Пропагация на тромб и развитие на
тромбоза на дълбоките вени са съобщавани в 0.5 – 1%
от пациентите [38,39,40].
Основните усложненията след EVLT са свързани с
голямата топлинна енергия предавана на венозната
стена от лазерния лъч, който предизвиква множество
микроперфорации на стената и води до усещане за
опъване по хода на вената и поява на екхимози [34].
Тези усложнения преминават спонтаннно за около 2
седмици и могат да се контролират с прилагане на
еластокомпресия и обезболяващи. Други възможни
усложнения са повърхностен тромбофлебит, поява
на дизестезии, хематома, целулит и артериовенозни фистули [10,27]. По-сериозни усложнения като
тромбоза пропагираща към дълбоката венозна мрежа е съобщавана при по-малко от 1% от пациентите
[34,41,42]. В тази насока, някои автори препоръчват
ултразвуков контрол на процедурата след 1 седмица
за изключване на дълбока венозна тромбоза и прилагането на нискофракционирани хепарини за 5-7 дни.

следват по-стандартни протоколи [10], то при UGFS
може да има по-големи вариации в техниката относно типа, процента и количеството на инжектирания
склерозант, местата на аплициране, продължителността и степента на еластокомпресия след процедурата и др. Според проучването на Stirling и Shortell
[] предимствата на RFA процедурата включват добре
толерираният от пациента дискомфорт по време и
следпроцедурно, както и много надеждната краткотрайна и дълготрайна ефикасност и ниско ниво на
усложненията, която авторите отдават на добре прилагания стандартен протокол. Като недостатъци на
техниката, в сравнение с EVLT, авторите посочват относително голямото процедурно време (при катетри
VNUS closure), нуждата от повторна манипулация в
част от случаите, както и относителното затруднение
при оклудиране на вени с диаметър над 10-12мм (при
катетри VNUS closure). EVLT от друга страна предлага
краткотрайна процедура с много добри непосредствени резултати, но в същото време свързани с нея
повече краткосрочни усложнения като болка, отток и
подкожни хематоми. UGFS предлага ниска цена, липса на постпроцедурни локални оплаквания и подобна
на другите две техники краткосрочна и дългосрочна
ефективност. Съществуват обаче известни затруднения с широкото използвани на тази техника свързани с опасенията от потенциална микроемболизация
на склерозанта и стандартизиране на използваните
концентрации от склерозанта. При сравнителен анализ на ефективностт на RFA и EVLT в лечението на
варикозните вени, Андреев и съавт. [15] посочват наличието на минимални следпроцедурни усложнения
с различна характеристика при RFA и EVLT. Общи за
двете техники са уплътнения по хода на обработената
вена, парестезии и леко изразена спонтанна болезненост. Типични следпроцедурни усложнения при EVLT
са кожната пигментация и екхимозите по хода на вената. При сравнение на болничния престой авторите
посочват предимствата на EVLT над RFA процедурите. При сравнение на късните резултати е отбелязан
минималният процент на реканализация с клинично
изразен рефлукс с леко превалиране на EVLT над RFA.

Ефективност на UGFS, RFA и
EVLA при лечение на ХВБ
Един от най-дискутираните проблеми, обект на
множество сравнителни проучвания и метаанализи е
ефективността на описаните миниинвазивни техники
за лечение на ХВБ [10,27]. Все още не може да се даде
еднозначен отговор коя от техниките е най-ефективна при лечението на варикозните вени тъй като твърде много фактори могат да повлияят на тази оценка.
Множество автори посочват [8,10,27], че все още
липсват големи рандомизирани проспективни проучвания които да сравнят ефективността на основните миниинвазивни техники с хирургичния „златен
стандарт”, както и помежду им. Обичайно, в сравнителните изследвания се посочват ефективността в
оклузия на вената в края на процедурата, както и
процента на краткосрочни и дългосрочни рецидиви
и процента на получените усложнения. При анализ
на резултатите трябва да се има впредвид и факторът
„стандартност” в прилагане на миниинвазивната техника. Известно е, че докато RFA и EVLA процедурите

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
От направените анализи става ясно, че миниинвазивните техники се превръщат в новият „златен стандарт” за лечение на варикозните вени [15]. По отноше7
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ние на излъчването на победител, вероятно всяка от
техниките ще еволюира към все по-добри резултати и
бъдещите сравнителни проучвания ще бъдат отново
нееднозначни. Представените техники имат своите
предимства и недостатъци и да се избере най-добрата техника в конкретния случай на венозна патология
би бил от най-голяма полза за пациента [27]. Според
нас, комбинирането на миниинвазивните техники, а
не фаворизирането само на една от тях е правилният
съвременен подход в лечението на ХВБ.
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Tubal endoscopy –
literature review

Т. Stankova, A. Ganovska, S. Gitsova, S. Kovachev

РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

Интралуменната тубарна ендоскопия е минимално-инвазивен ендоскопски метод
за визуализация на лумена на маточните тръби. Бива два вида – фалопоскопия,
когато достъпът е през утеротубарния остиум до фимбриалния апарат по неинцизионен трансвагинален път, и салпингоскопия – изследване на мукозата на
дисталния край на маточните тръби по време на лапароскопия. Процедурата предоставя по-прецизна информация от лапароскопията и хистеросалпингографията
самостоятелно. Находките осигуряват добра корелация с концепцията. Фалопоскопията и салпингоскопията са препоръчани като рутинни техники при изследване на безплодието, също така при селекция на пациенти за тубарен трансфер на
гамети, зиготи или ембриони.
Ключови думи: салпингоскопия, фалопоскопия

The intraluminal tubal endoscopy is a mini-invasive endoscopic technique for investigation of the fallopian tube lumen. It divides into two types – falloposcopy, when the
access is through the uterotubal ostium to the fimbria using a non-incisional transvaginal
approach and salpingoscopy – a method that allows direct evaluation of the ampullary
tubal mucosa at the time of laparoscopy. The intraluminal tubal endoscopy provides more
sensitive information than the laparoscopy and the hysterosalpingography alone. The
findings provide good correlation with conception. Falloposcopy and salpingoscopy are
recommended as routine procedures for evaluation of the infertility and for the selection
of patients for tubal transfer of gametes, zygotes or embryos.
Key words: salpyngoscopy, falloposcopy

Department of Gynecology Military medical academy, Sofia

ВЪВЕДЕНИЕ

Тези техники могат да предполагат несъответстващи
констатации. Например проходимостта на дисталните маточни тръби не винаги означава, че е нормална
тяхната мукоза. Със описаните техники могат да бъдат
пропуснати патологични лезии, което е довело до
търсенето и разработването на по-чувствителни методи (4).
През 1856г. Gardner пръв публикува описание и
илюстрация на преминаването на телена сонда през
интрамуралния сегмент на човешка маточна тръба,
чрез вагинален достъп (7). Този метод на изследване
на маточните тръби, чрез вагинален достъп се нарича фалопоскопия. Първите опити за трансвагинално

След „разпознаването“ на обструкцията на маточните тръби като основен фактор за инфертилитет от
Burns през 1809г, са разработвани множество методики за демонстрация на тубарната обструкция (4).
Това включва трансцервикална инсуфлация с газ,
радиоагент или ехогенна контрастна материя (хистеросалпингография) и хидротубация с контраст,
контролирана лапароскопски или ултразвуково, демонстрираща миграцията на микросфери албумин
по маточната тръба (4). Проходимостта може да се
потвърди и чрез канюлиране на сляпо или под хистероскопски, ултразвуков или рентгенов контрол (4).
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ендоскопско изследване на маточните тръби прави
Mohri в Япония през 1970г. (4). Техническите ограничения и дебелината на ендоскопа (2.4мм) не позволяват
на авторите да канюлират повече от 3 см от маточната
тръба. Огромен принос за развитието на модерната техника има Kerin, който през 1989-1990г. създава
флексибилен микроендоскоп с външен диаметър 0.5
мм. и значително подобрени оптични свойства, позволяващ ефективна визуализация на цялата дължина
на човешка маточна тръба (7, 8, 9). Използвайки модерна фиброоптична система фалопоскопията позволява преценка на мукозата на проксималния и обикновено на дисталния сегмент на моточните тръби (4).
Състоянието на мукозата може да даде информация,
корелираща с успеваемостта за постигане на бъдеща
бременност (4).
Салпингоскопията е метод за изследване на маточните тръби, чрез абдоминален достъп. Трансабдоминалната салпингоскопия позволява детайлно изследване на ампуларната тубарна мукоза (4). Първото
описание на Henry-Suchet е „тубоскопия“, предприета
по време на лапаротомия при реконструктивна операция на маточната тръба (4). Cornier използва 3.4мм
флексибилен бронхоскоп, а Bronsens – ригиден салпингоскоп, представен по време на оперативна лапароскопия за изследване на ампуларната мукоза (4).
Фалопоскопията позволява директна визуализация на проксималния сегмент на маточната тръба и
осигурява атравматичен подход за тубарна реканализация при наличие на видимо проксимално тубарно заболяване (4). Проксималният сегмент и на двете
тръби може да бъде изследван и сравнен, докато това
не е възможно за дисталния сегмент при всички пациенти (4). Освен гореизброеното, фалопоскопията
има определена роля при пластиката на маточните
тръби по повод проксимална тубална обструкция (4).
Тя позволява да бъдат идентифицирани интратубарни
лезии, където хистеросалпингографията не открива
аномалия, както и да се установи нормална структура,
където се подозира патология (4).
Салпингоскопията позволява по-специфично
изследване на дисталната тубарна мукоза, както и
допълнително прецизиране на предполагаемото успешно функциониране на тръбите (4). Салпингоскопската визуализация изглежда достоверна за оценка
на пациенти с или без други доказателства за тубарно заболяване (4). Слепи сравнителни проучвания за

фалопоскопията и салпингоскопията показват добра
корелация между двете техники при изследване и съответно прогноза на тубарната функция (4).
ЦЕЛТА на този обзор е да разгледа техниките на
интралуменна тубарна ендоскопия и да изясни ролята им в репродуктивната медицина.

МЕТОДИ И МАТЕРИАЛИ
Проведохме търсене по темата в достъпната до
момента литература и Medline. Обобщихме техниките
за интралуменна тубарна ендоскопия, индикациите за
приложението им, оценките на находката и корелацията между останалите техники и разгледаната, както и
ролята им в репродуктивната медицина.

ПОКАЗАНИЯ
Най-честата индикация за тубарна ендоскопия е
безплодието (3). Тя се използва при неизяснен инфертилитет, когато лапароскопски и хистероскопски маточните тръби имат нормален вид, но вътре в тях може
да има лезия на мукозата, причиняваща безплодието
(4). Салпингоскопия се използва и следоперативно
– след неосалпингостомии и пластики на маточните
тръби, като прогностичен фактор за забременяване
(3). Пациентките с нормална салпингоскопска находка имат значително по-висок шанс за забременяване
и значително по-нисък за извънматочна бременност
в сравнение с пациентките с абнормна картина (3).
Определена роля салпингоскопията има при асистираната репродукция за потвърждаване нормалността
на мукозата преди предприемането на интраутеринна инсеминация, гаметен или ранен ембрионален
трансфер в маточните тръби (4).
Вътрешна и външна тубарна патология са
следващата индикация за провеждането на тубарна ендоскопия (5). Тук се включват обструктивно и
необструктивно проксимално тубарно заболяване,
прекарана тазова възпалителна болест, ендометриоза, сраствания, ектопична бременност (4). Важно
значение има корелацията между външна и вътрешна
патология, която според повечето клинични проучвания е ниска (5). Показателни са данните от проучване,
включващо 253 маточни тръби на 159 пациентки, като
от 126 тръби с външна патология, има само 2 случая
с умерена мукозна лезия, като останалите 124 тръби
са с интактна мукоза или минимална патология (5). В
същото проучване са открити 10 случая на тънкос11
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тенен хидросалпингс, което е строга индикация за
микрохирургична интервенция, 4 са с показана тежка патология на мукозата и са изпратени за ин витро
фертилизация, 3 са със средна степен изменения, а 3
са с минимални мукозни изменения (5).

0% при пациентки със скор >30 (2). В друго проучване
на Surrey et al. се сравняват фалопоскопията и салпингоскопията и корелацията им с последваща бременност, като авторите изтъкват по-лесното изпълнение на
втората (13). И двете големи проучвания препоръчват
фалопоскопията да се превърне в стандартен компонент от първичния скриининг на пациентките, страдащи от безплодие (2, 13). В голямо мултицентрично
проучване, обхващащо 18 центъра с 367 жени и 639
изследвани маточни тръби, авторите съобщават за 57%
успеваемост на пълната фалопоскопия. Те изчисляват
ползата от фалопоскопията за всички пациентки подложени на такова изследване на 23.7%. Затова те препоръчват то да бъде извършвано само при определени
индикации и да не бъде предприемано като рутинна
клинична практика (12).

ОЦЕНКА И КЛАСИФИКАЦИЯ
ФАЛОПОСКОПИЯ
Kerin et al. изработват класификация и система за
оценка на тубарните заболявания на база опита им
по време на 112 фалопоскопии на 75 пациентки (9).
Те разработват обективен скоринг на състоянието
на маточните тръби въз основа на визуализацията
на тубарни нагъвания, васкуларизация, дилатация,
сраствания и изсветлявания, сравнявайки резултатите с последващите постигнати нива на бременност (9).
Табл. 1 : Корелация на маточен скор и последващи
нива на забременяване (4).
Състояние на маточните
тръби

Скор

Бременност
след 12 мес.

Здрави тръби
Леко/умерено заболяване
Тежко заболяване

Скор=20
Скор=21-20
Скор>30

6/28 (21%)
2/22(9%)
0/16 (0%)

САЛПИНГОСКОПИЯ
Детайлното изследване на мукозата на дисталния
сегмент на маточната тръба има важна роля при изследване на безплодието (4). Интактната нагъната
структура на мукозата с нейните секреторни и цилиарни клетки е основополагаща за нормалния гаметен транспорт и фертилизация (4). Мукозата може
да покаже промени като изглаждане на гънките, дециализация, финни или плътни сраствания, фиброза и
оклузия на лумена (4). Нормалната структура включва
инфундибулум с концентрична структура на гънките, които са добре оформени и свободно подвижни
в раздуващия разтвор; ампуларна част с 4-6 големи
гънки, всяка с поне 4 мм височина, наличие на добре
васкуларизирани аксесорни гънки с височина поне
1мм, изхождащи от страните им; наличие на три или
четири закръглени гънки в областта на връзката на
ампулата и истмуса с височина 0.2-0.4мм, които продължават към истмичния сегмент (4). Отклоненията от
нормата са класифицирани по следния начин:
TT I степен – Нормален вид на гънките на маточните тръби
TT II степен – Разделение и изглаждане на основните гънки
TT III степен – Периферни финни и фокални
сраствания
TT IV степен – Фиброзни сраствания, обхващащи
над 50% от лумена
TT V степен – Фиброза на стените на маточните
тръби със загуба на гънките (1)

Получените резултати от изследването му са 52
нормални маточни тръби (46%), наличие на леко към
умерено заболяване – в 33 (29%) случая и тежко към
обструктивно заболяване в 27 (25%) от случаите (9).
В заключение авторите заключават, че наличието на
сериозно заболяване остава резистентно на прилаганите ендотубопластики, което рефлектира в нисък (в
случая нулев) шанс за забременяване (9). За тези пациентки Kerin предлага да се проведе микрохирургично
тубарно възстановяване, ин витро фертилизация или
процедура на ембриотрансфер (9).
След изнесените данни от проучванията на Kerin,
множество автори правят проучвания с цел да оценят
осъществимостта на рутинната фалопоскопия като основен метод за изследване при пациентки, страдащи от
безплодие и да се сравни полезността му в сравнение
с другите методи за изследване на фалопиевите тръби
(2, 12, 13). Dechaud et al. в изследване на 75 жени правят катетаризация на маточните тръби в 94.5% от случаите. Последваща бременност се наблюдава при 27.6%
от пациентките със скор<20, 11.5% със скор 21-30 и
12
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Проведени са проучвания с цел да се оцени рутинното използване на ригидни салпингоскопи по време
на диагностична лапароскопия за безплодие и да се
сравни морфологичната картина на ендосалпинга с
последващите бременности (1, 6). При проведени 227
салпингоскопия по време на лапароскопии, маточните тръби на 160 от пациентките са били нормални,
като от останалите– 67 са с адхезивно заболяване,
включващо дистална тубарна обструкция и перитубарни сраствания, 30 са с нормална тубарна мукоза
и 37(55%) са с мукозна патология (1). При проучване
с 232 салпингоскопии на 158 пациента по време на
диагностични лапароскопии поради инфертилитет, са
установени 182 маточни тръби от I и II степен, 18 от III
степен и 32 от IV и V степен (6). В същото проучване са
изследвани и нивата на последващите бременности:
71% при I и II степен , 34% при III степен и 0% при IV и
V степен (6).
През 2010 г. Nakagawa K. предлага нова система
за стадиране на находката при салпингоскопия (11).
Изследва се тубарния лумен, като се обръща внимание на следните 6 находки: сраствания, липса на мукозни гънки, заоблени ръбове на мукозните гънки,
наноси, чужди тела, анормални съдове (11). F скорът
представя сумата от абнормните резултати, като един
абнормален резултат увеличава сумата с 1 точка (11).
Максималният скор е 12 (11). Системата за стадиране
също корелира с фертилитета (11), но не добива голяма популярност.

случаи на малфункция на хистероскопа (12). Неуспехът при катетеризация се дължи на пречупване на
катетъра и/или изкривяване на водача (12). Проблемите с визуализацията са най-често във фимбриалния
сегмент, като се причиняват от повреда във фалопоскопа, огъване на катетъра, както и на „white-out”отражение на светлината при контакта на оптиката
със стената на маточната тръба (12). Гореизложеното
потвърждава важността на техническата възпроизмодимост (12). Броят на пациентите, при които е направена пълна фалопоскопия не надхвърля 57% (12).
УСЛОЖНЕНИЯ
Единственото описано усложнение на фалопоскопията е перфорация на маточната тръба и се среща
според различни автори при 4-5% от извършените
изследвания (2, 12). Усложненията при салпингоскопия също са изключително редки (3%), като включват
обилно кървене от фимбриалния апарат, ятрогенна
травма на мукозата и перфорация на маточната тръба
(<1%) (5). В мултинационално проучване обхващащо 3
667 случая на тубарни ендоскопии има съобщение за
чревни лезии с честота 0.65%, като в 0.25% се е изисквала последваща хирургична намеса (10).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Тубарната ендоскопия има огромна роля в оценката на заболяванията на маточните тръби и трябва да
бъде част от протокола за изследване на пациенти с
неизяснен инфертилитет, ектопична бременност, проксимална тубарна обструкция, операции на тръбите и
някои форми на асистирана репродукция с цел избягване на ненужната хирургия и реализация на бременност, където е възможно.

ОГРАНИЧЕНИЯ
Въпреки увеличаващите се доказателства за потенциала на фалопоскопията, методът не се употребява
често (12). В голямо проспективно интернационално
мултицентрично проучване се изследва хипотезата,
че ограничената техническа възпроизведимост може
да бъде от решаващо значение в това отношение (12).
Данните от 367 пациента с 639 изследвани маточни
тръби се записват в периода от 1994г. до 1998г. в 18
медицински центъра (среден брой на фалопоскопистите– 22) (12). Процедурата е успешна в 69.6% от
случаите (12). Неуспех възниква в 6.1% по време на
хистероскопията, в 10.6% по време на канюлацията
и в 16.4% по време на визуализацията (12). Неуспехът
за намиране и преминаване през остиума на тръбата
се дължи предимно на интракавитарна патология или
задебелена ендометриална лигавица, а в останалите

КНИГОПИС:
1. Brosens I, Boeckx W, Delattin P, Puttemans P, Vasquez G.
Salpingoscopy: a new pre-operative diagnostic tool in tubal
infertility. Br J Obstet Gynaecol. 1987 Aug;94(8):768-73.
2. Dechaud H, Daures JP, Hedon B. Prospective evaluation of
falloposcopy. Hum Reprod. 1998 Jul;13(7):1815-8.
3. Falcone Т, William W. Hurd. Hysterosalpingography In
Clinical Reproductive Medicine and Surgery. Mosby/Elsevier.
Philadelphia, USA. 2007. Ch 29. рp. 436-437.
4. Gordon A.G. Tubal endoscopy In Practical Training and
Research in Gynecologic Endoscopy. Geneva Foundation for
Medical Education and Research. Endoscopy. 2015. Ch 12.

13

ÅÍÄÎÓÐÎËÎÃÈß È
MÈÍÈÌÀËÍÎ ÈÍÂÀÇÈÂÍÀ
ÕÈÐÓÐÃÈß

ГОДИНА 4 • БРОЙ 1 • АПРИЛ 2016 / VOLUME 4 • ISSUE 1 • APRIL 2016
treatment of fallopian tube lumen disease. Fertil Steril. 1992
Apr; 57 (4):731-41.

Available / http://www.gfmer.ch/Books/Endoscopy_book/
Ch12_tuba_endo.html /
5. Hennefrund JH, Dewitt E, Schmidt EH. Indications for Distal
Salpingoscopy. J Am Assoc Gynecol Laparosc. 1994 Aug;1(4,
Part 2):S13-4.

10. Vesna Kopitović, Aleksandra Trninić Pjević, Stevan Milatović.
The Role and Contribution of Transvaginal Endoscopy to
Diagnostics and Treatment of Infertility. Srp Arh Celok Lek.
2013 Nov-Dec;141 (11-12):830-4.

6. Heylen SM, Brosens IA, Puttemans PJ. Clinical value and
cumulative pregnancy rates following rigid salpingoscopy
during laparoscopy for infertility. Hum Reprod. 1995
Nov;10(11): 2913-6.

11. Nakagawa K, Inoue M, Nishi Y, Sugiyama R, Motoyama K,
Kuribayashi Y, Akira S, Sugiyama R. A new evaluation score
that uses salpingoscopy to reflect fallopian tube function in
infertile women. Fertil Steril. 2010 Dec; 94 (7): 2753-7.

7. Kerin J. F. Falloposcopy In Infertility. Springer London. UK.
1992. Ch 10. pp 169-184

12. Rimbach S, Bastert G, Wallwiener D. Technical results of
falloposcopy for infertility diagnosis in a large multicentre
study. Hum Reprod. 2001 May;16(5):925-30.

8. Kerin J, Surrey E, Daykhovsky L, Grundfest WS. Development
and application of a falloposcope for transvaginal endoscopy
of the fallopian tube. J Laparoendosc Surg. 1990;1 (1):47-56.

13. Surrey ES. Microendoscopy of the human fallopian tube. -J
Am Assoc Gynecol Laparosc. 1999 Nov;6(4):383-9.

9. Kerin JF1, Williams DB, San Roman GA, Pearlstone AC,
Grundfest WS, Surrey ES. Falloposcopic classification and

Adress for correspondence:
Ass. prof. Stefan Kovachev M.D., PhD
Chief of Clinic of General and Oncologic Ginecology
Military Medical Academy
3 “Georgi Sofiiski” blvd.
Sofia 1606. Bulgaria
tel: +359888902314
e-mail: stkovachev@abv.bg

Aдрес за кореспонденция:
Доц. д-р Стефан Ковачев д.м.
Ръководител Клиника по Обща и Онкологична гинекология
Военномедицинска aкадемия
Бул. “Г. Софийски” 3
София 1606
тел:+359888902314
e-mail: stkovachev@abv.bg

14

ЕНДОУРОЛОГИЯ

Приложение на Guy’s stone score
за предоперативна оценка на очакваните
резултати от перкутанна нефролитотомия
К. Петкова, И. Салтиров
Клиника Ендоурология и ЕКЛ
Катедра Урология и нефрология
Военномедицинска академия – София

Preoperative prediction of
percutaneous nephrolithotomy
outcomes using Guy’s stone score

K. Petkova, I. Saltirov
Clinic of Endourology and SWL
Department of Urology and Nephrology
Military Medical Academy of Sofia

РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

Въведение и цел: Перкутанната нефролитотрипсия (PCNL) е „златния стандарт” в лечението на големи по обем и/или усложнени бъбречни конкременти.
Характеристиките на конкремента (локализация, брой, размер и обем) и анатомичните особености на кухинната система на бъбрека влияят върху планирането на перкутанния достъп и ефективността на PCNL. Guy’s stone score (GSS)
класификацията беше предложена от Thomas et al. през 2011 година и е лесна за
приложение в клиничната практика 4 степенна система. Целта на настоящето
проучване е да се приложи Guy’s stone score системата като метод за предоперативно прогнознозиране на ефективността и безопасността на PCNL.
Материал и методи: Извърши се проспективно проучване, включващо 477
последователни пациенти с 495 бъбречни единици, при които е извършена
стандартна PCNL за периода Май 2011 година – Април 2015 година. Конкрементите бяха класифицирани на базата на рентгено-контрастните изследвания
от един уролог в 4 групи: GS1– 184 конкремента (37.2%); GS2– 120 (24.2%),
GS3– 50 (10.1%) и GS4- 141 (28.5%). Проспективно се анализираха и сравниха предоперативните характеристики, ефективността и безопасността на PCNL
между четирите групи пациенти.
Резултати: Предоперативните характеристики на пациентите бяха сравними
в четирите групи. Средният размер на конкрементите беше сигнификантно
по-голям в GS4 групата. Ефективността на PCNL след една процедура и на 3ти
следоперативен месец беше сигнификантно по-висока в GS1 групата (съответно,
98.9% и 99.5%) и най-ниска в GS4 групата (съответно, 60.3% и 77.9%; р=0.000).
Честотата на постоперативните усложнения нараства сигнификантно с нарастването на Guy’s stone score (p=0.013).
Заключение: Guy’s stone score е лесна за приложение система за предоперативна класификация на конкрементите и предсказване на очакваната ефективност на PCNL. Резултатите от това проучване показаха сигнификантна предиктивна стойност на Guy’s stone score в изследваната група пациенти.

Introduction & Objective: Percutaneous nephrolithotripsy (PCNL) is the “gold
standard” in the treatment of large and/or complex kidney lithiasis. Multiple stone
factors (location, number, size and stone burden) as well as abnormal renal anatomy
influence the choice of percutaneous access and the stone-free rates of PCNL. Guy’s
stone score (GSS) was proposed by Thomas et al. in 2011 and is an easy to implement
in clinical practice predictive tool. The objective of this study is to evaluate the Guy’s
stone score as a preoperative prediction tool of PCNL efficacy and safety.
Material & Methods: The medical records of 477 consecutive patients with 495
renal units, who underwent standard PCNL between May 2011 and April 2015 were
prospectively analyzed. All stones were categorized according to GSS by the same
urologist. 184 stones (37.2%) were classified as GS1, 120 (24.2%) – as GS2, 50
(10.1%) – as GS3, and 141 (28.5%) – as GS4. Preoperative characteristics, stone-free
rates and complications rates were compared.
Results: Preoperative characteristics were comparable among groups. Mean stone
size was largest in the GS4 group. Initial stone-free rates and 3rd month stone-free
rates were significantly higher in the GS1 group (98.9% and 99.5%, respectively) and
lowest in the GS4 group (60.3% and 77.9%, respectively; р=0.000). Complication
rates increased with GSS (p=0.013).
Conclusions: Guy’s stone score is a simple and easy to implement in everyday clinical
practice tool for prediction of PCNL outcomes. The results of this study suggest a
significant predictive ability and accuracy of GSS.
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ВЪВЕДЕНИЕ

конкремента и анатомията на бъбрека на образните
изследвания беше прилагана класификацията Guy’s
stone score [4]. Конкрементите бяха класифицирани
на базата на рентгено-контрастните изследвания от
един уролог в 4 групи:

Перкутанната нефролитотомия (PCNL) е стандартен метод за лечение на големи по размер и/
или усложнени конкременти в бъбреците. [1] Характеристиките на конкремента (локализация,
брой, размер и обем) и анатомичните особености
на кухинната система на бъбрека влияят върху
планирането на перкутанния достъп и ефективността на PCNL. [2,3]
В годините много автори разработват системи за
класификация на конкрементите, които дават възможност за предоперативна преценка на оптималния перкутанен достъп и прогнозиране на очакваната ефективност на PCNL с цел да се оптимизира
лечението. [4-6] Guy’s stone score (GSS) класификацията беше предложена от Thomas et al. през 2011 година и е лесна за приложение в клиничната практика 4 степенна система, корелираща с ефективността
и безопасността на PCNL. [4]
Целта на настоящето проучване е да се приложи
Guy’s stone score системата като метод за предоперативно прогнознозиране на ефективността и безопасността на PCNL.

TT GS1: солитарен конкремент в средна или долна група чашки или в легенчето на бъбрек с
нормална анатомия (без вродена стриктура
на пиелоуретералния сегмент, инфубдибулна
стеноза, каликс дивертикул и т.н.)
TT GS2: солитарен конкремент в горна група чашки на бъбрека; множествена литиаза в бъбрек
с нормална антомия; или солитарен конкремент в бъбрек с абнормна анатомия
TT GS3: множествена литиаза в бъбрек с абнормна анатомия; конкремент в каликс дивертикул;
инкомплетен коралиформен конкремент (дефиниран като конкремент в легенчето и поне
2 бъбречни чашки)
TT GS4: комплетен коралиформен конкремент
или конкремент при пациент със spina bifida
или спинална лезия

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Оперативна техника
Оперативната техника включваше извършване
на пункция на бъбрека под рентгенов контрол и
дилатация на 25 Fr нефростомен канал с телескопични дилататори на Alken. Нефроскопията беше
извършвана с 23 Fr нефроскоп (Olympus, Germany),
a литотрипсията на конкрементите– с помощта на
ултразвуков литотриптер (LUS, Olympus, Germany).
В края на всяка операция рутинно беше поставяна
20 Fr нефростома, която беше премахвана на 24-48
час. Оперативното време беше отчитано от извършването на ретроградната катетеризация на уретера
до поставянето на нефростомата.

Пациенти
Извърши се проспективно проучване, включващо 477 последователни пациенти с 495 бъбречни
единици, при които е извършена стандартна PCNL за
периода Май 2011 година – Април 2015 година в Катедра Урология и нефрология на Военномедицинска
академия – София.
Предоперативни изследвания
Предоперативното изследване на пациентите
включваше анамнеза, физикален преглед, лабораторни изследвания, образни изследвания – ехография, обзорна рентгенография на отделителната
система, венозна урография или компютърна томография на отделителната система. Размерите на камъка бяха определяни от най-дългия и най-късия диаметър измерен на рентгенологичните изследвания.
Всички пациенти бяха хоспитализирани един ден
преди операцията и при всички беше извършена антибиотична и тромбоемболична профилактика.
За предоперативна оценка на вероятната ефективност на PCNL след една процедура и планиране
на операцията в зависимост от характеристиките на

Постоперативно проследяване
Ефективността на PCNL беше определяна на 1ви
следоперативен ден и на 3ти следоперативен месец
чрез обзорна рентгенография и ехография. Ефективността на операцията беше определяна по липсата
на остатъчни фрагменти от конкрементите или наличието на остатъчни фрагменти с размери под 4 мм
на контролното образно изследване. Безопасността
на метода беше определяна по честотата на интра- и
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постоперативните усложнения, класифицирани по
системата на Clavien-Dindo.
Статистически анализ
Статистическият анализ на данните беше извършен със SPSS v.16.0.1. Сравнителният анализ на
данните от различните групи пациенти се извърши чрез ANOVA test за метричните променливи и с
Pearson chi-square и Fisher’s exact test за категорийните променливи, при ниво на значимост р < 0,05.

класификация на комплексността на конкрементите
и прогнозиране на очакваната ефективност от операцията. [10]
През последните години няколко работни
групи предложиха системи за класификация на бъбречните конкременти и категоризация на неусложнените и комплексните случаи, с цел предоперативно прогнозиране на резултатите от PCNL и вземане
на индивидуализирано терапевтично решение. [3-6]
От предложените системи Guy’s stone score, системата за нефролитометрия S.T.O.N.E и номограмата
на CROES са най-широко използваните предиктивни
инструменти при PCNL, валидирани в клинични проучвания. [3-5]
Guy’s stone score (GSS) системата беше предложена през 2011 година и е 4-степенна система за категоризиране на конкрементите, базирана на броя и
локализацията на камъка и морфологията на кухинната система на предоперативните образни изследвания (обзорна рентгенография, венозна урография,
компютърна томография). [4] Авторите не включват
като елемент на GSS размера на конкремента, въпреки че той е важен предиктор за ефективността
на PCNL. При мултивариационен анализ те установяват статистически значима корелация между GSS и
ефективността на PCNL (р=0.01), но не успяват да установят корелация на GSS с честотата на усложнения
в тяхната серия от 100 пациенти.
GSS е лесна за приложение в ежедневната практика система със значително съгласуване между
различните наблюдатели при субективното класифициране на конкрементите. [11] Въпреки това, различията в дефинирането на комплетна и инкомплетна коралиформена литиаза и абнормна бъбречна
анатомия, са факторите, затрудняващи точното категоризиране на конкрементите. [11-14] Ingimarsson et
al. доказаха добрa съгласуваност между различните
наблюдатели при определяне на GSS, като 56% от
случаите на дискорданс са поради различни дефиниции на абнормна бъбречна анатомия и инкомплетна коралиформена литиаза. [11] В проучването
си върху 166 пациенти, авторите установяват сигнификанта корелация между GSS и ефективността на
PCNL, използвайки 3 различни дефиниции за ефективност, но не установяват корелация с честотата на
постоперативните усложнения.
Vicentini et al. също прилагат класификацията на

РЕЗУЛТАТИ
От 477 пациенти, при 15 беше извършена PCNL
на конкременти в бъбрека двустранно, а при 3 – на
рецидивен конкремент след PCNL в същия бъбрек.
Средната възраст на пациентите беше 49.1±13.2 години. 184 конкремента (37.2%) бяха класифицирани
като GS1, 120 (24.2%) като GS2, 50 (10.1%) като GS3 и
141 (28.5%) – като GS4. GS1 (n=184) включваше 172
конкремента в легенчето на бъбрека, 3 конкремента
в средна и 9 конкремента в долна група чашки. GS2
(n=120) включваше 104 множествени конкременти
и 16 солитарни конкремента в бъбреци с абнормна анатомия. GS3 включваше (n=50) 35 инкомплетни коралиформени конкременти и 15 множествени
конкременти в бъбреци с абнормна анатомия. GS4
(n=141) включваше 140 комплетни коралиформени
конкременти и 1 пациент със солитарен конкремент
и лезия на гръбначния мозък.
Демографските характеристики на пациентите по
GS групи са представени на таблица 1.
Общата ефективност на PCNL след една процедура определена чрез обзорна рентенография и
ехография беше 81.6%. Най-висока беше ефективността в GS1 групата, а най-ниска – в GS4 (p=0.000)
(Таблица 2).

ОБСЪЖДАНЕ
Перкутанната нефролитотрипсия е стандартен хирургичен метод за лечение на големи по обем и комплексни конкременти в бъбрека. [1] Ефективността
на PCNL е пряко зависима от множество фактори от
страна на конкремента (размер, обем, локализация)
и морфологията на кухинната система на бъбрека. [79] Въпреки, че факторите влияещи върху резултатите
на PCNL са добре проучени и оперативната техника
е усъвършенствана през последните 30 години, все
още няма стандартизиран метод за предоперативна
17
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Таблица 1. Демографски характеристики на пациентите по GS групи
GS1

GS2

GS3

GS4

p-value

50.5±13.1

50.3±11.8

50.0±14.3

45.8±13.8

0.226

58.2%/41.8%

63.3%/36.7%

44%/56%

34.8%/65.2%

0.000

25.4±3.0

25.8±4.2

25.2±1.8

25.9±4.6

0.050

42.9%
52.7%
4.4%

40.8%
53.3%
5.8%

50.0%
50.0%
0%

50.4%
42.6%
7.1%

0.244

24.5%

45.0%

30.0%

29.1%

0.020

27.9±8.5

39.6±13.2

36.8±10.6

54.6±18.5

0.000

GS1

GS2

GS3

GS4

p-value

Ефективност след една процедура (n, %)

98.9%

79.2%

84.0%

60.3%

0.000

Ефективност на 3ти следоперативен месец (n, %)

99.5%

86.6%

92.0%

77.9%

0.000

46.1±9.8

55.9±13.2

55.6±10.4

64.3±10.9

0.000

Възраст (години±SD)
Пол (мъже/жени)
BMI (kg/m2±SD)
АSA клас
• I
• II
• III
Предшестващи манипулации за лечение на
уролитиаза (n,%)
Среден размер на конкремента (mm)

Таблица 2. Резултати

Средно оперативно време (min±SD)
Лечение на остатъчни фрагменти (n, %)
• SWL
• RIRS
Допълнителни процедури (n, %)
• Stent JJ
• URS

0%
0%

12.5%
0%

8.0%
0%

25.5%
2.1%

0.000

2.2%
0%

3.3%
0%

2.0%
0%

5.0%
2.1%

0.127

Хемотрансфузия (n, %)

1.1%

2.5%

0%

2.8%

0.456

Усложнения (n,%)
• Clavien I
• Clavien II
• Clavien IIIa
• Clavien IIIb
• Clavien IVa
• Clavien IVb
• Clavien V

5.4%
0.5%
2.2%
1.1%
0.5%
0%
0%

5.8%
1.7%
3.3%
0.8%
0.8%
0%
0%

18.0%
2.0%
2.0%
0%
0%
0%
0%

14.2%
2.1%
9.9%
1.4%
0.7%
0%
0.7%
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GSS при 155 бъбречни единици и установяват намаляване на ефективността на PCNL с нарастване на GS
класа– GS1 – 95.2%, GS2 – 79.5%, GS3 – 59.5%, и GS4
– 40.7%; р<0.001. Авторите установяват и нарастване на честотата на постоперативни усложнения при
увеличаване на GS класа – от 4.8% при GS1 до 44.4%
при GS4. Заключението им е, че GSS е удобен и лесен
метод за предсказване на очакваната ефективност
на PCNL след една процедура при планиране на хирургичната стратегия при перкутанна бъбречна хирургия. [15]
Подобни резултати установяват и Mandal et al. при
анализа на 278 PCNL процедури. [16] Sfoungaristos et
al. също прилагат GSS в серия от 282 пациенти и доказват сигнификантна корелация на GSS с ефективността на PCNL (р<0.001) и честотата на постоперативни усложнения (r=0.025). [17]
В настоящето проучване приложихме GSS при
495 бъбречни единици. Всички конкременти бяха
класифицирани от един и същ уролог на базата на
предоперативната венозна урография или компютърна томография. Ефективността на PCNL беше дефинирана като липса на остатъчни фрагменти или
наличието на остатъчни фрагменти с размери под 4
мм на контролните образни изследвания (обзорна
рентгенография и ехография). Ефективността след
една процедура в GS1 беше 98.9%, в GS2 – 79.2%, в
GS3 – 84% и в GS4 – 60.3%. По-високата ефективност
на PCNL в GS3 спрямо GS2 обясняваме с по-ниската
честота на множествена литиаза в бъбрек с абнормна анатомия и по-високата честота на инкомплетни коралиформени конкременти в долния полюс
на бъбрека в тази група пациенти. Сравнителният
анализ на интраоперативните характеристики между четирите групи пациенти показа нарастване на
оперативното време, необходимостта от допълнителни процедури и постоператините усложнения с
нарастването на GSS, подобно на докладваните в литературата проучвания.
Отчитаме, че настоящето проучване има някои
лимитиращи фактори. Предоперативното категоризиране на конкрементите в нашата серия пациенти
е направена на базата на венозна урография или
компютърна томография при различните пациенти,
изследвания с различна чувствителност и специфичност. Освен това класификацията е направена
от един уролог, което не позволява определянето

на степента на съгласуваност между различните наблюдатели при субективната оценка на дадения показател.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Guy’s stone score е лесна за приложение в клиничната практика система за предоперативна класификация на конкрементите и предсказване на очакваната ефективност на PCNL. Резултатите от това
проучване показаха сигнификантна предиктивна
стойност на Guy’s stone score в изследваната група
пациенти.
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Лапароскопска трансперитонеална
декортикация на бъбречни кисти
Н. Михайлов, Д. Шишков, В. Павлов, К. Марудов
Урологична клиника, МБАЛ „Пловдив“ , Пловдив

Transperitoneal laparoscopic
decortication of renal cysts

N. Michailov. D. Shishkov, V. Pavlov, K. Marudov

РЮЗЮМЕ

ABSTRACT

Цел: Да представим нашия опит за лечение на симптоматични бъбречни кисти с
трансперитонеална лапароскопска декортикация, тъй като има много начини на
лечение, всеки със своите предимства и недостатъци.
Материали и методи: Проследихме 47 пациента в 7 годишен период – 2008 –
2015 година, като 7 от тях бяха с предшестваща перкутанна аспирация. Средната
възраст на пациентите 51 (24 – 68) години. Жените в изследването бяха 26, мъжете
21. Кисти в ляв бъбрек – 26; в десен бъбрек – 17; двустранно в двата бъбрека
4. Всички болни бяха оперирани посредством трансперитонеална лапароскопска
декортикация на кистата.
Резултати: При нито един от оперираните болни не се стигна до интраоперативни
усложнения и нужда от кръвопреливане. Нямахме също така и нито едно периили постоперативно усложнение.
Изводи: Лапароскопската декортикация на симптоматичните бъбречни кисти,
може да бъде стандарт за лечението им.
Клучови думи: Ренални кисти, Лапароскопия;

Objective: To present our experience in the treatment of symptomatic renal cysts with
transperitoneal laparoscopic decortication , as there are many treatments , each with its
advantages and disadvantages.
Materials and Methods: We followed 47 patients in 7 years– from 2008 to 2015 year,
7 of them with previous percutaneous aspiration. The average age of the patients was 51
( 24-68 ) years. Women in the study were 26, the men were 21. Cysts in the left kidney–
26; in the right kidney– 17; bilaterally in both kidneys 4. All patients were operated via
transperitoneal laparoscopic decortication of the cyst .
Results: None of the operated patients had any intraoperative complications or need of
transfusions . We also had no peri- or post-operative complications.
Conclusions: The Laparoscopic decortication of symptomatic renal cysts can be a standard for their treatment.
Кeywords: Renal cysts, Laparoscopy ;

Clinic of Urology, MBAL “Plovdiv”, Plovdiv

ВЪВЕДЕНИЕ

TT Клас III – Сложни кисти с много калцификати,
септи и задебеляване на стената;
TT Клас IV – Кисти с неправилни очертания, задебелена стена, много калцификати и наличие на
нехомогенни структури във вътрешността.
При кистите от клас III и IV има повишен риск за
развитие на бъбречноклетъчен карцином. При клас III
тя е от 30 до 60%, а при клас IV – над 90 %.
Простите кисти рядко изискват хирургична намеса.
Показанията за нея са: големина на кистата над 5 см;
хронична болка в лумбална област; хидронефроза–
причинена от притискане на пиелокаликсната система
от кистата; клас III и IV по Bosniak (приблизително 50 %
от клас III кистични бъбречни лезии са злокачествени);

При около една трета от хората над петдесет годишна възраст се срещат кистични лезии на едниния
или на двата бъбрека едновременно. Те биват разположени дифузно из целия бъбречен паренхим или ангажират само един от неговите сегменти.1
През 1997 година Bosniak създава класификация,
която се основава на рентгенологични критерии и
позволява оценка на риска от малигненост.2
TT Клас I – Прости кисти с гладки очертания и
бистро съдържимо, без калцификати и септи;
TT Клас II – Кисти с наличие са минимални септации и калцификати;
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хронични инфекции, резистентни на консервативно
лечение; хеморагия вътре в кистата и руптура.
Когато доброкачествена солитарна киста причинява застой в пиелокаликсната система, артериална
хипертония или хронична болка в лумбална област,
може да се извърши перкутанна пункция на кистата
под ехографски контрол.
Прилагането на склерозиращ агент след аспирацията на кистичното съдържимо е показано след рецидив при предхождащи една или повече пункции. В
практиката като склерозиращи агенти са използвани
глюкоза, фенол, йодхендилат, аминоглюкозиди, тетрациклини, абсолютен алкохол, бисмут фосфат, но никой
от тях не е показал достатъчно окуражителни резултати и затова вече са изоставени
Перкутанната пункция с или без инсталиране на
склерозиращ агент не е особено ефективен метод в
дългосрочен план, поради високата честота на рецидиви. Отворената операция и лапароскопската
кистичнa декортикация са най-ефективните методи
на лечение. Най–често при отворена операция се
прави декортикация – стените на кистата се резицират и ръбовете се обшиват. Възможна е и електрокоагулация на основата. Енуклеацията (кистектомия) и
парциалната резекция на бъбрека се прилагат рядко
в съвременната урологична практика. При съмнение
за злокачествен процес е уместно изпращането на
гефрир и при положителен резултат да се пристъпи
към нефректомия.

Табл. 1. Основни параметри, характеризиращи пациентите,
бъбречните кисти и използвания оперативен метод.
ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ:

СТОЙНОСТ:

Средна възрастна пациентите– години

51 (24 – 68)

Пол:
• мъже
• жени
Средният ехографски размер на бъбречните
кисти
Основни индикации за оперативно лечение,
бр. (%)
• Болка
• Хематурия
• Инфекции
• Хипертония
• Обструкция
Локализация: (брой)
• ляв бъбрек
• десен бъбрек
• двустранно
• периферна
• перипелвична
Класификация по Bosniak (брой)
• Клас I
• Клас II
Среден аспирационен обем на кистата, (мл.)

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ:

43 (91,48%)
2 (4,25%)
3 (6,36%)
4 (8.50%)
2 (4.25%)
26
17
4
46
5
47
4
380 (120 – 1250)

Средно оперативно време, (мин)

58 (35 – 105)

Средна оперативна кръвозагуба, (мл.)

40 (20 – 100)

Среден болничен престой, (дни)

Пациенти
Проследихме 47 пациента в 7 годишен период, от
2008 до 2015 година, като 7 от тях бяха с предшестваща перкутанна аспирация на кистата. Средната възраст на пациентите беше 51 години (от 24 до 68 години). Жените в изследването бяха 26, мъжете 21. Кисти
в ляв бъбрек – 26; в десен бъбрек – 17; двустранно в
двата бъбрека 4. Средният ехографски размер на бъбречните кисти беше 9,8 cm (7.5 – 17 cm). Средният
аспирационен обем на кистата беше 380 ml Основният клиничен симптом, който беше и показание за оперативно лечение беше болка в съответната лумбална
област при 91% от болните. Диагнозата бе поставяна с
ехография, венозна урография и КТ изследване с контраст, за разпознаване на евентуална комуникация
между кистата и пиелокаликсната система на бъбрека.

21 (44,68%)
26 (55,31%)
9,8см (7,5 – 17)

5 (3 – 7)

Среден период на проследяване, (месеци)

38 (4 – 72)

Терапевтичен успех, бр. (%)

48 (94,11%)

Рецидиви, бр. (%)

3 (5,88%)

ПРЕДОПЕРАТИВНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ:
Предоперативното изследване на пациентите
включва: анамнеза, физикален преглед, лабораторни изследвания, образни изследвания – ехография,
венозна урография или компютърна томография и
оценка на анестезиологичния риск по АSA.
Всички пациенти бяха хоспитализирани един ден
преди операцията и при всички беше започнато антибиотично лечение и тромбоемболична профилактика
с ниско молекулярен хепарин
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ОПЕРАТИВНА ТЕХНИКА

та и без да се засяга бъбречния паренхим.
Следва щателен оглед на коремната кухина и въвеждане на контактен полиетиленов дрен (14-16 Fr.).
Проследяването на пациентите включва клиничен
преглед и бъбречна ехография, на 3-месечни интервали в продължение на 1 година, а след това веднъж
годишно.

Оперативната интервенция се извършва под обща
интубационна анестезия, пациентът поставя в положение по гръб, като в зависимост от това, от коя страна се работи, таза и гръдния кош се повдигат под ъгъл
спрямо хоризонталата от +30°.
След супраумбиликална кожна инцизия, извършена на около 2-3 см встрани и над пъпа, в близост до
латералната граница на m. rectus abdominis, в коремната кухина се въвежда иглата на Veres и се създава
пневмоперитонеум. През същия разрез се въвежда
първия 10 mm троакар за камерата с оптика от 30°.
Вторият троакар, със същият размер – 10mm, се въвежда под оптичен контрол на 5-7 см латерално от
първия порт. Третият 5 mm троакар се поставя на 2
cm медиално и над spina iliaca superior anterior при
работа в дясно или на 2 см под ребрената дъга в близост до латералната граница на m. rectus abdominis
при работа в ляво. Четвъртият троакар се въвежда на
отстояние 10 cm от първия, в зависимост от това, от
коя страна се работи – в дясно над spina iliaca superior
anterior, а в ляво под ребрената дъга.
След оглед на коремната кухина, идентифициране
на основните анатомични маркери, се извършва локализиране на бъбречната киста. В повечето случаи тя
веднага се появява в зрителното поле, като син купол,
стърчащ над повърхността на бъбрека
В някои случаи се налага първоначално да се инцизира задния перитонеален лист, с последваща мобилизация на дебелото черво в медиална посока, за
да се създаде достъп до бъбрека, а в други, особено
при кисти с по-големи размери, такава мобилизация
не бе необходима. Отпрепарирането на кистата става
по тъп и остър начин с използването на граспер и монополарна ножица или хармоничен скалпел.
След отпрепариране на купола на кистата, тя се
пунктира с дебела игла, а съдържимото и се аспирира.
При суспектни образни и/или клинични данни за
малигнен процес, аспирираната течност се изпраща
за цитопатологичен анализ. След пълно изпразване на
кистата и щателен оглед на вътрешността и за изключване на неопластичен процес, стената и се ексцизира
с монополарната ножица на разстояние около 5 mm
от бъбречния паренхим. Материалът задължително
се изпраща за окончателно патохистологично изследване. Хемостаза се извършва с електрокаутеризация
само по ръба на кистата, понякога се обгаря и основа-

РЕЗУЛТАТИ
Всички болни бяха оперирани посредством
трансперитонеална лапароскопска декортикация на
кистата. Не се наблюдаваха интраоперативни усложнения и не се наложи извършване на кръвопреливане. Не се наблюдаваха пери- или постоперативни
усложнения.
Средното оперативно време беше 58 min. (от 35 до
105 min), а средната оперативна кръвозагуба – 40 ml
(от 20 до 100 ml). Антибиотично лечение се започва
един ден преди оперативното лечение, пациентите се
нуждаеха от обезболяване само през първите 24 часа
следоперативно. Полиетиленовите дренове обикновено се свалят на първия ден след операцията. Средният болничен престой беше 5 дни (от 3 до 7 дни).
Всички пациенти имаха негативни цитологични и
хистологични находки за злокачествено заболяване.
Болните се проследяваха следоперативно от 4
до 72 мес. (средно – 38 мес.). Само при 3 от болните
(5,88%) бе установен рецидив на кистата след операцията, съответно на 1.5, 3 и 5 година

ОБСЪЖДАНЕ
Бъбречните кисти могат да бъдат вродени и по-често придобити. Повечето пациенти с прости бъбречни
кисти (90-95%) са безсимптомни, често се откриват
случайно и оперативна намеса не е необходима. Тя
става необходима едва с нарастване на кистата и поява на симптоматика – болка, хематурия, бъбречна
обструкция, рецидивиращи уроинфекции, руптура на
кистата, хипертония.
Лечението на простите бъбречни кисти обикновено се фокусира върху контрола на симптомите и
последващи усложнения. Преди въвеждането на лапароскопската декортикация, иглената аспирация, с
или без инстилиране на склерозиращи агенти, е била
първа линия за лечение и диагностика. Тази процедура на лечение представя висок процент рецидиви
след аспирация и склерозиране на кисти (40-100%),
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за разлика от докладвания успех на лапароскопската декортикация, която се движи в границите на 90 –
100% 4, 5, 6.
Лапароскопският подход към бъбречните кисти е
описан чрез трансперитонеален и ретроперитонеален метод. Повечето лекари предпочитат трансперитонеалния подход. Предимствата му се изразяват
в това, че при ретроперитонеалния подход е ограничено работното пространство, което от своя страна
може да доведе до проблеми с ориентацията и видимността. Въпреки очевидните си предимства, трансперитонеалния подход има и потенциални недостатъци
– изисква солиден технически опит и крие риск от
нараняване на коремни органи и/или кръвоносни
съдове. Най- важното предимство на ретроперитонеалния подход е минималния риск от нараняване на
коремните органи, урином и съответно при проява на
хематом, той остава ораничен в ретроперитонеума.3
Лапароскопскота декортикация на прости бъбречни кисти е високо ефективен, безопасен и минимално
инвазивен метод за лечение. Минималната кръвозагуба, краткия болничен престой и бързото следоперативно възстановяване са значими предимства на
лапароскопската трансперитонеална декортикация.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Лапароскопската декортикация на симптоматичните бъбречни кисти е миниинвазивен, високоефективен и безопасен метод за лечение на симптоматичните бъбречни кисти. Минималната постоперативна
болка, краткият болничен и възстановителен период,
високият терапевтичен успех, с право го определят
като хирургичен метод на избор с висока успеваемост.
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РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

Чернодробната резекция се приема за един от най-ефективните лечебни подходи
сред различните терапевтични стратегии при хепатоцелуларния карцином. Основен фактор детерминиращ дългосрочните резултати е адекватният подбор на
пациентите.
Цел на настоящото проучване е да се дефинират рамките на хирургичната ефективност и да се обобщят използваните хирургични похвати.
Проследени са 111 последователни пациенти с хепатоцелуларен карцином оперирани в клиниката за период от 8 години. Анализирани извършените са 74 радикални резекции. Дефинирани са чернодробната функция, статусът на чернодробния паренхим, остатъчния чернодробен обем. В допълнение към стандартните
чернодробни резекции, са осъществени 10 асоциирани резекции, две големи анатомични резекции комбинирани с радиофреквентна аблация, четири десни хепатектомии след лигатура на десния клон на вена порте.
Най-честата причина за нерезектабилност в нашата група е недостатъчният бъдещ
остатъчен паренхим – поради недостатъчен обем при здрав паренхим (32,9%)
или поради лошо качество на паренхима (27,9%). Дългосрочните резултати постигнати след приложението на агресивен хирургичен подход са повече от задоволителни, имайки предвид напредналия стадии на заболяването – средна преживяемост между 30,4 и 40,2 месеца.
Чернодробната резекция трябва да бъде първи избор при пациенти със запазена
чернодробна функция и ограничено заболяване. Като основни нейни предимства
могат да бъдат посочени възможността за незабавното й приложение, независимо от размера на тумора, ниският морбидитет и морталитет, и не на последно
място възможността за хистологична и генетична оценка на препарата.

Currently the liver resection is accepted as one of the most effective curative approaches
in patients with hepatocellular carcinoma. The most important factor determining long
term results is the proper patient selection.
The aim of the presented study is to define the limits of surgical approaches and to present the cureently used ones.
One hundred and eleven consecutive patients with HCC who underwent operative treatment in our department for a period of 8 years were evaluated. Wide analysys of the
perfomed 74 radical resections was made. Liver function, the stage of underlying disease
and the future liver remnant were defined. Ten associated resections, two major hepatectomies combined wiht RFA and four right hepatectomies after ligation of the right branch
of the portal vein were made aditionally to the standrad surgical resections.
The most common reason for unresectability in the presented group is insufficient remnant parenchyma – due to the low volume (32,9%) or due to the underlying disease with
low functional quality of future liver remnant (27,9%). The long-term results reached
after application of aggressive surgical approaches are quite satisfactory, considering the
advanced stage of the disease – median survival between 30,4 and 40,2 months.
The liver resection should be the first choice in HCC patients presented with normal functional capacity and limited disease. As most relevant advantages of this approach could
be pointed the possibility of immediate application, despite of the tumor size, low morbidity and mortality levels, and last but not least the opportunity for histo-pathological
and genetic examination of the resected specimen.
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ВЪВЕДЕНИЕ

ради факта, че интраоперативната ехография може
да доведе до установяване на нови огнища в 15% до
30% от случаите, въпреки че около две трети от тези
новoобразувания са бенигнени [9,10]. Makuuchi и съавт. предлагат резекцията да обхваща освен тумора и
сегментните или субсегментните портални вени (анатомична резекция) поради възможността от туморна дисеминация [11]. Предвид широките вариации в
анатомията на клоновете на порталната вена, интраоперативата ехография е ключова за правилното определяне на сегментните граници и реализирането
на анатомичната резекция. Теоретичното предимство
на анатомичната пред неанатомичната резекция е
представено при две големи проучвания, които демонстрират, че анатомичната резекция е независим
фактор, определящ както общата, така и свободната
от заболеваемост, преживяемост [12,13]. В допълнение, определянето на резекционната линия под
ехографски контрол е свързано с нива на тежките усложнения и морталитета, клонящи към нула [14, 15].
В Азиатските страни, където честотата на НСС е висока, около 10-15% от новодиагностицираните пациенти могат да бъдат подложени на резекция, докато в
Европа този процент е по-нисък– от 5 до 15%. Имайки предвид, че преобладаващата част от пациентите
в европейските страни и Америка развиват НСС на
базата на подлежаща цироза, от ключово значение
за резектабилността са функционалните възможности на чернодробния остатък. Резекция най-често се
прилага при пациенти с Child-Pugh скор ≤6 (Child
клас А) [16]. Оперативна интервенция е възможна и
при пациенти с Child B цироза, но преживяемостта
е по-ниска, сравнено с чернодронната трансплантация, поради което последната трябва да се приема
като по-добра опция в тези случаи [17].

Чернодробната резекция се приема за един от
най-ефективните лечебни подходи сред различните
терапевтични стратегии при хепатоцелуларния карцином. Основен фактор, определящ морбидитета,
морталитета и дългосрочния резултат от чернодробната резекция, е адекватният подбор на пациентите.
Изборът на терапевтичен подход зависи преди всичко от стадия на тумора и функционалното състояние
на черния дроб, тъй като при преобладаващата част
от пациентите с хепатоцелуларен карцином се установява и подлежащо хронично чернодробно заболяване [1]. Рискът при оперативното лечение е по-голям
в сравнение с този при перкутанната аблация или
трансартериалната хемоемболизация (ТАСЕ) поради
отстраняването на функциониращ чернодробен паренхим. Ето защо, точното определяне тежестта на циротичното заболяване и функционалните резерви на
черния дроб е ключово за добрия подбор на подходящи за чернодробна резекция пациенти. Въпреки че
при директното сравнение на потенциално лечебните методики резултатите са предварително повлияни
от различията в профила на пациентите, хепатектомията осигурява по-добри резултати в сравнение с ТАСЕ
и ТАI (средна преживяемост между 3,5 и 10,2 месеца)
[2,3], радиотерапията и аблацията (средна преживяемост не повече от 11 месеца) [4,5], както и от нехирургично мултимодално лечение (средна преживяемост
между 5,3 и 8,4 месеца) [6-8].
Въпреки че терминът “резектабилност” е субективно понятие и в голяма степен зависи от опита и възможностите на хирурга, той трябва да се базира на
ясни критерии с цел постигане на оптимални и сравними резултати. Три основни показателя са критични
при оценяването на даден пациент с оглед провеждането на хирургично лечение: общ статус, чернодробна функция и характеристика на тумора. При определяне на резектабилността трябва да се отчете както
анатомичният субстрат– техническата възможност за
реализиране на резекцията, така и функционалният
аспект– след резекцията да остане адекватно функциониращ чернодробен остатък.
Целта на хирургичния подход е оптимална в онкологично отношение резекция (чиста резекционна линия), съпроводена с максимално запазване на
незасегнатия чернодробен паренхим. Интраоперативното стадиране е от изключително значение по-

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Анализирани са 111 последователни пациенти с
хепатоцелуларен карцином оперирани в Клиниката
по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология на Военно-медицинска академия за периода януари 2004 г. – март 2012 година. Средната
възраст на групата пациенти е 57,7 години, варираща
от 2 до 78 години (SD=13,2). При 74 от тях е осъществена радикална оперативна интервенция, а при 37 –
хирургична експлорация или мултимодален подход,
целящ радикално лечение в бъдеще. Пациентите, ле26
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Фигура 1. Честота и спектър на придружаващите заболявания при изследваната група от 111 пациенти с хепатоцелуларен карцином
кувaни от 2009 до 2012 година (n=38), са проследени
проспективно, а тези между 2004 и 2008 година, включително– ретроспективно (n=73). Преживяемостта е
отчетена при регулярни контролни прегледи и според официални данни от Националния раков регистър.
В разглежданата група от 111 пациенти делът на
болните с вирусен хепатит е 40,5% (n=45) (фиг. 1). Преобладават случаите с хепатит В – 29,7% (n=33), срещу
10,8% (n=12) с хепатит С. Прави впечатление, че при
средна давност на заболяването от 73,6 (SD=71,1, медиана– 60 месеца) месеца за пациентите с хепатит С
и 207,7 (SD=130,3, медиана– 216 месеца) месеца за
пациентите с хепатит В, само 5 от тях са получавали
специфично противовирусно лечение.
Преобладаващата част от пациентите са били с
напълно компенсирана чернодробна функция преди
извършването на плановата оперативна интервенция
– 84,7% (n=94) от пациентите са Child A, а останалите
15,3% (n=17) са били стадирани предоперативно като
Child B. Шест от пациентите, стадирани като Child B,
са претърпели радикална резекция. MELD скор е изчислен при всички пациенти, средната му стойност
за общата група е 8,58, варираща от 6 до 16, SD=2,33,
с медиана 8. Преобладаващата част от пациентите са
с MELD скор, по-нисък от 10 (фиг. 2). При пациентите
с хистологично верифицирана високостепенна чернодробна фиброза или цироза средната стойност на
MELD скора е по-висока: 9,46 (SD=2,46, с медиана 9).

Същата тенденция се наблюдава и при групата пациенти с хепатит В или С – средна стойност на MELD
9,28, SD=2,47, с медиана 9.

РЕЗУЛТАТИ
Причините за нерезектабилност най-общо могат
да се обобщят в следните групи: екстрахепатално
разпространение, мулти-фокалност, недостатъчен паренхим и технически съображения (фиг. 3).
Осъществени са 37 големи чернодробни резекции, като в два от случаите резекцията е комбинирана с интраоперативна термоаблация на единични
лезии за пълен контрол върху заболяването. Най-голям е броят на десните хемихепатектомии– 24, следван от левите – 7 и трисегментектомиите – 6 (фиг. 4).
Разширени хепатектомии са извършени при 6 пациенти – пет десни хепатектомии плюс Sg4 и една лява
хепатектомия плюс Sg1. Асоциирани резекции на
други органи и структури са осъществени при 10 от
пациентите. В 4 от случаите– изолирана резекция на
вена кава инфериор, 1 случай с резекция на вена кава
инфериор, комбинирана с резекция на десен надбъбрек и 5 случая с резекция на други органи и структури (табл. 1). С цел ограничаване на кръвозагубата са
използвани различни техники за вакуларен контрол:
1. Клампаж на аферентния кръвоток (Pringle-маньовър) при 28 пациенти (75,7%), като средната продължителност на клампажа е била 38,8 min, варираща от
15 до 70 min, SD= 16,05, с медиана 45 min; 2. Селекти27

ÅÍÄÎÓÐÎËÎÃÈß È
MÈÍÈÌÀËÍÎ ÈÍÂÀÇÈÂÍÀ
ÕÈÐÓÐÃÈß

ГОДИНА 4 • БРОЙ 1 • АПРИЛ 2016 / VOLUME 4 • ISSUE 1 • APRIL 2016

вен „инфлоу” клампаж– при 23 пациенти (62,2%), като
18 пъти е бил комбиниран с Pringle маньовър, а в 5
от случаите е използван като самостоятелен метод за
аферентен контрол с цел намаляване на исхемията
на остатъчния чернодробен паренхим; 3. При шест
(16,2%) пациенти (петима с дясна хемихепатектомия
и един с лява) е използван селективен контрол на
еферентния ток – с турникет се оклузира дясната или
стволът на средната и лява хепатални вени; 4. Тотално
съдово изключване е осъществено при трима от пациентите с асоциирана резекция на вена кава инфериор. Средният диаметър на отстранените тумори е
11,25 cm, вариращ от 1,5 до 28 cm, SD=5,14, с медиана
10,8 cm. Мултинодуларност е установена при 14 от
пациентите (37,8%), като средният брой на нодулите
е бил 3,8, вариращ от 2 до 11, SD=2,27, с медиана 3 нодула. При един от пациентите е установено интрахепатално метастазиране. Туморът е бил с оформена
капсула при 22 от пациентите (59,5%), като централна
некроза е наблюдавана при 29 от случаите (78,4%).
Висок е процентът на микроваскуларната (64,9%) и
макроваскуларната инвазия (56,8%). Следоперативни
усложнения са наблюдавани при 59,5% (n=22) от пациентите, но в преобладаващата си част те са първа
и втора степен по класификацията на Dindo-Clavien
(фиг. 5), по-сериозни усложнения са установени само
при 10,8% (n=4) от пациентите, а в един случай е налице летален изход след дясна хемихепатектомия.
В изследваната серия са извършени 34 малки чернодробни резекции. Сигнификантно по-висок е броят
на болните с хепатит: 14 пациенти (41,2%) с хепатит B
и 7 пациенти (20,6%) с хепатит C. Също така, по-висок
е и процентът на пациентите с фиброза или цироза на
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Фигура 2. Процентно разпределение на общата група пациенти с хепатоцелуларен карцином (n=111) според техния MELD скор
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Фигура 3. Причини за нерезектабилност в изследваната група пациенти
с хепатоцелуларен карцином
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Фигура 5. Степен на тежест на наблюдаваните усложнения по класификацията на Dindo-Clavien (усложненията от степени IIIb, IVb и V са установени
при един от пациентите с дясна хемихепатектомия)

Фигура 4. Видове големи чернодробни резекции
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Таблица 1. Преглед на пациентите с асоциирани резекции
Пациент

Асоциирана резекция

No/година

Пол

Възраст

14/2005

ж

70

25/2006

ж

26/2006

Чернодробна резекция

IVC

Друг орган

дясна хепатектомия

парциална
тангенциална– сутура

не

51

разширена дясна
хепатектомия + Sg4

не

холедох– хепатико-синистро йеюноанастомоза

ж

65

дясна хепатектомия

парциална
тангенциална– сутура

не

63/2008

ж

70

разширена дясна
хепатектомия + Sg4

не

десен надбъбрек

70/2008

ж

51

разширена дясна
хепатектомия + Sg4

парциална
тангенциална– пластика
с пач

десен надбъбрек

80/2009

ж

58

разширена дясна
хепатектомия + Sg4

не

вена порте и дуктус хепатикус– Т-Т портална
анастомоза и хепатико-синистро йеюноанастомоза

84/2009

м

60

дясна хепатектомия

не

десен бъбрек и надбъбрек

92/2010

ж

60

дясна хепатектомия

не

десен диафрагмален купол– сутура

105/2011

ж

65

дясна хепатектомия

107/2012

ж

46

дясна хепатектомия

парциална
тангенциална– сутура
парциална
тангенциална– пластика
с пач

остатъчния паренхим – 61,8% (n=21). В 27 от случаите
резекциите покриват напълно анатомичния план на
отстранените сегменти с прекъсване на сегментните
портални съдове, а при 7 пациенти са осъществени
атипични резекции. В девет от случаите е използван
лапароскопски достъп. Следоперативни усложнения
са наблюдавани при 38,2% (n=13) от пациентите, но те
са основно първа и втора степен по класификацията
на Dindo-Clavien. В нито един случай не се е наложила
оперативна ревизия.
Лигиране на десния клон на порталната вена
е избраната терапевтична стратегия при седем от
първично нерезектабилните пациенти – двама мъже
и пет жени на средна възраст 61,1 години, SD=3,5, с
медиана 63,5 години. Причина за нерезектабилност
при всички от пациентите е недостатъчен остатъчен
чернодробен парехим, като при една от пациентките
той е комбиниран с лошо качество на потенциалния

не
не

остатъчен парехим. При шест от пациентите е налице единичен нодул, а при един– два туморни нодула.
Макроваскуларна инвазия е регистрирана в шест
случая. При пет от пациентите лигирането на десния
клон на порталната вена е осъществено с лапаротомия, докато при двама е използван лапароскопски
достъп. Всички пациенти са преоценени с контрастно усилена компютърна томография и волуметрия
на 4-та седмица след осъществяването на лигатурата.
След приложение на този подход са извършени четири успешни радикални резекции, резюмирани в таблица 2. При останалите трима пациенти не е наблюдавана адекватна хипертрофия на остатъчния паренхим
(n=2) или е установена прогресия на заболяването
(n=1). При нито един от пациентите оперативното лигиране на десния клон на порталната вена не се асоциира със следоперативни усложнения, независимо
от достъпа.
29
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Таблица 2. Пациенти с успешно осъществена двуетапна чернодробна резекция след лигиране на десния клон на порталната вена
Пациент
♂ / 61 год.
♀ / 51 год.
♀/ 68 год.
Показател
(п1)
(п2)
(п3)
Хепатит
не
не
не
Фиброза
F0
F0
F0
Причина за нерезектабилност Недостатъчен обем
Недостатъчен обем
Недостатъчен обем
Вид на лигатурата
Отворена
Отворена
Лапароскопска
Интервал до резекцията
38
40
38
(дни)
Достъп
Бисубкостален
Бисубкостален
Mercedes
Операция
Дясна хепатектомия Разширена дясна хепатектомия Дясна хепатектомия
Асоциирана резекция
не
IVC (пластика с пач) + надбъбрек
не
Pringle (min)
Да, 32
Да, 27
Да, 45
Кръвозагуба (ml)
450
300
350
Оперативно време (min)
185
300
185
Преходна ЧД недостатъчност,
Преходна ЧД
Усложнения
интраабдомина-лен абсцес,
Плеврален излив
недоста-тъчност
сепсис, плеврален излив
Общ болничен престой (дни)
11+9=20
4+34=38
1+10=11
Преживяемост (мес)
25
37
54/жива

ОБСЪЖДАНЕ

♀/ 60 год.
(п4)
да/HBV
F0
Недостатъчен обем
Лапароскопска
58
Mercedes
Дясна хепатектомия
Дясна диафрагма
Да, 63
1300
170
Аритмия
3+9=12
22

тично транформиран черен дроб – 50,5% (n=56). При
десет от пациентите е налице хроничен хепатит В, а
при един HCV-инфекция. Друг характерен момент е
преобладаването на жените при тази група, съотношението мъже:жени е 1:1,5.
Повечето хепатоцелуларни карциноми обаче се
развиват на фона на подлежащо хронично чернодробно заболяване или чернодробна цироза. Това
често води до редукция на функциониращия чернодробен паренхим и сериозни промени в порталния
кръвоток. При тези пациенти е важно да се направи
точна оценка на чернодробната функция с оглед избягване на следоперативната чернодробна недостатъчност и минимизиране на смъртността. Понастоящем извършването на чернодробна резекция при
пациенти с развита цироза се препоръчва само при
запазена чернодробна функция [21,22]. Child-Pugh
скоровата система дава възможност за груба оценка на метаболитната активност и разделя пациентите само на две групи: такива с компенсирана цироза
(Child A) и с декомпенсирана цироза (Child B и Child
С). Скорошни изследвания обаче докладват за широки вариации на морталитета след хепатектомии при
пациенти, класифицирани като Child А [23-25]. В източно-азиатските страни са разработени по-сложни
количествени функционални тестове за прецизира-

При появата на HCC в незасегнат от цироза черен дроб диагнозата много често се поставя, когато
туморът нарастне значително и заболяването даде
клинична симптоматика. При липсата на дифузно заболяване, обхващащо и двата лоба, или на екстрахепатални метастази, въпреки големия туморен обем, е
индициран агресивен хирургичен подход. В подобна
ситуация е необходимо да се обмисли отстраняване
на тумора, тъй като тези пациенти обикновено са в
добро общо състояние, още повече, че резекцията
обикновено засяга много малък обем от функциониращ чернодробен паренхим. Въпреки че оперативното отстраняване на големите тумори се свързва с
по-ниско ниво на 5-годишна преживяемост (около
39%), в сравнение с туморите с размер <5 сm (около
70%), в днешно време то се асоциира с високо ниво
на сигурност и сигнификантно по-добри резултати в
сравнение с палиативните методики [18, 19]. Около
5% от карциномите в Европа и Северна Америка се
развиват на базата на нециротичен черен дроб, докато за далечния изток този процент може да нарастне
до 40% [20]. При анализ на разглежданата група от
111 пациенти с НСС се установява висок процент на
развитие на хепатоцелуларен карцином в нециро30
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Фигура 6. Разпределение по Child-Pugh
на изследваните пациенти, подложени на
оперативно лечение

Child B

не подбора на пациентите. През 1993 г. Makuuchi и
сътр. разработват алгоритъм за оценка, комбиниращ
стойностите на задръжката на ICG на 15та минута,
наличието или липсата на асцит и стойностите на
общия серумен билирубин [26]. В Европа и Северна
Америка обаче повишено внимание се обръща единствено на наличието на портална хипертония. J. Bruix
и съавт. провеждат проспективно проучване върху
29 пациента, резецирани по повод на хепатоцелуларен карцином и класифицирани предопертивно като
Child A [27]. При 15 от тях (51,7%) е установен hepatic
venous pressure gradient (HVPG), индиректен маркер
за портална хипертония, от ≥10 mm Hg. Единадесет
пациента от тази група са развили следоперативна
чернодробна декомпенсация. В друго изследване
е установено, че стойности на HVPG <10 mm Hg, са
свързани с по-висока 5-годишна преживяемост на
пациентите [16]. Тъй като възможността за точното измерване на HVPG е ограничена, при подбора на пациенти за чернодробна резекция се използват различни клинични белези, свидетелстващи за наличието на
портална хипертония – спленомегалия, формиране
на колатерална мрежа от порто-системни шънтове,
тромбоцитопения (Plt <100 000/mm3) и варици на
хранопровода [22]. През последните години беше
разработен и внедрен нов метод за прогнозиране на
заболеваемостта и смъртността след чернодробни
резекции – MELD-скор [23,28]. Въпреки че е създаден
с цел определяне на краткосрочната прогноза при
пациенти, подлежащи на TIPS, а в последствие през
2002 г. UNOS го внедрява при определяне приоритета
при пациентите, очакващи чернодробна трансплантация, редица проучвания показват, че той има много
добра ефективност при прогнозирането на заболеваемостта и смъртността при циротични пациенти,

подходящи за чернодробна резекция. Стойности на
MELD ≥9 маркират повишен риск за следоперативни
усложнения и смъртност [28]. В други проучвания е
доказано, че при пациенти с MELD <9 е налице понижен морбидитет и морталитет след чернодробна резекция за НСС [23]. Още повече, ако към критериите,
освен нисък MELD, се добави и размер на HCC <5 cm,
се наблюдава 5-годишна преживяемост, достигаща до
74%.
При изследванaта група решението за оперативно
лечение се е базирало на горепосочените критерии:
1. Всички, подложени на хирургично лечение, пациенти са били с добър пърформанс статус (0-1 или
80-100%); 2. Чернодробната функция е определяна
по Child-Pugh-класификацията. Преобладаващата
част от пациентите са класифицирани като Child A
– 84,7%, като при радикално оперираните този процент е малко по-висок – 89,2% (фиг. 6); 3. Туморното
натоварване е оценено съобразно Т-стадия по 7та
ревизия на TNM-класификацията. Като Т1 са стадирани 23 пациенти, Т2 – 18 пациенти, Т3а – 16 пациенти,
Т3b – 38 пациенти и като Т4 – останалите 16 пациенти.
Седемдесет и осем от всички пациенти, подложени на
оперативно лечение (70,3%), са били с тумор ≥5 cm,
като при радикално оперираните се запазва приблизително същият процент на големите туморни формации – 66,2% (n=49). При 62% от циротичните пациенти (n=34) е установен MELD скор ≤9. От тези данни
е видно, че по-голямата част от изследваната група с
НСС би трябвало без проблем да понесе радикално
оперативно лечение. При радикално оперираните
пациенти в Child B са осъществени 4 малки чернодробни резекции (3 сегментектомии и една атипична
резекция), 2 големи чернодробни резекции (дясна
хепатектомия и трисегментектомия), както и две чер31
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нодробни трансплантации.
От съществено значение при планирането на голяма чернодробна резекция е определянето обема
на бъдещия чернодробен остатък (FLR). FLR става основен фактор при дефиниране риска при голяма чернодробна резекция, заедно с функционалната диагностка и качественото изследване на коморбидитета
[29]. Все още е дискутабилно обаче, какъв индекс да
се използва за определяне на остатъчния чернодробен обем. Eвропейските и преобладаващата част от
японските автори използват актуалния чернодробен
обем, който представлява обемът на черния дроб,
измерен с КАТ, минус туморния обем [30-32], докато
Северно-американските автори използват основно
т.нар. „приблизителен прогнозен тотален обем”, при
който тоталният обем на черния дроб се изчислява
при всеки пациент с използването на формула, базирана на линейното нарастване на чернодробния
обем с нарастване на теглото или кожната повърхност, установено при здрави хора [33-35]. Скорошен
мета-анализ, оценяващ наличните формули за изчисляване на приблизителния прогнозен тотален обем
(еTLV) при възрастни, достига до извода, че най-малко
пристрастна и най-точна е следната формула [36]:
TLV (cm3) = –794,41 + 1267,28 x повърхност на тялото (m2)
Най-честата причина за нерезектабилност в нашата група е недостатъчният бъдещ остатъчен паренхим – поради недостатъчен обем при здрав паренхим (32,9%) или поради лошо качество на паренхима
(27,9%). Останалите причини за нерезектабилност са
били: мултифокалност на заболяването (22,8%), екстрахепатално засягане, установено в хода на операцията (8,8%), или техническа невъзможност за осъществяване на резекцията при 7,6% от пациентите. За
измерване на остатъчния обем при 22 от пациентите

(19,8%) сме използвали компютър-томографска волуметрия (фиг. 7).
Прогнозата при пациенти с напреднал хепатоцелуларен карцином е изключително лоша [37]. Предвид липсата на други куративни варианти за лечение
обаче хирургичната резекция е метод, който би могъл
да бъде приложен при пациенти с локално авансирал
тумор, класифициран като pT3-4N0M0. [38-40]. Ishizawa
и съавт. демонстрират, че радикалната резекция може
да доведе до повишаване на преживяемостта при
пациенти с мултифокален тумор и Child-Pugh клас А
цироза [41]. Въпреки че скорошният напредък в подбора на пациенти и хирургичната техника доведе до
ниска смъртност след чернодробна резекция [25,42],
смъртността при разширената хепатектомия е ≥5%, а
морбидитетът е ≥50% [43-47]. Различните проучвания
показват, че при локално авансирали тумори преживяемостта след чернодробна резекция е значително
по-добра, сравнено с тази при пациентите, лекувани
нехирургично [18, 48-50]. В изследваната серия разширени анатомични хепатектомии са осъществени
при 6 пациенти в добро общо състояние. Извършени
са 5 десни лобектомии (Sg4-Sg8) и една разширена
лява резекция, включваща Sg1-Sg5. Средният туморен
диаметър при тази група е 14,2 cm. Следоперативни
усложнения са наблюдавани при пет от пациентите,
като само при трима те са били от IIIта и по-висока степен по Dindo-Clavien. Единият от пациентите с дясна
лобектомия след предоперативна трансартериална
хемоемболизация загива на 22 следоперативен ден
с картина на полиорганна недостатъчност. Средната преживяемост, наблюдавана при останалите 5 пациенти, преживели следоперативния период, е 40,2
месеца с медиана 37 месеца – резултат, напълно оправдаващ агресивния хирургичен подход при добре

Фигура 7. Компютър-томографска волуметрия за оценка на остатъчния чернодробен обем
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имайки предвид стадия на заболяването – средна
преживяемост 30,4 месеца (медиана 28 месеца), 80%
2-годишна преживяемост и 60% 3-годишна преживяемост.
Пациенти, които по другите показатели са подходящи за куративна резекция, могат да бъдат насочени към алтернативни методи за лечение при наличие на недостатъчен обем на бъдещия чернодробен
остатък. При такива пациенти с дясно разположени
тумори може да бъде от полза извръшването на емболизация/лигиране на десния порател клон. В анализираната от нас серия при успешно завършване на двуетапния подход са постигнати дългосрочни резултати
– средна преживяемост от 34,5 месеца (медиана 31
месеца, SD=14,5) – които не се различават статистически от тези, наблюдавани при показаните за първична
резекция тумори.
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РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

ВЪВЕДЕНИЕ: През последното десетилетие минимално инвазивната хирургия е
неразделна част от общохирургичната практика. Нейни предимства пред отворената хирургия са по-малката тъканна травма и по-малки нарушения в имунните
функции на хирургичните пациенти. Развитието на колоректалния карцином е
процес на взаимодействие пациент – тумор, който се осъществява чрез имунологични клетъчни и молекулни фактори. В нашето проучване сравняваме имунологичните промени след минимално инвазивна хирургия при пациенти с ингвинални хернии (Н-пациенти) и пациенти с колоректален карцином (КРК-пациенти).
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ: Проучването включва 18 пациенти от мъжки пол на
които е извършена минимално инвазивна ингвинална херниопластика (Н-пациенти) и 29 пациенри с колоректален карцином на които е извършена минимално
инвазивна колоректална резекция (КРК-пациенти). Средната възраст на пциентите
в Н-групата е 52,4 години (18– 73), а на КРК-пациентите е 65,38 години (49-86).
Кръвните серуми за лабораторен анализ са вземани трикратно в последователност: 2 ч. преди операцията, 24 часа и 7 дни следоперативно. Изследвани са: пълна
кръвна картина и маркерите на възпалението (С-реактивен протеин, СУЕ, фибриноген). Флоуцитометрично са изследвани лимфоцитните популации T- (CD3+), B(CD19+) и NK-клетки, както и активирането на левкоцитите според експресията на
HLA-DR, CD38, CD279, CD163. Статистическата обработка на резултатите е напаравена с програмен пакет SPSSv21.
РЕЗУЛТАТИ: На 24 ч. след операцията се наблюдават сигнификантно по-високи
стойности на маркерите на възпалението (С-реактивен протеин, СУЕ и Фибриноген), гликопротеина YKL-40 в КРК-групата и по-ниски на общия белтък и албумина.

INTRODUCTION: Over the past decade minimally invasive surgery has become integral to general surgical practice, with the advantages over open operation of less surgical
trauma and so cause less disturbance of immune function. Colorectal cancer progression
is a complex process involving host-tumor interactions through multiple molecular and
cellular factors of the host immunity. This study compared immunological changes after
minimally invasive surgery in patients with inguinal hernias (H-patients) and patients
with colorectal cancer (CRC-patients).
MATERIAL AND METHODS: Study included eighteen male patients who underwent
minimally invasive hernia repair (H-patients) and 29 patients who underwent minimally
invasive colorectal resections (CRC-patients). The mean age of H-group was 52.4 years
(18-73) and CRC-group was with a mean age of 65.38 years (49-86). Blood tests were
performed 24 hours prior to surgery, 24 hours and 7 days after surgery. Analysis included full blood count and markers of inflammation (CRP, ESR, Fibrinogen). T- (CD3+), B(CD19+) and NK-cell lymphocyte populations were studied by means of flow cytometry,
as well as activation of leucocytes, according to the expression of HLA-DR, CD38, CD279,
CD163. All data were analyzed using SPSS version 21.
RESULTS: At 24 hours after surgery there were significant increase in markers of inflammation (CRP, ESR, Fibrinogen), YKL-40 levels and decreased total protein and albumin
in CRC-group compared with H-group. Erythrocytes, hematocrit, hemoglobin levels,
lymphocytes and NKT-cells were significant decrease in CRC-group and increased NKcells and Gr index CD64 at first postoperative day. Activated T-lymphocytes (CD3+),
B-lymphocytes (CD19+) and %CD38 in CD19 were significant decrease in CRC-group
compared with H-group at first postoperative day. This ratio maintained at 7 days after
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Сигнификантно по-ниски са стойностите на еритроцитите, хемоглобина хематокритана, лимфоцитите и NKТ-клетките в КРК-групата и по-високи на NK-клетките и
Gr индекс в CD64 на първи следоперативен ден (1СОД). Активираните Т-лимфоцити (CD3+), В-лимфоцитите (CD19+) и %CD38 в CD19 са сигнификантно понижени
при КРК-група в сравнение с Н-групата на 1СОД. Тези разлики в стойностите на
изследваните параметри между двете групи се наблюдават и на седми следоперативен ден (7СОД)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Следоперативните стойности на изследваните имунологични и
лабораторни показатели са запазени в по-голяма степен при Н-пациентите.
Ключови думи: Минимално инвазивна хирургия, колоректален карцином, имунен отговор.

surgery.
CONCLUSIONS: Postoperative immune and blood parameters under investigation, are
better preserved in H-patients.
Keywords: Minimally invasive surgery, colorectal cancer, immune response.

ВЪВЕДЕНИЕ

инвазивен достъп. Като контролна група използваме
18 оперирани пациенти по повод на ингвинални хернии (здрави – липсва колоректален карцином). Тази
цел постигаме посредством сравнение на средните
стойности на лабораторни и имунологични показатели при пациенти подложени на минимално инвазивни
ингвинални херниопластики (Н-пациенти) и пациенти
подложени на минимално инвазивни колоректални
резекции по повод на карцином (КРК-пациенти).

През последното десетилетие минимално инвазивната хирургия е неразделна част от общохирургичната практика. Нейни предимства пред отворената хирургия са по-малката тъканна травма и
по-леки нарушения в имунните функции на хирургичните пациенти (1). В часност, минимално инвазивната
колоректална хирургия се характеризира с клинични
предимства изразяващи се в намалена заболеваемост, следоперативна болка, ранно възстановяване
и скъсен болничен престой (2-6). Развитието на колоректалния карцином е процес на взаимодействие
пациент – тумор, който се осъществява чрез имунологични клетъчни и молекулни фактори. Колоректалния
карцином подтиска имунните функции на организма
системно и локално– около самият тумор, синтезирайки имуносупресивни молекули чрез трансформиране на растежния фактор β и растворимия Fas лигант (7-11). Синтезираният от туморните клетки ензим
индоламин-2,3-диоксигеназа медира инхибицията на
Т-клетъчната активност на КРК-пациентите (12-13).
Системният имуносупресивен ефект на колоректалния карцином се изразява с високи серумни нива
на активираните гранулоцити и миелоидни клетки,
които подтискат тумор-специфичните Т-клетки на
КРК-пациентите.(14-17).
Целта на нашето проучване е да определим влиянието на неопластичното заболяване на дебелото черво и ректума върху имунния отговор при пациенти с
колоректален карцином оперирани чрез минимално

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Проучването включва 18 пациенти от мъжки пол на
които е извършена минимално инвазивна ингвинална
херниопластика (Н-пациенти). Н-пациентите разглежгаме като здрави контроли подлижени на оперативна
интервенция. На Таблица 1. сме представили демографската и клинична характеристика на Н-групата.
Повечето от пациентите са с местоживеене в гр. София, което се обяснява с факта, че в страната има медицински центрове където се осъществява тази операция от обучени хирурзи и все по-малко хора идват в
София от провинцията да търсят помощ за проблема
си. Очаквано повечето от Н-пациентите са оперирани
по повод на двустранни ингвинални хернии, където
минимално инвазивния подход е с доказани предимства пред конвенционалната херниопластика.
На 11 пациенти от Н-групата е извършена ТАРР- , а
на 7 пациенти ТЕР-процедура.
Втората група са КРК-пациентите, те са 29 на брой,
на Таблица 2. сме представили демографската харак-

Таблица 1. Демографска и клинична характеристика на Н-пациентите.
Нпациенти

Възраст
средна/ години

Место живеене
София/
страната

n=18

52,44
(18-73)

13/5

Едностранна
бр.
%
7
38,9%

Двустранна
бр.
%
11
61,1%
37

Леви
бр.
%
2
11%

Десни
бр.
%
5
28%

Рецидиви
бр.
%
1
5,5%
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теристика на групата. Повечето от пациентите с колоректален карцином избрали минимално инвазивната
резекция са от страната, поради факта, че все още техниката не се прилага рутинно в местата иевън София.
Около 70% от КРК-пациентите са с локализация на
патологичния процес по дължината на левия колона
и ректума, което съответства на честотата на заболяването в редица развити страни (Табл 3). Над 70% от
КРК-пациентите се подлагат на оперативно лечение
в Т3-стадии (класифицирани по TNM), което е показателно за пропуски в диагностиката и организацията
на доболничната медицинска помощ (Табл. 4).
Предоперативната подготовка на КРК-групата
включваше: подробна анамнеза, изучаване на хранителните навици, кръвна картина и биохимия, рентген
на бял дроб, ехография на корема, дигитално ректално изследване, ректоскопия/колоноскопия с биопсия, гинекологичен преглед (за жените), компютърна томография на корем и малък таз. При Н-групата
се ограничаваше до лабораторния минимум при повечето пациенти.
Лабораторните параметри са проследявани трикратно – предоперативно (ПОД), на първия и седмия
следоперативен ден (съответно 1 СОД и 7 СОД). Като
възпалителни маркери са измервани серумните нива
на С-реактивния протеин (СРП), скоростта на утаяване
на еритроцитите (СУЕ), фибриногена, тоталния протеин, албумина и гликопротеина YKL-40. Отчитани са и
промените свързани с кръвните клетки: еритроцити,
хемоглобин, хематокрит, левкоцити и диференциална
кръвна картина.
По отношение на имунния отговор, флоуцитометрично (FACSCanto II – Becton Dickinson) са определяни параметри свързани с вродения и специфичен
имунен отговор (Tабл. 5).
Резултатите са обработени статистически и са графично онагледени със статистически пакет IBM SPSS
Statistics v.21. Използвани са непараметрични методи
на анализ, тъй като 68% от предоперативните групи
данни се различават по разпределение от Гаусовото
(тест на Колмогоров-Смирнов). Медианните стой-

Таблица 2. Демографска характеристика на КРК-гупата.
ПОКАЗАТЕЛ

КРК-пациенти

Пол мъже/жени
съотношение

18/11
1,63/1

Възраст
средна/години

65,38/(49-86)

Body mass index
(BMI)

22,8/(14,4-31,3)

Местоживеене
София/страната

7/22
1/3,14

Таблица 4. Т-стадии на патологичния процес.
Т– стадии

Т1

Т2

Т3

Т4

КРК –
пациенти
n= 29

0

8
27,6%

17
58,6%

4
13,8%

Таблица 5. Изследвани клетъчни параметри на имунния отговор.
Вроден имунен отговор

Специфичен имунен отговор

Моноцити (CD14+)
• % CD64 в CD14
• % CD163 в CD14
• % HLA-DR в CD14

Т-лимфоцити (CD3+)
• % HLA-DR в CD3
• % CD38 в CD3
• CD279 в CD3

Неутрофилни гранулоцити
• % CD64 в гранулоцитите
• % CD163 в гранулоцитите
• % HLA-DR в гранулоцитите

В-лимфоцити (CD19+)
• % CD38 в CD19
• % HLA-DR в CD19

NK-клетки (CD3- CD16/CD56+)
• % HLA-DR в NK-клетките
NKT-клетки (CD3+ CD16/CD56+)

Таблица 3. Локализация на патологичния процес по дължината на колона и ректума.
Локализация
КРК– пациенти
n = 29

Десен
колон
8
27,6%

Ляв
колон
2
6,9%

Трансверзум
1
3,5%
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Сигма
4
13,8%

Сигма –
ректум
6
20,6%

Ректум
8
27,6%
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ности използвахме като мярка на централна тенденция, с персентили 5 (Р5) и 95 (Р95) като, показатели за
разсейване на данните. За сравнение между групите е
използван тестът на Mann-Whitney за независими извадки или свързани данни. За ниво на статистическа
значимост се приема p < 0,05.

(КРК-) в сравнение с Н-пациентите. Въпреки сигнификантните разлики, посочените резултати и при двете
групи са в референтни граници.
От клетките участващи във вродения имунен отговор предоперативните стойности на %CD64 в гранулоцитите (Р=0,042) и Gr индекс CD64 (Р=0,008) са
сигнификантно по-високи при КРК-пациентите в сравнение с Н-пациентите.
Сигнификантни разлики в предоперативните стойности на клетки участващи в специфичния имунен
отговор се наблюдават при Т-лимфоцитите (CD3+)
(Р<0,001) и В-лимфоцитите (CD19+) (P=0,021) като абсолютен брой, които са по-високи при Н-пациентите
сравнени с КРК-пациентите.
На 1 СОД стойностите на маркерите на възпалението между двете групи пациенти (Н- / КРК-) запазват тенденцията от предоперативните резултати. Пациентите с колоректален карцином са с по-високи
средни стойности на С-рективен протеин (Р<0,001),
СУЕ (Р<0,001), фибриноген (Р=0,028) и гликопротеин
YKL-40 (Р=0,05) (Фиг. 1; 2; 3; 4). Общия белтък (Р<0,001)
и албумина (Р<0,001) при пациентите с хернии (Н-) са
с по-високи стойности в сравнение с КРК-пациентите
(Фиг. 5; 6). Разгледаните показатели на 7 СОД при Н-пациентите възстановяват предоперативните нива (референтни граници), докато при КРК-пациентите остават трайно завишени С-рективен протеин (Р<0,001),
СУЕ (Р<0,001), фибриноген (Р=0,001) и гликопротеин

РЕЗУЛТАТИ:
Сравнявайки средните предоперативни (ПОД)
стойности на маркерите на възпалението между двете групи пациенти (Н- / КРК-) статистически разлики се
наблюдават при всички шест показателя. Пациентите
с колоректален карцином са с по-високи стойности
на С-рективен протеин (Р<0,001), СУЕ (Р<0,001), фибриноген (Р<0,001) и гликопротеин YKL-40 (Р<0,001). С
изключение на стойностите на YKL-40 и фибриногена
при КРК-пациентите останалите показатели са в референтни граници и при двете групи.
Пациентите с хернии (Н-) имат сигнификантно
по-високи предоперативни стойности на общия
белтък (Р=0,003) и албумина (Р=0,002) в сравнение с
КРК-пациентите. Двата показателя са в референтни
граници и при двете групи пациенти.
Предоперативните средни стойности на кръвните клетки се преставят със сигнификантно по-ниски
стойности на еритроцитите (Р=0,003), хемоглобина (Р<0,001), хематокрита (Р<0,001), и лимфоцитите
(Р=0,003) при пациентите с колоректален карцином

Фиг. 1

Фиг. 2

Фиг. 3

Значими разлики в средните стойности на маркерите на възпалението между Н- и КРК-пациентите
на 1СОД и7СОД.
Фиг. 4

Фиг.5

Фиг. 6
39
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Фиг. 7

Фиг.8

Фиг. 9

Фиг. 10

Значими разлики в средните стойности на кръвните клетки между
Н- и КРК-пациентите на 1СОД и
7СОД
Фиг. 11

Фиг.12

Фиг. 14

Фиг. 13

Фиг. 15

Фиг. 16

Значими разлики в средните стойности на клетките участващи във
вродения имунен отговор между
Н- и КРК-пациентите на 1СОД и
7СОД.
Фиг. 17

Фиг. 18

2,10%

Фиг. 19

1,40%

11,10%

16,00%

20,00%

11,30%

Фиг. 20 Hм пациенти/1СОД

20,60%

7,00%

8,10%
75,50%

3,70%

3,00%

7,90%

70,50%

Фиг. 21 КPКм пациенти/1СОД

74,00%

Фиг. 22 Hм пациенти/7СОД
40

67,80%

Фиг. 23 КPКм пациенти/7СОД

% CD3+
% CD19+
% NK
Други
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Значими разлики в средните стойности на клетките
участващи в специфичния
имунен отговор между Н- и
КРК-пациентите на 1СОД и
7СОД.

14), при %NK-клетките се запазва същата тенденция
между Н- и КРК-групите (Фиг. 22; 23). Стойностите на
Gr индекс CD64 се понижават и при двете групи с разлика близка до тази на 1 СОД (Р=0,041) (Фиг. 16).
Сигнификантно по-високи стойности в Н-групата сравнени с КРК-групата на 1 СОД са %NKT-клетките, %CD64 в моноцитите и %CD163 в моноцитите
(Р=0,036; Р=0,008 и Р=0,005). На 7 СОД средните стийности на %NKT-клетките и при двете групи нарастват
с разлика (Р=0,011), като при Н-пациентите са над горна референтна граница (Фиг. 15). При това изследване експресията на %CD64 и %CD163 в моноцитите не
показва сигнификантна разлика между Н- и КРК-пациентите (Фиг. 18; 19). На 7 СОД експресията на %CD64
в гранулоцитите е с по-високи средни стойности при
КРК-пациентите (Р=0,027), при липса на сигнификантна разлика между двете групи на 1 СОД (Фиг. 17).
Регистрираните пет показателя от групата на клетките участващи в специфичния имунен отговор на 1
СОД всички са със сигнификантно по-високи стойности при Н-групата спрямо КРК-групата, съответно
Т- и В-лимфоцити (CD3+, CD19+) като процент и абсолютен брой (Р=0,033; Р=0,001;Р=0,028 и Р<0,001), активирани В-лимфоцити и %CD38 в CD19 (Р=0,031). От
тези показатели само CD3+ и CD19+ като абсолютен
брой в КРК-групата са със стойности под референтните граници (Фиг. 20; 21). На 7 СОД %CD19+ и %CD38
в CD19 са без сигнификантна разлика между двете
групи. Останалите показатели запазват тенденция
за по-високи стойности при Н-пациентите, а именно
%CD3+, CD3+ и CD19+ като абсолютен брой (Р=0,043;
Р<0,001; Р=0,02), единствено CD19+ като абсолютен
брой е със нива по-ниски от референтните (Фиг. 22;
23; 24).

Фиг. 24
YKL-40 (Р=0,034) и понижени общ белтък (Р<0,001) и
албумин (Р<0,001), вече в референтни граници.
Сравнявайки средните стойности на кръвните
клетки от 1 СОД на Н-пациентите с КРК-пациентите се
наблюдават сигнификантно по-високи стойности на
еритроцитите, хемоглобина и хематокрита в Н-групата (Р<0,001; Р<0,001; Р<0,001). Посочените показатели
и при двете групи са в референтни граници, като при
КРКм-пациентите са на долна граница. Същата зависимост се запазва и на 7 СОД, като стойностите и на трите
показатели в двете групи са с по-високи серумни нива
спрямо 1 СОД (Фиг. 7; 8; 9). Левкоцитите на 1 СОД са
сигнификантно по-високи при Н-групата в сравнение
с КРК-групата (Р=0,042). На 7 СОД не се установяват
различия между тях по този показател (Фиг. 10). Лимфоцитният брой е нисък, под референтната граница
и при двете подгрупи на 1 СОД, със сигнификантно
по-високи стойности при Н-пациентите (Р<0,001). На
7 СОД лимфоцитния брой нараства и при двете подгрупи, разликата се запазва, като при Н-групата вече
е в референтни стойности (Фиг. 11). Еозинофилите на
1 СОД са сигнификантно по-висики при Н-пациентите
(Р=0,039), без статистическа разлика между двете подгрупи (Н- / КРК-) на 7 СОД (Фиг. 12). Противоположното се наблюдава при базофилите, където стойностите
им при Н-групата на 7 СОД са по-високи от КРК-подгрупата (Р=0,029), при липса на статистическа разлика
по този показател на 1 СОД (Фиг. 13).
При клетките участващи във вродения имунен отговор на 1 СОД, между Н- и КРК-пациентите значими
разлики се наблюдаваме при: моноцитите, NK-клетките като процент и Gr индекс CD64, които са сигнификантно по-високи при КРК-групата (Р=0,015; Р=0,034
и Р=0,047). От тях само , %NK-клетките на пациентите
оперирани с колоректален рак са със стойности над
референтните (Фиг. 20; 21). На 7СОД моноцитите са
без сигнификантна разлика между двете групи (Фиг.

ОБСЪЖДАНЕ
Колоректалният карцином представлява туморна
маса съставена от клетъчни колонии с разнороден
потенциал за растеж и метастазиране (18). Често в
практиката пациенти, класифицирани с еднакъв клиничен и хистологичен стадий на колоректалния карцином, показват различно поведение на туморния
растеж (19). По време на своята пролиферация туморните клетки увреждат екстрацелуларния матрикс на
тъканите, стимулират ангиогенезата и локалното възпаление чрез активиране на стромалните клетки.
От представените резултати е видно, че провъзпа41
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тенденция се запазва и на 7 СОД. При Н-пациентите –
на 7 СОД се увеличава делът на NK- и NKT-клетките в
периферната кръв спрямо 1 СОД. Причина за това увеличение е най-вероятно е участието им в по-малкото
следоперативно възпалителното огнище. Минимално
инвазивните ингвинални херниопластики протичат в
по-малък оперативен обем и с по-малка тъканна трвма
за разлика от минимално инвазивните колоректални
резекции, където пациентите са с понижени лабораторни и имунологични показатели още предоперативно. По същия начин на 1 СОД расте относителният
дял (процент) и абсолютният брой на В-лимфоцитите
(CD19+) при Н-пациентите и на 7 СОД се нормализират,
за разлика от КРК-пациентите, където В-лимфоцитите
запазват ниски стойности на 1 и 7 СОД.

лителната фаза на следоперативния имунен отговор
е изразена непосредствено след оперативната намеса (1 СОД), като в нея участват провъзпалителните
серумни маркери като фибриноген, СУЕ, С-реактивен
протеин, общ белтък, албумин при пациентите с ингвинални хернии и фибриноген, С-реактивен протеин,
СУЕ и гликопротеина YKL-40 при болните с КРК, заедно с гранулоцитното активиране. В група на КРК-пациентите, се наблюдава спад в стойностите на еритроцитите, хемоглобинът и хематокритът на 1 СОД,
които остават без значителна промяна и на 7 СОД. В
ранния следоперативен период и при двете групи се
променя реактивността на клетките участващи във
вродения имунен отговор – гранулоцити и моноцити, по-отчетливо при КРК-пациентите. Тези резултати
подкрепят литературните данни в тази насока (20). Активирането на гранулоцитите от оперативния стрес,
оценено чрез експресията на FcgRI (CD64), настъпва с
максимум на 1 СОД и показва тенденция към възстановяване на 7 СОД. Гранулоцитните индекси за CD64
експресия показват права зависимост с ранно повишения антиген CD163 (1 СОД) и обратна зависимост
със следоперативната HLA-DR експресия при гранулоцитите на пациентите с ингвинални хернии.
По отношение на моноцитите, гранулоцитните индекси за CD64 експресия показват права зависимост
със CD64 върху моноцитите и моноцитния индекс при
КРК-пациентите в следоперативния период. Това отразява намаления капацитет на моноцитите при тези пациенти да представят антигени – една от съществените им
функционални характеристики. Регистрираните променени следоперативно във функциите на моноцитите и
гранулоцитите при КРК-пациентите са потвърждение за
начина по който неопластичното заболяване на колона
и ректума променя имунния отговор при тези пациенти (20). При Н-пациентите се наблюдава нарастване на
гранулоцитната активация и експресията на CD163 в
моноцитите на 1 СОД за разлика от КРК-пациентите, което можем да си обясним със съхранените в значителна
степен функции и елиминиране на клетъчни разпадни
продукти от проведената оперативна интервенция.
Клетките на специфичния имунен отговор –лимфоцитите – се включват постъпателно в следоперативните промени. Заедно с гранулоцитното активиране,
предоперативно и на 1 СОД при КРК-пациентите намаляват активираните Т-лимфоцити (CD3+), за разлика от
Н-пациентите където промените са незначителни, тази

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Минимално инвазивните ингвинални херниопластики протичат с по-малка тъканна увреда, хирургичен метаболитен стрес и имуносупресивен отговор
в следоперативния период за разлика от минимално
инвазивните колоректални резекции при пациенти
с колоректален карцином. Доказателство за това са
запазените в по-голяма степен следоперативни стойности на изследваните имунологични и лабораторни
показатели при Н-пациентите, за разлика от КРК-пациентите. Регистрираните промени на 1 СОД и при двете
групи пациенти в стойностите на кръвните показатели, маркерите на възпалението, клетките участващи
във вродения и специфичен имунитет са по-слабо изразени при Н-пациентите и се възстановяват на 7 СОД
– показател за възстановяване на имунната функция
на организма. При КРК-пациентите, промените в изследваните показатели персистират и на 7 СОД, което
се дължи както на по-голямата по оперативен обем
минимално инвазивна интервенция за разлика от ингвиналната херниопластика, така и на имунологичните
възможности на КРК-пациентите, повлияни от въздействието на неопластичното заболяване. Подкрепа
на това твърдение са и промените в предоперативните стойности на изследваните показатели при КРК-пациентите. Проследяването на тези показатели при
КРК-пациентите пред- и следоперативно информира
за опасноста от развитие на системен възпалителен
отговор (SIRS) и други усложнения при тези пациенти,
както и дава възможност за ранното им терапевтично
повлияване.
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Artroscopic operative technique for
arthroscopic repair of the retracted
ruptures of the subscapularis tendon

V. Rusimov, A. Georgiev, V. Stefanov, B. Angelov, I. Gerov
Clinic of artroscopic traumatology
Military Medical Academy, Sofia

РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

Въведение: Функцията на сухожилието на m. subscapularis и неговото клинично
значение са обект на повишено внимание през последното десетилетие. Натрупването на опит в артроскопската хирургия на рамото и възможността за по-точна
диагностика, увеличават процента на диагностицирани различни типове увреди на
вътреставната част на сухожилието на m. subscapularis. Ретрахираните руптури са
най-трудните за артроскопска фиксация, поради специфичните топографонатомични
особености.
Цел на настоящата публикация е да се представи използваната в нашата клиника
артроскопска оперативна техника за възстановяване на ретрахирани вътреставни
руптури на сухожилието на m. subscapularis, базирана на принципите разработени от
Huberty-Burkhart
Хирургична техника: Представяме индикациите, контраиндикациите, периоперативната подготовка, оперативната техника, следоперативното поведение при ретрахирани руптури на на сухожилието на m. subscapularis.
Обсъждане: Подлагат се на обсъждане пет основни принципа, които трябва да
се спазват при артроскопско възстановяване на сухожилието на m. subscapularis:
прецизност на оперативните достъпи; идентификация на „comma sign“; преценка
на нуждата от коракопластика; локализация на работното поле и съобразяване със
съдово-нервните структури в съседство.
Заключение: Едно от предимствата на артроскопската хирургия на рамото е подобряването в диагностиката и мини-инвазивно оперативно лечение на увредите на
сухожилието на m. subscapularis. Атроскопския шев на субскапуларис с анкерни системи е една ефективна и безопасна процедура, която удовлетворява както пациентът,
така и хирургът. Необходим е безусловно познаване на топографията на областта и
арторскопски опит.
Ключови думи: субскапуларис; руптура; артроскопия; анкерна фиксация

Introduction: The function of the subscapularis tendon and its clinical importance are
object of increased interest through past decade. Growing experience in the arthroscopic
shoulder surgery and ability for more exact diagnostic, lead to increasing percent of the
diagnosed different types of intraarticular lesions of the subscapuaris tendon. Retracted
ruptures are the most difficult for arthroscopic repair, due to topographoanatomic special
feature.
Aim: The purpose of this article is to present the surgical technique used in our clinic for
arthroscopic repair of the retracted ruptures of the subscapularis tendon, based on the
principles of Huberty-Burkhart.
Surgical technique: We present indication, contraindication, perioperative preparation,
surgical technique and postoperative behavior of retracted subscapularis ruptures.
Discusion: We suggest on discussion five basic principles that should be follow in
the arthroscopic repair of suscapularis tendon ruptures: precise surgical approaches;
identification of „comma sign”; make an assessment of need for coracoplasty; localization of
operative area and consideration for neuro-vascular structures.
Conclusion: One of advantages of the arthroscopic shoulder surgery is better diagnostic
abilities and mini-invasive repair of retracted subscapularis ruptures. Arthroscopic
subscapularis tendon repair with suture anchors is effective and save procedure, that get
equal patient and surgeon satisfaction. There are need for excellent knowledge of local
anatomy and arthroscopic surgical experience.
Key words: subscapularis tendon, arthroscopic shoulder surgery,

ВЪВЕДЕНИЕ

ността за по-точна диагностика, увеличават процента
на диагностицирани различни типове увреди на вътреставната част на сухожилието на m. subscapularis.
Това е най-трудното за артроскопска фиксация сухожилие от РМ, поради неговата топографска анатомия.

Функцията на сухожилието на m. subscapularis и неговото клинично значение са обект на повишено внимание през последното десетилетие. Натрупването на
опит в артроскопската хирургия на рамото и възмож44
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оптика.9 Познавайки нормалната артроскопска анатомия, размерът на скъсването може да се прецени по
обема на оголената зона от костната инсерция в областта на малкия туберкул,.
Работни достъпи. Разпознаването на патологията е сравнително лесно, но работата в тази област
представлява техническо предизвикателство. Първата критична стъпка е определянето на подходящ
ъгъл на проникване на работния достъп. Първият
достъп е предно-горно-латерален. Със спинална игла
се пунктира ставата непосредствено близо до предно-латералния ръб на акромиона, като се цели ъгъл
на проникване от около 10° спрямо малкия тубуркул.
Достъпът с този ъгъл позволява лесно отпрепариране на сухожилната инсерция, може да се освободят
адхезиите около сухожилието и да се използва за поставяне антероградни конци. В него се поставя работна канюла с Ø 8.25 mm..
Следва предния работен достъп. Той се поставя
по-медиално от стандартния преден артроскопски
достъп. Отново техниката е outside-in. Спиналната игла
пунктира ставата непосредствено латерално от върха
на proc. coracoideus под ъгъл от 45° в посока към малкия туберкул. Този достъп се използва предимно за
пласиране на анкерите и ретроградна манипулация на
конците. В него също се поставя работна канюла с Ø
8.25 mm.
Идентифициране на сухожилните ръбове. При
тоталните, хронични руптури на сухожилието на m.
subscapularis малкият тубуркул е с оголена инсерционна
повърхност, а сухожилните ръбове често е трудно да се
идентифицират, поради ретракция на нивото на гленоидалната ямка и обилни сраствания в субскапуларния
рецесус. Ключът към локализацията на водещия сухожилен ръб е в познаването и откриването на „commа
sign“ (симптомът на запетайката).9 Когато сухожилието се
отдели от хумеруса, медиалната стабилизираща връзка
на дългата глава на m. biceps brachii, която се състои от
горния гленохумерален лигамент и коракохумералния
лигамент, се откъсва заедно със сухожилието като една
обща структура. (фиг.1) Авулзираната медиална връзка
прилича на „запетайка“ върху горно-латералния ръб на
сухожилието. Издърпването с инструмент латерално на
този тъканен конгломерат, може да очертае горния ръб
на сухожилието на m. subscapularis.
Подготовка за възстановяване; сухожилие на
дългата глава на m. biceps brachii (ДГББ). Преди да се

Субкоракоидното пространство е доста по-тясно от
субакромиалното и поради тази причина манипулиране с артроскопските инструменти е значително затруднено. Пълното скъсване на сухожилието е с тенденция
към медиална ретракция и срастване, което затруднява
неговата визуализация и освобождаване.1,2,3,4 Срастването около и медиално от proc. coracoideus, близо до
важни съдово-нервни структури, прави мобилизацията му дори плашещо преживяване.2 Скъсванията често
могат да бъдат изолирани или да са част от комплексна
увреда, каквато са масивните предно-горни руптури на
ротаторния маншон.
Инсерционната зона („footprint“) на m. subscapularis
върху малкия туберкул има трапецивидна форма и
горно-долната дължина е приблизително 2.5 cm.3 Сухожилието е най-голямото от групата сухожилия на
ротаторния маншон и е основен вътрешен ротатор на
гленохумералната става и преден стабилизатор. Големите руптури водят до дестабилизиране на ставата, поради нарушаване на баланса между предната и задна
мескулно-сухожилни двойка сили („force couple“).6,7,8
Тук е представена предпочитаната от автора артроскопската техника за възстановяване на изолираните
увреди на сухожилието на m. subscapularis, взаимствана от Huberty-Burkhart.8

ПОКАЗАНИЯ ЗА ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ.
Пациентите, които са с документирано скъсване на
сухожилието на m. subscapularis и имат болка и функционален дефицит във вътрешната ротация, са показани за оперативно лечение. Противопоказани за
операция са фиксираната проксимална миграция на
хумералната глава (арторпатия) с масивно скъсване
на три сухожилия и мускулна дегенерация ІІІ– ІV тип по
Goutallier.

ОПЕРАТИВНА ТЕХНИКА.
Разпознаване на патологията, артроскопска
диагностика. Пациентът е в странично положение
с тракция на крайника от 3-4 kg. Раменната става е в
30° абдукция и 20° флексия. Първоначалният оглед се
прави с арторскоп в задния достъп при налягане на
помпата от 50-60 mmHg. Инсерцията на вътреставната
част на субскапуларис е най-добре видима в абдукция
и вътрешна ротация на гленохумералната става. В тази
позиция влакната на сухожилието са с почти напречен
ход към малкия тубуркул. Полезно е използване на 70°
45
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пристъпи към реинсерция на сухожилието на субскапуларис, се прави оценка на състоянието на сухожилието на дългата глава на бицепса. Често се установява
медиална сублуксация и тендиноза с фрагментация,
поради скъсване на медиалната стабилизираща връзка. Сублуксацията може да се верифицира чрез външна и вътрешна ротация на хумеруса. Разнищването на
сухожилните влакна на бицепса също подсказват за
медиална сублуксация. (фиг.2) В тези случаи е препоръчителна тенотомия с последваща тенодеза на дългата
глава на бицепс, особено при млади пациенти.9 Тенотомията е решение само при възрастни пациенти (над
65 г.) с ниски функционални изисквания. Подготовката за тенодеза се състои в прекарване на две примки
от конци през вътреставната част на сухожието, след
което се прави тенотомия близо до SLAP зоната, така
че да не остава вътреставен чукан. Конците се изкарват
през предно-горно-латералната канюла, като по-късно
се използват за тенодезата, след реинсерцията на субскапуларис. Персистиращата сублуксация на дългата
глава на бицепса може да компрометира възстановяването на скъсването на субскапуларис.
Субкоракоидно пространство и коракопластика. След идентифициране на сухожилните ръбове на
субскапуларис и оценка на патологията на бицепс,
се преминава към субкоракоидното пространство.
Това е интервалът между върха на proc. coracoideus и
хумералната глава (коракохумерален интервал). Това
пространство приема субскапуларното сухожилие и
бурса, тъканта на ротаторния интервал, и малка част
от инсерцията на коракоакромиалния лигамент и коракобрахиалис и късата глава на бицепс. Анатомични
и образни проучвания показват, че нормалната коракохумерална дистанция е между 8.4 и 11.0 mm.10 Според някои автори, субкоракоидна стеноза има, когато
коракохумералната дистанция е под 6 mm.11 Въпреки,
че МРТ изледването дава добра информация, най-меродавна е артроскопската оценка на коракохумералния интервал.
Когато субскапуларното сухожилие е здраво или е
с малко частично скъсване, тогава коракоида може да
се локализира в меката тъкан, непосредствено пред
горния ръб на сухожилието. В случаите със скъсано
и ретрахирано сухожилие, коракоакромиалният лигамент е добър ориентир за местоположението на върха
на коракоида. Най-добре се локализира върха на коракоида чрез палпирането му с върха на инструмент.

Фиг.1 Изглед през заден достъп: Ssc – subscapularis; BT – ДГББ; HH –
хумерална глава; Gl- гленоид; Ssp – супраспинатус; L– лабрум.

Фиг.2 Медиална сублуксация и луксация ня ДГББ.
Следва направата на прозорец в областта на ротаторния интервал с помощта на шейвър и термоаблатор.
Трябва да се запази медиалната стабилизираща връзка
(„comma“) на бицепса.9 Преценява се коракохумералната дистанция. Полезно е използването на диаметъра
на шейвър (5.0 mm.), за да се прецени разстоянието.
Динамичното тестуване във вътрешна ротация, флексия и аддукция също показва наличието на субкоракоиден конфликт. При наличие на субкоракоидна стеноза, пристъпваме към коракопластика. Нейната цел е
да се получи коракохумерална дистанция от 8-10 mm.
Първо се скелетира с аблатор постеролатералната колона на коракоида, след което с арторскопски костен
резектор (acromionizer), поставен в предно-горно-латералната канюла. При нужда се освобождава коракоакромиалния лигамент.
Мобилизация. При тотално ретрахирани скъсвания, се пристъпва към тристранна мобилизация. Трябва
добре да се познава топографията на съдово-нервните
структури (n. axillaris, n. musculocutaneus, fasciculus lat.
pl. brachialis), поради висок риск от увредата им. Те се
намират на 2.5 cm. от основата на коракоида.10 Поставянето на тракционни конци погорно-латералния край
на сухожилието улеснява мобилизацията. Най-лесно се
освобождава предната част на сухожилието. След това
е необходимо скелетирането на постеролатералната
повърхност на коракоида. (фиг.3) Горната повърхност
46
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се освобождава с 30° артроскопски елеватор. Отпрепарирането не трябва да прониква по-дълбоко от средата на основата на коракоида. Накрая се освобождава
задната част на сухожилието, като през цялото време
се поддържа тракцията с конците. Отново с елеватор (15°) се освобождават адхезиите между задната
повърхност на субскапуларис и гленоида. При тази
манипулация практически няма съдово-нервен риск,
поради протективната хункция на мускулното тяло на
субскапуларис.
Подготовка на костната инсерция. Работи се
през предно-горно-латералния портал. С аблатор се
премахва мекотъканното покритие върху сухожилния
„отпечатък“ на малкия туберкул, след което с костен
резектор фино се декортикира до кървяща повърхност. При случаите с хронично ретрахирано скъсване
е допустимо медиализиране на инсерцията с 5 mm.
Според Burkhart, това не се отразява на функционалния резултат.9
Анкери. Предпочитаме използване на един, двойно зареден спонгиозен анкер на всеки един линеен
сантиметър от инсерцията (≈2.5 cm.) Прилагаме едноредна фиксация, защото двуредната, независимо от
предимствата и, би представлявала неоправдано според нас техническо предизвикателство в тази анатомична област, особено при имбибирани меки тъкани.
Шев. При манипулацията на конците и прекарването на ретроградните шевове, коракоидът представлява
механична пречка. По тази причина използваме автоматичен съшивател Scorpion (Artrex®). Когато е възможно, може да се използват и мекотъканни пенетратори.
(фиг. 4а) След като анкерът е инсериран през предната
канюла, единият конец се изважда през предно-горно-латералната канюла и се зарежда на съшивателя.
Прошива се на 1cm. медиално от латералния край на
сухожилието. (фиг.4б) Процедурата се повтаря с дугия
край на същия конец по-дистално, задасеполучи матрацен шев. Ако се използват два анкера, се започва
с дисталния и шевовете вървят от дистално към проксимално, като първо се затягат конците на дисталния
анкер, преди да се постави проксималния. Използваме
плъзгащ, заключващ се възел (Nicky´s knot). На фиг. 4в
е показаната финалната фаза на анкерната фиксация и
тестуване с артроскопска сонда.
Следоперативно поведение. Сроковете и видът
на имобилизацията не се различават от тези при възстановяване на супраспинатус. Особеност тук е, че

Фиг.3 Мобилизация на ретрахираното сухожилие на субскапуларис с
помощта на високочестотен термоаблатор

Фиг.4 Етапи на артроскопския шев с артроскоп в задния достъп: а) съшивател (долна стрелка) през антеромедиален достъп (АМ), пенетриращ
сухожилието на субскапуларис и манипулатор (горна стрелка) за конци,
въведен през предно-горно-латерален достъп (ASL); б) примка през горния ръб на субскапуларис; в) финален вид на реинсерираното сухожилие
на субскапуларис, тестуване с артроскопска сонда.
пасивното движение във външна ротация не трябва да
превишава 0° до 6-а следоперативна седмица.

ДИСКУСИЯ
Представяме пет основни принципа при възстановяване на ретрахирани руптури на вътреставната част
на сухожилието на субскапуларис.

NOTA BENE!
TT Прецизното поставяне на работните достъпи,
особено предно-горно-латералния, е критично
за успеха на интервенцията.
TT Окриването на „comma sign“ помага за иденти47
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фицирането и мобилизирането на медиално ретрахираното сухожилие на m. subscapularis.
TT Коракопластика се препоръчва при коракохумерална дистанция под 6 mm.
TT Трябва да се работи латерално от proc.
coracoideus, поради повишения риск за съдово-нервните структури.
TT При мобилизацията трябва да се внимава за n.
musculocutaneus, n. axillaris.
Едно от основните предимства на артроскопската техника е сравнително бързото възстановяване на
активната вътрешна ротация и предната стабилност на
гленохумелралната става.12 Според Ticker-Burkhart артроскопската процедура е с изразени предимства и потенциал за възстановяване на мускулния баланс в рамото, особено при масивни скъсвания на две и повече
сухожилия от ротаторния маншон.12 Експериментални
проучвания доказват твърдението, че възстановяването на субскапуларис е критично за нормализиране на
раменната биомеханика и функция.13

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Едно от предимствата на артроскопската хирургия на рамото е подобряването в диагностиката и
мини-инвазивно оперативно лечение на увредите на
сухожилието на m. subscapularis. Атроскопския шев на
субскапуларис е една ефективна и безопасна процедура, която удовлетворява както пациентът, така и хирургът. Необходим е арторскопски опит и безусловно
познаване на топографията на областта.
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10.
11.
12.
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РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

Чернодробният епителиоиден хемангиоендотелиом (ЧЕХЕ) е рядко срещан тумор
със съдов произход. По хистологична характеристика заема междинно място
сред хемангиома и хемангиосаркома и се характеризира с непредвидим клиничен ход. Поради оскъдния брой описани случаи не съществува стандартизирана
терапевтична стратегия. Хирургичната резекция предлага най-добрите резултати
от гледна точка на дългосрочната преживяемост, а при нерезектабилните случай,
единствената опция е чернодробна трансплантация (ЧТ). Представяме клиничен
случай на нерезектабилен ЧЕХЕ, при който е извършена ортотопна ЧТ с отлични
дългосрочен резултат.
Ключови думи: чернодробен хемангиоендотелиом, чернодробна трансплантация

Hepatic epithelioid hemangioendothelioma (HEHE) is a rare vascular tumor with less
than 500 cases reported worldwide. It is a low-grade malignancy with an unpredictable clinical course. Although there is no accepted therapeutic approach, surgical therapy
is currently the mainstay of treatment. Liver resection (LR) is a viable option, but it is
seldom possible, because of the advanced stage of the tumor at the time of diagnosis.
Excellent results are achieved with liver transplantation (LT) with high survival rates and
disease free survival (DFS). We present a clinical case of patient transplanted for non-resectable HEHE with excellent long-term survival.
Key words: liver hemangioenfothelioma, liver transplantation

термитентни болки в горен десен коремен квадрант,
с давност 7 месеца, повишаващи се при физическо
натоварване. В анамнезата не съобщава за предходни чернодробни заболявания. Единственото придружаващо заболяване е ихтиозис вулгарис (ichthyosis
vulgaris). Параклиничните показатели (пълна кръвна
картина, биохимия) бяха в референтни граници, а изследваните туморни маркери (AFP, CEA, CA19-9) също
не показаха отклонения.
При проведените образни изследвания (абдоминална ехография, компютърна аксиална томография и
ядрено-магнитен резонанс) се установиха множество
билобарни чернодробни лезии, без наличие на патологични промени в останалите органи и системи (Фиг.
1). Допълнителните инвазивни диагностични интервенции – фибро-колоноскопия (ФКС) и фибро-гастроскопия (ФГС) не установиха първичен тумор, което
наложи извършването на насочена перкутанна чернодробна биопсия. Хистологичното изследване показа хемангиоендотелиом с наличие на обилна съе-

ВЪВЕДЕНИЕ
Чернодробният епителиоиден хемангиоендотелиом (ЧЕХЕ) е рядко срещан тумор със съдов произход.
По хистологична характеристика заема междинно
място сред хемангиома и хемангиосаркома и се характеризира с непредвидим клиничен ход [1, 2]. Поради оскъдния брой описани случаи не съществува
стандартизирана терапевтична стратегия. Хирургичната резекция предлага най-добрите резултати от
гледна точка на дългосрочната преживяемост, а при
нерезектабилните случай, единствената опция е чернодробна трансплантация (ЧТ) [3, 4]. Представяме
клиничен случай на нерезектабилен ЧЕХЕ, при който
е извършена ортотопна ЧТ с отлични дългосрочен резултат.

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
Касае се за 33 годишен мъж с оплаквания от ин49
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По време на хепатектомията бе извършен временен
порто-кавален шънт, поради липсата на колатерална
венозна мрежа. Това предотвратява кръвния застой
в червата и значително подобрява хемодинамиката
на пациента. Използвана беше стандартна “Piggyback”
техника със запазване на долната празна вена на реципиента и термино-латерална каво-кавална анстомоза. Порталната анастомоза е термино-терминална,
след прекъсване на временния порто-кавален шънт.
Артериалната реконструкция е извършена между
трункус целиакус на графта и a.hepatica communis на
реципиента. Билиарната анастомоза е термино-терминална, между общия жлъчен канал на графта и реципиента, без използването на протективен дренаж.
Времето на студена исхемия на графта е 125 минути,
ахепаталната фаза– 70 минути, а оперативната интервенция – 360 минути.
Постоперативният период протече гладко. Започната е имуносупресивна терапия с Tacrolimus с
мониториране на плазмената концентрация и кортикостероид по схема. Поради данни за реакция на
отхвърляне е добавен и Mycophenolate mofetil. Два
месеца след трансплантацията се установи стеноза
на билиарната анастомоза, която беше успешно третирана с ендоскопско протезиране. Не е провеждана адювантна химиотерапия. Пациентът е проследен
проспективно, като до момента 108 месеца (9 години)
след трансплантацията липсват белези за прогресия
или рецидив на заболяването. Това е първият и единствен случай на множествен чернодробен хемангиоендотелиом, описан в България.

Фиг. 1. Компютърна аксиларна томография (КАТ) с интравенозен контраст
– множествен чернодробен хемангиоендотелиом.
динителнотъканна пролиферация, клетки със светла
цитоплазма и подчертан полиморфизъм. Обсервирани са и малки пространства, тапицирани от атипични
клетки, без слузна продукция. За съжаление не успяха
да се проведат потвърдителни имунохистохимични
оцветявания с характерните за епителиоидния хемангиоендотелиом маркери (FVIII-RAg, CD32 и CD34).
При последвалата диагностична лапароскопия не
се установи екстрахепатално разпространение на
болестта. Поради множественото билобарното ангажиране на черния дроб, туморът се прецени като
нерезектабилен и пациентът бе включен в листата на
чакащи за чернодробна трансплантация. Предоперативната подготовка е извършена според стандартизиран в клиниката алгоритъм от интердисциплинарен
екип, включващ хирурзи, хепатолози, анестезиолози,
специалисти по образна диагностика, интернисти,
психолози и други тесни специалисти.
Месец след последната контролна КАТ, се осъществи ортотопна чернодробна трансплантация с
цял графт от трупен донор. При интраоперативната
експлорация се установиха 5 лезии, в границите на
шест чернодробни сегмента (II/III сегмент– 4 см, IV сегмент– 2,5 см, VI сегмент– 12 см, VII сегмент – 2 см, VIII
сегмент– 4 см), което бе съпоставимо с находката от
предоперативните образни изследвания (Фиг. 2).

ДИСКУСИЯ
Епителиоидният хемангиоендотелиом (ЕХЕ) представлява рядък тумор с ендотелен произход. Първоначално е описан в меките тъкани, от Weiss и Erzinger,
през 1982 [5]. От тогава има описани множество случаи
на ЕХЕ с различна локализация – меките тъкани на главата и шията, ЦНС, кости, бели дробове, слезка. Ishak за
първи път описва серия от 32 пациенти с чернодробен
епителиоиден хемангиоендотелиом (ЧЕХЕ) [1]. ЧЕХЕ е
тумор с ниска честота, засягащ по-малко от 1 на един
милион население, като съотношението мъже – жени
е 2:3 [4]. Според литературния обзор в световен мащаб
има по-малко от 500 описани случая. ЧЕХЕ може да
бъде установен във всяка възраст, въпреки че е рядко
документиран при деца под 15 години [4, 6]. За разли50
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Фиг. 2. Експлантиран черен дроб с множествен билобарен хемангиоендотелиом.
ват два основни варианта на ЧЕХЕ – нодуларен и дифузен. Нодуларната форма може да се манифестира като
множествени, често билобарно разположени окръглени маси, обикновено със субкапсулно разположение.
Дифузният вариант представлява по-авансирал стадий
на заболяването, характеризиращ се с формирането на
конфлуиращи лезии. Характерни радиологични признаци на ЧЕХЕ са също наличието на капсулна ретракция, итралезионни калцификати и специфични модели
на перфузия, на динамичните серии, като периферно
и забавено изпълване на лезията с контраст и образуването на таргетовидни структури [17, 18]. Рядко ЧЕХЕ
може да се манифестира като солитарна лезия, което
представлява ранен стадий от развитието на тумора.
Добре документирана е прогресията от единичен нодул към мултифокална болест [2, 18, 19].
Клиничната презентация на ЧЕХЕ варира от напълно асимптоматично състояние до чернодробна
недостатъчност [20-22]. В много случаи, туморът се
диагностицира случайно, при рутинно изследване.
Най-честите симптоми включват болка в горен десен
коремен квадрант, анорексия, загуба на тегло, слабост,
хепатомегалия и иктер [3, 4]. Лабораторната находка е
неспецифична, обикновено с леки отклонения на чернодробните показатели. Най-често се установяват повишени нива на алкалната фосфатаза, ГГТ, трансаминазите и билирубина. Туморните маркери – CEA, CA19-9 и
AFP са почти винаги негативни или са слабо завишени

ка от други първични чернодробни тумори, при ЧЕХЕ
обикновено липсва хронично чернодробно заболяване. Въпреки, че няма установена етиологична причина,
някои от предложените рискови фактори включват
приема на орални контрацептиви [7], винил хлорид[8],
претърпяна травма на черния дроб [9], торотраст [10]
и други.
ЧЕХЕ е неоплазия с нисък малигнен потенциал, но
прогресивно развитие. Туморните клетки имат склонност към ангиоцентричен растеж, облитерирайки съдовия лумен, като се разпространяват центрифугално
в околните тъкани, индуцирайки изразена дезмопластична реакция. Отграничаването на ЧЕХЕ от други чернодробни тумори може да се окаже голямо предизвикателство [2, 11-15]. Поставянето на дефинитивна
диагноза се базира на позитивиране на имунохистохимичните реакции за фактор VIII-RAg и специфични ендотелни маркери, като CD31 и CD34 [4, 5, 15]. По време
на поставяне на диагнозата, в повечето случаи туморът
е с мултифокално разпространение в границите черния дроб [3, 4]. Скорошни открития доказаха моноклоналния произход на клетките в отделните туморни
фокуси, като по този начин демонстрираха, че тази мултифокалност представлява своеобразна особеност на
метастазиране на тумора, от единствен начален източник [15, 16]. Честотата на екстрахепаталното разпространение варира в отделните серии между 17% и 50%.
От образно-диагностична гледна точка се различа51
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пациенти с мултифокално чернодробно ангажиране.
Наличието на ограничено екстрахепатално засягане не
се счита за абсолютна контраиндикация за хирургично
лечение.
Докладът на ELTR (European Liver Transplant Registry)
съдържа подробна информация за 59 пациенти, проследявани дългосрочно след чернодробна трансплантация, по повод ЧЕХЕ. С тази публикация Lerut и сътр. [3]
валидират мястото на чернодробната трансплантация
при лечението на този тумор, като 1-, 5- и 10-годишна
преживяемост на серията е съответно 93%, 83% и 72%.
Провеждането на неоадювантна терапия (18 пациенти), наличието на лимфна инвазия (18 пациенти), както
и екстрахепаталната дисеминация на болестта (10 пациенти) не повлияват сигнификантно преживяемостта
след ЧТ. Единствено наличието на микроваскуларна
или комбинирана микро/макроваскуларна инвазия е
идентифицирано като фактор, негативно повлияващ
прогнозата, (p=0.03). Авторите демонстрират много
добра 1-, 5-, и 10-годишна свободна от болест преживяемост: 90%, 82% и 64%, като тези резултати не са сигнификантно повлияни от наличието на лимфна инвазия, провеждане на неодювантна терапия, наличието
на екстрахепатална дисеминация или съдова инвазия.
Наличието на авансирал процес не е абсолютна контраиндикация за ЧТ, но е необходимо внимателно предоперативно стадиране и оценка на пациентите.
През 2009 година, групата от Питсбърг публикуват
своята серия от 25 пациенти. Това представлява най-голямото уницентрично проучване, като включените
пациенти са разделени в четири групи според приложената терапия. При 17 е проведена ЧТ, 4 – транс-катетърна артериална хемоемболизация (TACE), при двама
е извършена ЧР, а при други двама – TACE, последван от
ЧТ. Авторите идентифицират наличието на екстрахепатално засягане, отвъд порталните лимфни възли, като
лош прогностичен белег, p=0.01 [29]. Установява се
тенденция към по-добра преживяемост на пациентите
с екстрахепатално засягане, третирани с TACE (83 месеца), в сравнение с тези, подложени на хирургично лечение– ЧТ или ЧР (38.8 месеца). Наличието на лимфна и
съдова инвазия не е идентифицирано като предиктор
за по-лоша прогноза. Проучването демонстрира предимствата на TACE при авансирали случаи на ЧЕХЕ, при
които ЧТ и ЧР не са подходящи.
В статия, публикувана от Grotz и сътр. [30] са анализирани резултатите на 30 пациента, трансплантирани

[4]. Прогнозата на ЧЕХЕ е вариабилна и непредвидима, като не съществуват приети клинични или хистологични критерии, които адекватно да предвиждат
развитието на болестта. Клиничният ход може да бъде
сравнително доброкачествен, дори в случаи без приложена терапия [2-4, 23], но може да протече с бърза
прогресия и летален изход [22, 24]. Необичайното при
този тумор е липсата на корелация между степента на
разпространението му и еволюцията на заболяването.
Описани са случаи с дълга преживяемост, дори в контекста на метастатична болест – поведение, наподобяващо развитието на невроендокринните тумори (НЕТ)
[25].
Изключително ниската честота на ЧЕХЕ е сериозна
пречка за провеждане на рандомизирани сравнителни
анализи, които да установят най-добрия терапевтичен
протокол. Неясната прогноза на болестта допълнително затруднява този процес. Основната част от публикациите са ретроспективно анализирани клинични
случаи и доклади, състоящи се от малки серии. Това изисква внимателно интерпретиране на публикуваните
данни поради възможността за статистическа тенденциозност. Демографските характеристики и получените резултати на част от проучванията, са систематизирани в Таблица 1.
През 2006 година Mehrabi и сътр. публикуваха доклад, включващ описаните случаи на ЧЕХЕ, за периода
1984-2005 година [4]. Това е най-голямото проучване
на тази тема, съдържащо информация за 402 пациенти. ЧЕХЕ е с мултифокално разпространение в 86% от
306 пациенти, с достатъчно данни за анализа, като екстрахепатално разпространение се установява в 36%.
Най-честият терапевтичен подход, използван при 128
пациенти (44.8%) е чернодробната трансплантация
(ЧТ), последван от липса на лечение при 71 пациенти
(24.8%). Химио или лъчетерапия са проведени при 60
пациента (21%), а чернодробна резекция (ЧР) е извършена само при 27 (9.4%).
Данните за преживяемостта са налични за 253
души. Хирургичното лечение – ЧР и ЧТ е асоциирано с
най-добри резултати, като 5-годишната преживяемост
е съответно 75% (ЧР) и 55.8% (ЧТ). Преживяемостта
рязко спада в групата с химио/лъчетерапия и в групата
без проведено лечение, като на петата година е била
съответно 30% и 4.5%. Трябва да се отбележи, че по-добрите резултати в групата на ЧР, вероятно се дължат на
по-ранния стадий, доката ЧТ влиза в съображение при
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Табл. 1. ЧТ при ЧЕХЕ.
Автор
Marino [25]
Madariaga [26]
Mehrabi [4]
Lerut [3]
Nudo [27]
Rodriguez [28]
Grotz [30]
Remiszewski [31]

N
10
17
402
11
11
110
30
10

Възраст
(медиана)
24-52 (29)
28-58 (36)
3-86 (41)
4-65 (41)
18-52 (38)
0-70 (36)
21-79 (46)
23-65 (40)

Проследяване
(месеци)
55
79
81
24
41
-

по повод ЧЕХЕ в клиниките Mayo. Екипът оценява налични патологични и морфологични критерии, включително формата на тумора – дифузна или нодуларна,
броя на установените лезии, тяхната големина и броя
засегнати чернодробни сегменти, в опит да установи
връзката им с прогнозата на заболяването. Пациентите
с нодуларен туморен вариант (p=0.01) и големина на
най-големия туморен нодул ≤ 10см (p=0.003) имали
по-добра свободна от болест преживяемост. Наличието на по-малко от 10 лезии също демонстрира тенденция към подобряване на прогнозата.
Скорошен доклад от Remiszewski и сътр. [31] описва опита на една институция с 1234 ЧТ, извършени за
периода 1989 – 2013 година и проследява резултатите,
като разделя реципиентите в три кохорти – ЧЕХЕ (10
пациента), хепатоцелуларен карцином (155 пациента)
и ЧТ по други индикации (1069 пациента). Преживяемостта в групата на ЧЕХЕ е 87.5%, като значително превъзхожда преживяемостта в групата с ХЦК (54.3%) и ЧТ
по други индикации (76.3%).
Серията на Wang и сътр. [32] се състои от 33 пациента, провели лечение по различни терапевтични методики, по повод ЧЕХЕ в периода 2004-2011 година. При
17 пациента се провежда ЧР, при 12 се извършва TACE,
при други трима – TACE, последвано от ЧР и при един
пациент се извършва чернодробна трансплантация.
Не се установява сигнификантнта разлика в преживяемостта в групата на TACE и ЧР. Наличието на симптоми
от страна на пациента е идентифицирано като предиктор на по-лоша прогноза. Възрастта и наличието на
повишен CA19-9 са имплицирани да имат негативен
ефект върху общата преживяемост.
Китайският опит в лечението на ЧЕХЕ, както и
сравняването със западните резултати е обобщено в

ЧТ (%)
100%
100%
45%
100%
100%
100%
37%
-

5 год.
прежив.
76%
67%
54%
83%
82%
64%
73%
88%

Рецидив
30%
24%
36%
-

доклад от Zhao [33]. Идентифицирани са 50 пациента, като съотношението мъже жени е приблизително
1:2. Най-често прилаганият терапевтичен подход е ЧР
(45.7%), следвана от палиативно лечение (34.3%). TACE
и ЧТ са приложени съответно в 14.3% и 5.7% от случаите. Според авторите няма сигнификантни различия в
резултатите от четирите терапевтични рамена (p=0.74),
въпреки тенденцията за по-добра преживяемост при
оперативно лечение. Екстрахепаталната дисеминация
не е била асоциирана с по-лоши резултати, но наличието на симптоми (p=0.076) и повишени туморни маркери (p=0.027), както и дифузната форма на ЧЕХЕ са предиктори на по-лоша преживяемост.
Съществува широка гама от възможности за лечение на чернодробния хемангиоендотелиом. Химио- и
лъчетерапията са консервативни модалности, които
са предимно използвани като палиативно решение
или суплементарно лечение в адювантен или нео-адювантен аспект. В литературата са описани режими с
много агенти, подбирани основно по своите анти-ангиогенни качества, сред които талидомид, доксорубицин, епирубицин, гемцитабин, интерферон и други[4].
Ефективността на тези методи за подобряване на преживяемостта е все още неясна. Нужни са сравнителни проучвания, които да разкрият мястото на химио/
лъчетерапията в лечението на ЧЕХЕ. Транскатетърната
артериална хемоемболизация (TACE) е перспективен
метод, който според някои доклади води до сходни резултати, в сравнение с хирургичните подходи. Предпочита се в случаи на екстрахепатално разпространение
на болестта, когато ЧТ и ЧР не са подходящи и е съпроводен с по-ниска честота на усложненията [29, 32, 33].
Хирургичното лечение на ЧЕХЕ се характеризира
с постоянство на резултатите и добра преживяемост,
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сравнима между различните центрове (Таблица 1.), и
към момента е метод на избор. Чернодробната трансплантация и радикалната чернодробна резекция имат
сходна ефективност [4, 30, 33-35]. След поставяне на
хистопатологична диагноза се прави оценка на резектабилността на тумора, като при възможност се предпочита извършването на радикална чернодробна резекция [2, 4, 6, 34, 36]. Някои автори не са съгласни с
това становище, поради наблюдаваното по-агресивно
поведение на тумора след ЧР [37, 38]. Според Ben-Haim
[38], по време на осъществяването на чернодробната
резекция, туморът се е разпространил в черния дроб,
под формата на микро-метастази, които не са видими
на образните изследвания. Чернодробната регенерация след ЧР е до голяма степен зависима от ангиогенезата. По този начин активирането на съдовата
пролиферация може да стимулира неопластичния
процес и да доведе до бърза прогресия на заболяването и смърт. Трябва да бъде отбелязано, че в момента
на манифестация и диагностициране на ЧЕХЕ, туморът
в повечето случаи е билобарен и е неподходящ за извършване на радикална чернодробна резекция [2, 3].
Ортотопната чернодробна трансплантация се е доказала като ефективен метод на лечение на ЧЕХЕ с подобна и дори по-добра преживяемост, в сравнение с ЧТ по
други индикации [31, 39, 40]. Според някои автори наличието на ограничена екстрахепатална дисеминация
не е контраиндикация за ЧТ [2-4, 25, 38]. Поради протрахирания ход на болестта, дългосрочна преживяемост може да бъде очаквана и в случай на рецидив. На
тази основа, Lerut и сътр. съветват за агресивен подход
към болестта [3].
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Pheochromocytoma: Unusual
manifestation of asymptomatic adrenal
insidentalomа

K. Vidinov, T. Sechanov
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Department of Endocrine surgery,
Medical University – Sofia, Bulgaria

РЕЗЮМЕ

SUMMARY

Представяме ви клиничен случай на 28 годишна пациентка която при рутинна повторна операция по повод фиброаденом на гърдата получава тежка хипертонична
криза и изпада в кома. След стабилизиране на общото състояние и възвръщане на
съзнание се диагностицира левостранен феохромоцитом. След прецизна оценка
на състоянието на пациентката и адекватна предоперативна подготовка пациентката е оперирана. Независимо от предоперативната подготовка интраоперативно
се наблюдават характерни хемодинамични отклонения. Пациентката е стабилизирана и изписана без постоперативни усложнения.
Ключови думи: Феохромоцитом, Инциденталом, Хипертонична криза

We present a clinical case of a 28 year old female patient which routine re-operation
for fibroadenoma of the breast who develops severe hypertensive crisis and coma.
After stabilization of her condition and recovery of consciousness the patient was
diagnosed with left-sided pheochromocytoma. Following a precise assessment of the
patient’s condition and adequate preoperative preparation the patient received operative
treatment. Regardless of preoperative management we saw some intraoperative
characteristic hemodynamic abnormalities. The patient’s condition was stabilized and
she discharged without postoperative complications.
Key words: Pheochromocytoma, Incidentaloma, Hypertensive crisis

ВЪВЕДЕНИЕ:

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Феохромоцитомите са катехоламин продуциращи тумори произлизащи от хромафинните клетки на
симпатико-надбъбречната система. Те се срещат изключително рядко и секретират предимно норепинефрин вместо епинефрин (1). Наличието на различни
катехоламини поражда изключително разнообразна
клинична картина– постоянна или пароксизмална
хипертония, главоболие, сърцебиене, обилно потене,
задух, и др. При тежки случаи, феохромоцитома може
да се прояви с миокарден инфаркт, сърдечна недостатъчност, белодробен оток, аритмии или вътречерепен кръвоизлив. Поставянето на диагноза е трудно и
се основава на измерването на катехоламините и КТ
изследване на надбъбречните жлези (2). Споделяме
нашия опит в диагностиката и лечение на надбъбречните тумори върху рядък и животозастрашаващ случай на безсимптомен(ням) феохромоцитом.

28-годишна жена, при която по време на обща
анестезия при оперативният разрез(по повод фиброаденом на гърдата) получава тежка хипертонична криза(стойности на кръвното налягане до 230/150
mmHg). Оперативната интервенция е прекратена
и поради липсата на спонтанно дишане и съзнание
пациентката е оставена на апаратна вентилация в
реанимационно отделение. От направената КТ единствената патологична находка е формация в лявата
надбъбречна жлеза 2/3 см. Пациентката е екстубирана и насочена към Клиниката по Ендокринна хирургия. При приемането пациентката е адекватна, отрича
преди инцидента да е имала главоболие, сърцебиене, изпотяване, болки в гърдите или хипертония. Не
съобщава за увеличаване на теглото, прекомерено
окосмяване, акне, мускулна слабост или менструални нарушения. Пациентката съобщава за оперативна
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Фиг. 2 Траен хистологичен препарат(Оцв ХЕ 200 х). Туморните клетки са полигонални с фино зърнеста еозинофилна цитоплазма. Прави впечатление
подредба тип „Zellballen“ – гнездовидни струпвания на клетки с кръгла
форма и добре изразени окръглени нуклеоли

Фиг. 1 Интраоперативни промени на виталните показатели на пациентката.

блем в оценяването на надбъбречните инциденталом
е прецизирането на техния малигнен потенциал (4).
За съжаление така се пропуска оценката на функцията на надбъбречните тумори (5). Функционалната
оценка на надбъбречния тумор е от първостепенно
значение и представения от нас пациент демонстрира този факт. Биохимичната диагноза на феохромоцитома се прави чрез измерване на 24-часовата уринна
фракциия метанефрини (98% чувствителност и специфичност 98%) и фракционирани катехоламини (6).
Независимо от наличието или липсата на клинични
белези те поставят предоперативна диагноза в 98 %
от пациентите. Това ни дава възможност за предоперативно оптимизиране на кръвното налягане с
адекватна α блокада (7). Адреналектомията е златен
стандарт в лечението на феохромоцитома и довежда
до пълно излекуване при 90% от пациентите. Най-голямото интраоперативна опасност е освобождаване
на катехоламини, водещи до животозастрашаваща
хипертония. Тежка хипертония може да възникне по
всяко време на операцията, но увода в анестезия, интубацията и директното манипулиране на туморната
маса са отговорни за най-голямото катехоламиново
освобождаване. При нашата пациентка независимо
от предоперативната подготовка се наблюдаваха подобни хипертонични пикове. Фентоламина(Regitine)
е конкурентен А1 и слаб– А2 адренергичен рецепторен антагонист, който има кратка продължителност
на действие (8). В момента той се прилага само при
тежки хипертонични кризи. Натриевят нитропрусид
намалява пред и след натоварването на сърцето (9).
Начало му е незабавно и ефекта му се изчерпва след
1-2 минути от спирането му. Той е първи избор при

интервенция по повод на фиброаденом на гърдата с
местна анестезия преди една година.
Обективно пациентката е с Fr 76 удара / мин, RR
110/70 мм/Hg и дихателна честота 20 вд / мин. Нейната височина е 172 см, а теглото й е 47,2 кг.
Рутинните лабораторни показатели не дадоха никакви патологични отклонения. При изследването
на катехоламини в 24 часова урина се установи– норадреналин 200 (15-80 микрограма), норметанефрин
400 (105-354 микрограма) и метанефрин 500 (74-297
микрограма).
На пациентката бе предписана предоперативна
подготовка за 20 дни с алфа блокер (Кардура 2х2 мг/д)
и бе изписана от отделението.
Три седмици по късно бе извършена на левостранна адреналектомия. Въпреки предоперативната подготовка интраоперативно се наблюдаваха флуктуаци
на кръвното налягане(фиг. 1).
За коригиране им се наложи използването на натриев нитропрусид. След премахването на тумора
кръвното налягане рязка спадна, което наложи прилагането на допамин. На първия следоперативен ден
допаминовата инфузия бе спряна. Не са наблюдаваха
постоперативни усложнения. Трайния хистологичен
резултат потвърди диагнозата феохромоцитом (Фиг
2).

ОБСЪЖДАНЕ
Броят на случайно намерени надбъбречните тумори се увеличава. Приблизително 5,0%-6,5% от надбъбречната инциденталоми са феохромцитоми, и 8%
от пациентите с феохромоцитом са напълно безсимптомно (3). Много лекари считат, че най-важният про57

ÅÍÄÎÓÐÎËÎÃÈß È
MÈÍÈÌÀËÍÎ ÈÍÂÀÇÈÂÍÀ
ÕÈÐÓÐÃÈß

ГОДИНА 4 • БРОЙ 1 • АПРИЛ 2016 / VOLUME 4 • ISSUE 1 • APRIL 2016

интраоперативна хипертонична криза у пациент с
феохромоцитом. Токсичните му метаболити(цианид
и тиоцианат) представляват проблем само когато медикамента се прилага във високи дози, за повече от
48-72 ч, при пациенти с нарушена бъбречна или чернодробна функция, или когато скоростта на инфузия е
над 2 мг / кг за минута.

3. Motta-Ramirez GA, Remer EM, Herts BR, Gill IS, Hamrahian AH.
Comparison of CT findings in symptomatic and incidentally
discovered pheochromocytomas. Am J Roentgenol.,
2005,Vol. 185, 3,pp. 684–688.
4. Vanderveen KA, Thompson SM, Callstrom MR,Young WF Jr,
Grant CS, Farley Dr. Biopsy of pheochromocytomas and
paragangliomas: Potentialfor disaster. Surgery, 2009,Vol. 146,
6, pp. 1158–1166.
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ИСТОРИЯ

Тридесет години екстракорпорална
литотрипсия в България

Н

На 3 април 2016 година се навършват 30 години от въвеждането в България на едно
революционно откритие в областта на медицината – екстракорпоралната литотрипсия
(SWL). С тази историческа справка бихме
искали да отбележим този юбилей на един
метод за неинвазивно лечение на уролитиазата, който не само не е загубил своето значение с времето, но продължава да бъде част
от най-съвременните схеми за комплексно
лечение на това често срещано заболяване в
целия свят.

програма в Мюнхен, водена от F. Eisenberger и C.
Chaussey, показа, че шоковите вълни могат да преминат през биологична среда, без да причинят
увреда на тъканите. В експериментални условия
те имплантират камъни в пикочните пътища на кучета, които след това успешно разбиват с ударни
вълни. След успешното приключване на експерименталната фаза и доказване на безопасността и
ефективността на метода, екстракорпоралната литотрипсия за първи път се прилага при човек през
1980 година, с апарата Dornier HM-1 (Dornier Human
Machine– 1).[3]
Първите доклади от C. Chaussey и колеги, описващи тази технология с резултати от нейното клинично приложение се появиха в научната литература през 1980 г.[4,5]
Първият апарат за извършване екстракорпорална литотрипсия на бъбречни камъни Dornier HM-3,
предложен на пазара, беше произведен през 1984
година. Първоначалният ентусиазъм и очакванията
на урологичната общност в целия свят за възможностите на SWL, бяха оправдани само за няколко години. Методът беше възприет много бързо и започна да се прилага едновременно в много страни. За
кратък период от време се натрупа огромен опит и
бяха обобщени данните за резултатите от лечението
на камъните в бъбрека и в уретера при хиляди пациенти. Първоначалните научни заключения показаха
висока ефективност на метода, при правилно поставени показания за неговото прилагане, и добра
безопасност с малко на брой усложнения, повечето
от които позволяват консервативно лечение. През
годините методът на SWL беше технологично развит и усъвършенстван. Промените, които настъпиха
бяха свързани с промяна на физичните принципи
за генериране на ударната вълна и начина за преминаване на ударната вълна през меките тъкани и
достигането им до камъка. Тези промени намериха
своя израз в създаването на нови поколения апарати за екстракорпорална литотрипсия с пиезоелектричен и електромагнитен принцип на генериране

КАК ЗАПОЧВА ИСТОРИЯТА
НА СЪЗДАВАНЕ НА МЕТОДА?
Научните търсения за приложението на ударни
вълни в медицината започват в средата на 20 век.
Първият модел за разрушаване на камъни в човешкото тяло с акустична енергия– extracorporeal
shock-wave lithotripsy (SWL) е устройство без директен контакт между трансдусера и повърхността
на камъка. Първата успешна литотрипсия с него е
извършена на жлъчни камъни при in vitro модел и
е докладвана през 1950 година от Harold Lamport и
Herbert Newman. С това устройство не е било възможно фрагментирането на уринарни камъни. [1]
По-късно, в Германия, авиационната компания
Dornier, която е производител на самолети, установява, че контактът на дъждовните капки, при висока
скорост на самолета, предизвиква не само местна
ерозия на метала, но също така и промяна в молекулярната му структура. Ефектът се обяснява с образуването на свръхзвукови ударни вълни, генерирани
при сблъсъка на дъждовните капки с повърхността на метала.[2] Тези наблюдения стават повод за
започване на съвместни клинични изпитвания на
фирмата Dornier и Ludwig Maximilians University в
Мюнхен, Германия, върху възможността за използване на ударните вълни в медицината.
През 1970 година научноизследователскатa
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на ударните вълни и преминаването им в тялото
с помощта на балон изпълнен с течност, който е
в контакт с тялото на пациента. По този начин се
премахна необходимостта от вана с дейонизирана
вода, която служеше за среда за разпространение
на ударната вълна при апарата Dornier HM-3.[4,6]
Тези промени дадоха възможност за осъществяване
на екстракорпоралната литотрипсия без анестезия,
само с аналгезия и седация и прилагането на метода в амбулаторни условия. Всички тези подобрения
доведоха до по-лесно и по-безопасно приложение
на SWL, но станаха с цената на намаляване на ефективността ù. Нито една от съвременните машини за
SWL не притежава ефективността на Dornier HM-3.
България беше първата страна от бившия Източен блок, която имаше възможност да внедри метода. Само две години след излизането на пазара
на първия в света апарат за извършване на екстракорпорална литотрипсия, тя започва да се прилага
и в нашата страна. В България започват да работят
две машини Dornier HM-3. Първата беше инсталирана в тогавашния Научен институт по нефрология,
урология, хемодиализа и трансплантация, на Медицинска академия, София, който по това време се
ръководи от проф. д-р Христо Куманов д.м.н. Този
апарат започва работа на 03 април 1986 година. На
24 април 1986 година започва да работи и втория
апарат Dornier HM-3, инсталиран в Катедрата по
урология и нефрология на Висш Военномедицински Институт (ВВМИ)– София, която по това време
се ръководи от полк. Проф. Тодор Патрашков д.м.н.
Резултатите от приложението на този революцонен метод за лечение на уролитиазата в България
се докладват през 1987 година.[7-9]
Така България се нарежда сред първите страни
в света, в които екстракорпоралната литотрипсия
беше въведена като рутинен метод и това промени
революционно лечението на уролитиазата в нашата страна.
Какво си спомнят за това време хората, които
имат не само лична заслуга, екстракорпоралната
литотрипсия да започне да се прилага в България,
но полагат и много усилия за развитието на метода
през следващите години?

общественик, постигнал международно признание
със своя принос в урологичната наука и практика,
отдал много време и усилия в проучване на уролитиазата, споделя следното: “Относно някои въпроси от организационен характер, свързани
със започването на екстракорпоралните литотрипсии в българия през 1986 година”
На 17.02.1980 година, в Университетската урологична клиника в Мюнхен, ръководена по това
време от проф. д-р Егберт Шмиидт, се извършва
за първи път в света извънтелесна литотрипсия
на бъбречен камък. Тази литотрипсия „революционизира“ (немски израз) лечението на уролитиазата в световен мащаб. Скоро след това от немски
източници разбрах, че методът е разработван и
усъвършенстван в различни експериментални условия. Добрите резултати и липсата на сериозни
усложнения при експерименталното му приложение в серия от 350 кучета, на които оперативно е
имплантиран камък в легенчето на бъбрека, дават
основание метода да бъде предложен за приложение и при хора. Пак по немски източници, една от
първоначалните идеи за разработване на метода
е възникнала след инцидент на сблъсък между два
танка при преминаването им през водна среда по
време на военни маневри на армията на НАТО. При
детайлно проучване на печалния инцидент е направило впечатление (заедно и с други моменти
отнасящи се до чисто военно-инженерни въпроси),
че след сблъскването във водна среда членовете на
екипажа, които са се намирали близо до външните
стени на машините са пострадали, но не тежко,
докато командирът на танка, намиращ се в средата е загинал. При тъсене на причините за това
стига до извода, че нещастният случай се дължи
на непознато действие на хидродинамични ударни
вълни.
През 1982 година, през месец октомври, заедно с
доц. д-р Молитов от Университетската клиника
в Бон, посетихме Университетската урологична
клиника в Мюнхен и без много шум влязохме в залата на немския литотриптор НМ. Д-р Шоси, който
в момента извършваше екстракорпорална литотрипсия ни каза любезно, че засега не могат да задоволят нашия интерес към метода и не могат да ни
обяснят подробности за принципа на действие на
апарата или да направят демонстрация, защото

Проф. Д-р Христо Куманов д.м.н. – изтъкнат
и уважаван български лекар, учен преподавател и
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все още всичко е в експериментален стадий.
През същата 1982 година, на тримесечна специализация в Мюнхенската урологична клиника
беше изпратен и д-р Григор Тошев Гоцев, уви рано
ни напуснал. Проф. Шмиидт, ръководител на клиниката по това време, е останал очарован от
знанията и поведението на Григор и не на последно място от отличното владеене на немски език.
Тези впечатления породили у него интерес и към
България. Това била причината след урологичен
конгрес в Атина, където заедно с проф. Шмиидт е
бил и д-р Гоцев, професорът да изявяви желание да
дойде в България. След като посещава Института
за спешна медицинска помощ “Н.И.Пирогов”, където
работи д-р Гоцев, посещава и Университетската
болница на Медицинска академия. Там се среща с
проф. д-р Атанас Малеев. Тези контакти поставят
началото на Българо-Баварското сътрудничество
в урологията. Това сътрудничество под формата
на ежегодни научни прояви в Германия и в България,
след това продължи години наред. Именно при една
от тези срещи проф. Шмиидт спомена, че можем да
сме първата страна в Източна Европа с литотриптор.
И тогава започна надпреварата. Проф д-р Николай Минков с основание иска машината да е в Пирогов, проф. д-р Тодор Патрашков също с основание
иска да е във ВВМИ и още по-естествено, директорът на НИНУТ по това време започва агитация
машината да е в Медицинска академия.
Започнаха преговори с представителя на фирмата Дорние, производител на първия апарат за
екстракорпорална литотрипсия Dornier HM-3, г-н
Ханс Детцингер. След една от срещите му с проф.
Атанас Малеев, той в непринуден разговор с мен
изрази своето учудване от хода на преговорите с
думите: “До вчера не искаше машина, защото била
много скъпа, а днес иска две”. Скоро след това проф.
Малеев ме извика и ми каза– ”Искаше и настояваше
за машина, сега се подготвяй за нейното инсталиране и работа, защото в противен случай ще я дам
на “Пирогов””. От този момент нататък започна
денонощната работа с административния директор на болницата, Иван Цанов и целия технически
персонал по планирането на инсталирането на
пъвия литотриптор в България.
Така на 03.04.1996 година се извърши първата ли-

тотрипсия на камък в бъбрека на учителката по
физкултура Веска от гр. Пловдив, а самия г-н Ханс
Детцингер натискаше копчето. По-късно възложих
на д-р Будевски да мисли с кого да започнат да извършват литотрипсиите след Детцингер. „Искам
Банчев, други не искам. Това е...“ беше неговият отговор.
През следващите месеци започнахме да работим на две смени, като с това учудихме дори и немците. Интересът към новия метод за лечение беше
много голям, ето защо, държах лично списъка с чакащи пациенти и контолирах приема с помощта
на медицинските сестри Пенкова и Методиева.
Ясно защо във вестник „Здравен фронт“, брой 8
от 22.02.1986 година се появи статията: „Литотрипсия с екстракорпорално създадени ударни вълни“ от А. Малеев, Хр. Куманов, Г. Будевски.....
След натрупването на достатъчно клиничен
опит, първите резултати бяха публикувани в сп.
“Хирургия”– „Нашият опит с екстракорпоралната литотрипсия“ Хр. Куманов, Г. Будевски, Г. Тенев,
А. Банчев, Д. Младенов, през 1986 година. Изпратена беше и статия в руското списание „Урология и
Нефрология“, но тя изчака година и половина, за да
излезе най-напред публикацията на проф. Лопаткин, с опита на руските колеги с машината от
Московския Авиозавод.... и т.н.
По въпросът за резултатите постигнати с метода на екстракорпоралната литотрипсия беше
докладвано и на Българо-Баварския симпозиум в
Русе през 1987 година.
Споделените спомени са от 16.03.2016
година
Проф. Д-р Тодор Патрашков, д.м.н – друг изтъкнат и уважаван български лекар, учен преподавател и общественик, изиграл роля и допринесъл
за развитието на съвременната урология в България, по това време е Началник на Катедрата по урология и нефрология във ВВМИ, София. Професор
Патрашков споделя своите спомени за въвеждането на метода на екстракорпоралната литотрипсия
в книгата “Дневници по урология”, 2008 година, на
Издателство “Българска книжарница”. Там той посвещава една кратка глава на своите спомени за пътя
за придобиване на втория апарат за екстракорпо61
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слуша внимателно, той ми зададе въпроса дали не
можем и ние да закупим този апарат. Отговорих му,
че можем, но цената е доста висока – струва 3 милиона щатски долара. Последва отговор аз да не се
безпокоя за това и че парите ще бъдат осигурени. Помоли ме да направя един рапорт, в който подробно да
опиша преимуществата на апарата от медико-биологична, социална и икономическа гледна точка. Такъв рапорт беше направен и изпратен по канален ред
в Министерството на отбраната.
Последва резолюция, която опълномощаваше
Медицинско управление и тогавашния Висш военномедицински институт, съвместно с външнотърговската фирма „Кинтекс“, да започнат преговори с
фирмата „Дорние“ за доставка на апарата. Отначало преговорите се водят много трудно и не се прави
никаква отстъпка от първоначално заявената цена
от 3 милиона щатски долара.
Няколко месеца по-късно Медицинска академия
решава също да закупи този апарат. На практика
това дава възможност преговорите да се водят съвместно и двата апарата да бъдат закупени едновременно.
След няколко месеца двата апарата се доставят в България, като се монтират почти едновременно. По причини от политически характер, предстоящото откриване на Петия конгрес на БКП и
поради желанието на акад. Атанас Малеев, тогава
Ректор на Медицинска академия, първият център,
които се открива е в Катедрата по урология на Медицинска академия. Така, на 03.04.1986 година, се извършва първата екстракорпорална литотрипсия в
България. Само 20 дни по-късно, на 23.04.1986 година в
Катедрата по Урология и нефрология към Военномедицинска академия, започва да работи вторият апарат Dornier HM-3.
Както в Александровска болница, така и във Военната болница, в началото заповедта беше да се
работи на две смени, с цел да се отговори адекватно
на нуждаещите се от прилагането на този нов метод на лечение.
И така малка България стана една от първите
страни в света, която започна да прилага този уникален метод за лечение на камъните в бъбрека и уретера. На практика беше реализирана една заветна
мечта на човечеството – хирургическите болести
да се лекуват с нехирургически методи.

рална литотрипсия в нашата страна. Публикуваме
оригиналния текст.
ЕКСТРАКОРПОРАЛНА ЛИТОТРИПСИЯ
Историческа справка
Проф. Т. Патрашков
На 17.02.1980 г. в Университетската болница в
„Гросхадерн“ в Мюнхен се извърши първата в света
екстракорпорална литотрипсия на пациент с конкремент в бъбрека.
В България методът се прилага за първи път на
03.04.1986 г. в урологичната клиника на Медицинска
академия и на 23.04.1986 г. в Катедрата по Урология
към Военномедицинска академия.
Кратка предистория
През 1985 г. по време на едномесечния ми престой
в урологичната клиника в болницата Горсхадерн в
Мюнхен при проф. Шмиидт, наред с конкретните
задачи, за който бях изпратен, можах да се запозная
отблизо с току-що внедрения нов метод на извънтелесно разбиване на бъбречни и уретерни камъни, който се прилагаше за първи път в света с апарат, конструиран от фирмата „Дорние“. Това, което можах
да видя, дълбоко ме впечатли, и в България се върнах
с голямо желание да направя всичко възможно, новият
метод да се внедри и у нас.
Като ръководител на Катедрата по урология
към ВМА, първите си впечатления от видяното споделих с колегите от клиниката. Бяха зададени много
въпроси, на които се опитах да отговоря от информацията, която имах от колегите от Германия. Тя не
беше голяма, но достатъчна за запознаване с метода.
Внедряването на този уникален метод за времето не беше лесно. Необходими бяха доклади, рапорти,
обосновки. За голямо щастие тази моя мечта намери своето разрешение при последвалата по-късно
среща с тогавашния министър на отбраната ген.
Добри Джуров. С него се познавах служебно и срещата се състоя непосредствено след моето завръщане
от Германия. След кратък разговор по други въпроси,
аз имах възможността да споделя с него видяното в
Германия и по-точно да го запозная накратко с новия
апаратурен метод на лечение на бъбречнокаменната болест. Изложих му предимствата на новия
метод пред отворената операция. След като ме из62
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Такова е било началото!
Има написани и публикувани стотици статии, книги,
коментари и резултати от изследвания върху различни аспекти на метода на екстракорпоралната литотрипсия. Цялата тази информация е достъпна за всеки,
който се интересува и проучва проблема. Методът
не загуби своето значение в лечението на уролитиазата в изтеклите години. Той стана неотменна част от
комплексната схема за хирургичното ù лечение, като
заедно с ендоурологичните методи наистина остави
отворената хирургия за лечение на бъбречните и уретерни камъни в историята.
В този материал се опитахме да опишем и предадем спомените за началото на въвеждането на метода
на екстракорпоралната литотрипсия в България, така
както са го запомнили и предали нашите учители-пионери. С много любов към професията, самоотдаване, взаимно уважение и сътрудничество помежду си
и между клиничните звена, които ръководят по това
време, те поставят основите за развитието на съвременната урология в България. Нашата задача, като
техни последователи е да помним и пазим историята, както и да развиваме новаторския дух, който те са
ни завещали. Да поддържаме стремежа към търсене
и въвеждане в практиката на новите и ефективни методи за лечение на нашите пациенти, така както са го
правили те през изминалите години.
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1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Списанието приема за публикуване оригинални научни ръкописи в областта на ендоурологията и минималноинвазивните диагностични и хирургични техники отговарящи на неговите цели.
Изпращането на ръкопис предполага, че: предложеният труд не е публикуван преди и не е в процес на публикуване в друго печатно или електронно издание; публикацията е одобрена от всички съавтори и от институцията, в която
е създадена. Кореспондиращият автор носи отговорност за
верността на представените данни и за кореспонденцията
с редакторите по време на рецензирането на предложения
ръкопис.
Всички изпратени за публикация ръкописи се рецензират от главните редактори и от 2 редактори от съответното направление. Ръкописите се оценяват по следните
критерии: оригиналност и актуалност на представения
материал, уместност на използваните методи, точно описание на резултатите, основателни заключения на базата на
представените данни. Решението за приемане, отхвърляне
или връщане на ръкописа за корекция се основава на рецензиите на редакторите, отговорни за съответния ръкопис
и на главния редактор от съответната специалност и се изпраща на автора за кореспонденция заедно с препоръките
на рецензентите и редакторите в рамките на един месец
след изпращането на ръкописа.
Всеки ръкопис съдържа заглавна страница, която
включва точно и информативно заглавие на публикацията, име на автора (авторите), институция и адрес на автора
(авторите), е-mail адрес, телефон и факс на автора за кореспонденция на български и английски език. Резюметата са
написани на български и английски език.
Ръкописите трябва да бъдат написани на професионален език така, че да бъдат разбираеми при четене от професионалист, който не е тесен специалист в дадената област.
Редакторите и издателя си запазват правото за редактиране
на ръкописите преди отпечатване с цел подобреяване на
езика, без да се променя смисъла на научните факти. Официалният език на списанието е български.
Изпратените за публикация ръкописи са обект на модификация от редакторите в съгласие със стила на списанието. След одобряването на ръкописа за публикация авторът за кореспонденция получава коректура, за да провери
форматирането и пълнотата на текста, наличието на грешки
в текста, таблиците и/или фигурите. В размките на 24-48
часа авторът връща проверените ръкописи и корекции.
Значими промени в съдържанието на текста, като нови резултати, корекция на променливи, корекция на заглавието
или авторския колектив, не са разрешени без одобрението
на главния редактор от съответното направление. След публикуване на ръкописа, корекции могат да бъдат направени
единствено под формата на Erratum и публикувани в следващия брой на списанието.
2. ФОРМАТ НА ТЕКСТА
Приемат се ръкописи в Word формат, като текстът
трябва да е с ясен шрифт и размер 12. Използваните съкращения в текста, трябва да се въвеждат в скоби след пълното
наименование при първото му споменаване в текста.
Използваните мерни единици трябва да са съобразени със системата SI (Systhème International), например min
(минута), g (грам), n (брой) и др.
Таблиците в текста се създават в Word, без да се вмък-

ват в текста като графичен елемент. Таблиците се нумерират
с арабски цифри по реда, в който се появяват в текста. Всяка
таблица се поставя на отделна страница от текста.
Заглавието на таблицата се поставя над всяка таблица.
Съкращения и коментари във връзка с таблицата се поставят под нея.
Фигурите трябва да допълват текста и таблиците.
Фигурите се нумерират с арабски цифри по реда, в който
се появяват в текста, като се означават съответно Фиг.1,
Фиг.2 и т.н. Фигурите се изпращат като отделни файлове,
като легендата и заглавието на фигурата се поставят накрая
на текстовия файл. Снимки и илюстрации се номерират по
ред като фигури и са в jpeg/jpg или tiff формат с минимална
резолюция 300 dpi.
Библиографията се цитира по реда на появяване в
текста, като номерът на цитираната публикация се поставя
в скоби. Всеки номер отговаря на една цитирана публикация. Списъкът с библиографията включва само цитирани в
текста публикации, които са публикувани или са приети за
публикация, като се подреждат по реда на появяването им
в текста. Библиографията съдържа имената на авторите, заглавието на публикацията, наименованието на списанието
или изданието, в което е публикувана, годината на издаване и страниците, на които е публикувана. При наличие на
повече от 5 автора се цитират имената на първите трима,
следвани от et al.:
Soucy F, Ko R, Duvdevani M, et al. Percutaneous
nephrolithotomy for staghorn calculi: A single center’s
experience over 15 years. J Endourol 2009;23:1669–1673.
3. ВИДОВЕ ПУБЛИКАЦИИ
А. Оригинални статии
Всеки ръкопис трябва ясно да изразява целта на проучването, неговия дизайн и методи (включително времето
за провеждането му, броя пациенти с включващи и изключващи критерии, източници на данни), основните детайли при описание на хирургични или други интервенции;
основните резултати от проучването; дискусия на описаните
резултати в контекста на публикувани в литературата други
проучвания по тематиката; заключения.
Форматът на статията е следния:
• Резюме - не повече от 300 думи със следната структура:
въведение; цел; материал и методи; резултати; заключение; ключови думи
• Текст на статията със следната структура - въведение;
цел; материал и методи; резултати; дискусия; заключения; библиография (не повече от 30 заглавия). Максимален брой думи – 2800, без да се включват таблици,
фигури, легенда на фигури и таблици, библиография,
резюме.
Всеки раздел на статията съдържа следната информация:
• Въведение - кратко описание на значението и актуалността на проучвания проблем
• Цел – точно описание на целта на проучването. При наличие на повече от една цел се посочва основната цел и
вторичните цели на проучването.
• Материал и методи - описание на дизайна на проучването, неговата продължителност и място на провеждане, включващи и изключващи критерии, брой
пациенти, основни детайли на хирургичните и други
интервенции, използваните статистически методи за
анализ на данните.
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• Резултати - включват основните резултати от проучването и усложненията, които трябва да за нагледно и
точно представени и изразени количествено
• Дискусия - обсъждане на резултатите от проучването в
контекста на публикувани в литературата проучвания
по темата, с описание и дискусия на основните ограничения на направеното проучване
• Заключения - направените заключения трябва да произтичат от получените резултати
Б. Обзорни статии
Обзорните статии трябва да са изчерпателни и да са
базирани на публикации, отразяващи адекватно дискутирания проблем.
Форматът на статията е следния:
• Резюме - не повече от 300 думи със следната структура:
въведение; цел; подбор и синтез на данните; заключение; ключови думи
• Текст на статията със следната структура: - въведение;
цел; подбор и синтез на данните; заключение; библиография (не повече от 30 заглавия). Максимален брой
думи – 3500, без да се включват таблици, фигури, легенда на фигури и таблици, библиография, резюме.
Всеки раздел на статията съдържа следната информация:
• Въведение - кратко описание на значението и актуалността на проучвания проблем за клиничната практика
• Цел - точно описание на целта на литературния обзор
• Подбор на данните - описание на източниците на данни; периода на публикуваните проучвания; методите за
оценка на качеството на публикациите и критериите за
включване в обзора
• Синтез на данните - основните данни от обзора на
клиничния проблем трябва да бъдат анализирани
обективно и балансирано на базата на публикувания
доказателствен материал
• Заключения – направените заключения трябва да отговарят на поставения клиничен проблем. да са базирани
на наличния доказателствен материал и неговото значение за клиничната практика
В. Хирургични техники
Форматът на статията е следния:
• Резюме - не повече от 300 думи със следната структура: въведение; цел; хирургична техника; заключение;
ключови думи
• Текст на статията със следната структура - въведение;
цел; хирургична техника; дискусия; заключения; библиография (не повече от 30 заглавия). Максимален
брой думи – 2500, без да се включват таблици, фигури,
легенда на фигури и таблици, библиография, резюме.
Г. Писма до редактора
Приемат се писма до редактора отнасящи се до публикувани в рамките на 6 месеца публикации. Текстът не трябва
да надвишава 500 думи, като не се допускат фигури и таблици. Библиографията съдържа не повече от 5 публикации.
Адрес за изпращане на ръкописи:
Военномедицинска академия
Катедра по Урология и Нефрология
Д-р Кремена Петкова
e- mail: jemis@vma.bg
e-mail: kremena.petkova@vma.bg
тел.: 02/9225208
факс: 02/8517094

Siemens Healthcare

www.siemens.bg/healthcare

