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Symposium Information

Meeting’s Venue Symposium sessions are being held at the Hilton Hotel Sofia located in the 
center of the city.

Official Language The official language of the meeting is Bulgarian with provided English-
Bulgarian simultaneous translation. 

Registration Desk Working Times 
& Hours

April 1, Friday  07.30 – 16.30
April 2, Saturday 08.00 – 10.00

Name Badges Attendees and guests must wear their name badges at all times in order to 
attend the plenary sessions and exhibition.

Moderated Poster Session Posters and videos will be presented on TV screen during the days of the 
symposium. Poster and video presenters are required to give a 2-3 min oral 
presentation of their poster during the moderated poster and video session. 

Exhibition The exhibition is being held in the foyer of Hilton Hotel.
Exhibition opening hours: April 1, Friday 08.00 – 19.00

April 2, Saturday 08.00 – 17.00
Coffee breaks and lunch According to scientific program, coffee break service is given. Lunches are 

being held in the “Seasons” restaurant at Hilton Hotel.

Място на провеждане Пленарните сесии се провеждат в Хотел Хилтън София. 
Официален език Официалният език на симпозиума е Български с осигурен симултанен 

превод български-английски и английски-български. 
Регистрационно бюро Регистрационното бюро е отворено на:

1 Април , Петък 07.30 – 16.30 ч.
2 Април, Събота 08.00 – 10.00 ч.

Конгресен бадж Достъпът до пленарните сесии и изложбата се извършва след задължи-
телно представяне на конгресен бадж с името на участника.

Модерирана постерна сесия Постерите и видео филмите се представят в електронен формат на TV ек-
ран по време на двата дни на симпозиума. Презентиращите автори пред-
ставят 2-3 минути устна презентация на постера по време на модерира-
ната постерна и видео сесия. 

Изложба Изложбата се провежда във фоайето на Хотел Хилтън.
Изложбата е отворена на: 1 Април , Петък 08.00 – 19.00 

2 Април, Събота 08.00 – 17.00
Кафе паузи и обяд По време на симпозиума са осигурени кафе паузи за участниците съглас-

но графика на научната програма. Обядът се провежда в ресторант „Сезо-
ни”,  Хотел Хилтън.

Обща информация за симпозиума
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Програма / Program

1st SEGUR Workshop oh Urolithiasis

1 Април 2016 (петък)

08.00 - 08.30 ОТКРИВАНЕ 
K. Сарика, И.Салтиров, Н. Петров

08.30 – 10.30 ПЛЕНАРНА СЕСИЯ I 
Модератори:  Х. Рейс. Сантос,  
A. Mюслюманоглу, Д. Младенов

08.30 – 09.00  Видео презентация: Standard PCNL 
– инструментариум, консумативи, 
оперативна техника, резултати, клинични 
случаи 
A. Mюслюманоглу

09.00 - 10.30 Live Surgery: Standard PCNL 
Оператори: А. Сколарикос, И. Салтиров, 
аК. Петкова

10.30 – 11.00 КАФЕ ПАУЗА

11.00 – 13.00 ПЛЕНАРНА СЕСИЯ II 
Модератори:  П. Гевлете, А. Тринчиери,  
О. Савов 

11.00 – 11.30 Видео презентация: fURS/RIRS/URS 
– инструментариум, консумативи, 
оперативна техника, резултати,  
клинични случаи 
П. Гевлете 

11.30 – 13.00 Live Surgery:  Мini PNL 
Оператори: К. Сарика, A. Mюслюманоглу, 
И. Салтиров, К. Петкова

13.00 – 14.00 ОБЯД

14.00 – 15.30 ПЛЕНАРНА СЕСИЯ III  
Модератори:  К. Сарика С. Ставридис,  
С. Гианакопулос

14.00 – 14.30  Видео презентация:  Mini, Ultra mini, 
Super mini, Micro PNL – инструментариум, 
консумативи, оперативна техника, 
резултати, клинични случаи 
К. Сарика

14.30 – 15.30  Live Surgery: fURS/RIRS/URS 
Оператори: Х. Рейс-Сантос, A. Тринчиери, 
К.Петкова

15.30 – 16.00  КАФЕ ПАУЗА

1 April 2016 (Friday)

08.00 - 08.30 WELCOME AND INTRODUCTION 
   K. Sarica, I. Saltirov, N. Petrov

08.30 – 10.30 SESSION I   
Moderators: J. Reis-Santos, A. 
Müslümanoglu, D. Mladenov

08.30 – 09.00  Video presentation: Standard PCNL – 
instruments, disposables, tips and tricks, 
indications, complications, cases 
A. Müslümanoglu 

09.00 - 10.30 Live Surgery: Standard PCNL 
Surgeons: A. Skolarikos,  
I. Saltirov, K. Petkova  

10.30 – 11.00 COFFEE BREAK

11.00 – 13.00 SESSION II 
Moderators: P. Geavlete, A. Trinchieri, O. 
Savov

11.00 – 11.30 Video presentation: fURS/RIRS/URS – 
instruments, disposables,  
tips and tricks, indications, complications, 
cases 
P. Geavlete 

11.30 – 13.00 Live Surgery: mini-PNL 
Surgeons: K. Sarica, A. Müslümanoglu, I. 
Saltirov , K. Petkova

13.00 – 14.00 LUNCH

14.00 – 15.30 SESSION III 
Moderators: K. Sarica, S. Stavridis, S. 
Giannakopoulos 

14.00 – 14.30  Video presentation:  Mini, Ultra mini, Super 
mini, Micro PNL – instruments, disposables, 
tips and tricks, indications, complications, 
cases 
K. Sarica

14.30 – 15.30  Live Surgery: fURS/RIRS/URS 
 Surgeons: J. Reis-Santos, A. Trinchieri,  
K. Petkova 

15.30 – 16.00  COFFEE BREAK
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16.00 – 16.30 ПЛЕНАРНА СЕСИЯ IV 
Модератори:  А. Папацорис, П. Гевлете,  
A. Сколарикос

16.00 – 16.20  Лъчево натоварване и защита на екипа и 
пациента при ендоурологични операции 
на горния уринарен тракт 
Ж. Василева

16.20 – 16.40 Метаболитни изследвания при пациенти 
с уролитиаза 
А. Сколарикос

16.40 – 17.10 Фирмен симпозиум  
Спонсориран от 

17.10 – 17.30  Фирмен симпозиум 
Спонсориран от  

17.30 – 19.00 HANDS-ON-TRAINING СЕСИЯ 
Stone surgery:  fURS/semirigid URS/PCNL 
Преподаватели: А. Папацорис С. 
Ставридис, К. Петкова 
Със съдействието на и  

20.00 – 23.00 ВЕЧЕРЯ

2 Април 2016 (събота)

08.30 – 10.30 ПЛЕНАРНА СЕСИЯ I 
Модератори: Д. Младенов, Х. Куманов, М. 
Пенев, С. Ставридис

08.30 - 09.00 TURP при лечението на ДПХ – минало, 
настояще, бъдеще 
К. Давидов 

09.00 – 09.30 Лазери при лечението на ДПХ  –   
новият „златен стандарт”? 
Д. Башич, С. Ставридис

09.30 – 10.00 Радикална простатектомия –  
от класическа към робот-асистирана 
хирургия 
Н. Колев

10.00 – 10.30  Фокална терапия при карцином на 
простатата 
О. Савов

10.30 – 11.00 КАФЕ ПАУЗА

11.00 – 13.00 ПЛЕНАРНА СЕСИЯ II  
Модератори: М. Цветков,  Д. Шишков, 
О.Станков, С. Кънчев

16.00 – 16.30 SESSION IV 
 Moderators: A. Papatsoris, P. Geavlete, A. 
Skolarikos

16.00 – 16.20  Radiation exposure  
and safety in upper urinary tract 
endourology 
J. Vasileva

16.20 – 16.40 Update on metabolic evaluation in stone 
formers 
A. Skolarikos

16.40 – 17.10 Sponsored presentation  
Sponsored by  

17.10 – 17.30  Sponsored presentation  
Sponsored by  

17.30 – 19.00 HANDS-ON-TRAINING SESSION 
Stone surgery:  fURS/semirigid URS/PCNL 
Tutors: A. Papatsoris, S. Stavridis,  
K. Petkova 
Supported by  and  

20.00 – 23.00  DINNER

2 April 2016 (Saturday)

08.30 – 10.30 SESSION I  
Moderators: D. Mladenov, H. Kumanov, M. 
Penev, S. Stavridis 

08.30 - 09.00 TURP in the treatment of BPH – past, present 
and future 
K. Davidov 

09.00 – 09.30 Laser surgery for BPH  – is it the new gold 
standard treatment?  
D. Basic, S. Stavridis

09.30 – 10.00 Radical prostatectomy –  
from open to robotic 
N. Kolev 

10.00 – 10.30  Focal therapies for prostate cancer –  
what is the evidence? 
O. Savov

10.30 – 11.00 COFFEE BREAK

11.00 – 13.00 SESSION II 
Moderators: M. Tsvetkov, D. Shishkov, O. 
Stankov, S. Kanchev
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11.00 – 11.30  Прицелни биопсични и образни техники 
при диагностиката на карцинома на 
простатата – как, кога, защо? 
А. Хинев

11.30 – 12.00 Профилактика и лечение на 
усложненията при биопсия на простатата 
С. Николов

12.00 – 12.30 Новости в ендоскопската диагностика на 
уротелните карциноми 
С. Гианакопулос

12.30 – 13.00 En bloc резекция при лечението на 
уротелните карциноми на пикочния 
мехур – настояще и перспективи 
В. Марияновски

13.00 – 14.00  ОБЯД

14.00 – 15.00  МОДЕРИРАНА ПОСТЕРНА/ВИДЕО СЕСИЯ 
Модератори: С.Николов, Д. Младенов,  
Д. Башич, Й. Хаджи-Джокич

15.00 – 16.00 ДИСКУСИЯ НА КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ  
Представяне: И. Салтиров 
Коментар: К. Давидов, А. Хинев, Н. Колев, 
В.Марияновски

16.00 – 16.30  КАФЕ ПАУЗА 

16.30 – 17.30  HANDS-ON-TRAINING СЕСИЯ 
TUR in saline,  Stone surgery:   
fURS/semirigid URS 
Преподаватели: Ц. Петков, Г. Георгиев, К. 
Давидов, В. Марияновски 
Със съдействието на и   

17.30   Закриване на симпозиума

11.00 – 11.30  Targeted prostate biopsy  
and imaging techniques –  
how, when,why? 
A. Hinev

11.30 – 12.00 Prevention and management of prostate 
biopsy complications 
S. Nikolov

12.00 – 12.30 What’s new in the diagnostic tools for 
urothelial carcinoma? 
S. Giannakopoulos

12.30 – 13.00 En bloc resection in the treatment of 
urothelial cancers: current status and future 
prospects 
V. Mariyanovski

13.00 – 14.00  LUNCH

14.00 – 15.00  MODERATED POSTER AND VIDEO SESSION 
Moderators: S. Nikolov, D. Mladenov, D. Basic, 
J. Hadzi-Djokic

15.00 – 16.00 CLINICAL CASES DISCUSSION 
Presenter: I. Saltirov 
Panel: K. Davidov, A. Hinev, N. Kolev, V. 
Mariyanovski

16.00 – 16.30  COFFEE BREAK

16.30 – 17.30  HANDS-ON-TRAINING SESSION 
TUR in saline;  fURS/semirigid URS 
Tutors: T. Petkov, G. Georgiev,  
K. Davidov, V. Mariyanovski  
Supported by  and   

17.30   CLOSING REMARKS





EULIS17
4th Meeting of the  
EAU Section of Urolithiasis

September 2017, Vienna, Austria

EAU meetings 
and courses 
are accredited 
by the EBU in 
compliance with 
the UEMS/EACCME 
regulations

www.eulis17.org 



Преди употреба прочети листовката. Без рецепта в аптеките.
Медицинско изделие. Направена е оценка по EU 9342.
Пълна информация се предоставя при поискване на адрес:
Представителство за България, 1164 София, тел: 02/866 33 58, 963 11 81, е-mail:office@montavit.bg, www.montavit.bg

suppositories
Glycerin Montavit

Лаксатив за кърмачета, деца и възрастни

Лечение на констипация:
✓ при нарушена перисталтика

✓ при залежаване
✓ при хемороиди и анални фисури

✓ при бременни и кърмачки

◆ хиперосмотично действие
◆ подобрява перисталтиката

◆ безвредно и ефективно средство:
в рамките на 15 мин. до 1 час

Състав
Една супозитория от 1 грам съдържа 0,8 грама безводен глицерин. Една супозитория от 3 грама съдържа 2,4 грама 
безводен глицерин. Други съставки: стеаринова киселина, натриев хидроксид, вода.

Дозировка
Кърмачета и малки деца: по 1 супозитория от 1 грам. Възрастни в упорити случаи: по 1 супозитория от 3 грама.
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Модерирана постерна и видео сесия/Moderated poster and video session

701. Уретералният access sheath:  
необходимото зло 
А. Сандулов, П. Косев, А. Хинев 
Клиника по Урология,  
УМБАЛ „Св. Марина” – Варна 
Медицински университет  
„Проф. Д-р П. Стоянов“ – Варна

Ureteral access sheath: the necessary evil 
A.Sandulov, P. Kosev, A. Hinev 
Department of Urology,  
UMHAT “Saint Marina”, Varna 
Medical University “Prof. P. Stoyanov”, Varna

702. Фактори, влияещи върху ефективността на 
флексибилната уретерореноскопия 
Б. Пенев 
Болница Tunbridge Wells MTW NHS Trust, 
UK

Factors influencing stone free rate in flexible 
ureterorenoscopy 
B. Penev 
Tunbridge Wells Hospital, MTW NHS Trust, 
UK

703. 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

Guy’s stone score for preoperative prediction 
of percutaneous nephrolithotomy outcomes 
K. Petkova, I. Saltirov 
Clinic of Endourology and SWL 
Department of Urology and Nephrology 
Military Medical Academy of Sofia

704. Ефективност и безопасност на 
перкутанната нефролитотрипсия при 
пациенти с наднормено тегло и обезитет 
К. Петкова, И. Салтиров 

Катедра Урология и нефрология  
Военномедицинска академия - София

Efficacy and safety of percutaneous 
nephrolithotomy in overweight and obese 
patients  
K. Petkova, I. Saltirov 
Clinic of Endourology and SWL 
Department of Urology and Nephrology 
Military Medical Academy of Sofia

705. Първоначалнa клинична оценка на 
нов пневматичeн интракорпоралeн 
литотриптер 
Д. Анакиевски, А. Хинев, Р. Маринов,  
И. Гочева 
Клиника по Урология, УМБАЛ „Св. 
Марина” – Варна 
Медицински университет „Проф. Д-р П. 
Стоянов“ – Варна

Initial clinical study of novel intracorporeal 
pneumatic lithotripter device 
D. Anakievski, A. Hinev, R. Marinov, I. 
Gocheva 
Department of Urology, UMHAT “Saint 
Marina”, Varna 
Medical University “Prof. P. Stoyanov”, Varna

706. Спектър на бактериалните причинители 
в съвременна серия пациенти със 
струвитна литиаза, лекувани с PCNL 
К. Петкова, О. Гъцев, П. Петров,  
И. Салтиров 
Клиника Ендоурология и ЕКЛ 
Катедра Урология и нефрология 
Военномедицинска академия – София

Patterns of urinary infection microorganisms 
in a contemporary series of struvite stone 
formers treated with PCNL 
K. Petkova, O. Gatsev, P. Petrov, I.Saltirov 
Clinic of Endourology and SWL 
Department of Urology and Nephrology 
Military Medical Academy of Sofia
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707. Влияние на предоперативната позитивна 
урокултура върху усложненията от PCNL 
К. Петкова, П. Петров, О. Гъцев, И. 
Салтиров 
Клиника Ендоурология и ЕКЛ 
Катедра Урология и нефрология 
Военномедицинска академия – София

Impact of preoperative positive urine culture 
on the complication rates of PCNL 
K. Petkova, P. Petrov, O. Gatsev, I.Saltirov 
Clinic of Endourology and SWL 
Department of Urology and Nephrology 
Military Medical Academy of Sofia

708. Сравнителен анализ на минимално 
инвазивна и стандартна перкутанна 
нефролитотомия за лечение на 
конкременти в бъбрека с размери  
20-30 mm 
И. Салтиров, К. Петкова 
Катедра Урология и нефрология  
Военномедицинска академия - София

Comparative study on minimally 
invasive versus standard percutaneous 
nephrolithotomy for the treatment of renal 
stones 20-30 mm 
I. Saltirov, K. Petkova 
Clinic of Endourology and SWL 
Department of Urology and Nephrology 
Military Medical Academy of Sofia

709. Значението на мултипараметричната 
магнитно-резонансова томография 
(мпМРТ) при диагностиката на рака на 
простатата (РП) 
О. Савов1, Д. Младенов2, В. Младенов2, М. 
Цветков3 
1 Кабинет/Клиника „Света Тереза”, 
Нюрнберг, Учебна база на Университет 
Eрланген 
1 „Шьон Клиника”, Фюрт 
2 Клиника по Урология, Медицински 
Университет, София 
3Клиника по урология,5 МБАЛ, София

Multiparametric magnetic resonance 
imaging (mpMRI) in the diagnosis of 

prostate cancer 
O. Savov1, D. Mladenov2, V. Mladenov2, M. 
Tsvetkov3 
1Urology practice/Clinic “St. Theresien 
Hospital” Nürnberg, University of Erlangen, 
Germany 
1Schön Clinic, Fürth 
2Department of Urology, Medical University 
of Sofia  
3Department of Urology, Fifth City Hospital, 
Sofia, Bulgaria

710. Лапароскопска радикална 
простатектомия – начален опит и 
краткосрочни резултати, ефект на 
началната крива на обучение 
К. Давидов, Е. Попов, В. Роглев, А. Попов, 
Д. Златанов, Н. Стоянов 
Отделение по Урология, МБАЛ „Токуда 
Болница”, София

Laparoscopic radical prostatectomy – initial 
experience and short-term results, influence 
of the learning curve 
K. Davidov, E. Popov, V. Roglev, A. Popov, D. 
Zlatanov, N. Stoyanov 
Department of Urology, Tokuda Hospital, 
Sofia

711. Ендоскопско лечение при недосатъчност 
на термино-терминална анастомоза на 
уретер след сутура по повод лезия при 
кръстосана бъбречна ектопия 
Б. Младенов, В. Марияновски, Р. 
Добриков, Л. Бадев 
Клиника по Обща Урология, УМБАЛСМ 
„Н.И. Пирогов”

Endoscopic management of ureteral 
anastomosis insufficiency after suture 
because of ureteral lesion in a patient with 
crossed fused renal ectopia 
B. Mladenov, V. Mariyanovski, R. Dobrikov, 
L. Badev 
Clinic of General Urology, UMHATEM “N.I. 
Pirogov”

Модерирана постерна сесия / Moderated poster and video session
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712. Ендоскопска биполярна резекция и 
вапоризация на интрамуралната част на 
уретера при нефроуретеректомия 
Ц. Петков, И. Салтиров, Св. Николов, К. 
Петкова 
Катедра Урология и нефрология 
Военномедицинска академия - София

Endoscopic bipolar resection and 
vaporization of the intramural ureter 
during nephroureterectomy 
Ts. Petkov, I. Saltirov, Sv. Nikolov, K. Petkova 
Department of Urology and Nephrology 
Military Medical Academy of Sofia

713. Mеланом на пикочния мехур 
Ж. Сиромахов, Кр. Нейков, В. Табаков, 
Б. Цингилев, Р. Симеонов, Н. Кондов, Б. 
Тасев, М. Тахчиев 
Клиника по Урология, Специализирана 
болница за активно лечение по 
онкология (СБАЛО), София 

Melanoma of the bladder 
J. Siromahov, Kr. Neykov, V. Tabakov, B. 
Tzingilev, R. Simeonov, N. Kondov, B. Tasev, 
M. Tahchiev 
Department of Urology, Specialized hospital 
for active treatment in oncology, Sofia 
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701
Уретералният access sheath (AS) осигурява надежден и ефективен 
достъп на флексибилния уретерореноскоп до всяка част на урете-
ра и пиелокаликсната система на бъбрека. 
Рутинното му използване при флексибилната уретерореноскопия 
предлага редица предимства: улеснява извършването на много-
кратно въвеждане и изваждане на флексископа; значително на-
малява иригационното налягане в пиелокаликсната система на 
бъбрека; осигурява подобрен дренаж на иригационната течност и 
използването на поток с по-голямо налягане, което допринася за 
по-добра видимост по време на процедурата; улеснява елиминира-
нето на фрагментите след литотрипсия; съкращава оперативното 

време; значително удължава живота на флексископа, като намалява 
износването му и възможността за увреда. Същевременно с това, 
въвеждането на AS неизбежно води до преразтягане на уретера, 
компрометиране на неговото кръвоснабдяване, исхемия на урете-
ралната стена и увреда - както на мукозата, така и на мускулните 
слоеве, което теоретично увеличава риска от постоперативно фор-
миране на уретерални стриктури. В настоящия обзор се изтъкват 
прeдимствата и недостатъците на AS, индикациите за неговото при-
ложение, принципите и правилата, които следва да се спазват, с цел 
намаляване на травматичността и усложненията.

Уретералният access sheath: 
необходимото зло
А. Сандулов, П. Косев, А. Хинев 
Клиника по Урология, УМБАЛ „Св. Марина” – Варна

Медицински университет „Проф. Д-р П. Стоянов“ – Варна

Background and purpose: Retrograde Intra Renal Surgery   (RIRS) 
via flexible ureterorenoscopy (FURS) has become well established as 
a method for treatment of renal calculi. With newer scopes, modern 
technology, and improved experience, the indications for this modality 
are being further refined. This study assess the influences of stone size; 
location; type of flexible ureterorenoscope (analogue vs digital); and 
stone density on treatment outcome from a large series in a single UK 
center.
Patients and methods: A prospective database of patients undergoing 
flexible URS and Holmium laser lithotripsy between March 2002 and 
December 2015 was retrospectively analyzed. Single-treatment success 
was defined as satisfactory visual clearance of stone bulk, radiopacities 
less than 2mm on non-contrast CT, and no further treatment.
Results: 1086 treatments were performed on 835 patients (median age 
= 56 years; range 16–92 years). Overall single-treatment success rate 
was 85.3%; when stratified by stone size it was 96.2% (<5mm), 90.4% 
(5-10mm), 88.7% (11-15mm), 81% (16-20mm), 65.6% (21-30mm) and 
28.5% (>30mm).  For stones <20mm, an overall stone-free rate of 89.3% 
was achieved after a single procedure.   In 94 patients with stone size 

21-30mm, 86 (91.5%) were stone free after their second FURS. 69.4% 
of patients with stone size >30mm were stone free after the 2nd RIRS.  
Stone locations were lower pole, renal pelvis, mid and upper pole, 
and in caliceal diverticula in 48%, 23%, 14%, 11% and 4% of the 
cases, with single-treatment success rate of 86.5%, 79.5%, 91.9%, 
81% and 78%, respectively. After URS for renal stones of <10mm, 
57% did not require ureteric stenting. The introduction of digital 
flexible ureterorenoscope in 2009 did not significantly change 
the stone free rate (91% for analogue versus 91.5% for digital).  
In those patients who had a preoperative CT scan enabling the 
Hounsfield Unit (HU) density of the stone to be measured, 33.2% had 
stone density >1000 HU.  Stone-free rates were 93.4% in <1000 HU and 
89.7% in >1000 HU, not statistically different (p=0.248, chi-square test).
Conclusion: Stone clearance of nearly 90% can be achieved for stones 
<20mm, and with two procedures similar stone free rates can be 
achieved for stones up to 30mm. Stone density, digital technology and 
stone location do not significantly influence outcome. The majority 
of renal stones up to 10mm can be managed without ureteric stent 
postoperatively.

Фактори, влияещи върху ефективността 
на флексибилната уретерореноскопия
Б. Пенев

Болница Tunbridge Wells MTW NHS Trust, UK

Factors influencing stone free rate in 
flexible ureterorenoscopy
B. Penev

Tunbridge Wells Hospital, MTW NHS Trust, UK

Ureteral access sheath: the necessary 
evil
A.Sandulov, P. Kosev, A. Hinev

Department of Urology, UMHAT “Saint Marina”, Varna
Medical University “Prof. P. Stoyanov”, Varna



ИЗВЪНРЕДЕН БРОЙ / SUPPLEMENTS

14

ÅÍÄÎÓÐÎËÎÃÈß È  
MÈÍÈÌÀËÍÎ ÈÍÂÀÇÈÂÍÀ 
 ÕÈÐÓÐÃÈß

703
Въведение и цел: Перкутанната нефролитотрипсия (PCNL) е „злат-
ния стандарт” в лечението на конкременти в бъбрека с размер над 
20 мм. Характеристиките на конкремента (локализация, 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 (GS) 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, вклю-
чващо 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 пре-
доперативните 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). Че-
стотата 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.

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

Guy’s stone score for preoperative 
prediction of percutaneous 
nephrolithotomy outcomes
K. Petkova, I. Saltirov

Clinic of Endourology and SWL
Department of Urology and Nephrology
Military Medical Academy of Sofia

704
Въведение и цел: Перкутанната нефролитотрипсия (PCNL) е „злат-
ния стандарт” в лечението на конкременти в бъбрека с размер 
над 20 мм. Нарастващата честота на обезитет в световен мащаб 
и повишената честота на уролитиаза при тези пациенти поставя 
предизвикателства в минимално-инвазивното им лечение. Целта 
на настоящето проучване е да се направи сравнителен анализ на 
ефективността и безопасността на PCNL при пациенти с наднорме-
но тегло и обезитет в сравнение с пациенти с нормален BMI.
Материал и методи: Извърши се проспективно проучване, вклю-
чващо 477 последователни пациенти с 495 бъбречни единици, при 
които е извършена стандартна PCNL в периода Май 2011 година 
– Април 2015 година. Пациентите бяха разпределени по Класифи-
кацията на WHO за телесно тегло: нормално тегло (BMI < 25 kg/m2) 

– 235 пациенти (49.3%), наднормено тегло (BMI 25÷30 kg/m2) – 212 
пациенти (3.3%), обезитет (BMI 30÷40 kg/m2) – 24 пациенти (4.9%) и 
морбиден обезитет (BMI > 40 kg/m2) – 6 пациент (1.2%). Проспек-
тивно се анализираха и сравниха предоперативните характери-
стики, ефективността и безопасността на PCNL между пациентите 
с нормално тегло и наднормено тегло и обезитет.
Резултати: Анализът на предоперативните характеристики на па-
циентите с показа по-висока честота на придружаващи заболява-
ния и повишен предоперативен анестезиологичен риск в групата 
с BMI > 25 kg/m2. Пациентите с наднормено тегло и обезитет имаха 
по-висока честота на солитарни конкременти (41.8% срещу 39.2%) 
и по-висока честота на уратна литиаза (22.0% срещу 5.7%). Ефектив-
ността на PCNL след една процедура беше 77.6% в групата с нор-

Ефективност и безопасност на 
перкутанната нефролитотрипсия при 
пациенти с наднормено тегло и обезитет
К. Петкова, И. Салтиров

Катедра Урология и нефрология 
Военномедицинска академия - София

Efficacy and safety of percutaneous 
nephrolithotomy in overweight and 
obese patients 
K. Petkova, I. Saltirov

Clinic of Endourology and SWL
Department of Urology and Nephrology
Military Medical Academy of Sofia
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мално телесно тегло и 85.6% в групата с BMI > 25 kg/m2 (р=0.021). 
Ефективността на 3ти следоперативен месец беше, съответно, 
88.1% срещу 92.0% (р=0.153). Не се установи сигнификантна разли-
ка в честотата на постоперативни усложнения (р=0.876) и средния 
постоперативен спад на Hb (р=0.145) между двете групи пациенти. 

Заключение: Резултатите от това проучване предполагат, че PCNL 
при пациенти с BMI ≥ 25 kg/m2 е ефективна и безопасна процеду-
ра, с резултати сравними с тези при пациенти с нормално телесно 
тегло.

705
Въведение и цел: Целта на настоящото съобщение е да се споделят 
първите впечатления от използването на пневматичния интракорпо-
рален литотриптер StoneBreakerTM (LMA - COOK Medical) при перку-
танна нефролитотомия. 
Материал и методи: Представяме 64-годишна пациентка с лево-
странен кораловиден бъбречен конкремент с р-ри 5/4,5 см. След 
ретроградно поставяне на уретерален катетър и създаване на ар-
тифициална хидронефроза, пиелокаликсната система на бъбрека бе 
пунктирана под рентгенов контрол. През иглата бе въведен телен 
водач, по който се извърши дилатация на работния канал до 27 Ch, 
с последващо въвеждане на нефроскоп с работен шафт 26 Ch. Лито-
трипсията извършихме с пневматичния литотриптер StoneBreakerTM 
(LMA - COOK Medical). След аспирация и механична евакуация на 
всички фраггменти, в бъбрека се въведе нефростомна тръба 24 Ch.
Резултати: Операцията протече с минимална кръвозагуба, за опе-

ративно време от 60 мин. Ранният следоперативен период протече 
гладко и без усложнения. Нефростомата бе отстранена още на 24-я 
час след процедурата. Пациентката бе дехоспитализирана клинично 
здрава, без резидуални конкременти в оперирания бъбрек.
Заключение: StoneBreakerTM (LMA - COOK Medical) е литотриптер, 
значително по-мощен от предшествениците си, много по-компактен 
и по-ергономичен от всички съществуващи към момента интракор-
порални пневматични литотриптери. Заменяемите патрони с въгле-
роден двуокис генерират високо налягане /до 2.9 МРа/, което позво-
лява ефективна и бърза фрагментация на пикочните конкременти. 
Използването му води до намаляване броя на ударите, необходими 
за литотрипсия, при това без да е налице значителна реакция от стра-
на на околните анатомични структури. Литотриптерът има удобен и 
практичен дизайн, дължащ се на леката ръкохватка и липсата на връ-
зки.

Първоначалнa клинична оценка на 
нов пневматичeн интракорпоралeн 
литотриптер
Д. Анакиевски, А. Хинев, Р. Маринов, И. Гочева

Клиника по Урология, УМБАЛ „Св. Марина” – Варна
Медицински университет „Проф. Д-р П. Стоянов“ – Варна

Initial clinical study of novel 
intracorporeal pneumatic lithotripter 
device
D. Anakievski, A. Hinev, R. Marinov, I. Gocheva

Department of Urology, UMHAT “Saint Marina”, Varna
Medical University “Prof. P. Stoyanov”, Varna

706
Въведение и цел: Коралиформените бъбречни конкременти, са 
големи по размер и разклонени по форма конкременти изпълва-
щи голяма част от колекторната система на бъбрека. Най-често 
химичният им състав е магнезиево-амониев фосфат (струвит) и са 
асоциирани с инфекция от уреаза-продуциращи бактерии. Перку-
танната нефролитотрипсия (PCNL) е методът на избор в лечение-
то на коралиформена литиаза, но е свързана с някои технически 

предизвикателства поради необходимостта от пълно отстраняване 
на конкремента за ерадикация на инфекцията. Целта на настоящето 
проучване е да се представи характеристиката на бактериалните 
причинители в съвременна серия пациенти със струвитна литиаза, 
лекувани с PCNL.
Материал и методи: Направи се анализ на проспективна база 
данни, включваща 477 последователни пациенти с 495 бъбречни 

Спектър на бактериалните 
причинители в съвременна серия 
пациенти със струвитна литиаза, 
лекувани с PCNL
К. Петкова, О. Гъцев, П. Петров, И. Салтиров

Клиника Ендоурология и ЕКЛ 
Катедра Урология и нефрология 
Военномедицинска академия – София

Patterns of urinary infection 
microorganisms in a contemporary 
series of struvite stone formers treated 
with PCNL
K. Petkova, O. Gatsev, P. Petrov, I.Saltirov

Clinic of Endourology and SWL 
Department of Urology and Nephrology 
Military Medical Academy of Sofia



ИЗВЪНРЕДЕН БРОЙ / SUPPLEMENTS

16

ÅÍÄÎÓÐÎËÎÃÈß È  
MÈÍÈÌÀËÍÎ ÈÍÂÀÇÈÂÍÀ 
 ÕÈÐÓÐÃÈß

707
Въведение и цел: Перкутанната нефролитотрипсия (PCNL) е ме-
тодът на избор в лечението на големи по обем и коралиформени 
конкременти. Положителната предоперативна урокултура е ри-
сков фактор за постоперативен фебрилитет и уросепсис. Целта на 
настоящето проучване е да се изследва влиянието на положител-
ната предоперативна урокултура в съвременна серия пациенти, 
лекувани с PCNL.
Материал и методи: Направи се анализ на проспективна база 
данни, включваща 477 последователни пациенти с 495 бъбречни 
единици, при които е извършена стандартна PCNL за периода Май 
2011 година – Април 2015 година. Анализираха се и се сравниха 
данните за наличие на предоперативна уроинфекция и спектъра 
на бактериалните причинители и честотата на постоперативните 
усложнения.
Резултати: Предоперативна положителна урокултура беше устано-
вена при 23.6% от пациентите, като най-честият причинител беше 

Е.coli – при 12.9%. Честотата на рецидивна и коралиформена уро-
литиаза беше по-висока в групата с предоперативна уроинфекция. 
Честотата на постоперативни усложнения беше по-висока в гру-
пата с предоперативна уроинфекция (30.8% срещу 11.9%; р=0.000), 
като най-честото усложнение беше постоперативен фебрилитет 
(18.8% срещу 2.1%; р=0.000). Не се установи сигнификантна раз-
лика в честотата на постоперативна хемотрансфузия (р=0.139) и 
средния постоперативен спад на хемоглобина (р=0.835) между 
двете групи пациенти. Постоперативен уросепсис е наблюдаван 
при 1 пациент с предоператина положителна урокултура.
Заключение: Резултатите от това проучване показаха, че предо-
перативната положителна урокултура е рисков фактор за посто-
перативен фебрилитет след извършване на PCNL. Не се установи 
сигнификантна разлика в честотата на други постоперативни ус-
ложнения при пациенти с и без данни за предоперативна уроин-
фекция.

Влияние на предоперативната 
позитивна урокултура върху 
усложненията от PCNL
К. Петкова, П. Петров, О. Гъцев, И. Салтиров

Клиника Ендоурология и ЕКЛ 
Катедра Урология и нефрология 
Военномедицинска академия – София

Impact of preoperative positive urine 
culture on the complication rates of 
PCNL
K. Petkova, P. Petrov, O. Gatsev, I.Saltirov

Clinic of Endourology and SWL 
Department of Urology and Nephrology 
Military Medical Academy of Sofia

единици, при които е извършена стандартна PCNL за периода Май 
2011 година – Април 2015 година. Анализираха се и се сравниха 
данните за предоперативна уроинфекция и спектъра на бактери-
алните причинители при пациентите със струвитна литиаза и друг 
химичен състав на конкремента.
Резултати: Химичният анализ на конкремента установи струвит-
на литиаза при 140 пациенти. 77.1% от пациентите със струвитна 
литиаза бяха жени, в сравнение с 37.5% в групата с друг химичен 
състав (р=0.000). Честотата на предоперативна уроинфекция беше 
сифнификантно по-висока в групата със струвитна литиаза (58.6% 
срещу 9.9%; р=0.000). Най-честите бактериални причинители в 

групата със струвитна литиаза бяха E.coli при 32.9%, Pseudomonas 
aeruginosa – при 10.7% и Proteus mirabilis – при 7.9%. Уреаза-про-
дуциращи бактерии бяха установени при 21.5%, а непродуциращи 
уреаза – при 37.2% от пациентите със струвитна литиаза.
Заключение: Резултатите от това проучване показаха висока че-
стота на асоциация на струвитната литиаза с предоперативна 
уроинфекция. Спектърът на бактериалните причинители в тази 
съвременна серия пациенти показа по-висока честота на непро-
дуциращи уреаза бактерии, което показва значението на предо-
перативната урокултура за насочената антибактериална терапия и 
профилактика при извършването на PCNL при струвитна литиаза.
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Въведение и цел: Перкутанната нефролитотомия (PCNL) е методът 
на избор в лечението на конкременти в бъбрека с размери > 20 
mm. Хирургичната техника на PCNL включва използването на неф-
ростомен канал с размери от 24 до 34 Fr, т. нар. стандартна PCNL. 
С цел намаляване на хеморагичните усложнения от PCNL през 
последните години беше предложена техниката на минимално 
инвазивна PCNL (mini-perc), позволяваща работа през по-малък по 
размер нефростомен канал (14-18 Fr). Целта на това проспективно 
проучване е да се направи сравнителен анализ на ефективността и 
безопасността на mini-perc и стандартната PCNL при лечението на 
конкременти в бъбрека с размери 20-30 mm.
Материал и методи: Извърши се проспективно нерандомизирано 
проучване въвху 162 последователни пациенти с конкременти 20-
30 mm, лекувани в периода май 2011 – април 2015 година. При 24 
пациенти беше извършена mini-perc, а при 138 – стандартна PCNL. 
Мini-perc беше извършвана чрез перкутанен достъп с 18 Fr Amplatz 
шафт и 14 Fr нефроскоп, а стандартната PCNL – с 25 Fr нефроскоп. 
Интракорпоралната дезинтеграция на конкрементите беше извър-
шена с Holmium:YAG лазер и ултразвуков литотриптер. Данните за 

предоперативните характеристики на пациентите, ефективността и 
безопасността на операцията бяха проспективно сравнени. 
Резултати: Предоперативните характеристики на пациентите бяха 
сравними в двете групи. Средният размер на конкрементите беше 
по-голям в PCNL групата (24.5±3.6 mm срещу 22.6±3.6 mm, p=0.022). 
Ефективността на mini-perc след една процедура беше 91.7%, а 
на PCNL – 97.8% (p=0.107). Ефективността на 3ти постоперативен 
месец беше 95.8% за mini-perc групата и 98.6% за PCNL групата 
(p=0.047). Средното оперативно време беше по-дълго в mini-perc 
групата (50.7±10.7 min срещу 45.7±10.4 min; p=0.042). Средният по-
стоперативен спад на Hb беше сигнификантно по-нисък в mini-perc 
групата (9.5±4.5 g/l срещу 16.4±8.9 g/l; p=0.000), без сигнификантни 
разлики в честотата на хемотрансфузия (0% срещу 0.7%; р=0.852).
Заключение: Резултатите от сравнителния анализ предполагат, че 
mini-perc и стандартната PCNL са високо ефективни  методи за ле-
чение на конкременти в бъбрека с размери 20-30 mm. PCNL е свър-
зана с по-висок среден спад на нивата на Hb, без сигнификантна 
разлика в честотата на хемотрансфузия.

Сравнителен анализ на минимално 
инвазивна и стандартна перкутанна 
нефролитотомия за лечение на конкременти 
в бъбрека с размери 20-30 mm
И. Салтиров, К. Петкова

Катедра Урология и нефрология  
Военномедицинска академия - София

Comparative study on minimally 
invasive versus standard percutaneous 
nephrolithotomy for the treatment of 
renal stones 20-30 mm
I. Saltirov, K. Petkova

Clinic of Endourology and SWL 
Department of Urology and Nephrology 
Military Medical Academy of Sofia

709
Въведение и цел: МпМРТ  на простатата позволява детек-
цията, локализацията и евалуацията на простатни лезии с 
подозрение за рак. МпМРТ, проведена преди биопсията, 
довежда до високо прецизна целева диагностика и сигни-
фикантно оптимиране провеждането на рандомизираната 
простатна биопсия. Оцени се значението на мпМРТ преди 

простатната биопсия чрез сравняване резултатите на ран-
домизираната с тези на целевата простатна биопсия.
Материал и методи: Селекционираха се 30 пациента с ПСА > 4 нг/
мл (5.6 до 19.2) със суспектни ареали при мпМРТ (PIRADS 3 – 5).  Въз-
растов интервал от 60 до 67 год. Детектираха се  общо 75 лезии с 
подозрение за рак. Всички биопсии бяха проведени от един и същи 

Значението на мултипараметричната 
магнитно-резонансова томография 
(мпМРТ) при диагностиката на рака 
на простатата (РП)
О. Савов1, Д. Младенов2, В. Младенов2, М. Цветков3

1 Кабинет/Клиника „Света Тереза”, Нюрнберг, Учебна база 
на Университет Eрланген 
1 „Шьон Клиника”, Фюрт 
2 Клиника по Урология, Медицински Университет, София 
3Клиника по урология,5 МБАЛ, София

Multiparametric magnetic  
resonance imaging (mpMRI)  
in the diagnosis  
of prostate cancer
O. Savov1, D. Mladenov2, V. Mladenov2, M. Tsvetkov3

1Urology practice/Clinic “St. Theresien Hospital” Nürnberg, 
University of Erlangen, Germany 
1Schön Clinic, Fürth 
2Department of Urology, Medical University of Sofia  
3Department of Urology, Fifth City Hospital, Sofia, Bulgaria
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Въведение и цел: Лапароскопската радикална простатектомия (РП) е 
метод на избор при лечението на ограничен в простатната жлеза про-
статен аденокарцином (ПК). Тя дава отлични онкологични резултати, 
особено при ниско-рискови случаи на ПК, при запазване на потент-
ността и континентността. Целта на настоящето проучване е да пред-
стави началния опит с приложението на лапароскопка радикална 
простатектомия в нашата институция.
Материал и методи: За периода Януари 2015 –  Март 2016 беше извър-
шена лапароскопска РП при 46 пациенти на възраст от 55 до 74 години 
(средна възраст 66,4 години). Използваната оперативна техника е стан-
дартна екстраперитонеална с използване на 5 порта (2х12 мм, 3х5мм).
Резултати: 31 от пациентите (67,3 %) са класифицирани като ниско-ри-
скови по критериите на Д`Амико, 12 (26,1 %)са с междинен риск и 3 (6,5 
%) - висок риск. Хистопатологичния резултат е показал up-staging на-
ложил допълнително лечение в 6 пациента (13 %) – 2 пациенти с висок 
риск (66 %) и 4 пациенти с междинен риск (33,3 %).  Не е наблюдавана 

значима интраоперативна кръвозагуба при нито един от пациентите, 
постоперативното спадане на хемоглобина варира от 4 до 30 г/л, по-
стооперативно не е имало нужда от хемотрансфузия. Извършени са 
две ревизии (4,3 %)по повод екстравазат на урина от анастомозата, 
като и двете се извършиха лапароскопски и не доведоха до значимо 
удължаване на болничния престой. Средния болничен престой е 8 дни 
(7-11 дни). Тежка инконтиненция налагаща планирането на допълни-
телни интервенции за възстановяване на континентността перзистира 
при 2 пациенти (4,3 %). Средното оперативно време при първите 20 
РП е 167 мин, а при последните 26 РП – 118 минути, като намалението 
е предимно за сметка на времето за извършването на анастомозата.
Заключение: Лапароскопската радикална простатектомия е водещ ме-
тод при лечението на ПК. Началният опит в нашата институция показва 
добри онкологични и функционални резултати с бързо подобряване 
параметрите на кривата на обучение.

Лапароскопска радикална простатектомия 
– начален опит и краткосрочни резултати, 
ефект на началната крива на обучение
К. Давидов, Е. Попов, В. Роглев, А. Попов, Д. Златанов, Н. 
Стоянов

Отделение по Урология, МБАЛ „Токуда Болница”, София

Laparoscopic radical prostatectomy 
– initial experience and short-term 
results, influence of the learning curve
K. Davidov, E. Popov, V. Roglev, A. Popov, D. Zlatanov, N. 
Stoyanov

Department of Urology, Tokuda Hospital, Sofia

711
Въведение: Лезиите на уретер при отворени операции на корема и 
малкия таз изискват корекция чрез сутура, като добрият дренаж на 
урината чрез уретерално стентиране, е важен за стабилността на ана-

стомозата. Лезия на уретер при извършване на аорто-бифеморален 
байпас поради аневризма на коремна аорта не е честа, тъй като уре-
терите минават латерално на мястото на извършване на операцията. 

Ендоскопско лечение при недосатъчност 
на термино-терминална анастомоза на 
уретер след сутура по повод лезия при 
кръстосана бъбречна ектопия
Б. Младенов, В. Марияновски, Р. Добриков, Л. Бадев

Клиника по Обща Урология, УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов”

Endoscopic management of ureteral 
anastomosis insufficiency after suture 
because of ureteral lesion in a patient 
with crossed fused renal ectopia
B. Mladenov, V. Mariyanovski, R. Dobrikov, L. Badev

Clinic of General Urology, UMHATEM “N.I. Pirogov”

уролог (ОС) по ТРУС-метод след предварителна визуална оценка на 
МРТ-снимки. С техниката на когнитивната фузия се взе  двоен биоп-
тичен материал от всяка зона с подозрение за рак, идентифицирана 
чрез МРТ.  След това се проведе дванайсеткратна стандартна ран-
домизирана ТРУС биопсия на простатата (снимки). От значение бяха 
честотата на РП и фракция на рак в един биоптичен сеанс.
Резултати: При 22 пациента се доказа РП. При 5 от тях РП беше само 
в целевите МРТ-зони. Целевите биопсии доказаха 23 % повече РП в 
сравнение с рандомизираните (р < 0.001) и бяха количествено два 
пъти пъти повече при всяка биоптична процедура. Общо се доказа 

61 % РП за всички биопсии.
Заключение: Мултипараметричната магнитно-резонансова томо-
графия на простатата доказва зони с висока вероятност за неопла-
зия. По този начин е възможно:
• Провеждането на целеви зонални биопсии
• Повишаването на  ефективността при диагностиката на рак на 
простатата
• Подобряването на детекцията на клинично-релевантен рак на 
простатата
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Кръстосаната бъбречна ектопия е състояние, при което двата бъбрека 
се разполагат от едната страна на гръбначния стълб (по-често вдясно), 
като уретерите могат да преминават в пикочния мехур на нормалните 
си проекционни места.
Представяне на случая: На мъж на 69 год. е извършен аорто-бифе-
морален байпас по повод аневризма на коремна аорта - в отделение 
по съдова хирургия. По време на операцията е прерязан ляв уретер, 
като лезията става по срединната линия на тялото, над в. кава и аорта, 
което е интерпретирано от съдовия хирург като „избутване“ на урете-
ра от нормалното му положение от аневризмата. Уретерът е зашит с 
единични конци върху „съдов катетър“ 5Ш. На втория постоперативен 
ден диурезата намалява, а от коремния дрен се отделят 1700мл урина 
за 24ч. След консултация с уролог болният се превежда в урологично 
отделение. 
УЗД – не се сканира бъбрек вляво; вдясно – лекостепенна хидрокали-
коза в горна група чашки; пик. мехур – б.о.; без наличие на СПТ. Рентге-
нография на БУМ – сянка на тънък катетър, проследяваща се с начало 
от нивото на Л3 вдясно, пресичаща гръбначния стълб, завършваща 
над нивото на проекционното място на уретерален остиум вляво. Хб 
– 112, Креатинин – 118. Умерено увредено общо състояние. Данни за 
леко изразена коремна болезненост при палпация.
За първото денонощие в урологично отледение от дрена се отделят 
1200мл урина. На болния се направи КАТ на бъбреците: кръстосана 
бъбречна ектопия с фузиран бъбрек вдясно, вляво липса на бъбрек, 
„левият“ уретер се влива в мехура на нормалното си място, като пре-
косява гръбначния стълб. Наличие на катетър в „ляв“ уретер с прави 

върхове, който проксимално не достига бъбрека, както и дистално не 
достига пикочния мехур. Изтъчане на урина по коремния дрен.
На болният се направи УРС, като съдовият катетър, използван за про-
тезиране на уретера в условия на спешност и при липса на обичайния 
стент, тип DJ  се екстрахира с щипка за чужди тела. УРС се извърши 
след дилатация на остиума и първоначален достъп с детски уретеро-
реноскоп поради екстремно тясно уретерално отверстие. След тази 
дилатация интервенцията бе възможна с нормалната апаратура, из-
ползвана при възрастни.По уретерореноскопа се постави водач, като 
последният подмина мястото на компроментираната към момента 
анастомоза и достигна бъбрека. По водача се постави с цистоскоп DJ 
стент 6Ш. Катетър. 
Отделянето от дрена постепенно намаля до спиране на третия по-
стоперативен ден. Диурезата се нормализира. Пациентът бе изписан 
на седмия ден, катетърът се сне на дванадесетия ден, а уретералният 
стент на двадесетия ден.
Заключение: Наличието на кръстосана бъбречна ектопия води до 
променена топографска анатомия на уретерите, което може да доведе 
до лезията им при оперативни интервенции. При инсуфициенция на 
уретерна анастомоза, ендоскопският подход само с осигуряване на 
добър дренаж на урината е метод на избор, водещ до успех с мини-
мални рискове. Липсата на данни за остър корем позволи минимално 
инвазивно поведение в този ранен следоперативен период, докато 
евентуалната отворена ревизия би изложила на голям риск и съдовата 
операция на аортната аневризма и състоянието на засегнатия бъбрек 
и уретер.
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Въведение и цел: Радикалната нефроуретеректомия с резекция на 
стената на пикочния мехур около уретералния орифициум е злат-
ния стандарт в лечението на уротелиалните тумори на горния ури-
нарен тракт (UTUC). Във времето бяха предложени различни техни-
ки за ендоскопска трансуретрална уретеректомия – “stripping” на 
уретера, “pluck” техника, интусусцепция на уретера. Всички методи 
с изключение на “stripping” се доказаха като онкологично еквива-
лентни на отворената оперативна техника. Целта на настоящето 
проучване е да се представи начален опит с приложението на мо-
дификация на „pluck” техниката чрез биполярна резекция и плазма 
вапоризация на интрамуралната част на уретера при нефроурете-
ректомия.

Материал и методи: За период от 6 месеца се извърши нефроу-
ретеректомия с “pluck” ендоскопска биполярна резекция на интра-
муралната част на уретера при 3 пациенти с преходноклетъчен 
карцином на бъбречното легенче и чашки. Оперативната техника 
включваше биполярна резекция на интрамуралната част на урете-
ра през цялата дебелина на стената на пикочния мехур и биполяр-
на плазма вапоризация на остиума за предотвратяване на ектра-
вазацията на урина от уретера. След извършване на лумботомия 
уретерът се освобождава от околните тъкани в дистална посока 
дигитално и целият уретер се екстрахира заедно с бъбрека.
Резултати: Техниката беше приложена успешно при 3 пациенти 
без интраоперативни и постоперативни усложнения. При всички 

Ендоскопска биполярна резекция и 
вапоризация на интрамуралната част на 
уретера при нефроуретеректомия
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Endoscopic bipolar resection and 
vaporization of the intramural ureter 
during nephroureterectomy
Ts. Petkov, I. Saltirov, Sv. Nikolov, K. Petkova
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Въведение и цел: Меланомът на пикочния мехур е изключително 
рядко срещано онкологично заболяване. Честотата на извънкож-
ните локализации на малигнения меланом  е около 0,2 % от обща-
та заболеваемост на тази нозологична единица. Лезиите по-често 
биват метастатични, отколкото първични. Хистопатологично мела-
номът на пикочния мехур не се различава от меланомните процеси 
в други локализации. Представяме клиничен случай на пациент с 
първичен меланом на пикочния мехур. 
Материал и методи:   През м. март 2014 г. в Урологична клини-
ка   на   СБАЛО   беше приета за лечение 38-годишна пациентка с 
безболкова хематурия. Месец преди постъпването си   болната 
е била приета в Урологична клиника  на друга болница, където е 
проведена трансуретрална резекция на относително малка лезия, 
разположена на задната стена на пикочния мехур, с последващ 
хистологичен резултат малигнен меланом на пикочния мехур. От 
проведените стадиращи онкологични изследвания, именно ком-
пютърна томография   и костна сцинтиграфия на цяло тяло, не се 
установиха данни за разпространение на заболяването. От прове-
дената уретроцистоскопия се установи пигментна плосковата ле-
зия на дисталната част на уретрата и други две лезии – едната до 10 

мм, плосковата, с черна пигментация, разположена на задната стена 
на пикочния мехур, и друга пигментна лезия около 3 см, разположе-
на  на предната  стена на пикочния мехур. Двете лезии на пикочния 
мехур бяха отстранени ендоскопски с вземане на биопсичен мате-
риал от самите тумори и от основата им след извършената резек-
ция. Пигментната лезия в дисталната част  а уретрата се ексцизира 
максимално радикално с последваща пластика на уретрата. 
Резултати: Пациентката бе насочена за полихимиотерапия в Онко-
дерматологичната клиника на СБАЛО. Препоръчано бе да се напра-
ви след 3 месеца от датата на изписването й контролна КТ на цяло 
тяло и УЦС. 1,5 години след поставяне на диагнозата на контролна 
уретроцистоскопия се забеляза рецидив с рамери до 5мм на задна 
мехурна стена, при последвалата трансуретрална резекция хисто-
логичното изследване показа микроучастък с данни за инфилтра-
ция от малигнен меланом в епителния слой. 
Заключение: Меланомът на пикочния мехур е заболяване, рядко 
срещано в урологичната практиката. Методите за диагностика, хи-
рургично лечение и проследяване не се различават съществено от 
тези при останалите онкологични заболявания на пикочния мехур.

Mеланом на пикочния мехур
Ж. Сиромахов, Кр. Нейков, В. Табаков, Б. Цингилев, Р. 
Симеонов, Н. Кондов, Б. Тасев, М. Тахчиев

Клиника по Урология, Специализирана болница за активно 
лечение по онкология (СБАЛО), София 

Melanoma of the bladder
J. Siromahov, Kr. Neykov, V. Tabakov, B. Tzingilev, R. Simeonov, 
N. Kondov, B. Tasev, M. Tahchiev

Department of Urology, Specialized hospital for active 
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пациенти уретерът беше екстрахиран цялостно без данни за сигни-
фикантна екстравазация на урина от мястото на резекцията. При 2 
пациенти контролната цистоскопия на 3ти следоперативен месец 
показа наличие на цикатрикс в областта на резецирания уретер 
без данни за рецидив на тумора в пикочния мехур.

Заключение: Модификацията на „pluck” техниката чрез биполярна 
резекция и вапоризация на уретера по време на нефроуретеректо-
мия е ефективен и безопасен метод за ендоскопска уретеректомия, 
използващ предимствата на биполярната пред монополярната 
трансуретрална резекция. 
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