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РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

Простатният карцином е един от най-значимите здравни проблеми на нашето съвремие. Той заема второ място като причина за смърт от онкологично заболяване
в Европа и САЩ. Златен стандарт в лечението на локално ограничения простатен карцином е радикалната простатектомия. Тя може да бъде извършена чрез
ретроперитонеален достъп, перинеален
достъп, лапароскопски достъп или чрез
робот-асистирана операция. Въпреки напредъка в оперативната техника, често
се срещат усложнения и нежелани събития, свързани с хирургичната процедура, които влияят на качеството на живот
на пациентите.

Prostate cancer is one of the most significant
health problems of our time. It is the second
leading cause of cancer death in Europe and
the United States. The gold standard in the
treatment of locally limited prostate cancer
is radical prostatectomy. It can be performed
by retroperitoneal access, perineal access,
laparoscopic or robot-assisted surgery.
Despite advances in surgical techniques,
complications and adverse events related to
the surgical procedure that affect patients'
quality of life are common.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: карцином на
простатната жлеза, радикална простатектомия

KEY WORDS: prostate cancer, radical
prostatectomy

ВЪВЕДЕНИЕ
Усложненията след извършване на радикална простатектомия могат да се класифицират в три
групи: интраоперативни, ранни и късни. Интраоперативните настъпват от момента на позициониране на пациента върху хирургичната маса до края на оперативната интервенция. Ранните следоперативни усложнения настъпват от извеждането на пациента от операционната до края на първият
месец след операцията. Късните усложнения се появяват след края на първият месец. Clavien at al.
публикуват система, чрез която определят степента на тежест на настъпилите усложнения след извършване на оперативна интервенция. С развитието на оперативната дейност тази систематизирана
класификация е модифицирана от D. Dindo и оттогава е известна като класификация на хирургичните усложнения по Clavien-Dindo, Табл. 1 [1].
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Степен
Clavien 1

Модификация на Dindo
Всяко отклонение от нормалния интра- или постоперативен курс, в т.ч. и прилагането на фармакологично лечение, освен обичайните антиеметици, антипиретици, аналгетици, диуретици, електролити и физиотерапия
Clavien 2
Усложнения, налагащи използването на медикаменти за интравенозно приложение, парентерално хранене или кръвопреливане
Clavien 3а
Усложнения, налагащи използването на хирургична, ендоскопска или радиологична интервенция под местна анестезия
Clavien 3b
Усложнения, налагащи използването на хирургична, ендоскопска или радиологична интервенция под обща анестезия
Clavien 4а
Животозастрашаващи усложнения, налагащи лечение в интензивно отделение,
с дисфункция само на един орган
Clavien 4b
Животозастрашаващи усложнения, налагащи лечение в интензивно отделение,
с мултиорганна дисфункция
Clavien 5
Смърт на пациента
Табл. 1. Класификация на хирургичните усложнения по Clavien-Dindo
Интраоперативните и ранните следоперативни усложнения включват: съдово увреждане с кръвозагуба, чревни наранявания, лезии на ректума, лезии на уретера, лезии на пикочен мехур, неврологични увреждания, тромбоемболични усложнения и др.
Съдово увреждане с кръвозагуба
Нараняване на съдовете по време на оперативната интервенция е възможно на три нива. При
осъществяване на оперативния достъп при лапароскопската и робот-асистираната радикална простатектомия (РАРП). Среща се в 0,1% от случаите, като най-често се засяга a. epigastrica inferior [2].
В 39.8% от случаите причината е поставянето на иглата на Veress, в 37.9% поставянето на първият
троакар и в 22% поставянето на вторият троакар [3]. Подобно ятрогенно усложнениe може да бъде
животозастрашаващо, при засягане на магистрален съд, поради което поставянето на троакарите
при тези операции трябва винаги да бъде под оптичен контрол. На второ място увреждане на съд е
възможно по време на тазовата лимфна дисекция, като най-често се засягат съдовете на обтураторния нерв. Честотата на тези усложнения е под 1% [4]. На трето място засягане на съд е възможно
при отпрепарирането на простатата от околните тъкани при наличие на аномални или аберентни
съдове. Честотата на тези усложнения е също под 1% [5]. При лапароскопската и РАРП рискът от
сериозна кръвозагуба е по-малък в сравнение с конвеционалната супрабупична радикална простектомия. Проучване на резултатите от Hu JC at al., проведено в Обединето Кралство показва, че средната кръвозагубата е приблизително 700 mL за отворената, 350 ml за лапароскопската и 150 ml за
РАРП [6].
Чревни наранявания
Чревните наранявания са третата причина за смърт при лапароскопски процедури, след голямо
съдово нараняване и анестезията. При лапароскопската и РАРП процентът на засягане на сегмент
от тънкото или дебелото черво е по-висок в сравнение с конвенционалната простатектомия – 1.0%
към 0.5% [7]. Обикновено (в 70% от случаите) това се случва в началото на операцията при поставянето на троакарите (Фиг.1). Като основен рисков фактор за тези увреди се считат извършени преди това хирургични интервенции в коремната кухина. В такива случай трябва да се избягва сляпа
пункция с игла на Veress. Първият троакар трябва да се постави на разстояние от мястото на предишната хирургична намеса, като се препоръчва използването на техниката на Hasson или оптични
троакари.
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Фиг.1 Нараняване на черво при поставяне на 1 троакар
По-рядко нараняване на черво се получава по време на дисекция на тъканите и при вкарване
на инструментите без проследяване от камерата. Най-важния момент при поява на лезия е тя да
бъде установена. Неразпознаването и може да доведе до значителни постоперативни усложнения и
смърт. Проучване на Chandler et al. показва, че неразпознатите увреждания на червата са по-честа
причина за леталитет в сравнение с травмите на големите кръвоносни съдове [8].
Лезии на ректума
Увреждане на ректума по време на радикална простатектомия се среща в 0,3% до 3,8% от случаите [9]. По време на ретропубична простатекотимия, ректални увреждания се получават най-често
при дисекцията на простатата от ректума след прерязването на уретрата и по-рядко при отпрепарирането на задната повърхност на простатата. При лапароскопската и РАРП е обратно, най-често
ректума се засяга при отпрепарирането на задната повърхност на простатата и по-рядко при обработка на апекса [10]. Увреждане на ректалната стена може да се получи и от топлинно или електрическо увреждане при работа с такива инструменти, което е трудно за откриване и може да доведе
до късни усложнения. Веднъж диагностицирани, границите на увреждането трябва да бъдат ясно
определени и затворени на два етажа [11]. Все още остава дискутабилен въпроса, кога трябва да се
изведе колостома. Според повечето автори извеждането на колостома се налага в случай на голяма
лезия, данни за предходна лъчетерапия, уретровезикална анастомоза под напрежение или при пациенти, които са лекувани продължително със стероиди [12].
Лезии на уретерите
Лезията на уретера е сравнително рядко усложнение, което се получава най-често при отпрепариране на семенните мехурчета и по-рядко по време на тазовата лимфна дисекция. Според повечето автори видът на тазовата лимфна дисекция не влияе на честотата на уретерните лезии [13].
Честотата на това усложнение е под 1% [14]. Употребата на лапароскопски способ за извършване
на радикална простатектомия, намалява риска от увреда на уретерите. Лезията на уретера е усложнение, което изисква незабавно стентиране и термино-терминална анастомоза или реимплантация в
пикочния мехур. Ако не се забележи нараняването на уретера, често клиничната картина се развива
в първите постоперативни дни и обикновено налага ревизия. Доброто познаване на анатомичните
структури, прецизната дисекция, и избягването на „сляпото“ използване на ножица може да намали риска от нараняване на уретера.
Лезии на пикочен мехур
Лезията на пикочния мехур е рядко усложнение, което е по-характерно за лапароскопската и
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робот-асистирата хирургия. Честотата на това усложнение е под 1% [15]. Рискът от засягане на
пикочния мехур е най-висок по време на дисекцията на ретровезикалното пространство. Често при
подхода към семенните мехурчета отново може да се навлезе в пикочен мехур, както и по време на
дисекцията на ретропубичното пространство при използване на трансперитонеалния подход.
Неврологични усложнения
Неврологичните увреждания най–често се дължат на засягане на n. obturatorius. Той осигурява
сензорна инервация на кожата по медиалната част на бедрото, както и моторна инервация на аддукторите на бедрото. Той навлиза в таза зад илиачните артерии, преминава по страничната стена на таза
и излиза през foramen obturatum. Обтураторния нерв може да бъде прерязан, термично наранен или
да бъде увреден от притискане по време на тазова лимфна дисекция най-често от клипс. Честотата
на това усложнение варира от 1 до 5% при лапароскопската тазова лимфна дисекция [16]. Честотата
му при отворените операции варира от 0% -1.8 % [17]. Ако причината за увреда на нерва е клипс той
трябва незабавно да се пререже и отстрани от нерва за да се избегне компресионно нараняване. Ако
нерва е прерязан поради невнимание трябва същият да се възстанови с финни нерезорбируеми конци (6-0). С цел избягване на това усложнение е необходима визуална индентификация на обтураторния нерв преди лигирането и резецирането на регионалният лимфен пакет. Макар и по-рядко могат
да бъдат засегнати и други периферни нерви, като n. ulnaris и n. radialis при неправилна позиция на
ръцете или n. femoralis при неправилна позиция на краката при лапароскопската или РАРП.
Тромбоемболични усложнения
Дълбока венозна тромбоза и/или белодробна емболия се срещат при 0% до 8% от пациентите
претърпели тазова лимфна дисекция и при 1% от пациентите, които не са подлагани на лимфна
дисекция [18]. Връзка се открива и между появата на лимфоцеле и повишения риск от тромбоемболия. Например, в практиката на M. Musch при пациенти с лимфоцеле, дълбока венозна тромбоза
и белодробна емболия настъпват при 8,3% и 2,8% съответно, в сравнение с пациентите без лимфоцеле – под 1% (Р=0.001) [19]. Забелязана е и връзка между приложението на хепарин и появата на
лимфоцеле. Catalona и съавтори съобщават за лимфоцеле при 38% от пациентите, получили минимални дози хепарин, в сравнение със само 3% от пациентите, които не са получавали хепарин [20].
С цел избягване на тези усложнения е необходимо приложение не нискомолекулен хепарин 14 дни
след оперативната интервенция и ранно раздвижване на пациентите [21, 22, 23, 24, 25].
Други по-незначителни ранни усложнения са: хематурия, хеморагия, лимфоцеле, уроинфекция,
супурация на оперативната рана, орхиепидидимит, изтичане на урина от анастомозата и др.
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СИНДРОМ НА ZINNER - РЯДКА АНОМАЛИЯ, СЛЕДСТВИЕ ОТ
ОТКЛОНЕНИЕ В РАЗВИТИЕТО НА МЕЗОНЕФРАЛНИЯ ДУКТУС
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ZINNER'S SYNDROME - A RARE ABNORMALITY DUE TO A DEVIATION
IN THE DEVELOPMENT OF THE MESONEPHRIC DUCT
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Dimitar Kolev, Nikolay Kolev
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РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

Синдромът на Циннер е рядка вродена малформация, характеризираща се
с ипсилатерална бъбречна агенезия,
ипсилатерална кистична трансформация на семенно мехурче и ипсилатерална обструкция на еякулаторния дуктус.
Същата е установена и описана за пръв
път от Циннер през 1914 година, като
до днешни дни са докладвани около 200
случая в литературата.

Zinner's syndrome is a rare congenital
malformation characterized by ipsilateral
renal
agenesis,
ipsilateral
cystic
transformation of the seminal vesicle, and
ipsilateral obstruction of the ejaculatory
duct. It was first established and described
by Zinner in 1914, and to date about 200
cases have been reported in the literature.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: синдром на Циннер,
ипсилатерална бъбречна агенезия

KEY WORDS: Zinner syndrome, ipsilateral
renal agenesis

ВЪВЕДЕНИЕ
Касае се за пациент на 28 години хоспитализиран в отделение по коремно- висцерална хирургия
с оплаквания и симптоми характерни за клиничната картина на субилеус. Като част от диагностично терапевтичния план при същия била назначена абдоминална ехография, от която се установила
аехогенна зона в близост до простатната жлеза. По повод на находката била изискана консултация
с уролог. По време на урологичния преглед, пациента отрича предишни или настоящи оплаквания
свързани с пикочно-половата система, както и травми на същата. При изясняването на локалния
статус и извършването на ректално туширане на простатната жлеза не бяха установени патологични изменения. Премина се към извършване на ехографско изследване с абдоминален трансдюсер,
при което се визуализира кистична формация в непосредствена близост до левия дял на простатната жлеза и в областта зад пикочния мехур. В хода на изследването не се визуализира левия бъбрек,
като пациентът отрече да му е известна агенезия. Установи се и контралатерална компенсаторна
бъбречна хипертрофия. Премина се към извършване на трансректална ехография, която установи
аехогенна кистична формация на проекционното място на лявото семенно мехурче с приблизителни
размери 22 на 11 мм и хомогенно съдържимо, при ясно визуализиращо се дясно такова.
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сагитален план

трансверзален план

От проведен КАТ на корем и малък таз бяха получени данни за бъбречна агенезия в ляво и наличие на кистична формация в близост до левия дял на простатната жлеза, без компресия на пикочния
мехур от същата.
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При пациентът бе дадена препоръка за провеждане на мултипараметричен магнитен резонанс
на таз, въз основа на който да бъде обсъден по- нататъшен подход. Резултатът от същия описа:
простатна жлеза с нормални размери и сигнален интензитет, наличие на фузиформена кистична
формация 23/13 мм в ляво от срединната линия на простатната жлеза и на проекционното място
на лявото семенно мехурче, с данни за повишено протеиново съдържание и добре оформени стени,
достигащ до стената на уретрата, долен полюс на кистичната формация, без да е свързана с нея.
Липса на данни за рестрикция на дифузията на водните молекули и липса на промяна в интензитета
при въвеждане на контрастната материя.

С оглед на извършените до момента изследвания, резултатите от същите и
10 | Клинична урология том 1, брой 3/2021
проведената литературна справка, при пациента бе поставена диагнозата

С оглед на извършените до момента изследвания, резултатите от същите и проведената литературна справка, при пациента бе поставена диагнозата синдром на Циннер. При същия бе предприет
подход на изчакване и проследяване с контролни прегледи веднъж в годината, преди преминаване
към бъдещо оперативно поведение, основано на липсата на оплаквания от урологичен характер в
настоящия момент.

ДИСКУСИЯ
Синдромът на Циннер най-често се открива и диагностицира между 20 и 40 годишна възраст при
мъжете. Установената честота при същия е 1:3000 до 1:4000 новородени момчета [1]. Аномалията се
развива през 13-та или 14-та седмица от ембриогенезата. Пациентите с този синдром най- често са
асимптоматични от гледна точка на оплаквания от страна на долните пикочни пътища и най-често
са диагностицирани случайно, след извършване на абдоминална ехография и допълнителни образни изследвания като КАТ/ЯМР и вазовезикулография потвърждаващи характерната триада. Установено е, че клиничната изява при същия корелира с размера на кистично трансформираното семенно
мехурче, като при размери над 5-6 см почти винаги са налице оплаквания от страна на пациента.
Според някои автори същия спокойно може да бъде посочен като еквивалент на синдрома на MayerRokitanski-Kuster-Hauser при жените [2]. Поведението при пациентите със синдром на Циннер зависи от наличието или отсъствието на симптоми, основно от страна на долните пикочни пътища,
както и наличието на инфертилитет, като по литературни данни се препоръчва асимптоматичните
пациенти да бъдат редовно наблюдавани и проследявани веднъж или два пъти годишно. Най-често
описваните оплаквания са: болки в областта на перинеума и скротума, болки при еякулация, хемоспермия, често уриниране, чувство за неотложност, болезненост и парене при уриниране, а понякога
и хематурия. Аномалията се диагностицира по-често в дясно, като съотношението дясно към ляво е
2 към 1. При наличието на симптоми възможните варианти са трансректална пункция и аспирация,
често свързана с рецидиви, трансуретрална аспирация с/без ексцизия или отворена, лапароскопска,
или робот- асистирана ексцизия [3].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Въпреки, че синдромът на Циннер е рядко срещан в клиничната практика, морфологичните характеристики на същия го правят възможен за диагностициране от специалистите по образна диагностика, като след поставянето на диагнозата внимателно се прецезира по-нататъшния подход,
базиран на наличието или отсъствието на симптоми.
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SUBCUTANEOUS EXTRA-ANATOMICAL NEPHROVESICAL BYPASS IN
PATIENTS WITH MALIGNANT URETERAL OBSTRUCTION
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РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

Злокачествените новообразувания на вътрешните женски полови органи са честа причина за увреждане на уродинамиката на горните пикочни пътища (ГПП)
с последваща постреналната олигоанурия. Повечето от тези пациентки могат
да загинат от хронична бъбречна недостатъчност и метаболитни нарушения,
причинени от обструкция на уретерите,
а не от основното заболяване. Лечението
цели дрениране на урината.

Malignant neoplasms of the female
internal genitalia are a common cause of
impaired urodynamics of the upper urinary
tract (UTI) with subsequent postrenal
oligoanuria. Most of these patients may die
from chronic renal failure and metabolic
disorders caused by ureteral obstruction
rather than the underlying disease. The
treatment aims to drain the urine.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: подкожен екстраанатомичен нефровезикален байпас,
злокачествени новообразувания на женските
полови органи

KEY WORDS: subcutaneous extra-anatomical
nephrovesical bypass, malignant neoplasms of the
female genitalia

ВЪВЕДЕНИЕ
В литературата се описват както вътрешни методи на дрениране (поставяне на уретерални полиуретанови или метални нитинолови стентове и наскоро предложения екстра-анатомичен нефровезикален шънт), така и външни методи на дрениране (перкутанна нефростомия и уретерокутанеостомия) [1, 2]. Вътрешните методи на дрениране зависят от степента на стриктурата (тежестта
на стесняване и нейната продължителност) на пикочопроводите и не винаги е възможно да бъдат
поставени. Наличието на такива външни дренажи изисква постоянни грижи за тях. Те влошават
качеството на живот и социалната адаптация на пациентките. В такива случаи алтернатива се явява
подкожното екстра-анатомично дрениране на ГПП с помощта на нефровезикални шънтове. Към
настоящия момент само в чуждата литература има съобщения за такъв метод на палиативно дрениране на ГПП. Всички автори са прилагали дрениране с нефровезикални шънтове на болни с онкологични заболявания, на които анте- или ретроградно поставяне на уретерален стент е било невъзможно или неуспешно, а поставянето на перкутанна нефростома не е било възможно поради
несъгласие на пациентите.
През 60-те и началото на 70-те години се предприемат първите опити за решаване на проблема
чрез заобикаляне на запушените уретерални сегменти със силиконови протези. Проблемите с екс-
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травазацията, запушването на анастомотичните места и инкрустацията постепенно се преодоляват
чрез промени в материала, дизайна и хирургичните техники, така че системите се считат достатъчно безопасни за клинично приложение в средата на 70-те години. Докладът на Шулман и колегите
му е една от първите публикации за заместване на двата уретера с протези.
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Следващите две десетилетия с напредване на технологиите и подобряване на материалите се развиват нови техники за вътрешно отклоняване на урината. За първи път нефровезикалните стентове
са използвани през 1994 г. от K. Lingam et al. Desgrandchamps et al. 2007 прилагат постоянен подкожен дренаж на ГПП като палиативен метод поради инфилтрация на уретерите от тумори в малкия
таз. Ползвали са уретералната протеза (Detour®), силиконова тръба състояща се от две части: външната - политетрафлоретилен, която предпазва вътрешния силикон от околните тъкани и вътрешна
част която свежда до минимум контакта между урината и външната част на шънта. Освен това,
широкият вътрешен диаметър намалява риска от запушване и инкрустация. Авторите са критични
към използването на модифицирани J-стентове за нефровезикално шънтиране, като обясняват това
с висок риск от обструкция поради инкрустация и потенциалния риск от прегъване между лумбалните и подкожните пътища.

Нефровезикално шънтиране елиминира необходимостта от други форми за външно отделяне на
урина и гарантира естествено уриниране. Ретроградна цистография след 10 дни e показaла везико-ренален рефлукс при всички пациенти, но без клинични симптоми. Авторите са доволни от дългосрочните резултати от нефровезикалното шънтиране. В един от случаите F. Desgrandchamps et al.
използвали нефровезикално шънтиране при пациент със стриктура на уретера при трансплантиран
бъбрек [3, 4]. М.Е. Jabbour et al. съобщават за използването на шънтове 27 Сh при 27 пациенти. Авторите съобщават за успешно лечение при 81% от пациентите със средно проследяване 47 месеца
[5]. Други автори дават също подобни резултати. Въпреки това при 5 от 27 пациенти М.Е. Jabbour et
al. съобщават за известна сложност при смяната им свързана с големия диаметър на шънта [5, 6, 7].
Според Loyd et al. 2007 подкожното дрениране на урината с помощта на екстра-анатомичен стент
е показано при тези пациенти, които се нуждаят от сравнително продължително суправезикално
отвеждане на урината [8, 9, 10, 11, 12]. Показанията за този метод са уретерални стриктури (неопластични) или комплексни лезии на уретера. В този случай са възможни два вида подкожен дренаж:
временен и постоянен. В случай на временен дренаж се използват нефровезикални шънтове от 8 сh.
дълги 65 cm, които са обикновени уретерални стентове без странични отвори по дължината. За съжаление те изискват периодична смяна на всеки 6 - 12 месеца и са по-податливи на инкрустация и
обструкция на лумена. Нефровезикалните шънтове с широк диаметър (27 сh.) се използват като постоянен дренаж за продължителен период от време при пациенти с нормална и туморна обструкция
на уретера, когато всяка реконструкция на ГПП е технически невъзможна. През последните години
подкожното нефровезикално шънтиране се превръща в алтернативен метод за деривация на урината при пълна обструкция на ГПП.
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РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

Камъните в бъбреците, уретерите и
пикочния мехур са познати на човечеството от древни времена. При ненавременно или неправилно лечение може да
се развият тежки усложнения и да се достигне до хронична бъбречна недостатъчност. Основният оперативен инструмент,
който се използва за лечение на уретерната литиаза е полуригидния уретероскоп. Нашият опит и литературните данни показват, че напречният размер е един
от основните показатели, които може да
повлияят на резултатите и усложненията
при литотрипсия.

Kidney, ureter and bladder stones have
been known to mankind since ancient times.
Improper treatment can lead to severe
complications and lead to chronic kidney
failure. The main surgical instrument used
to treat ureteral lithiasis is the semi-rigid
ureteroscope. Our experience and literature
data show that transverse size is one of the
main indicators that may affect the results
and complications of lithotripsy.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: уретерна литотрипсия,
уретероскоп

KEY WORDS: ureteral lithotripsy, ureteroscope

ВЪВЕДЕНИЕ
Камъните в бъбреците, уретерите и пикочния мехур са познати на човечеството от древни времена. От урологична гледна точка, те са най-често срещaното заболяване, като България представлява
ендемичен район за разпространението на проблема. От бъбречно-каменна болест страдат почти
10% от жените и 15% от мъжете. При ненавременно или неправилно лечение могат да се развият
тежки животозастрашаващи усложнения и хронична бъбречна недостатъчност (ХБН). Основният
оперативен инструмент, който се използва за лечение на уретерната литиаза е полуригидният уретероскоп, който може да бъде с различна дължина, напречен размер, брой и големина на работните
канали. Нашият опит и литературните данни показват, че напречният размер е основен показател,
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който може да повлияе на успеваемостта на уретероскопията както и на ефекта и усложненията от
литотрипсията.

ЦЕЛ
Да сравним резултата и усложненията от уретерната литотрипсия в зависимост от напречния
размер на използвания уретероскоп.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
За периода от 01.08.2021 г. до 15.10.2021 г., в урологичната клиника към УМБАЛ „Св. Марина“
Плевен бяха оперирани 30 пациенти над 18 г. възраст с доказан конкремент в уретера. Пациентите
бяха разделени в две групи – едната група беше съставена от 15 пациента и при нея се използва
семи-ригиден уретерореноскоп 7 Сh. При останалите 15 пациенти – група две, се извърши интракорпорална литотрипсия със семи-ригиден уретерореноскоп с напречен размер 9.5 Сh. Интервенциите се извършиха от 1 екип с основен оператор (ВД). Етапите на оперативната интервенция са
следните: предоперативен нативен или контрастен скенер за оценяване размера и разположението
на конкрементите. Подписване на информирано съгласие. Събиране на демографски данни, както
и информация за големината, разположението и плътността на конкремента и наличие на хидронефроза. Въвеждане в обща анестезия. Почистване на оперативното поле. Извършване на уретроцистоскопия за ориентация и диагностика. Сваляне (ако има поставен) на JJ-стента в съответната
страна и уретерореноскопия. Визуализиране на конкремента на съответното ниво от уретералния
остиум. Конкрементът се дезинтегрира с Холмиум лазер „Wolf Mega-Pulse 30+ ” на малки фрагменти, които се евакуират. Пикочния мехур се промива. По преценка на главния оператор се поставя
JJ-стент в съответната страна, където е разбит конкремента. Лаваж на кухината на пикочния мехур.

РЕЗУЛТАТИ
За два месеца и половина се оперираха и проследиха 30 пациента. При 15 от тях, група 1, се използва уретерореноскоп 7Сh. В тази група оперативното време беше 63 мин. В група 2 бяха пациентите, оперирани с уретерореноскоп 9.5Сh. В тази група средното оперативно време беше 55 мин
(табл. 1).
Група
Вид уретероскоп
Средна възраст Брой на пациентите Пол
М/Ж
Оперативно време
1
7 СН.
49 год.
15
10/5
63 min.
2
9.5 СН.
52 год.
15
8//7
55 min.
Табл. 1. Вид на уретероскопа, средна възраст на пациентите и оперативно време.
На всички оперирани пациенти включени в проучването пред- и след оперативно беше извършен
скенер с контраст. Определени бяха размера и месторазположението на конкремента (табл. 2).
Група

Вид уретероскоп

Големина на конкремента Разположение на конкремента в
уретера П/С/Д
1
7 СН.
8.3 мм
6/6/3
2
9.5 СН.
8.8 мм
5/6/4
Табл. 2. Вид на уретерореноскопа, среден размер на конкремента и разположение в уретера (проксимална/средна/дистална част).
При част от пациентите се поставиха ендопротези (JJ-стент - 7Ch) с цел адекватен дренаж на бъбрека и предотвратяване на последваща стриктура на мястото на литотрипсията (табл. 3).
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Група

Вид уретероскоп Брой пациенти с
Брой пациенти с поставени
поставени ендопротези ендопротези следоперативно
предоперативно
1
7 СН.
2
8
2
9.5 СН.
4
7
Табл. 3. Вид на уретерореноскопа, пред- и постоперативно поставяне на ендопротеза
Следоперативно всички пациенти бяха контролирани ехографски за остатъчна хидронефроза и
рентгенографски за остатъчни конкременти в уретер и бъбрек (табл. 4). Забелязахме, че и при двете
групи пациенти имаше по 1 пациент с остатъчен конкремент. Седем от тях бяха със втора степен
хидронефроза, а останалите бяха с хидронефроза 1 степен. При петима от пациентите, оперирани с
уретероскоп 9.5Сh. се установи макроскопска хематурия, която се овладя медикаментозно. Нужда
от обезболяващи имаше при 10 от пациентите от група две и при 8 от пациентите от група едно. При
общо двама пациента имаше проксимална миграция на конкремента (Grade 1 Satava classification
system). Нараняване на лигавицата на уретера се установи при 4 пациенти от групата с по-големия
уретероскоп и 2 в другата група (Grade 1 Satava classification system).
Вид
уретероскоп

Проксимална Наличие на
миграция
хидронефроза

Остатъчни
конкременти

Макроскопска Болка в
хематурия
постоперативния
период
7 CH.
1
8 от 15
1 от 15
3 от 15
8 от 15
9.5 CH.
1
10 от 15
1 от 15
5 от 15
10 от 15
Табл. 4. Вид на уретерореноскопа, проксимална миграция на конкремента, постоперативна хидронефроза, остатъчни конкременти, макроскопска хематурия и болка

ДИСКУСИЯ
Острият симптоматичен епизод на БКБ е мъчително болезнен и често води до спешна помощ. В
САЩ процентът на посещение на спешно отделение по повод бъбречна колика са се увеличили от
178/100 000 през 1992 г. на 340/100 000 през 2009 г. Анализът показва, че около 10% от тези посещения са за повтарящи се епизоди на БКБ, а годишните преки медицински разходи са 10 милиарда
щатски долара, което го прави най-скъпото урологично състояние. Тъй като затлъстяването, диабета и числеността на населението се увеличава, разходите вероятно ще нарастват с 1.24 милиарда
долара годишно до 2030г. Лечението на БКБ напредна през последните 30 години. Ендоурологията
позволява камъни в уретера да бъдат лекувани ендоскопски, без да е необходим разрез на кожата.
Техническият напредък подобри стратегиите за хирургично лечение на БКБ. Подобрените системи на оптични лещи и фиброоптичните източници на светлина позволиха по-добра визуализация.
Повишената гъвкавост на инструмента и миниатюризацията заедно с ефективни енергийни източници за деструкция на камъни доведоха до развитието на перкутанна нефролитотомия и уретероскопска литотрипсия. Екстракорпоралната литотрипсия е разработена за фрагментиране на камъни
без инвазия в тялото. В момента се тестват иновативни методи като ултразвуково преместване на
камъни, нови енергийни източници и акустични лещи [1]. Когато конкрементите са разположени
в уретерите за лечение се използват три основни метода: медикаментозно – експулсивна терапия,
екстракорпорална литотрипсия и ендоскопска литотрипсия. Последната се извършва с помощта
на полуригиден или флексибилен уретероскоп и различни източници на енергия. По-малкият напречен размер на уретероскопа е от критична важност за извършване на литотрипсията с по-малко
усложнения и с по-голяма ефективност при по-добра интралуминална подвижност и по-голяма честота на достигане до камъните. Недостатъци са по-малкото визуално хирургичното поле и по-малкото като размер и/или брой на работните канали. Oще в началото на 90-те години на миналия век
излизат първите резултати от сравнение на уретерни литотрипсии, извършени с различни по размер
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уретероскопи. Резултатите са категорично в полза на малокалибрените полуригидни уретероскопи [2]. Съществуващите в момента препоръки според Европейската асоциация по урология е размер на върха на полуригиднят уретероскоп < 8 Ch. [3]. Същевременно с това по-големият размер
осигурява по-добра видимост и използване на повече инструменти за манипулиране в уретера. С
развитие на нови източници на енергия възниква възможност от използване на по-малки уретероскопи за постигане на по-добри резултати, по-малко усложнения и съответно по-добра финансова
ефективност. Сравнително ретроспективно проучване на две групи с уретерна литиаза оперирани с
помощта на 4.5-6.5 Ch. и 8.5-11.5 Ch. уретероскопи демонстрира предимството на по-малкия размер
по отношение на намалената нужда от балонна дилатация, по-рядкото увреждане на лигавицата на
уретера и по-малката постоперативна хематурия при еднакво оперативно време и ефективност [4].
В друго проучване при пациенти в предучилищна възраст се потвърждава този резултат. Сравняват
се уретероскоп 4.5 Ch. и 7.5 Ch. като се установява по-висока ефективност при по-малкия размер
[5]. В по-мащабно изследване, включващо 2461 пациента с уретерна литиаза и три размера уретероскопи: 10/10.5 Ch. Storz (Karl Storz, Tuttlingen, Germany), 8.9/9.8 Ch. Storz (Karl Storz, Tuttlingen,
Germany) и 6/7.5 Ch. Wolf (Richard Wolf, Knittlingen, Germany) се установява, че с намаляването на
размера се удължава оперативното време и честотата на използване на JJ уретерални протези. Едновременно с това има по-малко и по-леки интраоперативни - (Мodified Satava) и периоперативни
(Мodified Clavien) усложнения [6]. Други проучвания не откриват статистически значима разлика в
ефективността и усложненията спрямо размера на уретероскопа [7, 8]. Безспорно обаче малокалибрените инструменти намаляват нуждата от пасивна и активна дилатация и осигуряват възможност
за едноетапно лечение [9, 10, 11].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
От изнесените данни се установи, че интра- и постоперативните усложнения са по-малко след
лазарна уретерна литотрипсия с по-малък напречен размер уретероскоп за сметка на по-дълго оперативно време. Необходимо е да се проследят повече пациенти за потвърждаване на резултатите.
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РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

Доброкачествената простатна хиперплазия е социално-значимо състояние,
при което се увеличава обема на жлезата
за сметка на броя на клетките в нея.
С настоящата публикация искаме да
представим нашия начален опит в
лапароскопската
екстраперитонеална
аденомектомия и следоперативните ни
резултати.

Benign prostatic hyperplasia is a socially
significant condition in which the volume
of the gland increases at the expense of the
number of cells in it. With this publication
we want to present our initial experience in
laparoscopic extraperitoneal adenomectomy
and our postoperative results.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: лапароскопска
екстраперитонеална аденомектомия, 3Д
лапароскопия, аденомектомия, ДПХ

KEY WORDS: laparoscopic extraperitoneal
adenomectomy, 3D laparoscopy, adenomectomy,
BPH

ВЪВЕДЕНИЕ
Доброкачествената простатна хиперплазия представлява състояние, при което се увеличава обема на жлезата за сметка на броя на клетките в нея. ДПХ е социално-значимо състояние. В световен
мащаб първоначалното лечение на ДПХ е медикаментозно. При определени показания се преминава към оперативно лечение, като най-често се прилага трансуретралната резекция на простатната
жлеза / TUR-P /. Разбира се има много други варианти – лазерна енуклеация, лазерна вапоризация,
супрапубична аденомектомия и лапароскопска аденомектомия [1]. Традиционната лапароскопия се
основава на двуизмерни изображения (2Д), което изисква хирургът да използва допълнителни визуални умения за преценка на положението на инструментите в коремната кухина и дълбочината на
тяхното въздействие. Тенденцията към непрекъснато търсене на оптимален видео контрол при лапароскопските операции, доведе в началото на 90-те години до разработване на голям брой системи
за 3Д изображение. Последната генерация системи за 3Д изображение използва още по–ергономични очила и по-добра технология за визуализация.

ЦЕЛ
Да представим нашия начален опит в лапароскопската екстраперитонеална аденомектомия и следоперативните ни резултати.
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МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
От 01.03.2021 година до 01.11.2021 г. в нашата клиника бяха оперирани 12 пациента с ДПХ.
Средната възраст на пациентите беше 73.1 години. Средната стойност на PSA 4.2 ng/ml. Средния
обем на простатната жлеза измерен трансректално – 168.3 мл. (120-250). Извърши се лапароскопска
екстраперитонеална аденомектомия със система за 3Д изображение Айнщайн Вижън 2.0., като при
седем от пациентите се възстанови целостта на уретрата, а при останалите се извърши само тригонизация на лигавицата. При трима от пациентите се подходи трансвезикално, а при останалите чрез
инцизия на простатната капсула. При всички пациенти се използва обща инхалационна анестезия.
Стъпките, които използвахме за извършване на лапароскопската екстраперитонеална аденомектомия са: отворен достъп под пъпа за камера и отпрепариране на преперитонеалното пространство
с балон дилататор, поставяне на 4 допълнителни порта за работни инструменти и аспирация под
визуален лапароскопски контрол, трансверзална инцизия на простатната капсула или надлъжна инцизия на пикочния мехур, енуклеация на аденома, шев на простатната капсула или шев на пикочния
мехур. Направи се оценка на оперативните данни, усложненията и ранните следоперативни резултати по отношение на континентност на пациентите, IPSS и Qmax. За оценка се използва информацията от история на заболяването, оперативния протокол, епикризата и контролните прегледи.

РЕЗУЛТАТИ
Пациентите бяха проследени от 1 до 3 месеца. Средното оперативно време беше 161 мин. (135182 мин. от „кожа до кожа“). Средната кръвозагуба 297 мл. (182-420). Не се наложи конвертиране
при нито един пациент. Средния болничен престой беше 5 дни. Катетъра се премахна средно след
5.5 дни (4-7). Среден престой на контактния дрен 3.8 дни (3-5). Не се наблюдаваха интра- или периоперативни усложнения с изключение на изразена хематурия при един пациент, което наложи
задържане на промивната система до четвъртия постоперативен ден. Не се е извършвала хемотрансфузия. На втория следоперативен месец при всички оперирани пациенти има запазена континентност и значително подобрение на IPSS – 3 и Qmax – 24 мл/с (18-30).

ОБСЪЖДАНЕ
В световен мащаб, най-практикуваното оперативно лечение при доброкачествена простатна хиперплазия е трансуретралната резекция на простата /ТУР – П/ при жлези до 80 гр. Въпреки това при
жлеза по-голяма от 100 гр. ТУР – П е по-продължителна като време и е свързана с по-голям процент
усложнения [2]. За избягване на тези недостатъци се прилагат и други видове оперативно лечение:
отворена супрапубична аденомектомия, лазерна хирургия, робот-асистирана аденомектомия, както и
лапароскопска екстраперитоенална аденомектомия [3, 4, 5]. Мариано и колеги са първите, които извършват лапароскопска аденомектомия през 2002 г. [6]. Предимствата на 3Д лапароскопията с висока резолюция са: възприятие за дълбочина, запазена тактилна обратна връзка, точност, безопасност,
хирургична прецизност [7]. През последните години редица проучвания показват предимствата на
последната генерация 3Д системи при извършване на различни лапароскопски урологични операции
по отношение на времето за операция, дисекция и шиене както и по-малката кръвозагуба [8]. В мета-анализ на 27 проучвания на 764 пациенти е направено сравнение на резултатите от лапароскопска
аденомектомия с отворена простатектомия [9]. Направено е заключение, че резултатите и следоперативните усложнения са сходни, но ползата от лапароскопската аденомектомия е по-малък болничен
престой (1,6 дни), по-кратко време с постоянен катетър (1,3 дни) и по-малка кръвозагуба (187 мл).
По-малката загуба на кръв се дължи на използването на биполярна или ултразвукова енергия по
време на лапароскопската аденомектомия. В друго многоцентровото проучване на 1330 операции,
извършени от 2000 до 2014 г., е направено сравнение между 843 случая на лапароскопска аденомектомия с 487 случая на робот-асистирана аденомектомия [10]. Оперативното време за лапароскопската интервенция (95 мин.) е по-кратко от робот-асистираната (154,5 мин). Загубата на кръв е по-малка
при лапароскопската аденомектомия в сравнение с робот-асистираната аденомектомия. Дванадесет
месеца след операцията Qmax е 25 mL/s и в двете групи. Следоперативните усложнения са сравними
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(16,6%) и в двете групи. Ф. Рамон де Фата Хилон и сътрудници докладват континентност при всички техни пациенти след лапароскопска аденомектомия на 30 следоперативен ден [11, 12, 13, 14].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Началният ни опит с използването на лапароскопската система за 3Д изображение Айнщайн
Вижън 2.0 при аденомектомия показва сравними резултати с отворената операция при по-малка
кръвозагуба, по-кратък престой с постоянен катетър и по-къс болничен престой.
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РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

Качеството на живот е трудна концепция
за определяне и измерване. Предложена
е хипотеза, която предполага, че качеството на живот извежда разликата в определен период от време между надеждите
и очакванията на индивида и настоящия му опит. Специфичното е, че може да
бъде описано само от индивида и трябва да отчита много аспекти на живота.
Оценката на качеството на живот трябва
да бъде съществена част от клиничната
практика и трябва да бъде   включвана
във всяко клинично изпитване за рак на
простатата.

Quality of life is a difficult concept to
define and measure. A hypothesis has been
proposed that suggests that quality of life
leads the difference in a certain period of
time between the hopes and expectations
of the patient and his current experience.
What is specific is that it can be described
only by the individual and must take into
account many aspects of life. Quality of life
assessment should be an essential part of
clinical practice and should be included in
any prostate cancer clinical trial.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: качеството на живот,
робот-асистирана радикална простатектомия,
ретропубична радикална простатектомия

KEY WORDS: quality of life, robot-assisted
radical prostatectomy, retropubic radical
prostatectomy

ВЪВЕДЕНИЕ
Ракът на простатата е втората най-често срещана диагноза при мъжете и петата водеща причина
за смъртност в световен мащаб. Той може да протече безсимптомно в ранния етап и често има индолентен ход, който може да изисква само активно наблюдение. По данни на National Cancer Institute
– USA през 2019 в САЩ са открити повече от 241 000 нови случая на карцином на простатата, от
които над 28 000 завършват с леталитет. Въз основа на оценките на GLOBOCAN през 2018 г. са регистрирани 1 266 106 нови случая на рак на простатата, като се отчита по-голямо разпространение
в развитите страни [1]. Разликите в честотата на заболеваемост в световен мащаб отразяват разликите в използването на диагностични тестове.
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В съвременната медицина широко е разпространен словосъчетанието качество на живот свързано със здравето, което характеризира физическото, емоционалното и психологичното състояние
на болния човек. Абревиатурата „QoL“ описва цялостното благополучие на човека, включващо не
само физическо функциониране, но и психологически и социални измерения [2]. Качеството на живота може да бъде повлияно от болестта, както и от приетото терапевтично лечение. В медицински
контекст терминът е използван през 1966 година в статията на J. R. Elkinton „Medicine and quality of
life“, публикувана в списание „Annals of internal medicine“, посветена на проблемите на трансплантологията [3].

ЦЕЛ
Да проучим и сравним качеството на живот след робот-асистирана и отворена ретропубична радикална простатектомия, при пациенти с карцином на простатната жлеза.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
В ретроспективното проучване са включени 122 мъже с диагностициран карцином на простатната жлеза, които са били хоспитализирани и оперирани в Клиника по урология към УМБАЛ „Д-р
Георги Странски” и Клиниката по урология към УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен за периодa от
10.12.2017 г. до 20.12.2021 г. На всички участници в проучването беше подробно изследван общият
и локалният статус на простата. Подробно им бе разяснено каква е същността на заболяването и
възможностите за оперативно лечение, след което те подписаха декларация за информирано съгласие. Всички участници бяха със съхранена сексуална функция и изявиха желание тя да остане
съхранена.
За изследване на оценката на качеството на живот на пациентите в двете групи се използва валидизиран въпросник EQ – 5D – 3L.
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Той се състои от пет дименсии (въпроса) и е приложен следоперативно на трети, шести и дванадесети месец. Оценени са визуално-аналоговата скала, както и обобщената стойност на въпросника, съгласно голямо проучване, валидирано за европейската популация [4].
Дименсии на Е5Q
Мобилност
Самообслужване
Обичайни дейности
Болка/Дискомфорт
Тревожност/Депресия
Примери за кодиране

Точки
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1132: 1111:1332

РЕЗУЛТАТИ
Всяка от дименсиите на ЕQ-5D-3L валидираният въпросник за оценка на качеството на живот
при изследването с линеен модел с повтарящи се изследвания не установи статистически значими
промени, както следва при първите три дименсии, а именно мобилност, самостоятелност и обичайни активности. Промяна се наблюдаваше при показателите болка/ дискомфорт, тревожност/ депресия, където робот-асистираната радикална простатектомия има изразено предимство [5]. С линеен
модел с повтарящи се измервания анализирахме и числовите стойности на EQ-5 D-3L въпросника
според европейски валидираните еквиваленти, както и стойностите от визуално аналоговата скала
посочени от пациентите. И при двете установихме статистически значимо влошаване на показателите на третият месец и постепенно възстановяване до предоперативните нива на дванадесетият
месец, като групата с роботизирани операции показва по-благоприятни стойности на третият месец, което е сигнификантно [6].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
И в двете групи е налице е съществено влошаване в дименсиите болка/дискомфорт и тревожност/депресия до третия месец, като стойностите се подобряват на шестият и дванадесетият месец
следоперативно и достигат изходните. Влошаването на дименсиите болка/дискомфорт и тревожност/ депресия до третият месец е значимо по-голямо при пациентите с отворени операции. Качеството на живот, оценено със скала Е5Q и обобщено с валидираните европейски скали, както и
по визуално-аналоговата скала се влошава значимо до третият и шестият следоперативен месец и в
двете групи, като се възстановява почти до изходните стойности на дванадесетият месец.
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ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ
В СПИСАНИЕ „КЛИНИЧНА УРОЛОГИЯ“
В списание „Клинична урология“ се приемат за публикуване: оригинални статии, обзори, клинични случаи, реферати, рецензии, кратки научни съобщения (писма до редактора и др.). Първите три жанра са обект
на рецензиране (със стандартизирани формуляри), а останалите подлежат на експертна преценка от страна на редколегията. Обхватът на списанието включва широк кръг медицински теми от сферата на урологията, онкологията, хирургията, нефрологията, акушер-гинекологията, анестезиологията, рентгенологията и
др. Предложените за разглеждане статии не трябва да са публикувани преди това в други научни списания.
Компоненти на научна статия: заглавна страница (на български и английски език), резюме (на български и
английски език), ключови думи (на български и английски език), въведение, материал и методи, резултати,
обсъждане, заключение и библиография (само на английски език).
Заглавна страница – включва заглавие, имена на авторите, тяхната месторабота и адрес за кореспонденция (на водещия автор), на български и английски език.
Резюме - включва въведение, цел, материал и методи, резултати, заключение и ключови думи на български и английски език. То не трябва да съдържа цитати, илюстративен материал и абревиатури.
Ключови думи - използват се за тематично категоризиране на статията в световната база данни и съответното търсене при справка. Ключовите думи за всеки вид публикация са между 3 и 8 на брой, като могат
да бъдат единични думи или кратки словосъчетания и да са на български и английски език.
Въведение - основната му функция е да даде отговор на въпросите: какви са мотивите за провеждане на
изследването и каква е пряката му цел.
Mатериал и методи - назовават се броят на изследваните пациенти, периодът на проучването, мястото,
където е проведено изследването и използваните методи.
Резултати - съдържа всички резултати и илюстративен материал (снимки, диаграми, таблици).
Обсъждане - интерпретират се данните и тяхното значение, разглеждат се проблеми с използваните
методи/техники, сравняват се сходства и различия с други студии от литературната справка, извежда се
приносът на резултатите за осветляване на поставения проблем.
Заключение - резюмира основните резултати и прави изводи от изследването.
Библиография – изписва се на английски език и се подрежда по реда на поява на източниците в текста.
Изписването на всеки източник е на нов ред с арабска номерация.
Данните се оформят по следния начин:
- при цитирана статия - имена на авторите, заглавие на статията, заглавие на списанието (съкратено по
Index Мedicus), година на издаване, том, номер на книжката, начална и последна страница на статията.
Пример: Cook TM, Eaton JM, Goodween AP. Epidural analgesia following upper abdominal surgery. Eur Urol,
2019; 27(1):197-201.
– при цитиран сборник или книги – имена на авторите, заглавие на статията, заглавие на сборника, поредност
на изданието, редактори, местоиздаване (град), издателство, година на издаването, страници (от-до).
Пример: Wilkinson AH. Evaluation of the transplant recipient. In: Handbook of Kidney Transplantation. 6th ed.
G. M. Danovitch (Ed.). Boston, Little, Brown and Co., 2019, 109-122.
Ако авторите са до трима, се изписват фамилиите, последвани от инициалите им (без точки). Когато
авторите са повече от трима, след името на третия се пише "и др." (за латиница – "et al.").
Технически изисквания
Вид публикация; Брой думи в основния текст; Брой думи в резюмето; Брой референции: Оригинална
статия 2500-5000; 200-300; 30, Обзор 3000-6000; 100-200; 50, Клиничен случай 1000-3000; 100-200; 20,
Кратко научно съобщение, реферат, рецензия 500; 1000; 10. Приемат се файлове на програма MS Word. Няма
специфични изисквания за размер и вид на шрифта, разстояние между редовете, полета и друго оформление.
Илюстративният материал (таблици, фигури, снимки) се поставя на съответните места в текста със заглавия
и легенди на български език. Заглавията на фигурите не трябва да са включени в изображението. Необходимо
е снимките да бъдат с добро качество (поне 300 dpi) и подходящ формат (.jpg, .tif, .png). Таблиците трябва
да бъдат предоставени във формат, който може да се редактира и да са чернобели. Използваните в текста
специфични съкращения се въвеждат в скоби при първата поява на цялото наименование. Мерните единици
следва да са по системата SI. Материалите се изпращат на e-mail на главния редактор: atanasovmd@yahoo.com

28 | Клинична урология

том 1, брой 3/2021

