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ПРИЛОЖЕНИЕ НА КЛАСИФИКАЦИЯТА ПО ISUP ПРИ АНАЛИЗ НА
ПАЦИЕНТИ С КАРЦИНОМ НА ПРОСТАТАТА

Боян Иванов Лазаров

МБАЛ “Света Анна-Варна“
Медицински университет - Варна

THE APPLICATION OF THE ISUP-CLASSIFICATION IN THE ANALYSIS
OF PATIENTS WITH PROSTATE CANCER

Boyan Ivanov Lazarov
MHAT "St. Anna-Varna"
Medical University Varna

РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

В основата на лечението на туморните заболявания стои точната класификация на процеса. През 2014 година International Society of
Urological Pathology (ISUP)- Международната
Организация по Урологична Патология-предлага промяна на традиционната система за оценка
на степента на диференциация на карцинома на
простатата (т. нар. Глийсън скор). Новата класификация по ISUP окрупнява степените по Глийсън с цел опростяване на системата. В настоящото проучване сме анализирали пациентите,
оперирани в нашата клиника. Целта ни е да проверим дали има съответствие между степените
по новата система и наличието на неблагоприятни патоанатомични характеристики при пациентите след направена радикална простатектомия.

The cornerstone of the treatment of tumor
diseases is the exact classification of the process. In 2014, the International Society of Urological Pathology (ISUP) proposed a change in
the traditional system for assessing the degree of
differentiation of prostate cancer (the so-called
Gleason score). The new ISUP classification limits the number of prostate cancer grades, ranging
them from 1 to 5 in order to simplify the system.
In this study, we have analyzed patients operated
in our clinic. Our goal is to check if there is a
correlation between the grades of the new system
and the presence of adverse pathological characteristics in the patients after radical prostatectomy.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: радикална
простатектомия, биопсия на простата, Глисън
скор, инвазия в семенни мехурчета, лимфни
метастази, екстрапростатно развитие на тумора

KEY WORDS: radical prostatectomy, biopsy
of the prostate, Gleason score, seminal vesicle
invasion, lymph node metastasis, extraprostatic
extension

ВЪВЕДЕНИЕ
В България по данни на Националния център по обществено здраве и анализи за 2019г. са новорегистрирани 2606 пациенти с карцином на простатата (КП) (заболеваемост 77/100 000 мъже),
а за 2020г. - 2377 (70,8/100 000 мъже). Сред мъжете, живеещи в момента, е изчислено, че 1 от 7
(15,3%) ще бъдат диагностицирани с КП, а 1 от 38 ( 2,6 % ) ще умрат от тази болест [1]. В основата
на лечението на туморните заболявания (в това число и КП) стои точната класификация на процеса.
При КП използваме отдавна TNM-класификацията, а също и определяне на степента на диференциация на тумора по системата на Глисън – т. нар. Глисън скор (ГС). Напоследък навлизат и други
системи. През 2014 година International Society of Urological Pathology (ISUP) - Международната
Организация по Урологична Патология - предлага собствена система за оценка на степента на диференциация на КП на базата на ГС. В България тази по-нова система за класификация се прилага
сравнително рядко. Затова целта на настоящето проучване е да се анализират пациентите с извършена радикална простатектомия (РП) и да се потърси връзка между патоанатомичните резултати от
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операцията и разпределението на пациентите по степени в класификацията на ISUP.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ   
Проведено е едноцентрово, неинтервенционално проучване. То се извършва въз основа на анализ на пациентите, подложени на РП (отворена или лапароскопска) в Клиниката по Урология на
МБАЛ “Света Анна-Варна“. В клиниката за периода от януари 2013 год. до месец май 2021 год.
са извършени 468 простатектомии. При предварителната обработка на данните се установи, че в
немалка част от случаите до 2018 година липсва информация за точния ГС от простатната биопсия.
Освен това пациенти с предоперативна хормонотерапия са изключени. В резултат на това, окончателният брой на пациентите, налични за анализ е 198. Данните са анализирани с IBM SPSS версия
23. Честотите на променливите (бивайки категорийни) са сравнявани чрез непараметрични тестове
(X2 на Pearson). За определяне силата и посоката на зависимостите е приложен корелационен анализ (с корелационен коефициент Rho на Spearman за рангови променливи). Тестовете са проведени
при ниво на значимост α = 0,05 или р < 0,05.

РЕЗУЛТАТИ
Разпределението на всички РП по години, както и тенденцията им е показана на фигура 1. От
анализа са изключени данните за 2021 година, тъй като не покриват цялата година.

Фигура 1. Динамика на случаите с РП за периода 2013 – 2020 година
Както се вижда от фигура 1, налице е статистически значима тенденцията към увеличаване на
общия брой случаи за година. Разгледаха се следните патоанатомични характеристики, получени
след РП-инвазия в семенни мехурчета (pT3b), лимфни метастази (pN1), екстрапростатно развитие
на тумора (pT3a). На фигура 2 са показани броя на случаите по години и тенденцията във времето.

Фигура 2. Динамика на случаите с рТ3а, рТ3b и pN1 за периода 2013 – 2020 година

6 | Клинична урология

том 2, брой 1/2022

Установи се увеличаване на случаите с екстрапростатно разпространяване на КП. За pT3b и pN1
няма статистически значима разлика по години. Установи се връзка между степените по ISUP от
биопсията и патологоанатомичните характеристики на КП след РП. Семенно мехурче (стадий pT3b)
е обхванато при 32 (16,2%) от пациентите. Според степените на ISUP от биопсията, пациентите се
разпределят както следва:
Степени по ISUP от биопсията

обхванато семенно мехурче (pT3b)

не
да

Общо

Общо

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

пациенти

72

51

13

21

9

166

%

36,4%

25,8%

6,6%

10,6%

4,5%

83,8%

пациенти

6

11

3

4

8

32

%

3,0%

5,6%

1,5%

2,0%

4,0%

16,2%

пациенти

78

62

16

25

17

198

%

39,4%

31,3%

8,1%

12,6%

8,6%

100,0%

Налице е статистически значима връзка между степените по ISUP от биопсията и наличието на
стадий pT3b (X2 = 16,300; p = ,003) със слаба положителна корелация (r(Sp) = , 227; p = ,001). Пациентите с рТ3b са с по-високи степени по ISUP от биопсията. С лимфни метастази (стадий pN1) са 11
(5,6%) пациенти. Според степените по ISUP от биопсията, те се разпределят както следва:
Степени по ISUP от биопсията

лимфни метастази
(pN1)

Не
Да

Общо

Общо

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

пациенти

75

59

16

23

14

187

%

37,9%

29,8%

8,1%

11,6%

7,1%

94,4%

пациенти

3

3

0

2

3

11

%

1,5%

1,5%

0,0%

1,0%

1,5%

5,6%

пациенти

78

62

16

25

17

198

%

39,4%

31,3%

8,1%

12,6%

8,6%

100,0%

Не се установи статистически значима връзка между степените по ISUP и наличието на лимфни
метастази (Х2 = 6,458; р = ,167). С екстрапростатно разпространение (стадий рТ3а) са 57 (28,8%)
пациенти. Според степените по ISUP от биопсията, те се разпределят както следва:
Степени по ISUP от биопсията

екстрапростатно
разрастване (pT3a)

Общо

Не
Да

пациенти
%

Общо

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

66

36

12

18

9

141

6,1%

9,1%

4,5%

71,2%

33,3% 18,2%

пациенти

12

26

4

7

8

57

%

6,1%

13,1%

2,0%

3,5%

4,0%

28,8%

пациенти

78

62

16

25

17

198

8,1%

12,6%

8,6%

100,0%

%

39,4% 31,3%

Установи се статистически значима връзка между степените по ISUP от биопсията и наличието
на стадий pT3a (X2 = 14,951; p = ,005) със слаба положителна корелация (rSp = , 194; p = ,024). Пациентите с рТ3a са с по-високи степени по ISUP.
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ОБСЪЖДАНЕ
От направения анализ става ясно, че има тенденция за увеличаване на броя на простатектомиите,
извършвани всяка година в нашата клиника. Също така има и тенденция за увеличаване на случаите с екстрапростатно разпространение на тумора след РП-вероятно свързано с разширяването на
индикациите за прилагане на оперативно лечение. В класификацията по Глисън, както е известно,
се определят първични и вторични степени (grades), които после се сумират, за да се получи окончателният ГС (Gleason score) [2-4]. В класификацията по ISUP ГС от биопсията допълнително се
окрупнява, за да се получат следните степени [5]:
Глисън скор

IS ISUP степени

2-6

1

7 (3+4)

2

7 (4+3)

3

8 ( 4+4, или 3+5, или 5+3)

4

9-10

5

Следователно, за да определим точната степен нерядко трябва да знаем двете стойности (първичен и вторичен) на ГС-както се отбеляза по-горе в част от старите биопсии това не беше известно
и тези пациенти бяха изключени от анализа. Една от основните причини за въвеждането на класификацията по ISUP, е фактът, че в наши дни нерядко ГС 6 е най-ниският рапортуван ГС. Отдавна е
известно, че ниският изходен ГС (от биопсията) е основен рисков фактор за повишаване на ГС след
операцията[6, 7, 8]. Особено голям е рискът от нарастване при ГС от 2 до 4-там само в 15% от пациентите има съвпадение между ГС от биопсията и от РП [9]. В резултат на това някои автори [10]
обръщат внимание върху тенденцията все по-рядко след биопсия да се съобщава ГС от 2 до 4 - през
1991год. 24% от патоанатомичните доклади съдържат ГС 2-4; през 2001год.-едва 2,4% - вероятно и
заради презастраховане от страна на патолозите. Така в новата класификация по ISUP ГС от 2 до
6 се обединяват в степен 1. Освен това се подчертава разликата в прогнозата, която е доказано, че
съществува между КП с ГС 7=3+4 и с ГС 7=4+3- двата ГС се разделят на втора и трета степен. ГС
9 и 10 се обединяват в степен 5 заради сходна прогноза. Предимството на горепосочената класификация очевидно се крие в опростяването на системата на Глисън - тук обаче е и основният проблем, защото така се обединяват много различни стадии. Посочи се вече за събирането на всички
високо-диференцирани тумори и част от умерено-диференцираните (до ГС 6 включително) в един
стадий. Освен това стадий 4 е също много нехомогенен - той включва ГС 4+4,3+5 и 5+3. Доказано
е обаче, че присъствието на степен 5 по Глисън (дори като вторичен модел) води до по-лоша преживяемост спрямо модела 4+4 [11]. Доколко е валидна една система за класификация се преценява по това дали нейните степени съответстват на клиничната и патоанатомичната находка-тоест
при ниските степени очакваме пациентът да има благоприятна хистология и добра преживяемост,
а при високите-неблагоприятна хистология и ниска преживяемост. В нашето проучване установихме статистически значима връзка между степените по ISUP от биопсията и наличието на стадий
pT3a, респективно рТ3b със слаба положителна корелация. Пациентите с рТ3a r pT3b са с по-високи степени по ISUP. Това означава, че по-високите степени по ISUP действително отговарят на КП
с по-неблагоприятни патоанатомични характеристики. За стадий pN1 такава връзка не се установи,
но тук трябва да обърнем внимание на сравнително малкия брой на случаите, което затруднява
статистическия анализ. Причината за това е в предварителната селекция на пациентите-известно
е, че РП се препоръчва на пациенти без данни за лимфни метастази от предоперативните образни изследвания. Като ограничение на проведеното проучване можем да посочим факта, че е едноцентрово- така имахме достъп до необходимата информацията само за пациенти, преминали през
МБАЛ „Света Анна-Варна“. При наличието на национален регистър на пациентите с извършена РП
(с подробна клинична и патоанатомична информация), биха могли да се използват данни от по-голям брой случай и получените резултати да бъдат освен статистически значими, но и в помощ при
лечението на пациенти с карцином на простатата.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Нововъведената система по ISUP за определяне на степента на малигненост на КП е значително
опростена спрямо досегашния ГС. Това определено е предимство за въвеждането и в клиничната
практика. Направеният анализ на оперираните в нашата клиника пациенти показва, че действително има корелация между степените на системата и постоперативните патоанатомични характеристики на пациентите.
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РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

Симптомите от долните пикочни пътища
(СДПП) са едни от най-често срещаните при
възрастните мъже и обикновено се свързват
с ДПХ. При определени показания се налага оперативно лечение. Един от достъпните и
съвременни методи за премахване на хиперплазиралата жлеза е биполярната трансуретрална
енуклеация (БЕПЖ). Представяме няколко случая на БЕПЖ с проследяване на резултата.

Lower urinary tract symptoms are one of the
most common in older men and are usually associated with BPH. Certain indications require surgical treatment. One of the available and modern
methods for removing the hyperplasia gland is bipolar transurethral enucleation. We present several such cases with follow-up of the result.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: биполярна енуклеация
на простатната жлеза, енуклеация, ДПХ

KEY WORDS: bipolar enucleation of the
prostate gland, enucleation, BPH

ВЪВЕДЕНИЕ
Симптомите от долните пикочни пътища (СДПП) са едни от най-често срещаните при възрастните мъже. Те значително въздействат на качеството на живот и имат сериозно икономическо отражение. СДПП традиционно се свързват със затруднение на уринирането, възникнало на изхода
на пикочния мехур, следствие на прогресираща хиперплазия на простатата, което води от доброкачествено уголемяване на жлезата към обструкция [1, 23, 24]. Лечението на доброкачествената простатна хиперплазия (ДПХ ) зависи както от вида и тежестта на симптомите, така и от наличието на
усложнения. Първоначално за лечение на ДПХ се използват корекция в поведението и диетата или
приложение на медикаменти. При определени показания се преминава към оперативно лечение.
Най-често при жлези с обем до 80 мл. се извършва трансуретралната резекция на простатната жлеза /ТУРП/. При по-големи простати се използват различни методи за енуклеация: отворена, биполярна, лазерна, лапароскопска и роботизирана. Биполярната (плазмена) енуклеация на простатната
жлеза (БЕПЖ) е трансуретрален, миниинвазивен метод, който е достъпен и ефективен. Апаратурата, която се използва е същата като тази за биполярна резекция и обикновено е налична в повечето
съвременни урологични клиники.

ЦЕЛ
Да представим нашия опит в биполярната трансуретрална енуклеация на простатната жлеза и
следоперативните резултати.
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МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
От 01.08.2021 година до 01.10.2021 г. в нашата клиника бяха оперирани 6 пациента с ДПХ чрез
БЕПЖ. Средната възраст на пациентите беше 67 години. Средната стойност на ПСА 3.1 ng/ml. Средния обем на простатната жлеза измерен трансректално – 75 мл. (56-87). Използва се наличната апаратура за биполярна резекция и специален електрод за енуклеация. Операциите се извършиха под
обща анестезия. Първо се извърши трансуретрална резекция от мехурната шийка до коликулус семиналис. След това се маркира лигавицата на уретрата с резкционна бримка в ляво и дясно на върха
на простатата. Направи се план до хирургичната капсула първо на левия лоб. Следва смяна на резекционният електрод с такъв за енуклеация [фиг. 1]. С въртеливи движения се извършва отпрепариране на аденома от капсулата като едновременно се хемостазира с коагулация [фиг. 2]. След нова смяна
на електродите се резецира почти напълно отделения и девазкуларизиран дял на жлезата [фиг. 3].

Фиг.1 Начало на енуклеация

Фиг.2 Отпрепариране
от хир.капсула

Фиг.3 Отпрепариран дял на
жлезата

Същата процедура се повтаря в дясно. Оформяне на шийката и върха на простатата с резекция.
Евакуиране на материала. Окончателна хемостаза. Постоянна промивна система. Направи се оценка
на оперативните данни, усложненията и ранните следоперативни резултати по отношение на континентност на пациентите, международния простатен симптоматичен индекс (IPSS), максималния
уринен дебит (Qmax), остатъчна урина (ОУ), международния индекс на еректилната функция (IIEF).
За оценка се използваха информация от ИЗ, оперативен протокол,епикриза, контролни прегледи.

РЕЗУЛТАТИ
Пациентите бяха проследени до третия месец. Средното оперативно време беше 89 мин. (70101). Средното количество резецирана тъкан беше 48.4 гр. (25.2 – 65.2). При всички пациенти се
поддържаше постоянна промивна система до следващия ден (около 17 часа), но не се наблюдава
интензивна хематурия. Не се наложи конвертиране при нито един пациент. Не се наложи хемотрансфузия, поради минималните промени в хемоглобина. Общият болничен престой беше 2 дни.
Дехоспитализацията беше на следващия ден като при всички ПК се свали два дни след операцията.
Пациентите бяха континентни без сигнификантна остатъчна урина. При двама от оперираните се
доказа уринарна инфекция на контролно микробиологично изследване. На третия следоперативен
месец при всички оперирани пациенти има запазена континентност и значително подобрение на
IPSS – 5 и Qmax – 21.9 мл/с (18.6-24.5). Практически не се наблюдава промяна в еректилната функция. Остатъчната урина е в рамките на нормата.

ОБСЪЖДАНЕ
ДПХ е сериозно здравословно състояние, при което може да се наложи извършване на оперативно лечение. Трансуретралната резекция продължава да е стандарт за лечение на мъже с размер на
простатната жлеза между 30 и 80 мл. и изявени СДПП причинени от доброкачествена простатна
обструкция (ДПО) [1, 14]. През последното десетилетие все по-често се използват различни миниинвазивни, трансуретални методи за енуклеация на простатната жлеза. Тези методи имат значителни предимства при жлези по-големи от 80 мл. поради по-малката кръвозагуба, по-радикалното
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отстраняване на аденоматозна тъкан и по-малката резорбция на промивна течност. Пръв Hiraoka
разработва метод за трансуретрална енуклеация на простатната жлеза и по-късно публикува данни
за значително подобрение на симптомите при оперираните пациенти и намаления риск на капсуларна перфорация по време на операцията [2, 3, 15, 18]. При сравняване на данни от пациенти с ТУРП
и БЕПЖ, се установява, че при енуклеацията има по-късо време за иригация, катетеризация и хоспитализация, повече отсранена тъкан, и по-малко усложнения, при еднаква клинична ефективност
на двата оперативни метода [4, 16]. Други автори установяват, че основното предимство на БЕПЖ
спрямо ТУРП се състоя в по-малката кръвозагуба и малката честота на преходната инконтиненция
[5, 17, 22]. Направени са редица продължителни проучвания включващи големи групи пациенти,
които изследват промяната на IPSS и Qmax, еректилната функция, качеството на живот и ОУ след
БЕПЖ като са установени отлични, трайни и повторими резултати [6, 7, 8, 9]. При анализ на рандомизирани, контролирани проучвания, сравняващи отворената и трансуретралната енуклеация на
простатата (ТУЕП) е установено, че няма сигнификантна разлика в краткосрочен и дългосрочен
аспект по отношение на Qmax, ОУ, ПСА, IPSS, IIEF. Предимствата при ТУЕП са свързани с по-малката промяна в хемоглобина, по-кратките катетеризация, иригация и хоспитализация. Все пак при
отворената енуклеация се отчита по-късо оперативно време и повече отстранена тъкан. Няма разлика между двета групи по отношение на рекатеризацията, уринарните инфекции, появата на хемотампонада, инфаркт, пневмония, преходна инконтиненция, склероза на шийката, стриктура на уретрата и рецедив на аденома [10, 11, 13, 19]. Друг анализ на контролирани проучвания при пациенти
подложени на трансуретрална холмиум-лазарна енуклеация и БЕПЖ установява, че в първата група
оперативното време е по-дълго, но при по-кратко време на катетеризация, иригация и болничен
престой. Оперираните с биполярна енуклеация имат по-голяма промяна в хемоглобина, по-голяма
ОУ и по-малко Qmax. Не се открива сигнификантна разлика между двете групи по отношение на
количеството резецирана тъкан, съдържанието на натрий в серума, развитие на уретрална стриктура, еректилна дисфункция, ретроградна еякулация, преходна инконтиненция, IPSS, качеството на
живот и IIEF-5 [12, 20, 21].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Нашият опит с използването на биполярна трансуретрална енуклеация за лечение на ДПХ показва, че този оперативен метод има добри резултати и малко усложнения.
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РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

Използването на ретроперитонеалния подход има известни предимства пред традиционната трансперитонеална лапароскопска
нефректомия, която включва бърз достъп до големите съдове и бъбречната васкулатура. Това
е особено полезно при пациенти със затлъстяване, при тези, които са претърпели предишна
коремна операция или лъчетерапия, където се
очакват интраабдоминални сраствания и бъбречно-съдови аномалии и /или неоваскуларитет, свързани с туморната маса.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: ретроперитонеален
подход, трансперитонеална лапароскопска
нефректомия

The use of the retroperitoneal approach has
some advantages over traditional transperitoneal
laparoscopic nephrectomy, which involves fast
access to large vessels and renal vasculature. This
is particularly useful in obese patients, those who
have undergone previous abdominal surgery or radiation therapy, where intra-abdominal adhesions
and renal vascular abnormalities and/or neovascularity associated with tumor mass are expected.
KEY WORDS: retroperitoneal approach,
transperitoneal laparoscopic nephrectomy

ИСТОРИЯ
Историята на лапароскопията датира от 1901г., когато Georg Kelling от Дрезден, Германия извършва диагностична лапароскопия на куче, използвайки цистоскоп, вкаран през троакар със създаване на пневмоперитонеум с филтриран въздух. Той описва своята техника пред Германското
биологично и медицинско дружество като koelioskopie през 1902г. В Швеция приблизително по същото време хирурга, Jacobaeous, публикува доклад за проведена лапароскопия в перитонеалната,
гръдната и перикардната кухина при хора - техника, която той нарича laparothorakoskopie. Лапароскопската бъбречна хирургия датира от повече от 30 години, когато е извършена първата лапароскопска нефректомия през 1990г. от Ралф Клейман и неговия екип от Вашингтонския университет.
В писмо от 1991г. до редактора на New England Journal of Medicine те описват своята работа. Пациентът е 85-годишна жена, с туморна формация, разположена в долния полюс на десния бъбрек,
открита при компютърна томография (КТ) по повод претърпяна травма. Бъбрекът е успешно отстранен чрез морселиране. Общо операцията е продължила седем часа, а пациентът е изписан на
6-ти следоперативен ден. Лапароскопската нефректомия придобива широко разпространение сред
уролозите в целия свят. През 1995г. Winfield et al. публикуват своите положителни резултати от
проведени четири лапароскопски парциални резекции на бъбрек. Приблизително по същото време,
през 1995г. е извършена и първата лапароскопска жива донорска нефректомия от Кавуси и колеги
от университета Джон Хопкинс. С усъвършенстването на оперативна техника, средното оперативно време и продължителността на болничния престой се подобряват. Много уролози започват да
прилагат лапароскопския метод за извършване на нефроуреректомия и ретроперитонеална лимфна
дисекция. Създаването на ретроперитонеално пространство дълги години е пречка, по пътя към
лапароскопската ретроперитонеална нефректомия (РН). През 1992 г. Дурга Гаур от отделението
по урология в Бомбайската болница победждава тези трудности. Благодарение на използването на
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балон с проста конструкция, той разширява работната кухина и отстранява бъбрек ретроперитонеално. Дискусията сравнявайки лапароскопските операции с ретроперитонеоскопската хирургия предизвиква многобройни емоции сред изследователите. Ретроперитонеалният достъп намира
първоначалната си употреба, при опериране на малки бъбречни тъмори или при отстраняване на
лезии, разположени върху задната му повърхност. През следващите години списъкът на противопоказанията свързани с такава операция намалява. През последните години много уролози полагат
усилия да сравняват операциите извършени чрез ретроперитонеален и трансперитонеален достъп.
Представените резултати не показват преобладаване на нито един от тези методи, тъй като и при
двата метода можем да наблюдаваме подобни резултати от лечението и сравними технически затруднения. В литературата често сравнявани, двата достъпа имат своите предимства и недостатъци.
Според проведените мета анализи двата достъпа са еднакво ефективни, бързи и надежни. От значение е правилно подбраните пациенти, уменията и опита на уролога.

РЕТРОПЕРИТОНЕАЛЕН ДОСТЪП
Използването на ретроперитонеалния подход има известни предимства пред традиционната лапароскопска нефректомия, която включва бърз достъп до големите съдове и бъбречната васкулатура. Това е особено полезно при пациенти със затлъстяване, при тези, които са претърпели предишна
коремна операция или лъчетерапия, където се очакват интраабдоминални сраствания и/или бъбречно-съдови аномалии и /или неоваскуларитет, свързани с туморна маса.

ЧУЖДЕСТРАНЕН ОПИТ
Двата достъпа са сравнявани по отношение на безопастност, постоперативно възстановяване,
кръвозагуба и оперативно време, при доброкачествени и злокачествени заболявания. Публикувани
са множество мета анализи. Един от тях, е този публикуван от Manish Garg, Vishwajeet Singh, Rahul
Janak Sinha, and Pradeep Sharma, сравняващ трансперитонеалната срещу ретроперитонеалната лапароскопска нефректомия при доброкачествени бъбречни заболявания в перспективен рандомизиран
дизайн. В това проучване проведено между януари 2009г. и август 2013г., 31 пациента са претърпели трансперитонеална и 31 ретроперитонеална лапароскопска нефректомия, след рандомизация.
Двета групи са сравнени, по отношение на следоператовната болка на първи и втори следоперативен ден, като първична крайна точка на изследването. Усложненията са записани и степенувани с
помощта на модифицираната класификация на Клавиен. Вторичните цели са сравняване на оперативните техники по отношение на продължителност на операцията, честота на усложненията и
постоперативното възстановяване. Резултатите от оценката за болка са (4.9 срещу 2.7 на ден едно
и 3.2 срещу 1.1 на ден две), а необходимостта от употребата на Трамадол (167,3 срещу 132,8 mg).
резултатите са статистически значими в полза на ретроперитонеалната лапароскопска нефректомия. Престоят в болницата и възстановяването също са значително по-ниски в групата с ретроперитонеалниа достъп. При трима пациенти с трансперитонеална и при 2-ма с ретроперитонеална
лапароскопска нефректомия се налага конверсия. Средното време за нормални дейности е значително по-малко в групата на ретроперитонеалната лапароскопска нефректомия (16.7 3.5 vs 9.34 4.9
дни; P¼.0001). Въпреки, че и трансперитонеалната и ретроперитонеалната проста нефректомия са
възможни варианти, ретроперитонеалната лапароскопска нефректомия е свързана със значително
по-малко болка, по-малко нужда от обезболяване, по-кратък болничен престой и кратка реконвалесценция в сравнение с класическата трансперитонеална нефректомия. В мета анализ от 2012г.
(Department of Urology, Sun Yat-sen Memorial Hospital, Sun Yat-sen University, Guangzhou, China.), се
сравняват двата достъпа при карцином на бъбрека. Извършено е систематично търсене в PUBMED,
EMBASE и Cochrane Library, за идентифициране на перспективни рандомизирани контролирани
проучвания и ретроспективни наблюдателни проучвания, които сравняват резултатите от двата подхода. Резултатите включват периоперативни и следоперативни променливи и хирургични усложнения. Ретроперитонеалният достъп има по-кратко време за достигане на бъбречната артерия (средно
измерена разлика [WMD] 68.65 мин; 95% confidence interval [CI] 40.80-96.50; P <0.001) и по-ниска
обща честота на усложнения (odds ratio 2.12; 95% CI 1,30-3,47; P = 0,003) в сравнение с ТП нефрек-
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томия. Ретроперитонеалната нефректомия има по-кратко време на работа (WMD 48,85 мин; 95% CI
29,33-68,37; P <0,001) и по-къса продължителност на болничния престой (WMD 1,01 дни; 95% CI
0,39-1,63; P = 0,001) в сравнение с трансперитонеалната нефректомия. Този мета-анализ показва, че
при подходящо подбрани пациенти, особено пациенти със задно разположени бъбречни тумори, РП
подход може да бъде по-бърз и еднакво безопасен в сравнение с ТП подход. Още един подобен анализ на литературните данни има и по отношение на парциалната резекция на бъбрека. При правилно подбрани болни - такива с предшестващи коремни операции или с тумор разположен по задната
повърхност на бъбрека, може да се очаква предимство на ретроперитонеалния достъп по отношение на кръвозагуба, оперативно време и болничен престой (2014 Mar 21;9(3):e91978. doi: 10.1371/
journal.pone.0091978. eCollection 2014.). От представените данни става ясно, че РП достъп може да
има в дадени ситуации предимство, но от съществено значение е правилният подбор на пациента.

НАШИЯТ ОПИТ
С напредъка на медицината и усъвършенстването на технологиите, лапароскопските методи за
хирургия на бъбрека стават все по-ефективни начини за извършване на оперативната интервенция
с минимална инвазивност и бърз възстановителен период без усложнения. В това отношение се
извежда научната теза, че при различни оперативно-хирургични интервенции всеки един лапароскопски достъп има своите безспорни предимства пред другия, що се отнася до показателите кръвозагуба, времетраене, вид на оперативната интервенция, период на постоперативно възстановяване и компонентата качество на живот. Научната хипотеза се основава на съждението, че ако всеки
един от двата достъпа (RP и TP) има предимства и недостатъци пред другия, то в урологичната
хирургична практика не може да се наложи златен стандарт за извършването на лапароскопските
интрвенции. В нашата клиника използваме както трансперитонеалния, така и ретроперионеалния
достъп. Предпочитанията ни за достъп зависят от урологичното заболяване и от показанията и противопоказания за един от двата достъпа - предходни оперативни намеси, лъчетерапия, затлъстяване
и предпочитанията на оператора:
•
•

Трансперитонеален достъп: 1. Нефректомия; 2. Парциална резекция на карцином на бъбрека; 3. Киста на бъбрека; 4. Аденом на надбъбрек.
Ретроперитонеален достъп: 1. Парциална резекция на карцином на бъбрека; 2. Афункция
на бъбрека; 3. Пластика на пиело-уретерален сегмент при стеноза-Андерсон и Y-V пластика;
4. Пиелолитотомия при конкремент в пиелона.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Предоперативно на всички участниците е снета подробна анамнеза. Извършено е подробно изследване на общия и локалния им статус, на бъбречната функционалност/дисфункционалност. Разяснено им е спецификата и същността на тяхното заболяване, както и какви са възможностите за
хирургично оперативно лечение. Пациентите на клиниката задължително подписват декларация за
информирано съгласие, преди да бъдат подложени на интервенцията. Пациентите са разпределени
в две основни групи според вида на оперативната интервенция:
I група: общо 141 пациента, с извършена TPL.
II група: общо 42 пациента, с извършена RTL.
Групи
Честота
Процент
Пациенти с TPL
141
77%
Пациенти с RTL
42
22,95%
Общо
183
Таблица 1. Разпределение на пациентите по групи
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В изследването са участвали общо 83 жени и 100 мъже, подложени на трансперитонеален или
ретроперитонеален достъп при лапароскопска хирургия на бъбрек (Графика 1).

Графика 1. Разпределение по пол
На графиката е показано процентното съотношение на изследваните лица. Става видимо, че
най-висок процент на извършените лапароскопски операции на бъбрек обхваща възрастовият диапазон от 50 – 69 г., както при жените (45,78%), така и при мъжете (53%). И при двата пола този
процент е висок, което показва, че най-много бъбречни операции на TPL и RTL попадат в тази възрастова група. Може да се направи заключението, че този сегмент е най-рисков при проява и/или
обостряне на различни бъбречни заболявания. Вторият възрастов диапазон е при пациентите над
70-годишна възраст – при жените – 28,91%, и респективно – при мъжете – 28%. Не е за подценяване и възрастовият диапазон от 40 – 49 г., като при жените в процентно съотношение е 12,04%, а
при мъжете – 15%. Може да се направи заключението, че процентът на бъбречните операции по
лапароскопски метод спрямо показателя възраст се увеличава, т.е., все по-висок става процентът на
пациенти в работоспособна зряла възраст.

РЕТРОПЕРИТОНЕАЛЕН ДОСТЪП
Лапароскопската хирургия на бъбрек чрез ретроперитонеален достъп е силно застъпена с кривата на обучение на оперативния екип. Поради спецификата на работа -анатомична ориентация и
малко пространство за работа, тя е подходяща за екип с достатъчно опит в трансперитонеалната
хирургия на бъбрека. Тя не е подходяща за неопитен лапароскопист. След достигане на нужния
опит, тя може да бъде спокойно използвана като алтернатива, а при някои патологични състояния и
като първи метод на избор. За периода от внедряване на рутинното използване на лапароскопската
хирургия в клиниката от 2017г. до края на 2021г., в клиниката бяха извършени 183 операции на бъбрек, от които 42 с РП достъп. Логично и първана оперативна интервенция с този достъп е от 2019г.,
след като в продължение на 2 години единствено използвания достъп е трансперитонеалния.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ НА БЪБРЕК
На таблица 2 се извеждат диагностичните и хирургическите показатели от лапароскопската хирургия на бъбрек посредством достъпите TP и RP. Изследваните пациенти се разделят по следните
показатели: вид оперативна намеса; достъп – TП или РП; кръвозагуба; времетраене и конверсия.
Целта е да се сравнят достъпите при лапароскопия на бъбрек и да се изведе тяхното качество и
ефективност спрямо показателите кръвозагуба, времетраене и конверия.
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ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ НА БЪБРЕК
(период на 183 изследвани случая: 2017 – 2021)
ИНТРАОПЕРАТИВНИ ПОКАЗАТЕЛИ
(осреднена стойност)
ВИД ОПЕРАТИВНА
ИНТЕРВЕНЦИЯ
Нефректомия Ca
Парциална резекция
Камък в бъбрека и
уретера
Афункция
Пластика
Кисти
Нефроуретеректомия

ТP
RP
ТP
RP
ТP
RP
ТP
RP
ТP
RP

155 ml.
120 ml.
190 ml.
170 ml.
110 ml
90 ml.
120 ml.
80 ml.
120 ml.
100 ml.

150 min.
170 min.
140 min.
170 min.
135 min.
165 min.
140 min.
150 min.
180 min.
175 min.

4
0
0
0
0
0
0
0
0
0

БРОЙ
СЛУЧАИ
65
4
19
8
14
12
13
11
3
5

ТP
RP
ТP
RP

70 ml.
70 ml.
180 ml.
150 ml.

90 min.
155 min.
180 min.

0
0
2
0

13
21
2

ДОСТЪП

КРЪВОЗАГУБА ВРЕМЕТРАЕНЕ

КОНВЕРСИЯ

Таблица 2. Резултати от лапароскопската хирургия на бъбрек
На практика TPL се извършва по-често в сравнение с RPL, което показва, че е предпочитан подход
за лапароскопска нефректомия. Относно показателите за кръвозагуба на графиката се онагледява количеството загуба в ml, като при TPL то е със средна стойност 150 ml, а при RPL – 120 ml. Като цяло
TPL е предпочитаният от екипа достъп за нефректомия по повод на карцином. При RPL основният
проблем и лимитиращ фактор са по-малкото работно пространство и размерът на ТУ формацията.
Най-често туморните формации са с такава големина, която ограничава този достъп. Ако са с размер
до 5 см, най-често се прави частична нефректомия. Разлика в кръвозагубата и при двата достъпа
е със значителна минимална разлика от 20 – 30 ml, което не е определящ фактор при избора. При
парциалната резекция се наблюдава отново предпочитан подход TP (n=19), като средната кръвозагуба е 190 ml/140 min. При RPL обследваните случаи са 8, като кръвозагубата е 170 ml/170 min. При
двата лапароскопски достъпа не се наблюдават случаи на конверсия. TP е по-предпочитан достъп,
защото това е общ сбор на операциите и е свързан с кривата на обучение. През първите две години е
работено изцяло по ТРL и в последствие се включва RTL, тъй като за него е необходим повече опит.
Показателите на кръвозагуба, времетраене и конверсия при афункция са сходни и почти идентични
при двата достъпа. От извадката 13 пациенти са преминали през TP, в сравнение с 11 пациенти с RP.
Средната кръвозагуба при двата подхода е 120 ml/80 ml, което е допустима и незначителна разлика.
Една от предпочитаните патологии, при които РП е първи метод на избор са стенозите на ПУС и
конкрементите в ПУС. При овладяна техника може да се очаква по-малка кръвозагуба, скъсено оператвно време и на първо място избягване на евентуалният ликидж на урина в корема при ТП достъп,
което може да доведе да постоперативни усложнения - пареза на черва, перитонит.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изводът след проведеното сравнително проучване на TP и RP достъп е, че няма значима разлика спрямо показателите времетраене, кръвозагуба и конверсия и това, кой подход ще се предпочете. Ретроперитонеалният достъп една добра алтернатива при противопоказание за извършване на
трансперитонеален достъп. Той може да бъде и предпочитан при конкременти в ПУС, стенози на
ПУС и при парциална резекция на Ту формации по задната стена на бъбрека. Тук остава от значение и предпочитанията на оператора и неговия опит.
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РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

Пневмоперитонеумът е най-често използваният метод, за създаване на достъп до перитонеалната кухина за лапароскопия. Разширяването на коремната кухина, чрез исуфлиране
на газ осигурява адекватна хирургична експозиция и позволява безопасно извършване на
оперативните интервенции. Най-често използвания газ за създаване на пневмоперитонеум е въглеродния диоксид (CO2) [1]. Въпреки
съществуването на безгазова лапароскопска
хирургия, която е разработена за преодоляване на потенциалните неблагоприятни ефекти
на пневмоперитонеума при бременни (върху
плода) и при гериатрични пациенти, CO2 пневмоперитонеума, все още е най-широко използвания метод [2]. Нормалното интраабдоминално налягане е 5-7 mm Hg [3].
КЛЮЧОВИ ДУМИ: пневмоперитонеум,
лапароскопска радикална простатектомия

Pneumoperitoneum is the most commonly used
method to gain access to the peritoneal cavity for
laparoscopy. The expansion of the abdominal cavity by gas insufflation provides adequate surgical
exposure and allows the safe performance of surgical interventions. The most commonly used gas
for creating pneumoperitoneum is carbon dioxide
(CO2) [1]. Despite the existence of gas-free laparoscopic surgery, which has been developed to
overcome the potential adverse effects of pneumoperitoneum in pregnant women (fetuses) and geriatric patients, CO2 pneumoperitoneum is still the
most widely used method [2]. Normal intra-abdominal pressure is 5-7 mm Hg [3].

KEY WORDS: pneumoperitoneum, laparoscopic
radical prostatectomy

ВЪВЕДЕНИЕ
Обикновено при възрастни въглеродният диоксид се инсуфлира с висока скорост (до 15 L/min)
до достигане на налягане 12-15 mmHg, което е оптимално за извършване на лапароскопските интервенции [4]. При бебета газа се инсуфлира със скорост под 1 L/min до достигане на 4–6 mmHg, a
при деца газа се инсуфлира със скорост около 1 L/min, до достигане на 6–8 mmHg [5]. Повишеното
налягане в коремната кухина се предава от корема към гърдите, главата, шията и очите. Интраабдоминалното налягане допълнително се увеличава при позиция по Тренделенбург.
Механичните ефекти от повишеното налягане върху сърдечно-съдовата система са три:
• Повишено следнатоварване
• Повишено венозно съпротивление
• Повишено средно системно налягане
Повишението на интраабдоминалното налягане води до компресия на спланхниковата циркула-
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ция, което от своя страна предизвиква повишено следнатоварване и потискане на сърдечната функция. При проучвания върху животни, след създаване на пневмоперитонеума се наблюдава намаляване на сърдечния дебит със съпътстващо повишаване на централното венозно налягане и увеличение
на периферното съдово съпротивление [6]. Други проучвания също съобщават за повишаване на
средното артериално налягане, системното съдово съпротивление и централното венозното налягане [7]. При тези пациенти, които имат съпътстваща сърдечно-съдова патология посочените промени
са по-изразени в сравнение със здравите индивиди [8, 58, 59]. Друго проучване показва намаляване
на сърдечната честота и сърдечния дебит без компенсаторния механизъм на повишеното системно
венозно съпротивление. Авторите считат, че измерването на кислородната сатурация е най-чувствителния параметър за мониторинг на сърдечно-съдовата функция [9]. Свързаните с налягането
ефекти на пневмоперитонеума включват и намален кръвен поток през долната куха вена. Това от
своя страна води до намален обем и налягане на пълнене в дясното и лявото предсърдие с последващо намаляване на преднатоварването. Според закона на Франк-Старлинг, този ефект може да бъде
компенсиран до точка, след която сърдечния дебит пада. Повишаването на централното венозно
налягане поради по-високото интраторакално налягане по време на механичната вентилация и допълнителния пневмоперитонеум, фалшиво предполагат състояние на достатъчен обем. Има доказателства, че увеличаването на интраабдоминалното налягане намалява спланхниковия кръвен поток,
което се отразява неблагоприятно на лигавичната микроциркулация. Друго проучване показва значителна корелация между увеличаването на интраабдоминалното налягане и намаляване на pH на
стомашната лигавица, измерено чрез тонометрия по време на CO2 пневмоперитонеум при свински
модел [10]. Тези резултати се интерпретират като значително увреждане на крайните органи, като в
същото време не се наблюдават значителни разлики в макроциркулаторните параметри като сърдечна честота, сърдечен дебит, пулмонално капилярно налягане и централно венозно налягане.
Абсорбцията на въглеродния диоксид оказва и директни системни ефекти. Трансперитонеалната
абсорбция на CO2 е основната причина за появата на хиперкапния, при създаване на пневмоперитонеума [11]. Хиперкапнията има няколко ефекта върху сърдечно-съдовата система, които се дължат
на появата на ацидоза. При лека ацидемия се повишава симпатиковата стимулация, което води до
повишаване на средното артериално налягане, сърдечната честота и възможност от поява на аритмии. Тежката ацидемия, оказва отрицателен инотропен ефект върху сърцето и води до потискане
на функцията на лявата камера и възможност от поява на различни видове блокове [12, 13]. След
създаването на CO2 пневмоперитонеума, системната концентрация на CO2 се повишава поради разликата в парциалното налягане между интраперитонеалното CO2 и капилярното кръвно налягане,
което води до дифузия на CO2 в кръвта. Получената хиперкапния увеличава дихателната честота и
дихателния обем с цел отделяне на допълнителния CO2. Тези компенсаторни механизми гарантират
непокътната буферна система. При болни пациенти обаче допълнителен CO2 може да претовари
тази система и да засили вече съществуващата ацидоза. По отношение на промените в рО2, по време на лапароскопия има противоречиви данни. Ефекта на пневмоперитонеума върху рО2 варира от
намаляване, през липса на промяна, до увеличаване на pO2 . Тези несъответствия може да се обяснят с позицията по Тренделенбург на пациентите и различните режими на вентилация на различните групи пациенти. Докато пациентите, които дишат спонтанно показват по-ниско рО2, пациентите
на механична вентилация имат повишен рО2, вероятно поради по-високия FIO2. Промените в белодробната функция, настъпващи по време на CO2 пневмоперитонеума са обобщени в Таблица 1[14].
Белодробна функция

Промяна

Пиково инспираторно налягане (PIP)

Повишение

Белодробен комплайнс (dV/dT)

Намаление

Витален капацитет (VC)

Намаление

Функционалният остатъчен капацитет (FRC)

Намаление

Интраторакално налягане (ITP)

Повишение

Таблица 1. Промени в белодробната функция
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В сравнение с отворената операция, следоперативната белодробна функция e по-добра след лапароскопия. Това се потвърждава и от Frazee et al., които съобщават за по-добро белодробно състояние на пациентите, подложени на лапароскопска холецистектомия в сравнение с пациентите,
подложени на отворена операция [15]. Лапароскопските хирургични техники изискват постоянна
интраперитонеална инсуфлация на газ с налягане 10–14 mmHg. Това води до локални изменения,
като временно разтягане на париеталните мезотелиални клетки със съпътстващо огъване на микровилите. По-важни са обаче системните прояви като: редукция на фибринолизата, инфлукс на
инфламаторни клетки, промени в имунния отговор, производство на растежни фактори, метаболитна ацидоза и намалено локално кислородно налягане. Измененията в париеталните мезотелиални
клетки се връщат в изходно положение, в рамките на 2 часа след освобождаването на пневмоперитонеума, докато системните изменения не може да се предвиди, кога изчезват напълно [16]. Същите
ултраструктурни промени се наблюдават и ако се използва физиологичен разтвор вместо CO2 [17].
Това означава, че повишеното интраабдоминално налягане, а не специфичен агент или газ, причиняват описаните промени. Париеталният перитонеум физиологично изпълнява бариерна функция.
Той отстранява натрупани течности, частици и клетки от перитонеалната кухина. Коремните секрети се дренират от големите терминални лимфни пътища, които се намират под мезотелния слой на
перитонеалната повърхност на диафрагмата. След това абсорбираната течност се транспортира до
венозната система през ductus thoracicus. Установено е, че повишеното интраабдоминално налягане
повишава скоростта на резорбция на интраперитонеалните секрети [17, 18]. Освен това е доказано,
че възпалителните стимули причиняват също значителни промени в ултраструктурната цялост на
мезотелиалния клетъчен слой. Свиването на мезотелиалните клетки води до разпадане и отваряне
на решетъчната междуклетъчна мрежа, което засилва още повече резорбцията [17]. Тези промени
в мезотелиалния клетъчен слой увреждат бариерната функция на париеталния перитонеум, в резултат на което започва неконтролирана резорбция на коремни секрети, които могат да предизвикат
бактериемия, ендотоксемия и в крайна сметка септичен шок. Поради тези причини не се извършва
лапароскопия при абдоминален сепсис.
Пневмоперикард, пневмомедиастинум
В литературата са описани редки случаи на възникване на пневмоперикард и пневмомедиастинум, в резултат на рязкото повишаване на интраабдоминалното налягане [19, 20]. Те водят до поява
на признаци на сърдечна тампонада като: аритмии, приглушени сърдечни тонове, раздуване на югуларната вена, спад в кръвното налягане и сърдечния дебит и синдром на горната куха вена. Синдромът на горната куха вена включва появата на цианоза („синя пелерина”) и подуване на главата и
шията (поради затруднено венозното връщане към дясното предсърдие). Намаляване на налягането
до 15 mm Hg или пълното освобождаване на коремната кухина от CO2 най-често са достатъчни за
прекратяване на това усложнение [21].
Пневмоторакс
Спонтанният пневмоторакс може да се появи по време на инсуфлацията, най-често при вроден
дефект на диафрагмата. Ятрогенният пневмоторакс възниква при неволно перкутанно или трансдиафрагмално пунктиране на белия дроб (например при заден ретроперитонеален подход при
нефректомия). Образувалите се белодробни мехурчета (или були) могат да се спукат по време на
механичната вентилация или спонтанно след нея. Мехурчето е малка (по-малка от 1 см.) въздушна колекция, разположена във висцералната плевра. Понякога пациентите имат множество такива мехурчета. Булата е по-голяма (повече от 1 см.) въздушна колекция, образувана в белодробния
паренхим. Гигантската була (по-голяма от 30% от хемиторакса) е с най-голям риск от разкъсване.
Внезапната поява на хипоксия, повишаването на налягането в дихателните пътища и/или появата на
сърдечни аритмии подсказват за възможен пневмоторакс. Превенцията след като се забележи появата на мехурчета или були, включва използването на малки дихателни обеми, съчетани с по-висока
дихателна честота на механичната вентилация. Лечението е поставяне на гръден дрен, който осигурява разгъване на белите дробове.
Тензионен пневмоторакс
Пневмоторакс, водещ до напрегнат пневмоторакс е рядко, но потенциално животозастрашаващо
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усложнение. Такова усложнение е възможно и при извършване на интраперитонеални [22] и на
екстраперитонеални лапароскопии [23]. Въглеродния диоксид може да навлезе в гръдната кухина
през естествен езофагеален или аортен хиатус или през вроден отворен плевроперитонеален хиатус [24, 25]. Голямото внезапно натрупване на CO2 в плевралната кухина или случайното разкъсване на белодробните були са най-честите причини за възникване на тензионния пневмоторакс. При
това състояние ипсилатералния бял дроб колабира и се появява контралатерално медиастинално
изместване. Дихателната повърхност на белия дроб бързо намалява, което води до хипоксия. Появява се постепенно компресиране на кухата вена с намаляване на венозното връщане към сърцето и
внезапно намаляване на сърдечния дебит. Настъпва контралатерално изместване на трахеята, както
и поява на цианоза, издуване на вените на врата, внезапно повишаване на вентилационното налягане в дихателните пътища и хипоксия. Състоянието на пациента се влошава бързо. Това е животозастрашаващо състояние, изискващо спешни мерки. При поява на сърдечно-съдов колапс операцията
трябва незабавно да се спре и да се евакуира CO2 от коремната кухина. Преминава се към внимателна и щадяща ръчна вентилация, с цел по-бърза реабсорбция на CO2, повторно разгъване засегнатия
бял дроб и възстановяване на нормалната сърдечно-съдова функция. В екстремни случаи, се прави
спешна торакоцентеза (най-често се прави през второ интеркостално пространство по медиоклавикуларната линия с помощта на пункционна игла 14 Ch.), което позволява по-бързо разгъване на
белия дроб. Поддържането на исуфлационно налягания под 15 mm Hg, превантира появата на това
усложнение.
Подкожен емфизем
Според Kabukoba et al. вероятността от поява на подкожен емфизем при инсуфлацията на CO2
варира от 0,4% до 2% [26]. McAllister et al. докладват сходни проценти 0,43%–2,3% [27]. Този
емфизем може да се ограничи само в областта на коремната стена или може да се разпространи
пре-фасциално до гръдната стена, шията, главата, бедрата, срамните устни, скротума и т.н., създавайки много лесно осезаеми подкожни крепитации [38]. Клинично подкожния емфизем може да
предизвика появата на хиперкапния и ацидоза [37]. Те обикновено се появяват, когато на CO2 е
изложен голям подкожен участък [29, 30]. Комбинация от фактори допринасят за повишаването на
артериалното парциално налягане на CO2 в артериалната кръв: бързо усвояване на CO2, намалена
подвижност на диафрагмата, намаляване на остатъчния функционален капацитет и намаление на
белодробната екскреция на CO2. Всички те водят до поява на вентилационно-перфузионни нарушения [31, 32]. Хиперкапнията увеличава пулса, системното кръвно налягане, централното венозно
налягане, сърдечния дебит и ударния обем и намалява периферното съдово съпротивление, поради
освобождаването на епинефрин и норепинефрин [33, 34, 35]. Факторите влияещи на появата на
подкожния емфизем са много и най-разнообразни. Те зависят основно от настройката на инсуфлатора за налягане и дебит, при създаване на пневмоперитонеума и поддържаното интраабдоминално
налягане пo време на цялата операция. Броя, размера и вида на троакарите, геометрията и големината на разреза, плътността между троакара и фасцията, броят опити направени с иглата на Veress,
за навлизане в интраперитонеалното пространство и продължителността на процедурата са също
от съществено значение за появата на подкожен емфизем [36, 52, 53, 54, 55]. Независими рискови
фактори са и възрастта на пациента, ИТМ и съпътстващите заболявания. Подкожния емфизем може
да възникне и поради многократно изваждане на лапароскопските инструменти от троакара и при
ексцесивни движения на оператора, които разхлабват перитонеалния отвор. Голямото разстояние
между троакарното отвърстие и точката върху, която се оказва сила също увеличава перитонеалния
дефект. По време на роботизираните процедури е още по-сложно защото липсват: тактилен усет,
обратна връзка за приложената сила върху инструментите и директен визуален контакт върху троакарите, което може да доведе до неразпознат перитонеален дефект, с последваща екстравазация на
газ [39]. За намаляване на вероятността от появата на подкожен емфизем се препоръчва следното:
осъзнаване на неговия потенциал, бдителност на целия хирургичен екип, внимателно отношение
към всички детайлите свързани с влизането в коремната кухина, наблюдение на настройките на
инсуфлатора за налягане, дебит и обем газ (поддържане на инсуфлационноно налягане под 15 mm
Hg), бързина, но не бързане за завършване на процедурата, намаляване на броя опити за влизане в
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корема, плътен контакт между кожата и троакара и т.н. Подкожният емфизем обикновено е доброкачествен и преминава спонтанно. В редки случаи на пациента трябва да бъде поставена кислородна
маска, за да се избегне появата на хипоксия.
Сърдечна аритмия
Понякога по време на интраперитонеалната инсуфлация на CO2 може да се появи брадикардия
или сърдечна аритмия. Предполага се, че те се дължат на дразнене на n. vagus, следствие на перитонеалното раздуване. Превенцията включва бавна и внимателна инсуфлация. За лечение се използват
антихолинергични средства и извеждане на CO2 от коремната кухина. Когато нормалният сърдечен
ритъм се появи отново, се извършва повторна инсуфлация и процедурата продължава.
Газова емболия с CO2
Газова емболия с CO2 може да възникне при навлизане на CO2 в съдовото русло, при случайна пункция на вена или орган с богата съдова мрежа (например черен дроб). Газовата емболия по
време на лапароскопска хирургия е тежко усложнение, което може да завърши с фатален край [40].
Клиничните изяви са: хипоксия, аритмия, цианоза, прекордиален шум тип „мелнично колело“ и
внезапно падане на PaCO2 (поради намаляване на белодробното венозно връщане) [41, 56, 57]. Газовата емболия може да възникне във всеки един момент, по време на инсуфлацията с CO2. Ако
пациента има вроден междупредсърден дефект (напр. дефект на междупредсърдната преграда, открит форамен овале и т.н.), може да се получат по-тежки усложнения, като коронарна и мозъчна
емболия. Субклиничните форми на CO2 емболията се срещат рядко. Те могат да се открият чрез
трансезофагеална ехокардиография [42, 47, 48]. За да се намалят рисковете от поява на емболия е
необходимо инсуфлацията с CO2 да се извършва преди пациента да се въвежда в позиция по Тренделенбург. Влизането на въздух и въздушната емболия се считат за много по-сериозни от емболията
с CO2, тъй като CO2 има много по-висок дифузионен капацитет и може да бъде елиминиран по-бързо. След като се диагностицира CO2 емболия, незабавно трябва да се спре инсуфлацията, извежда се
CO2 от корема и се влива голямо количество физиологичен разтвор до изпълване на цялата коремна
кухина. Пациентът трябва да бъде поставен в ляво странично положение, за да се улесни елиминирането на CO2 от сърцето. При тежки животозастрашаващи случаи може да се наложи директна
сърдечна пункция и аспирация на CO2 [43].
Болка в рамото
Въпреки, че причината за появата на следоперативната болка в рамото е неясна, се предполага,
че оставането на резидуално количество CO2 под диафрагмата предизвиква дразнене на n. phrenicus,
което предизвиква ирадииране на болката към рамото. В литературата са описани много начини за
превенция и лечение, като ниско налягане на пневмоперитонеума, НСПВС, наркотици, прегабалин
и други, но без особен ефект [44, 49]. Най-успешно това състояние се превантира с напълване на корема с физиологичен разтвор в края на операцията или се използва маньовъра на Valsalva в позиция
по Тренделенбург в края на операцията [45, 46, 50, 51].
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РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

Ехографски навигираната перкутанна биопсия на бъбрека намира все по-широко приложение в урологичната практика, поради своята миниинвазивност, точност и малко на брой
усложнения. Поради тези свои предимства,
както и поради възрастта и коморбидността на
урологичните пациенти е нужно да се използва анестезилогична техника, която дава добро
ниво на интра- и постоперативно обезболяване. Според повечето автори процедурата е
максимално щадяща за пациента, при нея има
малко на брой усложнения, позволяващи бързо възстановяване и ранна дехоспитализация.
Ефективността на интра- и постоперативното
обезболяване чрез паравертебрален блок, при
перкутанна биопсия на бъбрека е нашата основна цел.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: паравертебрален блок,
обезболяване, биопсия на бъбрека.

Ultrasound-guided percutaneous biopsy of the
kidney is increasingly used in urological practice
due to its minimally invasive, accurate and low
number of complications. Due to these advantages, as well as due to the age and comorbidity of
urological patients, it is necessary to use an anesthetic technique that gives a good level of intraand postoperative analgesia. According to most
authors, the procedure is as gentle as possible for
the patient, it has a small number of complications
that allow rapid recovery and early hospitalization. The effectiveness of intra- and postoperative
analgesia through paravertebral block in percutaneous biopsy of the kidney is our main goal.

KEY WORDS: paravertebral block, analgesia,
kidney biopsy.

ВЪВЕДЕНИЕ
Ехографски навигираната перкутанна биопсия на бъбрека е златен стандарт за вземане на хистологичен материал при тумори на бъбрека. Този вид оперативна техника се характеризира с голяма
точност, малко на брой усложнения, минимална оперативна рана и възможност за бързо дехоспитализиране на пациента [1]. Съществуват различни анестезиологични техники, чрез които може да
бъде осъществена тази оперативна намеса. Използването на локална инфилтрационна анестезия, не
дава добро ниво на обезболяване, поради дълбочината на проникване на иглата. Освен това голяма
част от пациентите докладват за болка в ранния следоперативен период, което затруднява дехоспитализирането на пациентите в рамките на еднодневната хирургия. Използването на обща интубационна анестезия крие значителни рискове при коморбидни пациенти. Позицията на пациента по
очи по време на оперативната намеса, също е предизвикателство и допълнително затруднява при-
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лагането на този вид техника [2, 3, 10]. Предвид множеството литературни дани за ефективноста на
паравертебрален блок за интра и постоперативно обезболяване при урологични операции при които
имаме сходна по размер и локализация оперативна рана (поставяне на нефростомни катетри, перкутанни литотрипсии, нефректомии) [4, 5, 6, 11], ние решихме да проверим ефективността на паравертебралния блок при перкутанната биопсия на бъбрек. В съвремената медицина, паравертебрален
блок намира все по-широко приложение, поради множеството предимства, които има пред общите
анестезии и другите локо-регионални техники:
− добра анестезиологична ефективност
− сравнително лесен за извършване
− различни техники за приложението му
− икономически рентабилен
− приложим в амбулаторната хирургия
− алтернатива на общата анестезия
− алетернатива на спинална и епидурална анестезия
− малко на брой и редки усложнения [7, 8, 9, 12, 13, 14]

ЦЕЛ
Да се представи ефективността на интра- и постоперативното обезболяване, чрез паравертебрален блок, при перкутанна биопсия на бъбрека.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Проспективно в УМБАЛ “Света Марина“ - гр. Плевен, използвахме метода при петнадесет пациента (11жени и 4 мъже), с КАТ данни за бъбречни тумори. На всички пациенти беше направен
паравертебрален блок за анестезия по време на операцията и за постоперативно обезболяване. В
паравертебралното пространство на ниво Th7-Th8 се инфилтрира 75 мг. Хирокаин и 100 мг. Лидокаин, поставени заедно в 20 мл. спринцовка. Инфилтрирането се осъществи под ехографски контрол през ехографски позитивна игла Pajunk sono tap. Наличието на блок, беше проверено чрез
тест за топло и студено (Снимка 1).

Снимка 1. Представяне на паравертебрален блок
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За осъществяването на блока, позицията на пациентите на операционната маса беше по очи. Преди започването на биопсията се инфилтрираха 20 мг. от разтвора. Всички пациенти бяха седирани
с Дормикум 0,2 – 0,3 мг/кг, разделен в два приема по равно - преди извършването на блока и непосредствено преди започването на операцията и Калипсол 0,5-1 мг/кг, поставен непосредствено преди започването на операцията. Степента на седация беше определена чрез Ramsay sedation scale.
Болката беше определена чрез Visual analogue scale, която беше отчетена след започване на операцията, в края на операцията, на 2-я и 6-я час след края на операцията. Всички паравертебрални
блокове бяха осъществени от един и същи лекар.

РЕЗУЛТАТИ
При 4-ма пациента (1- мъж и 2 - жени) не се получи желания блок, поради което те отпаднаха
от проучването. При всички пациенти се осъществи едностранен блок, като при 8 пациента блока
беше от лявата страна, а при останалите 4 от дясната. Преди започването на оперативната намеса
след проверка се установи че при всички дванадесет пациента се постига степен на седация 3-4 по
Ramsey score (Таблица 1)
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Ramsey score

Ramsey 3

Ramsey 4

Таблица 1. Рапределение на пациентите според степента на седация
Всички дванадесет пациенти, определиха болката в началото и в края на операцията с резултати
от 0 до 4 по VAS. Получените резултатите се виждат на Таблица 2.
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

VAS интраоперативно
VAS следоперативно 2 час
VAS следоперативно 6 час

VAS 1

VAS 2

VAS 3

VAS 4

Таблица 2. Рапределение на пациентите според степента на болката
Усложнения - при двама пациенти се наблюдава зачервяване и оток на пункционното място. При
един от тези двама пациенти се наблюдава фебрилитет на първия следоперативен ден. В следствие
на профилактичното прилагане на Терцеф 2 г. на втория ден след операцията и при двамата пациента симптомите отшумяха. Други усложнения не бяха наблюдавани.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Нашият опит показа, че използването на паравертебрален блок, за интра- и постоперативно обезболяване при перкутанна биопсия на бъбрек дава много добро ниво на обезболяване. Има малко
на брой усложния. Явява се равностойна алетернатива на общата анестезия и е сравнително лесен
за осъществяване. Всички тези резултати правят паравертeбралния блок златен стандарт за анестезия и обезболяване на операции, за поставяне на нефростомни катетри, биопсии от бъбрек и перкутанни литотрипсии.
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РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

Повърхностния карцином на пикочния мехур е хетерогенно заболяване,което е напълно
лечимо. Монополярната и биполярна резекция
си остават „златен стандарт„при оперативното лечение.Използването на лазерната енергия
в урологията доведе до нова революционна
стратегия за съвременното лечение на повърностния уротелен карцином.

Superficial bladder cancer is a heterogeneous
disease that is completely curable. Monopolar and
bipolar resection remain the "gold standard" in
surgical treatment. The use of laser energy in urology has led to a new revolutionary strategy for the
modern treatment of superficial urothelial cancer.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: повърхностен карцином
на пикочен мехур, Холмиум лазер, En-bloc
резекция

KEY WORDS: superficial bladder cancer,
Holmium laser, En-bloc resection

ВЪВЕДЕНИЕ
Ракът на пикочния мехур е едно от най-често срещаните злокачествени заболявания на пикочо-отделителната система. Приблизително 75%–85% от новодиагностицираните ракови заболявания при пикочния мехур са локализирани до лигавица или субмукоза. Пълната резекция е от съществено значение за постигане на добра прогноза [1, 5, 11]. Пълна резекция може да се постигне
или чрез фракционирана или чрез блокова резекция [2, 6, 12]. Резекцията на части (резекция на екзофитната част на тумора и подлежащата стена на пикочния мехур) предоставя добра информация
за обема и размера на тумора. En-bloc резекцията с използване на монополярен или биполярен ток,
Thulium-YAG или Holmium-YAG лазер е възможна при избрани екзофитни тумори. Тя осигурява
висококачествен резектат с наличие на детрузорен мускул в 96-100% от случаите [3, 7, 10]. Доказано е, че отсъствието на мускул в пробата е свързано със значително по-висок риск от остатъчен
тумор и ранен рецидив [4, 8, 9]. Наличието на детрузорен мускул в резецираната тъкан се счита за
висок критерий за качеството на резекция. Избраната техника зависи от размера и местоположението на тумора и опита на хирурга. Лазерна хирургия е по-безопасна и ефикасна при TURBT. Лазерните техники без дълбоко проникване причиняват по-малко болка и кървене. Освен това мощността
на лазера може да се регулира според размера на тумора. Холмиевият: YAG лазер е импулсен лазер,
който излъчва светлина при 2100 nm. Той съчетава качествата на въглеродния диоксид и неодима:
YAG лазера, осигуряващи както рязане на тъкани, така и коагулация в едно устройство. Тъй като
дължината на вълната на холмия може да се предава надолу по оптичните влакна, тя е особено
подходяща за ендоскопска хирургия. Дължината на вълната на холмия се абсорбира силно от водата. Тъканната аблация се извършва повърхностно, осигурявайки прецизен разрез с термична зона
на нараняване, варираща от 0,5 до 1,0 mm. Холмиевият лазер произвежда парни мехурчета на върха
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на влакното, разделящи тъканите слоеве, като ги разкъсват и коагулират на малки и средни части
с дълбочина 2-3 mm. Това ниво на коагулация е достатъчно за адекватна хемостаза. Холмиевият:YAG лазер е многофункционален хирургически лазер с различни цели. Очаква се използването
му в урологията да се увеличи с времето в резултат на тези характеристики.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
За периода от януари 2019г. до януари 2022г. са проследени 23 пациента с повърхностен карцином на пикочния мехур. При всички се извърши ултразвуково изследване, компютърна томография и цистоскопия за диагностициране и стадиране на заболяването. Изследвахме безопасността
и ефективността на холмиевата лазерна резекция на тумори на пикочния мехур (HoLRBT). Хистологичната характеристика отговаряше на Ta и T1, преходноклетъчен карцином с никък, умерен и
висок риск – G1, G2, G3. Всички пациенти бяха с размери на тумора до 3см. с характеристика на
екзофитна лезия на „краче“. Бяха взети щипкови биопсии от туморната основа на пикочния мехур
и сравнени с HoLRBT резектатите. Двадесет и двама пациенти са изписани без катетър в рамките
на 48 часа, а един на 7-я ден. Средната обща използвана енергия беше 8,00 kJ с максимум 12,00
kJ. При 10 пациента се отстрани тумора фракционирано, а при 13 „En-bloc“.
HoL-EBRBT се извърши с 30 W холмиева лазерна система (MegaPulse 30+ Holmium YAG LaserSystem from Richard Wolf) (Снимка 1). използваща влакно с 275 микрона, като се използва 26 F резектоскоп (Olympus, Германия). Във всички случаи се използваше физиологичен разтвор.

Снимка 1.							
MegaPulse 30+ Holmium YAG
Laser-System from Richard Wolf

Снимка 2

РЕЗУЛТАТИ
Пациентите бяха разпределени на няколко групи по различни критерии:
На табл.1 са разпределени пациентите по пол, средна възраст, диференциация и размер на тумора. Най-голяма беше групата с размер на тумора от 1 до 2 см. с екзофитен растеж на латерална и
задна стена. Интраоперативното време беше 25,17 мин. При нито един пациентите нямаше сигнификантна кръвозагуба, която да наложи кръвопреливане.
Пол

Брой

Възраст 0-1см

1-2см

2-см мултифокален

Мъже

18

59.4

2

14

2

Жени

5

63.4

1

3

1

G1

G2

G3

9

12

5

1

4

2

1

2

Таблица 1. Разпределение на пациентите по пол, средна възраст, диференциация и
размер на тумора
На табл. 2 са отразени усложненията от лазерната резекция.
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Лезия на уретра

Лезия на п. мехур

Главоболие

Уринарна Инфекция

1

2

1

2

Таблица 2. Усложненията от лазерната резекция.
Не се наложи реоперация при лезии на уретрата и пикочния мехур. Поведението беше консервативно.
При 15 пациенти се проведе интравезикална терапия на 14 ден след операцията. На диагр.1 се
вижда разпределението.

Диаграма 1. Пациенти с интравезикална терапия
Пациентите бяха проследени на 3 и 6 месец. При всички се извърши цистоскопия с бяла и NBI
светлина. При 3 пациента се установи рецив на 3 месец, а при 1 на 6 месец. На диагр. 2 се вижда
разпределението.

Диаграма 2. Пациенти с рецидив

ДИСКУСИЯ
Лазерната резекция на повърностния карцином на пикочния мехур е с доказана клинична ефективност върху локалния туморен процес. Съотнощението полза-риск е съизмеримо с най–новите
технологии при работа с лазерна енергия. Тя осигурява дългосрочен контрол на заболяването със
запазване на нормалната функция на пикочния мехур.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Съвременните апарати за лазерна хирургия предлагат висок потенциал за подобряване на степента на излекуване, намаляване на неблагоприятните странични реакции и предотвратяването на
появата на локален рецидив. Повърхностният карцином на пикочния мехур е лечимо заболяване.
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РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

Антибиотичната терапия при генитални
микоплазми трябва да бъде съпроводена с имуностимулант и пробиотик.
ЦЕЛ: Да се проучи ефекта на пробиотиcте
при лечението на урогениталните микоплазми.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ: За 1 година в
МЦ „Троян–Здраве“ гр. Троян са изследвани на
общо 1077 мъже. Урогениталните микоплазми
бяха доказани с помоща Real time-PCR в семенна течност. Положителен резултат показаха
400 (37.1%) пациента. Сформираха се три групи. Група 1 - 50 мъже, лекувани с Levofloxacin
500 mg/24 часа за 10 дена. Към терапията беше
добавена антигъбична терапия и пробиотик
- една капсула, 4-5 часа след антибиотика. За
контроли използвахме група 2 и 3. Всяка от тях
включва 50 мъже с положителни урогенитални
микоплазми. При тях беше проведено същото антибиотично и противогъбично лечение.
Пробиотиците в контролните групи бяха предписани по същата схема и продължителност.
Контролен PCR беше извършен 4 седмици
след приключване на терапията.
РЕЗУЛТАТИ: В първата група 48 (96%) от
мъжете бяха отрицателни. При двама (4%) от
мъжете се наложи допълнително антибиотично лечение, поради персистенция. В група 2
при 14 (28%) от представителите установихме
окончателно излекуване. Останалите 36 (72%)
мъже бяха положитени. В контролната група
3 при 19 (38%) от представителите установихме окончателно излекуване. Останалите 31
(62%) мъже показаха персистенция. При положителните пациенти от трите групи последва
лечение с тетрациклинов антибиотик и съща-

SUMMARY: Antibiotic therapy for genital
mycoplasmas should be accompanied by an immunostimulant and probiotic.
OBJECTIVE: To investigate the effect of probiotics in the treatment of urogenital mycoplasmas.
MATERIALS AND METHODS: For 1 year
in the Medical Center "Troyan - Health" in Troyan were studied a total of 1077 men. Urogenital
mycoplasmas were detected by Real-time PCR in
semen. 400 (37.1%) patients showed a positive result. Three groups were formed. Group 1 - 50 men
treated with Levofloxacin 500 mg / 24 hours for 10
days. Antifungal therapy and probiotic were added to the therapy - one capsule, 4-5 hours after the
antibiotic. For controls, we used groups 2 and 3.
Each of them included 50 men with positive urogenital mycoplasmas. They underwent the same
antibiotic and antifungal treatment. The probiotics
in the control groups were prescribed according to
the same schedule and duration. Control PCR was
performed 4 weeks after the end of therapy.
RESULTS: In the first group 48 (96%) of the
men were negative. Two (4%) men required additional antibiotic treatment due to persistence. In
group 2, 14 (28%) of the representatives found a
definitive cure. The remaining 36 (72%) men were
positive. In control group 3, in 19 (38%) of the
representatives we found a definitive cure. The remaining 31 (62%) men showed persistence. Positive patients in the three groups were treated with
tetracycline antibiotics and the same antifungal
and probiotic therapy. Four weeks after the end of
secondary therapy, PCR was performed. We found
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та антигъбична и пробиотична терапия. Четири седмици след края на вторичната терапия,
се извърши PCR. Установихме, че: Всички 50
мъже от група 1 бяха отрицателни. В група 2
25 (50%) мъже показаха отрицателен резултат.
При 25 (50%) пациента се установи втори рецидив. В група 3 - 39 (78%) мъже бяха отрицателни. При останалите 11(22%) пациента се
установи втори рецидив.
ИЗВОДИ: Необходимо е лечението на гениталните микоплазми да се провежда успоредно с внимателно подбран пробиотик. Това
осигурява трайно окончателно елиминиране
на патогените и предотвратява нежеланите им
ефекти върху нормалното развитие на бременността и плода.

that: All 50 men in group 1 were negative. In
group 2 25 (50%) men showed a negative result.
A second relapse occurred in 25 (50%) patients.
In group 3 - 39 (78%) men were negative. The remaining 11 (22%) patients had a second relapse.
CONCLUSIONS: The treatment of genital mycoplasmas should be carried out in parallel with
a carefully selected probiotic. This ensures the
permanent final elimination of pathogens and prevents their side effects on the normal development
of pregnancy and fetus.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: урогенитални
микоплазми, пробиотици

KEY WORDS: urogenital mycoplasmas,
probiotics

ВЪВЕДЕНИЕ
Гениталните микоплазми са разнообразна група бактерии, различни по вирулентност и патогенност. Тези опортюнистични микроорганизми често колонизират мукозните повърхности на долния
урогенитален тракт у здрави хора. Рисковите фактори за колонизация включват множество сексуални партньори, нисък социално-икономически статус и орална контрацепция. Хоризонталното предаване на урогениталните микоплазми е чрез сексуален контакт и много често инфекцията протича
безсимптомно. Мъжете в репродуктивна възраст могат да предадат микроорганизмите на партньорката си по полов път. Така могат да предизвикват усложнения по време на бременосттта: аборт,
хориоамнионит, преждевременна руптура на околоплодния мехур и преждевременно раждане, инфекции и бронхопулмонарна дисплазия при новородените. Недиагностицираните и нелекувани
микоплазмени инфекции могат да бъдат причина и за инфертилитет. В сравнение с уреаплазмите,
Mycoplasma hominis и Mycoplasma genitalium се изолират с много по-ниска честота. С въвеждане техниките за амплификация на нуклеиновите киселини Ureaplasma urealyticum беше разделена
на два нови вида - Ureaplasma parvum (преди известна като Ureaplasma urealyticum биовар 1) и
Ureaplasma urealyticum (преди известна като Ureaplasma urealyticum биовар 2). Редица проучвания
сочат, че Ureaplasma parvum се изолира по-често, отколкото Ureaplasma urealyticum.

МИКРОБИОЛОГИЯ
Микоплазмите са най-малките свободно живещи микроорганизми, които не притежават клетъчна стена. Разполагат се по лигавичните повърхности на респираторния и урогениталния тракт. Рядко пенетрират в субмукозата, откъдето могат да попаднат в кръвта и да засегнат други органи и
системи. Микоплазмите са изолирани за първи път през 1898 г. във Франция, от тялото на крави,
страдащи от пневмония. През 1942 г. тези микроорганизми са идентифицирани при здрави жени
в областта на цервикалния канал. В същото време, урогенитални микоплазми са намерени в уретралния секрет при мъже. Няколко години по-късно се установява, че микоплазмите се предават по
полов път и могат да предизвикат сериозни последици. От всички 17 вида, изолирани от хора, само
5 имат клинично значение: Мycoplasma hominis, Mycoplazma genitalium, Ureaplasma urealyticum и
Ureaplasma parvum. Характерно за тях е, че колонизират урогениталния тракт, могат да предизвикат
локални инфекции, да окажат влияние върху протичането на бременността и да засегнат плода и
новороденото [1, 13, 14].
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Според редица автори Ureaplasma spp. се изолира в 40 до 80% от семенната течност на асимптомни, сексуално активни мъже. Повече от 20% от родените им бебета са колонизирани с тези микроорганизми. Гениталните микоплазми могат да се предават при полов контакт и вертикално от
майката на плода. Това може да стане по време на раждане или вътреутробно [2, 3, 4, 5, 15]. Още
през 80-те години на миналя век редица автори започват да изследват значимата ролята на урогениталните микоплазми при жени с анамнеза за преждевременно раждане или спонтанен аборт. В едно
проучване, направено в Чехия, 68% от жените с преждевременни раждания са с установена цервикална колонизация с уреаплазма. В Белгия, Корея, Япония и Австралия тези проценти са съответно
53,6%, 96%, 83% и 80%. Уреаплазма може да бъде изолирана от плацентата, амниотичната течност,
пъпната връв и кръвта на новороденото [6, 7, 16, 17]. Урогениталните микоплазми имат следния
механизъм на действие: В цервикалния епител и трофобластните клетки на плацентата се съдържат
т.нар. toll-like рецептори (TLRs). Чрез своите липопротеини уреаплазмите се свързват с тях, в резултат на което се активират макрофагите и моноцитите. Това води до отделянето на цитокини, предизвикващи възпалителна реакция и отделяне на простагландин Е2. В резултат на това се предизвиква
раждане. Освен това е доказано, че тези цитокини водят и до вътреутробното увреждане на белите
дробове на плода. Тези цитокини включват TNF-α, IL-1, IL-1β, IL-6, IL-8, IL-12, IL-16 и IFN-γ [8, 9].
През последните години все по-често се изследва резистентността на микроорганизмите към активните срещу тях антибиотици. Степента на тази резистентност варира в зависимост от географския район, популацията от пациенти и предшестващата експозиция към антимикробни агенти.
Всеобщо мнение е, че гениталните микоплазми причиняват персистиращи инфекции, които изискват продължителен курс на антибиотична терапия. При нас за 2018 година при 14% от пациентките
уреаплазма се изолира двукратно, при 5.5% - трикратно и при 1% - четирикратно. Антибиотичната
терапия трябва да бъде съпроводена с имуностимулираща за по-добър ефект от лечението. Задължително е добавянето на пробиотик по време на терапията на тези упорити микроорганизми. От
изключителна важност е вида и състава на пробиотика. Необходимо е действието на пробиотика да
е насочено, освен към възстановяване и поддържане на нормалната чревна флора, и към по-бързо
и трайно елиминиране на патогенните микроорганизми. Важно е пробиотикът да има следния състав: Четири милиарда млечнокисели бактерии и бифидобактерии (5 щама - Bifidobacterium animalis
ssp. lactis Bi1, Bifidobacterium breve Bbr8, Lactobacillus acidophilus LA1, Lactobacillus plantarum 14D,
Lactobacillus rhamnosus SP1) важни за: регулиране и поддържане баланса на чревната флора и за
добро състояние на стомашно-чревния тракт. Инулин – важен субстрат за развитието на пробиотичните бактерии, за по-добро храносмилане. Витамин В2 - за поддържане на нормално състояние на
епитела вкл. и на лигавицата на червата. Витамин В6 - за нормална функция на имунната система.
Подходящ за употреба преди и след антибиотична терапия. Подходящ за вегетарианци. Свойства
на отделните щамове в пробиотичната комбинация: Bifidobacterium animalis е грам положителна,
млечно кисела бактерия, идентифицирана в чревната флора на здрав човек. Подобрява функцията
на храносмилателната система, намалява симптомите на синдрома на колита, предотвратява образуването на зъбен кар иес и величава имунитета. Bifidobacterium breve е подвижен, анаеробен микроорганизъм, намиращ в дисталната част на червния тракт. Установено е, че кърмените бебета
имат Bifidobacterium breve в техния храносмилателен тракт. Полезен е за производството на всички
други полезни дебелочревни бактерии. Той поддържа нормалното функциониране храносмилателна система, инхибира развитието на патогенни бактерии като E.coli и помага за предотвратяване
на вагинални инфекции. Lactobacillus acidophilus образува вещества, които пречат на растежа на
патогенните микроорганизми. През 1959 г. е изолирано вещество, образувано от Lacidophilus, което
има антибактериално действие срещу грам-отрицателните бактерии. Lactobacillus plantarum се открива в стомаха на човека. Непрекъснато предотвратява инвазията на патогенни микроорганизми.
Осигурява физиолофичната функция на храносмилателната система, облекчава симптомите на болестта на Крон и предотвратява хранителните алергии. Lactobacillus rhamnosus се намира предимно в тънките черва и във влагалището на жената. Бързо се размножава, показва висока резистентност към жлъчните соли, адхезира към чревната лигавица и предпазва чревния тракт от патогени.

38 | Клинична урология

том 2, брой 1/2022

Lactobacillus rhamnosus подтиска растежа на стрептококите и клостридиите, създава анаеробни условия, които благоприятстват имплантирането на бифидобактерии и произвежда млечна киселина.
Помага за намаляване на риска от инфекции на дихателните пътища при деца. Инхибира патогенни
бактерии, участващи във вагинални и пикочо-полови инфекции. Подобрява лактозната поносимост.
Помага за намаляване на реакциите и възпалението при пациенти с екзема и хранителни алергии.
Подобрява имунната система. Пробиотикът е под формата на стомашно-устойчиви капсули със специално покритие, които защитават пробиотичните бактерии от стомашните киселини и осигуряват
„защитен транспорт“ до червата. Милиардите микроорганизми, които обитават стомашно-чревния
тракт, образуват чревната микрофлора. Поддържането ù в добро състояние е от изключително значение за нормалната функция на имунната система и лигавиците. Разнообразното и балансирано
хранене, допълнено с пробиотични бактерии, както и здравословния начин на живот, намаляват
риска от нарушаването на нейния баланс. Пробиотик (про= за, биос = живот) е съвкупност от живи
микроорганизми (например млечнокисели бактерии и бифидобактерии от видове Lactobacillus и
Bifidobacterium), които оказват благоприятно въздействие върху здравословното състояние на организма. Пребиотик (пре = преди, биос = живот) това са всички важни субстрати (един от който е
инулинът) за развитието и растежа на пробиотичните бактерии. Пробиотичните бактерии играят важна роля в поддържането на доброто състояние и баланса на чревната флора. Спомагат за доброто
усвояване на хранителните вещества, благодарение на голямата повърхност на мукозната мембрана
на стомашно-чревния тракт, която те обитават. Заедно с витамин В6 допринасят за нормална функция на имунната система. В комбинация с витамин В6 подпомагат нормалното състояние и функция
на лигавиците, включително чревната лигавица. Добавянето на инулин подпомага растежа и развитието на пробиотичните бактерии и доброто храносмилане.

ЦЕЛ
Да се проучи ефекта на пробиотиците при лечението на упоритите урогенитални микоплазми.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
За период от 1 година (месец март 2021г. – месец март 2022 г.) в Медицински център “ Троян
- Здраве” - град Троян е изследвана семенна течност на общо 1077 мъже. Урогениталните микоплазми бяха доказани с помоща Real time-PCR. От всички изследвани мъже, 400 (37.1%) показаха положителен резултат за урогенитални микоплазми. От пациентите с положителни резултати
се сформираха три групи за проучване. Група 1, включваща 50 мъже, при които беше проведено
лечение с Levofloxacin 500 mg/24 часа в продължение на 10 дена. Към терапията беше добавена
профилактична антигъбична терапия и Пробиотик в доза една капсула, приета 4-5 часа след антибиотика. Пробиотичният прием продължава общо 40 дена (10 дена по време на антибиотичния
прием и 30 дена след приключването на антибиотичната терапия). За контроли използвахме група
2 и група 3. Всяка от контролните групи включва по 50 мъже с положителни урогенитални микоплазми. При тях също беше проведено лечение с Levofloxacin 500 mg/24 часа в продължение на 10
дена с добавена профилактична антигъбична терапия. Използваните пробиотици в група 2 и група
3 бяха други конкурентни видове, на различни производители, но предписани по същата схема и
продължителност. В група 2 използвахме конкурентен пробиотик със състав: Lactobacillus casei
W56, Bifidobacterium animalis W53, Lactococcus lactis W58, Enterococcus faecium W54, Lactobacillus
acidophilus W55, Lactobacillus salivarius W57. Използваната доза е една мерителна лъжичка (2 грама), разтворена в 125ml вода, приета 4-5 часа след антибиотика. Пробиотичния прием продължава още 30 дена след приключването на антибиотичната терапия. В група 3 използвахме конкурентен пробиотик със състав: Bifidobacterium lactis, Lactobacillus acidophilus DDS-1, Streptococcus
thermophilus, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum, Actilight® (фруктоологозахариди).
Използваната доза е 1 саше, разтворено в течност, приета 4-5 часа след антибиотика. Пробиотичният прием продължава още 30 дена след приключването на антибиотичната терапия. Контролен
Real time-PCR на цервикален секрет беше извършен 4 седмици след приключване на терапията с
Levofloxacin.
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РЕЗУЛТАТИ
От всички изследвани мъже, 400 (37.1%) показаха положителен резултат за урогенитални
микоплазми. С най-висока честота се изолира Ureaplasma parvum (75.0%), следвана от Ureaplasma
urealyticum (9.5%). Останалите микоплазми се доказаха в по-нисък процент – Mycoplasma
hominis-3.8%, а Mycoplasma genitalium-0.5%. Установихме следните резултати: Четири седмици
след приключване на лечението с Levofloxacin, е назначен контролен Real time-PCR на семенна течност. В първата група 48 (96%) от мъжете показаха отрицателни резултати. При 2 (4%) от мъжете се
наложи допълнително антибиотично лечение, поради персистенция на урогениталните микоплазми. В контролната група 2 получихме следните резултати: Само при 14 (28%) от представителите
на контролната група установихме окончателно излекуване. Останалите 36 (72%) мъже от група 2
показаха положитени урогенитални микоплазми. В контролната група 3 получихме следните резултати: Само при 19 (38%) от представителите на контролната група установихме окончателно
излекуване. Останалите 31 (62%) мъже от група 2 показаха персистенция на урогениталните микоплазми (табл. 1). При пациентите с положителни резултати от трите групи се проведе последващо
лечение с тетрациклинов антибиотик и същата за съответната група антигъбична и пробиотична
терапия. Четири седмици след края на вторичната антибиотична терапия при пациентите с положителни резултати от трите групи, се извърши трети пореден (втори контролен) Real time-PCR
на семенна течност за урогенитални микоплазми на всички участници в проучването. Получихме
следните резултати: Всички 50 мъже от група 1 бяха отрицателни и доказаха трайно излекуване
при пациентите, използвали комбинираната терапия на антибиотик, противогъбичен медикамент и
пробиотик. В група 2 при 25 (50%) мъже показаха отрицателен резултат. При останалите 11(22%)
пациента се установи за втори път рецидив на урогениталните микоплазми.
Табл. 1 Резултати от проучването на ефекта на пробиотика при лечението
урогениталните микоплазми.
група 1

група 2

група 3

отрицателни
(I-ви контролен
PCR)

положителни
(I-ви контролен
PCR)

отрицателни
(I-ви контролен
PCR)

положителни
(I-ви контролен
PCR)

отрицателни
(I-ви контролен
PCR)

положителни
(I-ви контролен
PCR)

96%

4%

28%

72%

38%

62%

отрицателни
положителни
отрицателни
положителни
отрицателни
положителни
(II-ри контролен (II-ри контролен (II-ри контролен (II-ри контролен (II-ри контролен (II-ри контролен
PCR)
PCR)
PCR)
PCR)
PCR)
PCR)
100%

0%

50%

50%

78%

22%

ДИСКУСИЯ
Уреаплазмте са опортюнистични микроорганизми, тъй като могат да бъдат изолирани от урогениталния тракт както на здрави хора, така и на хора с инфекции. Те могат да причиняват негонококов
уретрит, пиелонефрит, простатит, нефролитиаза, инфекциозен артрит, хирургични и нехирургични
раневи инфекции, бактериемия, пневмония, менингит, гинекологични инфекции - ендометрит и хориоамнионит, загуба на бременността и инфекции и бронхопулмонарна дисплазия при новородените [10, 18, 19]. Затова е от изключителна важност навременното провеждане на адекватна антибиотична терапия, съчетана с противогъбични медикаменти и пробиотик. Този пробиотик трябва да е
насочен към предпазване на чревната флора и спомагане на елиминирането на упоритите урогенитални микоплазми, посредством подобряване на имунната система. През 2011 г. Danielе М. и сътр.
изследват инхибиторното действието на лактобацилите спрямо урогениталните микоплазми. Те доказват, че лактобацилите инхибират бактериалната активност и потенцират антибиотичния ефект
[11, 20, 21]. Hutt и сътр. разработват на in vitro анализи за сравняване на антагонистичните свойства
на Lactobacillus и Bifidobacterium срещу различни ентеро- и урогенитални патогени. Тяхното проучване показва, че пробиотиците супресират растежа на патогените и подпомагат действието на анти-
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биотичното лечение [12, 22, 23]. Подобни резултати представя и екипът на Ruiz F. Според тяхното
проучване пробиотиците са потенциални кандидати за профилактика и допълване на ефективността
на антибиотичната терапия при пациенти с упорити урогенитални инфекции [12, 24, 25, 26, 27, 28].

ИЗВОДИ
Гениталните микоплазми са упорити микроорганизми, които могат да доведат до сериозни усложнения. Трябва да се има предвид високата им резистентност към антибиотичната терапия. За
оптимални резултати е необходимо антибиотичното лечение да се провежда успоредно с внимателно подбран Пробиотик с оптимален състав. Това доказано осигурява трайно окончателно елиминиране на патогенните микроорганизми и предотвратява бъдещи усложнения.
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РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

Лечението на инконтиненцията при възрастните жени е труден, а понякога и невъзможен
процес, особено при пациентки с онкологични
заболявания. Целта на настоящата публикацията
е да представим случай на пациентка с urge-инконтиненция, следствие на Неходжкинов лимфом, подложена на лечение с антагонисти на
растежните фактори: тирозинкиназни инхибитори и моноклонални антитела. Приложението
им за диагностични и терапевтични цели е елегантен подход за мониториране и прогнозиране,
при селектирана група пациентки.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: инконтиненция,
моноклонално антитяло, антагонист на
растежния фактор

Treatment of incontinence in older women is a
difficult and often impossible process, even more
so when patients are with oncological diseases.
The aim of this study is to present a case of imperative incontinence in a patient with Non-Hodgkin
lymphoma treat with growth factor antagonists, as
well as tirozine kinase inhibitors and monoclonal
antibodies. Their application for diagnostic and
therapeutic purposes is an elegant approach for
monitoring and forecasting in a selected group of
patients.
KEY WORDS: incontinence, monoclonal
antibody, growth factor antagonist

ВЪВЕДЕНИЕ
Лечението на инконтиненцията при жените в напреднала възраст е труден, а често и невъзможен
процес. Това важи с особена сила, когато пациентите са в напреднала възраст и с онкологични заболявания. Тогава в съображение влизат непопулярни методи на лечение, включително и терапията
със специфични моноколонални антитела. Това е нов арсенал от медикаменти, насочени за лечение
на някои системни онкологични заболявания, навлизащи в лечебната практика през последните
години и отварящи широко „вратата“ към молекули, които досега не предполагахме, че могат да
бъдат създадeни. Знаем, че контракцията на детрузора е функционално зависима от активирането
на мускариновите рецептори. Структурите, които са отговорни за сложната и високосинхронизирана регулация на микцията, са разположени както на нивото на главния мозък, така и в мозъчния
ствол и гръбначния мозък. Неврологичният контрол върху процесите на съхранение и изпразване
на урината включва също двата водещи центъра - сакралния и понтинния. Разрушаването им води
до различни микционни смущения, а уврежданията на по-ниско ниво са асоцирани с детрузорна
хиперрефлексия [2, 6]. Рефлекторният механизъм на микцията се осъществява чрез синхронния
трансфер на импулсите между структурите на съответните нервни дъги. Първата дъга е между мозъчната кора и понтинния център. Втората рефлексна дъга е между гръбначния мозък на ниво S2-S4
и детрузора. Третата е между периферните нервни разклонения от мехура и гръбначния мозък, които са моторни и инервират тазовото дъно. Четвъртата дъга е между гръбначния мозък и пудендалКлинична урология
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ните нерви, които инервират пелвичното дъно [7, 9]. Така се определят и четирите основни вида
инконтиненция: 1. Инконтиненция при увеличаване на налягането - stress incontinence. 2. Императивна инконтиненция - urge incontinence. 3. Инконтиненция от препълване - overflow incontinence/
Ichuria paradoxa/ 4. Рефлексна инконтиненция [15,17]. Императивната инконтиненция е най-честата
при възрастните жени. Това е свързано със свръхактивност на пикочния мехур. Понякога причина
могат да бъдат и неврологични заболявания, свързани с различна степен на увреда на пирамидния
път [13, 14, 30].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Представяме случай на пациентка с инициали Л.Н. на 86 години, диагностицирана с императивна инконтиненция и Неходчкинов лимфом /НХЛ/ - дифузен В едроклетъчен тип – IV стадий.
Пациентката многократно е постъпвала в Клиниката по Урология на МБАЛ “Св. Анна“ и Клиниката по Хематология на МУ Варна. Индикация за поредната хоспитализация беше съмнение
за рецидив на онкохематологичното заболяване и появата на императивна инконтиненция. Пациентката съобщава за невъзможност за задържане на урината, изразена дори в легнало положение, с
множество микции през нощта, както и редуване на констипация с диария. Поради изразените императивните позиви за уриниране с инконтиненция, на пациента се наложило да използва външни
приспособления - специализирани подложки с високо ниво на абсорбция, подсилено бельо, както и
поставяне на катетър. При направените образни изследвания се установи паренхимна маса в областта на малкия таз, разположена между пикочния мехур и ректума. Осъществи се лапаротомия с биопсия. Резултатите от хистологичното изследване показват дифузен едроклетъчен НХЛ CD 20/+/ в
100% от клетките и BCL2, Ki67>30%.

РЕЗУЛТАТИ
След установяването на НХЛ през 2016, пациентката провежда лечение по протокол R-CNOP /
ритуксимаб, циклофосфамид, митоксантрон, винкристин, преднизолон/ - 8 курса, при което се постига клинична ремисия, при добър толеранс към терапията. В продължение на шест години след
диагностицирането на пациентката и проведената терапия тя няма никакви оплаквания. От средата
на 2021 г., се появява императивната инконтиненция, която не се повлиява от стандартното лечение с М-холинолитици. През Октомври 2021 г. с ултразвуково изследване се установява появата
на хидронефроза двустранно. На КАТ от 21.10.2021г. сe открива наличие на голяма формация, разположена зад пикочния мехур и вероятно инфилтрираща последния (Фиг. 1). На втората фигура
е представено РЕТ-СТ изображение, показващо наличие на повишена метаболитна активност на
радиофармацевтика в областта на гореописаната формация.

Фигура 1. Наличие на голяма формация, разположена зад пикочния мехур и вероятно
инфилтрираща последния
Фигура 2. РЕТ-СТ изображение, показващо наличие на повишена метаболитна
активност на радиофармацевтика в областта на гореописаната формация
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При настоящата хоспитализация се отчете рецидив на заболяването и болната беше рестадирана.

ИЗВОДИ
Инконтиненцията е чест симптом на заболявания, свързани с първични или вторични патологични промени в нервната система. В докладвания клиничен случай интерес представлява връзката между незадържането на урината при възрастен пациент и клиничната диагноза НХЛ. Обикновено ангажирането на пудендалните нерви и техните разклонения от патологичния процес са
причина за болка в перинеума и инконтиненция. Елиминирането на тези симптоми стана възможно
благодарение на препарата Mabthera/rituximab/, който представлява моноклонално антитяло срещу TGF /transforming grow factor/. Вероятно по време на лечението се е подобрил капацитетът
на мехура, както и епизодите с нежелани контракции. Тъй като в момента лечението продължава
(незавършен шестмесечен курс), окончателния резултат ще бъде докладван в края на 2022 г. Ние
считаме, че използването на антагонисти на растежните фактори и тирозин киназните инхибитори
имат място в лечението на императивната инконтиненция.

ОБСЪЖДАНЕ  
Преди консервативното лечение, пациентката е имала значително учестяване на микцията, императивни позиви за уриниране и изпускане на урина. Тези симптоми влошават сигнификантно
качеството на живот. Едно от най-неприятните оплаквания е учестеното уриниране през нощта,
което нарушава почивката на възрастните пациенти [1, 4]. Този симптом при определени случаи
може да доведе пациента до операционната маса с надеждата, че след оперативното лечение ще се
възвърне добрият сън. В желанието си да не стават често през нощта те ограничават рязко приема
на течности с цел намаляване обема на отделената урина [7,8]. За съжаление, в обсъждания случай
не беше възможно отстраняване на формацията, тъй като тя инфилтрира задната мехурна стена,
като израз на рецидив на онкохематологичното заболяване. При същата пациентка засягането на
лимфните колектори при първоначалното поставяне на диагнозата НХЛ са били мезентериалните
лимфни възли. Поради особености на инервацията в малкия таз и стремежът на онколозите-гинеколози да бъдат радикални, отстранявайки регионалните лифните възли, дрениращи малигнено променени структури, понякога се стига до частична увреда на вегетативните нервни влакна, което
нарушава детрузорно-сфинктерната синергия [10]. Парасимпатиковата нервна система стимулира
детрузорната контракция в пикочния мехур, като същевеременно настъпва релаксация на мускулите
на уретрата. При жените има и още един фактор, влияещ върху континентността на урината - това
са естрогенните рецептори, разположени върху пикочния мехур, вагината и тазовото дъно. Това
пък обяснява промените, които настъпват с напредването на възрастта [11, 32]. Тогава атрофията на
лигавиците, кореспондираща с намаляващото хормонално ниво, води до влошаване на плътността
на уретралния сфинктер, както и честотата на уроинфекциите, свързана с това [18, 19, 22]. В много
от случаите инконтиненцията се наблюдава при заболяваване на гръбначния мозък. Възрастта не
трябва да се счита за задължително условие за възникване на проблеми при уринирането. С възрастта намаляват серумните нива на естрогенните хормони, като заместителната терапия би могла
само частично да повлияе на оплакванията от изпускане на урината. В менопауза симптомите на
свръхактивен пикочен мехур се засилват. Тежките раждания и цистоцелето, както и пролапса на
влагалището са чест терен, на който възниква инкотиненеция. Патоанатомично се наблюдава както намаляване на колагена в тъканите, така също и атрофични процеси в подлигавичните слоеве
на пикочния мехур [28]. Предполагаме, че това е друг фактор, предразполагащ за възникване на
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инконтинеция. За консервативното лечение на тези състояния се препоръчва и локална или системна терапия с естрогени в комбинация с алфа-адренергичини агонисти, с цел увеличаване броя
на рецепторите за тях. Но лечението с естрогени вагинално или техния системен прием не води до
значимо подобряване на резултатите. Когато пациентките са с наднормено тегло, хронична констипация, водят заседнал начин на живот, с напредване на възрастта увеличават вероятността за развитие на тази симптоматика. Консервативното лечение при пациенти с императивна инконтиненция
/urge incontinence/ е отдавна възприето от всички уролози [29]. То включва като първа линия на
лечение промяна в поведенческия модел на пациента - ограничаване консумацията на напитки с
кофеин, адекватен режим на прием на течности, трениране на пикочния мехур с оглед подтискане
елемента на императивност, стремеж към удължаване на интервалите между микциите [5, 12, 16].
Като втора линия идва медикаментозното лечение. Антимускариновите препарати блокират холинергичните рецептори и по този начин инхибират контракциите на гладката мускулатура. Оксибутининът все още има широко приложение при лечение на urge incontinence. Той понижава интравезикалното налягане, увеличава капацитета на пикочния мехур и намалява полакиурията [34, 3, 5].
Поради страничните му ефекти свързани със сухота в устата, запек, двойно виждане, сърцебиене,
нестабилност на походката, гадене, повръщане, риск от ретенция на урината, както и когнитивни
нарушения, лечението изисква внимателно приложение, особено при възрастни пациенти [25, 30].
Когато оксибутининът се използва интравезикално или трансдермално, страничните действия са
редуцирани в значителна степен, но пациентите имат клинично подобрение, тъй като се достигат
почти същите плазмени концентрации на медикамента, като при пероралното приложение. Нещо
повече – оксибутининът може да се използва и при деца, които имат дневна инконтиненция [24, 26,
27]. Съвременната фармакология предлага и други медикаменти с изразен парасимпатиколитичен
ефект като толтеродин, троспиум хлорид, солифенацин и др. Навлизането на В3 адренергичните
агонисти разшири опциите за медикаментозно лечение. Приложението на ботулинов токсин като
интравезикална терапия при рефрактерни на предишни линии на лечение пациенти е алтернатива,
която все още очаква своята широка практическа употреба. Лечението с инжектиране на вещества
в субепителния слой на уретрата идва в съображение при необходимост от подсилване на уретралната резистентност. При незадоволителни резултати се пристъпва към трета линия на лечението,
при което се поставят приспособления в сакралната област на гръбначния стълб за стимулиране на
предните коренчета на гръбначния мозък/SNS/ [36, 31, 32]. Eлектростимулацията и невромодулацията на сакралните нервни влакна от имплантируеми устройства намира все по широко приложение
с постигане на обнадеждаващи резултати в подобряване качеството на живот на тези пациенти.
Поставянето на артефициални сфинктери, както и премахването на мехура с оформяне на ортотопичен такъв е възможно, но поставя редица въпроси за дългосрочната прогноза на болните, както
и преценка на съотношението полза/риск. В описания по-горе случай нито един от тези методи на
лечение не беше приложим.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Лечението на императивната инконтиненция изисква интердисциплинарен подход и е свързано с
изясняване на редица диагностични проблеми. Въпреки възможностите на съвременната медицина
има случаи, при които нито един от известните лечебните подходи не води до необходимите резултати [23, 3, 35]. В последната декада на този век с развитието на имунохистохимията и персоналната медицина стана ясно, че изучаването на междуклетъчните взаимодействия и патогенетичните
пътища, по които те си влияят, е ключът към успеха при много системни заболявания, каквито са
левкозите. Така се оформя нова група от медикаменти, специфични моноклонални антитела, с които се осъществява таргетно лечение. Тези терапии са предназначени да въздействат по странични
патофизиологични пътища или целят да суспендират развитието на раковите клетки, което е в контраст с генерализирания цитотоксичен ефекти на стандартната химиотерапия /двата основни типа
таргетна терапия са чрез моноклонални антитела (mAbs) или инхибиторите на тирозин киназите
(TKIs)/. Основните предимства на тези специфични целеви молекули са тяхната туморна специфичност и нисък профил на токсичност. Прилагането на моноклонални антитела, както за диагностич-
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ни, така и за терапевтични цели е елегантен подход за прогнозиране и наблюдение на терапевтичния отговор на пациенти, при които не могат да бъдат отстранени оперативно туморните лезии.
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ПЕРИАНАЛЕН НЕРВЕН БЛОК ПРИ БИОПСИЯ НА ПРОСТАТА
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PERIANAL NERVE BLOCK IN PROSTATE BIOPSY
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РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

Ехографски навигираната биопсията на простатата (ЕНБП) е златен стандарт за доказване на
простатния карцином. Този вид оперативна техника се характеризизира с по-голяма точност,
сравнена с класическата дигитална биопсия.
Особеностите свързани с интра и постоперативната болка на този вид оперативна намеса позволяват използването на различни анестезиологични техники. Европейската асоциация по урология
препоръчва използването на локо-регионално
обезболяване, поради възрастта на пациентите,
съпътстващите заболявания, слабата интраоперативна болка, липсата на постоперативна болка,
нужда от бърза дехоспитализация в рамките на
еднодневната и амбулаторната хирургия.

Ultrasound-guided prostate biopsy is the
gold standard for proving prostate cancer. This
type of surgical technique is characterized by
greater accuracy compared to classical digital
biopsy. The peculiarities of intra and postoperative pain of this type of surgery allow the use
of various anesthesia techniques. The European
Association of Urology recommends the use of
loco-regional anesthesia due to the age of patients, comorbidities, low intraoperative pain,
lack of postoperative pain, the need for rapid
discharge in one-day and outpatient surgery.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Ехографски навигирана
биопсията на простатата, интраоперативна болка

KEY WORDS: Ultrasound-guided prostate
biopsy, intraoperative pain

ВЪВЕДЕНИЕ
Ехографски навигираната биопсията на простата (ЕНБП) е златен стандарт за доказване на простатния карцином. Този вид оперативна техника се характеризира с по-голяма точност в сравнение
с класическия метод на дигитална биопсия (ДБ) [1, 2]. В повечето публикации се докладва, че при
биопсия на простатата интраоперативната болка и дискомфорт са най-силно изразени по-време на
дилатацията на аналния сфинктер и много по-слаби до липсващи в момента на вземане на самата
биопсия. Много малка част от пациентите подложени на тази оперативна намеса докладват за постоперативна болка, но дори в случаите, когата тя е налична, нейната интензивност е слаба и лесно
се копира с аналгетици [3, 4, 5]. Според голяма част от авторите ЕНБП е по-малко болезнена от
класическия метод, поради еднократната дилатация на ануса с ехографския трансдюсер, без значение от броя биопсии, които се вземат, поради това, че той остава статичен и не се мести след първоначалното позициониране (снимка 1). При пръстовата биопсия при всяко едно вземане се налага
промяна в позицията на пръста, което причинява допълнителна дилатция на аналния сфинктер, респективно води до повишане нивото на дискомкомфорт и болка [5].
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Снимка 1. Позиция на ехографския трансдюсер
Използването на различни локо-регионални техники като спинална анестезия, епидурална анестезия, перипростатен блок както и други нервни блокади позволяват добро ниво на интраоперативно обезболяване [6, 7, 13, 14]. Поради кратката оперативна интервенция, минималната оперативна
травма, коморбидността на пациентите и нуждата от бърза дехоспитализация в рамките на еднодневната хирургия, голяма част от авторите препоръчват използването на перипростатен блок [8, 9,
10, 15, 16]. По-рядко, при отделни пациенти се препоръчва използването на спинална анестезия с
лидокаин. Използвайки данните от литературата за интраоперативната ефективност на перианалния нервен блок при операции свързани с дилатация на аналния сфинктер (хемороиди, анални фисури и др.) [11, 12, 17, 18, 19], както и отчитайки другите предимства на перианалания блок:
→ добра анестезиологична ефективност
→ сравнително лесен за извършване
→ икономически рентабилен
→ приложим в амбулаторната хирургия
→ малко на брой и редки усложнения
ние решихме да проверим неговата ефективност като анестезиологична техника при този вид
операции.

ЦЕЛ
Да се провери ефективноста на перианалния нервен блок при ехографски навигирана биопсия
на простатната жлеза.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
На 20 пациента, подложени на биопсия на простатата беше направен перианелен блок с 20 мл
1% разтор на Лидокаин, инфилтриран в четири позиции (12, 3, 6, и 9 часа) около ануса. При инфилтрирането в точки 12 и 6 след първоначалното инфитриране на 3 мл. позицията на иглата беше
променана на 45 градуса в ляво и дясно, при което последователно при всяка промяна се инфилтрираха по още 2 мл. разтвор, като общото количество разтвор в тези точки беше по 7 мл. На позиции 3 и 9 се инфилтрираха по 3 мл. лидокаинов разтвор (снимка 2). Общото количество лидокаин
беше 20 мг. Непосредствено преди осъществяване на блока всички пациенти бяха премедикирани
с Дормикум 0,2 – 0,3 мг/кг и фентанил 0.001 мг/ кг. Поради липсата на обективна оценка за успеха
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на блока 5 мин. след неговото осъществяване се прибегна до започване на процедурата, като екипа
имаше готовност за диверсия към обща анестезия при поява на болка и дискомфорт при пациентите. Хемодинамичните показатели на всички пациенти бяха мониторирани по време на оперативната
интервенция.

Снимка 2. Позиции за инфилтриране
Степента на болка по време на операцията беше определена с помощта на визуално аналогова
скала (VAS). Степента на седация по време на операцията се проследи с помощта на глазгоу скала
(GCS). При всички пациенти блока беше осъществен успешно, като те не докладваха болка или
докомфорт при започването на операцията. Интраоперативната болка определена от тях непосредствено след края на операцията по VAS варираше между 0 и 3 точки (Фигура 1). Степента на седация по GCS, беше между 2 и 3 точки. При нито един пациент не бяха наблюдавани усложнения
свързани с анестезиологичната техника.

Фигура 1. Разпределение на пациентите в зависимост от степента на болката

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Нашите резултати показват, че използването на перианалния блок като анестезиологична техника за биопсия на простата значително намалява степента на болка и дискомфорт. Тя е равностойна
алтернатива на общата и спиналната анестезия. Същата позволява по-бързо дехоспитализиране на
пациентите и осъществяването на този вид операции в рамките на еднодневната хирургия. Перианалният блок е лесна, бърза и с малко на брой усложнения процедура, при която се изразходват
минимални средства.
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