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1. ЖЛЪЧНО-ЧЕРНОДРОБНА И ПАНКРЕАТИЧНА ХИРУРГИЯ
1.1 РОЛЯ НА РУТИННАТА ХОЛАНГИОГРАФИЯ В ХОДА НА
ХОЛЕЦИСТЕКТОМИЯ
Г.Костов1, Р.Димов1, Д.Станчев4 ,А.Чирлова3, Р.Кънчев3, В.Маринов2, Д.Аргиров1 , Д.Чакъров2
,В.Иванов1
1.Медицински Универстет – Пловдив, Медицински факултет, Катедра - „„Специална хирургия„„,
„УМБАЛ„„ Каспела, Клиника по хирургия
2. Медицински Универстет – Пловдив, Медицински факултет, Катедра – „„Пропедевтика на
хирургичните болести„„, „„УМБАЛ„„Каспела, Клиника по хирургия
3.„„УМБАЛ„„Каспела, Клиника по хирургия
4.Медицински Университет-Пловдив,II-ра катедра по вътрешни болести, секция
Гастроентерология.
Ключови думи:Интрапоретавна холангиография, Холангиография,
Въведение:Рутинното използване на интраоперативната холангиография в хода на
холецистектомия остава противоречиво въпреки доказания положителен ефект върху изясняване
анатомията на екстрахепаталните жлъчни пътища и възможността за откриване на асимптоматични
конкременти.
Цел:Да оценим преимуществата и недостатъците на рутинната интраоперативна холатниография
в хода на холецистектомия.
Материали и методи: В проучването бяха включени всички пациенти с осъществена рутинна
интраоперативна холангиография в хода на холецистектомия в Клиниката по Хирургия на
УМБАЛ―Касп
ела―през периода 2014-2018г. Информацията бе събрана от История на заболяването
на пациентите и оперативните журнали.
Резултати:За посочения период са осъществени n=1287 холецистектомии. От тях лапароскопски
n=1279, Конвенционални n=8. Осъществена рутинна интраоперативна холангиография/РИХГ/ при
n=432. Лезия на жлъчните пътища при оперираните с и без ИОХ съответно n=0 и n=2. Откриване
на асимптомни конкременти n=32 пациента. Удължаване на оперативното време средно с 16мин.
Увеличаване на медицинските разходи с 38лв.
Дискусия:В хирургичните среди съществува противоречие относно ползата от рутинната
интраоперативна холангиография. Повечето автори са на мнение, че безсимптомни конкременти се
откриват рядко и асоциираат РИОХ с удължаване на оперативното време, лъчево натоварване на
пациента, увеличаване на медицинските разходи и възможни фалшиво позитивни резултати. На
другия полюс според опонентите им е възможността за изясняване
анатомията на
екстрахепаталните жлъчни пътища и избягване на тяхната увреда , което дава ниво на сигурност
особенно при хирурзи с малък опит.
Заключение: Рутинната инраоперативна холангиография предоставя възможност за установяване
анатомията на жлъчните пътища, откриване на асимптомни конкременти, притежава нисък процент
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на усложнения и фалшиво положителни резултати, особенно с натрупването на достатъчно опит от
екипа и не на последно място намалява необходимостта от предоперативна ERCP. Тъй като е
безвредна и ефикасна можеда се използва рутинно.

Въведение:След представянето на лапароскопската холецистектомия тя се утвърди, като „златен
стандарт―при лечението на бенигнените заболявания на жлъчния мехур и навлезе широко в
хирургичната практика/1/. С нарастването на дела й се увеличи и честотата на нараняване на
жлъчните пътища. Последните са асоциирани с висок морбидитет, влошено качество на живот,
повишени болнични разходи./2,3/ Един от методите за справяне с тази компликация е използването
на интра оперативна холангиография.
Рутинното използване на последната в хода на холецистектомия остава противоречиво. Хирурзите,
които са против регулярната й употреба считат, че прилагането й с цел избягване нараняване на
жлъчните пътища не е препоръчително поради наличието на други методи способстващи
изясняването на билиарната анатомия. Повечето от тези автори са и на мнение, че безсимптомни
конкременти се откриват рядко. Те асоциират процедурата с удължаване на оперативното време,
лъчево натоварване на пациента, възможни фалшиво позитивни резултати и повишаване на
медицинските разходи ./4,5/
На другия полюс според опонентите им е възможността за установяване анатомията на
екстрахепаталните жлъчни пътища и избягване на тяхната увреда , което предоставя значителна
сигурност особено при хирурзи с малък опит, спомага за идентифициране на асимптомни
конкременти и ограничава използването на предоперативна ERCP /6/
Цел: Да разгледаме преимуществата и недостатъците на рутинната
интраоперативна
холаниография в хода на холецистектомия и ги сравним със собствените резултати.
Материали и методи: В проучването бяха включени всички пациенти с осъществена рутинна
интра оперативна холангиография/РИОХ/ в хода на холецистектомия в Клиниката по Хирургия на
УМБАЛ―
Каспела―през периода 2014-2018г. Информацията бе събрана от История на заболяването
на пациентите и оперативните журнали.
Изключващи критерии
Разширение на общия жлъчен канал >10мм.
Повишаване стойностите на ASAT и ALAT >два пъти
Повишени стойности на алкална фосфатаза >280U/I
Анамнеза за пожълтяване
Прекарани пристъпи на остър панкреатит
Повишени стойности на общия и директен билирубин
Таблица 1.Изключващи критерии за РИОХ.
При наличие на тези обстоятелства осъществяваме задължителна ИОХ.
Методика: Рутинно след щателна дисекция на d.cysticus и a.cystica в триъгълника на Kalot,
поставяме титаниев клипс максимално високо в проксимално направление в близост до
инфундибуларно цистичната зона с цел осигуряване повече дължина на цистикуса. В последствие
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осъществяваме малка дуктотомия през която въвеждаме холангиографския катетър, същия
позиционираме с фиксиращ титаниев клипс. Проверяваме проходимостта му с физиологичен
разтвор, след което въвеждаме контрастната материя. Визуализираме анатомията на ИХ и ЕХ
жлъчни пътища, наличието на конкременти, Ту или кистични формации, както и преминаването на
контраста в дуоденума.

Фиг.2 Интраоперативна холангиография.

Резултати: За посочения период са осъществени
разпределение е както следва:жени n=938, мъже n=349

n=1287

холецистектомии.

Половото

От тях лапароскопски n=1279, конвенционални n=8. При n=88 извършена ИОХ поради суспекция
за конкременти или неясна анатомия, доказана холедохолитиаза при n=67 пациента.
Осъществена рутинна интраоперативна холангиография/РИОХ/ при n=432 оперирани. Установени
асимптомни конкременти при n=32 пациента, от тях при n=28 на фона на неразширен холедох,
само при n=4 хепатохоледоха бе с размер 9мм. Нямахме случай на нараняване на жлъчните пътища
в тази група.
Средната продължителност на операцията при конвенционална холецистектомия -88мин., при
миниинвазивна намеса 48мин., при лапароскопска холицистектомия с РИОХ 64мин. Времето се
измерва от първия разрез до последния конец.
Лезия на жлъчните пътища при оперираните „със―и „без―ИОХ съответно n=0 и n=2. Удължаване
на оперативното време при оперираните с осъществена РИОХ средно с 16мин. Увеличаване на
медицинските разходи в същата група с 38лв.

полово
разпределение
349

жени
938

мъже

Фиг.3 Полово разпределение на пациентите.

Нямахме нито едно нараняване на жлъчен път в хода на осъществяване на РИОХ, в случаите с къс
цистикус поставяхме холангиографския катетър през отвор в инфундибуларната част на жлъчния
мехур.
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Дискусия:
Аргументи против РИОХ: Установено, е че „златен стандарт―за откриването на конкременти в
жлъчните съдове са ERCP и интраоперативната холангиография. Дебатът относно рутинното
изпълнение на последната съществува. Множество автори се опитват да създадат скорова система,
която да определи пациентите с повишен риск от налични конкрменти и необходимост от ИОХ.
Според редица студия холедохолитиаза се среща в до 77% от случаите при наличието на
разширени жлъчни канали, повишени стойности на АСАТ, АЛАТ, ГГТ, АФ, билирубин. Според
същите необходимостта от РИОХ при болни с показатели в границите на нормата изчезва предвид
възможността за използване на ендо Ехо и МRCP. Поддръжниците на РИОХ считат, че този подход
води до увеличаване на медицинските разходи, необходимост от скъпоструваща апаратура, както и
специално обучен персонал в областта на образната диагностика./7,8/
Противниците на РИОХ изтъкват ситуации, при които тя е безполезна или дори опасна- ако
цистикуса е къс, фибротично променен от тежкото възпаление или почти липсва, както е при
синдрома на Mirizzi, в такъв случай опита за осъществяване на ИОХ може да доведе до нараняване
на предната или задната стена на CBD./9/ Съгласно другата група тук се намесва индивидуалния
опит на хирурга достигнал "платото" на своята крива на обучение и възможност за въвеждане на
катетъра през инфундибуларната част на жлъчния мехур или преценка за неосъществяване на
холангиография „на всяка цена―
. Рутинната холангиография от своя страна намалява риска от
увреда при неразпозната макроскопски аномалия на билиарното дърво, като например рядко
срещаното наличие на десен аберентен жлъчен дукт, спомага за визуализиране на вече получено
нараняване в хода на дисекция и възможност за своевременното коригиране на лезията при
наличието на опитен хепато билиарен хирург./10/ Голяма част от изследователските колективи са
на мнение, че РИОХ задължително трябва да се използва от младите хирурзи до натрупване на
опит и лесно ориентиране в хирургичната анатомия./11/
От съществено значение според опонентите е необходимостта от достигане на определено ниво на
познание необходимо за правилното интерпретиране на резултатите от холангиографията. Според
някои студия поради тази причина част от наличните аномалии и дори наранявания на жлъчните
пътища остават неразпознати. В подкрепа на това Way et al., съобщават за неразпознати 34/43
(79%) билиарни увреди при осъществена РИОХ. /12/
В отговор застъпниците на РИОХ изтъкват своето несъгласие с посочените резултати и
възможността, която последната предоставя за едномоментно решаване на проблема при
доказването на асимптомни конкременти било то чрез интраоперативна ERCP или ревизия на
жлъчните пътища в зависимост от индивидуалните предпочитания и възможности на хирурга.Този
подход премахва необходимостта от повторна хоспитализация на пациента и води до намаляване
на медицинските разходи. /13/
Vezakis et al. съобщават за значително редуциране броя на предоперативните ERCP от 20% на 7%
при извършването на рутинна ИОХ и в резултат снижаване процента на усложненията възникнали
в резултат на ERCP./14/
Друг мотив на противниците на РИОХ е възможността за лъжливо позитивни данни за
конкременти в жлъчните пътища поради инжектиране на въздушно мехурче или налична стеноза
на папилата непозволяваща преминаването на контрастна материя в дванадесетопръстника. Към
това те прибавят и факта, че 1/3 от случайно откритите безсимптомни конкременти в жлъчните
пътища преминават спонтанно през папилата в рамките на 6 седмици./15/
Същите изтъкват увеличеното оперативно време, като причина за въздържание от РИОХ , но в
редица изследвания е установено, че удължаването на интервенцията не е с повече от 18 мин. и ако
бъде приравнено към времето необходимо за постигане на висок „Critical view of safety score―,

15

вземе се под внимание по-малкото лъчево натоварване в сравнение с ERCP, избягване
нараняването на жлъчното дърво или своевременно установяване на получени лезии в хода на
дисекция, се вижда, че това така наречено „удължаване― енезначимо./16/
В този контекст не може да не засегнем и темата за повишаване на медицинските разходи, но за да
бъде обективен въпросът би трябвало да се сравни показателя цена/ефективност. Сравнението
между разхода за осъществяването на РИОХ предоставяща възможност за установяване анатомията
на жлъчните пътища, предпазваща от тяхното нараняване или разпознаване на налично вече
нараняване и своевременното му третиране сравнено с възможната увреда на билиарното дърво и
последващите разходи. Американско проучване показва себестойност на РИОХ варираща от 77738usd, усреднено 122usd. А разходите при възникване на нараняване на жлъчнита пътища и
лечение в по-късен етап варира между 60000-87000usd, без да са включени евентуални
компенсации за пациента вариращи между 250000-500000usd. /17,18/

Фиг.4 Цена/ефективност на РИОХ /A cost-effectiveness analysis of intraoperative cholangiography in the
prevention of bile duct injury during laparoscopic cholecystectomy-David RFlum, ChristopherFlowers,David
LVeenstraPharmD/,

От изложените по-горе данни ясно се вижда, че все още не съществува единно становище относно
използването на РИОХ. /19/
Заключение: Рутинната инраоперативна холангиография предоставя възможност за установяване
анатомията на жлъчните пътища, откриване на асимптомни конкременти, притежава нисък процент
на усложнения при натрупване на достатъчно опит и не на последно място намалява
необходимостта от предоперативна ERCP. Тъй като е ефективна и безвредна може да се използва
рутинно в хирургичната практика.
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1.2 СИМУЛТАННО ЛАПАРОСКОПСКО ЛЕЧЕНИЕ НА ГОЛЯМА
КИСТА НА ДАЛАКА И КАЛКУЛОЗЕН ХОЛЕЦИСТИТ
А. Михайлов, М. Зашев, А. Трифунова, В. Митова, Р. Горнев
УБ „Лозенец“ – Клиника по Обща хирургия
Медицински факултет при СУ „Св. Климент Охридски“
Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Козяк“ 1
e-mail адрес: dr.mihaylov@abv.bg

Въведение: Кистите на далака налагащи оперативно лечение са сравнително рядка патология, като
в литературата се описват около 800 случая. Класифицирани са от Martin et al., като тип I истински (първични) кисти от паразитен или непаразитен произход. Непаразитните кисти от тип І
на слезката са допълнително класифицирани като вродени или неопластични. Кисти тип II се
определят, като псевдокисти (вторични), най-често срещани след травма на слезката.
Цел: Да се представи диагностичен и терапевтичен подход при пациент с киста на далака.

17

Материал и метод: 69-годишна пациентка (BMI 32,7) хоспитализирана по повод на болка в горен
коремен етаж, гадене и позиви за повръщане с давност от няколко месеца. Извършена е
гастроскопия с данни ерозивен гастрит. При проведена фиброколоноскопия се описва участък от
флексура лиеналис с притискане отвън. Осъществен КТ на корем и малък таз с данни за киста на
далака с размери 165/125 мм., разнокалибрени кисти на черния дроб, холелитиаза, миоматозна
матка и голяма липом на предна коремна стена (200/60 мм). От серологично изследване е
отхвърлена ехинококоза. След обсъждане се взе решение за оперативно лечение. Извърши се
лапароскопска спленектомия и холецистектомия. Не се регистрираха интраоперативни
усложнениея налагащи конверсия. Пациентката е раздвижена и захранена 8 часа след операцията.
Следоперативният период протече гладко с дехоспитализация на 5-ти следоперативен ден.
Обсъждане: Истинската честота на кистите на слезката е неизвестна и методите за лечението са
противоречиви. Основните симптоми са болка в ляв хипохондриум, гадене, позиви за повръщане и
повръщане. При асимптомни пациенти оперативна интервенция може да се планира поради риск от
руптура или абсцедиране, като кисти над 5 см се харакеризират с повишен риск от усложнения.
Заключение: Лапароскопсият подход освен бързо възстановяване и кратък болничен престой
позволява добра експлорация на коремната кухина при сигурен и адекватен контрол на основните
съдове. Липсата на възпаление от страна на кистата позволява извършването на симултанна
оперативна интервенция в друг коремен участък. Изборът на оперативен метод трябва да е
съобразен с индивидуалните особености: общо състояние, придружаващи заболявания, форма и
големина на кистата, както и отношението към съдовете и съседните органи.

SIMULTANEOUS LAPAROSCOPIC TREATMENT OF LARGE SPLENIC CYST AND
CALCULOUS CHOLECYSTITIS
A. Mihaylov , M. Zashev , A. Trifunova , V. Mitova , R. Gornev
Lozenetz University Hospital, General Surgery Department
Medical Faculty of Sofia University "St. Kliment Ohridski"
Key words: splenic cyst, splenectomy, cholelithiasis
Introduction: Spleen cysts requiring surgical treatment are relatively rare, with approximately 800
cases described in the literature. Classified by Martin et al., As type I - true ( primary) cysts of
parasitic or non-parasitic origin. Non-parasitic type I splenic cysts are further classified as congenital
or neoplastic. Type II cysts are defined as pseudo cysts ( secondary), most common after spleen injury.
The aim: To present a diagnostic and therapeutic approach of a patient with a spleen cyst.
Material and method: 69 year old patient ( BMI 32.7) hospitalized for upper abdominal pain, nausea
and vomiting for several months. Gastroscopy was performed with sign of erosive gastritis. During
colonoscopy, a portion of the splenic flexure was described with compression from the outside. CT
scan shows 165/125 mm spleen cyst, simple cysts of the liver, cholelithiasis, myomatous uterus, and a
large abdominal wall lipoma (200/60 mm). From serological testing, echinococcosis was rejected.
Laparoscopic splenectomy and cholecystectomy were performed. There were no intraoperative
complications requiring conversion. The patient was mobilized, taking fluids and food 8 hours after
surgery and discharge of the fifth postoperative day.
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Discussion: The true incidence of spleen cysts is unknown and the methods of treatment are
controversial. The main symptoms are pain in left hypochondrium, nausea and vomiting. In
asymptomatic patients, surgery may be performed due to a risk of rupture or abscess formation, cysts
over 5 cm are characterized by an increased risk of complication.
Conclusion: The laparoscopic approach, in addition to fast recovery and short hospital stays, allows
good exploitation of the abdominal cavity under safe and adequate control of the main vessels.
Absence of inflammation by the cyst allows simultaneous surgical intervention in another abdominal
area. The choice of surgical technique should be pursuant to individual particularity: general condition,
comorbidity, shape and size of the cyst as well as attitudes to vessels and adjacent organs.

Ключови думи: киста на далака, спленектомия, холелитиаза
Въведение: : Кистичните лезии на далака включват доброкачествени кисти, неоплазми и абсцеси.
Спленичните кисти са класифицирани от Martin et al [1]. Кисти тип I са истински (първични) кисти
с клетъчна облицовка от паразитен или непаразитен произход. Непаразитните кисти от тип І на
слезката са допълнително класифицирани като вродени или неопластични. Кисти тип II са
фалшиви (вторични) кисти без клетъчна облицовка, най-често срещани след травма на слезката.
Непаразитните слезки кисти са най-често срещани в Европа и Северна Америка; слезките кисти от
паразитен произход са по-често срещани в Африка и Централна Америка. [2].
Откриването на кисти на далака се е увеличило вследствие въвеждането на компютъризирана
томография и абдоминалната ехография в ежедневната практика, както и не-оперативното лечение
на някои видове увреждания на слезката. [3].
Истинската честота на кистите на слезката е неизвестна и все още няма стандартизиран подход в
лечението при тези пациенти. С откриване на важната имунологична функция на далака срещу
капсулирани бактерии, и въвеждане на нови оперативни техники за запазване на слезката (отворена
и минимално инвазивна) са предпочитани от някои автори.
Цел: Да се представи диагностичен и терапевтичен подход при пациент с киста на далака.
Материал и метод: 69 годишна пациентка (BMI 32,7) хоспитализирана по повод болка в горен
коремен етаж, гадене и позиви за повръщане с давност от няколко месеца. По повод на тези
оплаквания е извършена гастроскопия с даннии ерозивен гастрит. При проведена
фиброколоноскопия се описва участък от флексура лиеналис с притискане отвън. Осъществен КТ
на корем и малък таз с данни за киста на далака с размери 165/125 мм (фиг.1) ., разнокалибрени
кисти на черния дроб, холелитиаза, миоматозна матка и голяма липом на предна коремна стена
(200/60 мм) (фиг 2). От серологично изследване е отхвърлена ехинококоза. След обсъждане се взе
решение за оператиено лечение. След стандартна подготовка на оперативното поле под обща
ендотрахеална анестезия се създаде пневмоперитонеум чрез супраумбиликален достъп с помощта
на игла на Верес. Постави се 10мм троакар супраумбиликално и се извърши лапароскопска
експлорация на коремната кухина. Установи се кистозна формация изхождаща от долния полюс на
далака избутваща флексура лиеналис каудауно. Поставиха се допълнители работни портове в
епигастриума и по лява и дясна медиоклавикуларна линия на нивото на пъпа. След мобилизация на
лявата флексура и голямата кривина на стомаха се визуализириза панкреаса. Поради невъзможност
за отпрепариране на далачните съдове в хилуса, интраоперативно се взе решение за пунктиране и
дрениране на кистата. Евакуира се се около 1200мл. бистра течност. Последователно се прексънаха
a. et. v. lienalis. Извърши се последваща стандартна лапароскопска холецистектомия. Спесиментите
се екстрахираха през супраумбиликална минилапаротомия. Болната бе раздвижена в пълен обем и
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захранена на 8ми следоперативен час. Следоперативния период премина гладко, като пациентката
беше изписана на 5-ти следоперативен ден. От патоанатомичният доклад – Еднокамерна
мезотелиална киста пълна с плътна фиброзна капсула – без атипизъм в тапициращия епител.
Хроничен калкулозен холецистит.

Фиг. 1 Киста на далак

Фиг. 2 Липом на предна коремна стена

Обсъждане: Истинската честота на кистите на слезката е неизвестна и методите за лечението е
противоречиво. Тъпата травма на горната част на корема е най-често срещаната причина за
образуване на вторична киста при 75% от случаите. [4] Тези кисти могат да останат асимптомни с
години. Най – честите симптоми включват: болка в ляв хипохондриум, гадене, позиви за
повръщане и повръщане. Може да се стигне до руптура на кистата, интракапсулна хеморагия или
инфектиране. Кисти с р-ри над 5см имат най – голям шанс за руптура и крият риск от развитие на
перитонит или хемоперитонеум.
Тъй като индикацията за операция често е относителна, изборът на хирургическа техника е от
особено значение и интерес в днешно време. Оперативната намеса има за цел да отстрани кистата и
да предотврати повторната и поява. Оперативните методи включват открити и лапарскопични
техники. В миналото се смяташе, че спленектомията е единственият метод за лечение.
[5,6] Въпреки това, хирургичните техники със запазване на слезката имат полза от избягване на
развитие на постслпенектомичен сепсис. Пациентите със спленектомия имат 5% риск от развитие
на сепсис и смъртност от 38-69%. [7]Варианти за оперативно лечение са парциална спленектомия и
парциална кистектомия. Други методи като дрениране на кистата под ехографски или КТ контрол
са свързани с висока честота от рецидиви ( до 100% ). [3] Различните автори докладват честота на
рецидиви при извършване на парциални резекции на далачни кисти в порядъка на 22% и
необходимост от реоперации при около 3% от тези болни.
Заключение: Лапароскопсият подход освен бързо възстановяване и кратък болничен престои
позволява добра експлорация на коремната кухина при сигурен и адекватен контрол на основните
съдове. Липсата на възпаление от страна на кистата позволява извършването на симултантна
оперативна интервенция в друг коремен участък. Изборът на оперативен метод трябва да е
съобразен с индивидуалните особеностти: общо състояние, коморбидитет, форма и големина на
кистата, както и отношението към съдовете и съседните органи.
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1.3 УСЛОЖНЕНИЯ СЛЕД ЛАПАРОСКОПСКИ И
КОНВЕНЦИОНАЛНИ ЧЕРНОДРОБНИ РЕЗЕКЦИИ ПО ПОВОД НА
МЕТАСТАЗИРАЛ КОЛОРЕКТАЛЕН РАК
Н. Белев1,2, М. Славчев1, Б, Хр. Коларов1, П. Русев1, И. Петлешков1, Д. Димитров1, Г. Джаров1.
Хирургично Отделение УМБАЛ-Еврохоспитал, гр. Пловдив1.
Медицински Симулационен и Тренировъчен Център, Медицински Университет-Пловдив2

Ключови думи: Лапароскопски чернодробни резекции, колоректален рак, чернодробни метастази
Въведение. Сигурността на на плановата чернодробна хирургия се подобрява непрекъснато през
последните 30 години. Докато през седемдесетте години на миналия век смъртността след
чернодробни операции достига 13%, понастоящем резултатите са доста оптимистични от 0%-4%
смъртност и усложнения от 19,6%-35%. Подобрението на постоперативните резултати се дължи
усъвършенстваната специализация по чернодробна хирургия в специализираните центрове,
подобрена селекция на пациентите по отношение на чернодробната функция и придружаващи
заболявания, напредъка на хирургичната техника по отношение на по-доброто разбиране на
сегментната анатомия на органа, както и нововъдените инструменти за паренхимна трансекция.
Освен това, анестезията и интензивните грижи се подобриха драстично, като рутинното използване
на ниско централно венозно налягане по време на трансекцията има самостоятелно значение.
Цел. Съпоставяне на усложненията и възможности за редуцирането им след лапароскопски и
конвенционални чернодробни резекции по повод на чернодробни метастази от колоректален рак
Материал и метод. Ретроспективно за периода 01.03.2012 - 31.12.2017 сме анализирали
непосредствените резултати и усложнения на 156 чернодробни резекции по повод на чернодробни
метастази от колоректален рак. От тях 88 (56%) са симултантни операции (34-39% лапароскопски
и 54-61% конвенционални), а 68 (43%) операции по повод на метахронни метастази (20
лапароскопски, a 48 (29%) конвенционални. Оценяме перформанс статус 0, 1, 2 според (European
Oncology Study Group), чернодробна функция по MELD критериите, ASA скала за оценка на
анестезиологичния риск. Морбидитета е степенувани според Clavien-Dindo системата.
Резултати. Регистрираната смъртност е 1,4%. Усложненията са 23% (36 болни), като 19% (30
болни) са свързани с операцията, а 4%(6 болни) от усложненията са с общ характер. При
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лапароскопски оперираните регистрирахме 19,6% усложнения, като те заемат предимно Grade A, B
според Диндо класификацията. Средната кръвозагуба при лапароскопските операции е 80 мл, а
при отворените 150мл. Средния болничен престой е 6,5 дни при лапароскопската група и 9,5 дни
при отворената.
Заключение. Лапароскопската чернодробна хирургия генерира по-добри постоперативни
резултати(по-малка кръвозагуба, по-малко хемотрансфузии, по-кратък болничен престой). По наши
данни води до по-нисък % постоперативни усложнения и разпределение на наличните такива към
по-ниските нива.

COMPLICATIONS
AFTER
LAPAROSCOPIC
AND
CONVENTIONAL
RESECTIONS(LR) FOR METASTATIC COLORECTAL CANCER(MCC)

LIVER

Belev N1,2., Slavchev M1., Atanasov B1,3., Kolarov H1, Rusev P1., Petleshkov I1., Dimitrov D1. , Dgarov
G1.
Surgical Department, University Hoospital-Eurohospital, Plovdiv1
Medical Simulation and Training Center, Medical University Plovdiv2
Department of Propedevtic of Surgical Desease, Faculty of Medicine, Medical University-Plovdiv3
Keywords: Laparoscopic liver resection, colorectal cancer, liver metastases
Aim.Comparison of complications and ways to reduce them after laparoscopic and conventional LR for
MCC. Object. Safety of planned liver surgery is continuously improving over the last 30 years. While in
1970s mortality after liver surgery reached 13% nowadays results today are more optimistic – 0% to 4%
mortality and complications in 19.6% to 35%. These better postoperative results are due to liver surgery
refinement in specialized centers, better patient selection regarding liver function and accompaning
diseases, the advancement of surgical technique and better understandment of liver segmental anatomy as
well as new instruments of parenchymal transection. Furthermore anesthesiology and intensive care in
liver surgery have seen drastic improvement. Materials and methods. For the period of 01.03.2012 until
31.12.2017 we have analyzed retrospectively the immediate results and complications of 156 liver
resections for MCC. 88(56%) of them are simultaneous liver and colorectal resections (34-39%
laparoscopic and 54-61% conventional) and 68(43%) liver resections for metachronous metastasis (20
laparoscopic and 48 (29%) conventional). We evaluated patients performance status as 0,1,2 according to
the European Oncology Study Group, liver function according to MELD criteria, ASA score for
anesthesiology risk assessment. Morbidity is classified according to the Clavien-Dindo classification.
Results. Registered mortality is 1.4%. Complications are 23% (36 patients) – 19% (30 patients) had
operation related complications and 4% (6 patients) had general complications. According to the ClavienDindo classification complication were distributed the following way – laparoscopic surgery patients had
19.6% complications classified as mainly Grade A and B according to the Dindo classification. Mean
blood loss in laparoscopic surgery was 80ml while 150ml was registered in open surgery. Mean hospital
stay is 6.5 days in the laparoscopic group and 9.5 days in the open surgery group. Conclusion.
Laparoscopic LR generates better postoperative results (less blood loss, less haemotransfusion
requirement, shorter hospital stay. According to our study laparoscopic LR results in lower percent of
postoperative morbidity with more complications registered as low grade according to the Dindo
classification.
Ключови думи: Лапароскопски чернодробни резекции, колоректален рак, чернодробни метастази
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Въведение. През последните 35 години хирургията на гастроинтестиналният тракт бе
революционизирана от нови миниинвазивни техники. Днес лапароскопската хирургия също се
счита за метод на избор при много операции, включващи холецистектомия, апендектомия,
спленектомия, антирефлуксна хирургия и колоректални резекции. Доказаните ползи от
лапароскопската хирургия включват по слаба постоперативна болка, скъсен болничен престой и
подобрини козметични резултати.
Първите лапароскопски чернодробни резекции датират от 1992 година Gagner и първа резекция
при злокачествено заболяване 1994 годинал Мобилизацията на черният дроб и трансекцията на
паренхима могат да бъдат доста трудни лапароскопски и контролът на кървенето може да бъде
предизвикателство. Съществува и теоретичен риск от газова емболия при трансекцията на
чернодробните вени в условията на пневмоперитонеум.
Материал и метод. Ретроспективно за периода 01.03.2012 - 31.12.2017 сме анализирали
непосредствените резултати и усложнения на 156 чернодробни резекции по повод на чернодробни
метастази от колоректален рак. От тях 88 (56%) са симултантни операции /34 (39%) лапароскопски
и 54 (61%) конвенционални/, а 68 (43%) операции по повод на метахронни метастази 20 (29%)
лапароскопски, a 48 (71 %) конвенционални.
Лапароскопска група – включва 54 пациента оперирани между 2012 и 2017 година с 4 троакарна
техника. Трансекцията на паренхима е извършена с ултразвуков или биполярен инструмент
(Harmonic scalpel/Enseal). По-малките съдови структури са лигирани с клипси или хемолок, а
главните с EndoGIA. Pringle маньовър е използван в единични случаи. Резектат по-голям от 3 см се
изважда в ендобег през протектиран разрез по Pfannenstiel. Използвана е вакуумна дренажна
система от затворен тип (Blake drain) – с един или два дрена разположени към резекционната
повърхност. Фасцията е затваряна само в областта на минилапаротомията и на умбиликалният
порт.
Отворена група – включва 102 пациента. Достъпът стандартно се осигурява от десен субкостален
разрез разширен по срединна линия до ксифоидният израстък /J-инцизия/ и екартиран с ретрактор
Rochard. Паренхимната трансекция се извършва с биполярен ток и Kellyclasia. Клипсират се
малките съдови структури, а главните се прекъсват с хемолок или линеарен съшивател.
Дренирането става с един или два Blake дрена.
Анестезия. И при двете групи е използван увод с пропофол и фентанил, а след интубацията –
севофуран и фентанил. Канюлират се подключичната вена и arteria radialis. Инфузионният режим е
намален с цел поддържане на ниско централно венозно налягане по време на цялата операция.
Оценяваме перформанс статус 0, 1, 2 според (European Oncology Study Group), чернодробна
функция по MELD критериите, ASA скала за оценка на анестезиологичния риск. Морбидитета е
степенуван според Clavien-Dindo системата.
Резултати. Регистрираната смъртност е 1,4%. Усложненията са 23% (36 болни), като 19% (30
болни) са свързани с операцията, а 4%(6 болни) от усложненията са с общ характер. При
лапароскопски оперираните регистрирахме 19,6% усложнения, като те заемат предимно Grade A, B
според Диндо класификацията. Средната кръвозагуба при лапароскопските операции е 80 мл, а
при отворените 150мл. Средния болничен престой е 6,5 дни при лапароскопската група и 9,5 дни
при отворената.
Обсъждане. Усложненията след чернодробни резекции биват общи и специфични, включващи –
изтичане не жлъчка, кървене, формиране на постоперативни субфренични абсцеси, асцит,
тромбози, белодробни изливи, чернодробна недостатъчност. В лапароскопската група се обсъждат
още и усложнения при създаване на пневмоперитонеум, както и навлизането на въглероден
диоксид в порталното кръвообращение.

23

По-малката хирургична травма и по-прецизната хемостаза, свързани с въздействието на
хидростатичното налягане на пневмоперитонеума върху дисецираната повърхност на паренхима,
определят липсата на вариации в стойностите на хемоглобина в лапароскопската група. Това
намалява необходимостта от хемотрансфузии, които са свързани с по-висок морбидитет особено
при пациентите с цироза.
Техниката на трансекция не се явява определяща в сравнението, тъй като няма доказано
предимство на ултразвуковият или биполярните режещи инструменти. Те се използват по преценка
на оператора, заедно с монополярен ток, биполярни коагулатори и стаплери, като определящ е
опита на хирурга.
Постоперативните стойности на MELD, които показват повишеният риск от чернодробно
увреждане са значително по-ниски при пациентите подложени на лапароскопски резекции.
По-ниска е и честотата на постоперативният асцит в лапароскопската група. Обяснение на това се
търси в запазването на колатералната циркулация в корема, при липсата на големи разрези и
намаляване на травмата върху мускулите и ligamentum teres hepatis, които може да съдържат важни
колатерали. Също така се имат предвид и по-малката мобилизация и манипулиране на черният
дроб, намалящи травмата, по-малкото прекъсване на лимфни съдове и намалената нужда от
интраоперативни инфузии.
При лапароскопските резекции е намалена честотата на чернодробната и бъбречната
недостатъчност.
Посочените по-горе предимства довеждат до съкращаване на дните в болница. По-високата
себестойност на лапароскопската процедура, определяща се от големият набор използвани
еднократни инструменти, частично се компенсира от съкращаването на скъпоструващият престой в
отделението за интензивно лечение.
Заключение. С подобряването на оперативната техника и напредването на технологиите
лапароскопската чернодробна хирургия генерира по-добри постоперативни резултати и може да
бъде прилагана при по-сложни оперативни интервенции. Сравнителният анализ показва по-малка
кръбозагуба, по малко усложнения от общ характер, по-малко специфични за чернидробната
хирургия усложнения, по-кратък болничен престой, по-ранно захранване при лапароскопската
група в сравнение с отворената. С лапароскопският подход се избягват чернодробната и бъбречна
недостатъчност. Предимствата на лапароскопията и дават предимство като метод на избор при
пациенти с висок MELD и повишен риск от постоперативни усложнения.
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1.4 THERE IS NO SINGLE SURGICAL PROCEDURE, IDEAL FOR ALL
PATIENTS WITH CHRONIC PANCREATITIS.
Abstract

Azize Saroglu, MD, Galin Ganchev, MD, Alexander Julianov, MD, PhD, FACS
Department of Surgery, Trakia Hospital, Stara Zagora, Bulgaria

OBJECTIVE: The long lasting process in the searching of an operation which is ideal for all patients with
chronic pancreatitis seems to be impractical, because of the still limited understanding of the
pathophysiology of the disease, the unpredictability of its clinical evolution, and the controversies between
the diagnostic criteria and treatment options. The aim of this study is to evaluate the strategy of the
surgical treatment of chronic pancreatitis, as well as the role of intraoperative pancreaticoscopy on the
choice of the surgical procedure in patients with chronic pancreatitis.
PATIENTS AND METHODS: Between January‘2014 and August‘2018, a total of 40 patients with
chronic pancreatitis were scheduled for elective pancreatic surgery. The variations in intraoperative
diagnostics as well as indications for choosing a particular surgical procedure were studied.
RESULTS: During the studied period 40 patients with chronic pancreatitis have undergone elective
surgical intervention: pancreatic resection only (n=6), partial resection with pancreatic duct drainage
procedure (n=24), or drainage procedure of pancreatic pseudocyst (n=10). The choice of the procedure was
guided by the disease extent and morphology and by the results of the intraoperative ultrasound and
pancreaticoscopy, where appropriate. The overall postoperative morbidity was 5 % (n=2). According to
Dindo-Clavien there were two patients with grade I and II complication respectively. There is neither
postoperative mortality nor 90-day hospital readmissions. The median postoperative hospital stay has been
9 days.
CONCLUSION: Chronic pancreatitis is a complex disease and no single procedure can achieve treatment
goals in all patients. Intraoperative ultrasound and pancreaticoscopy provides important information for
operative strategy and significantly contributes to the choice of the surgical procedure in patients with
dilated pancreatic duct chronic pancreatitis. It is important to follow the concept that the choice of surgery
has to be individualized in order to address successfully the pathological changes in each patient.
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Introduction
Chronic pancreatitis (CP) is a fibro-inflammatory disease of the pancreas in individuals with genetic,
environmental, dietary and other risk factors, developing persistent pathologic responses to parenchymal
injury or stress(1). Common features of CP includes variety of pathologic changes as pancreatic atrophy,
fibrosis, pain syndromes, duct distortion and strictures, calcifications, pancreatic exocrine dysfunction,
pancreatic endocrine dysfunction and dysplasia (2). For patients with an inflamed, enlarged pancreatic
head and a dilated pancreatic duct, a combined procedure of drainage and local resection of the inflamed
tissue is required for effective treatment. There is no single procedure, ideal for all patients because of the
limited understanding of the pathophysiology of the disease, the unpredictability of clinical evolution and
the controversies between the diagnostic criteria and treatment options. The aim of the study is to
summarize the experience of the surgical treatment of chronic pancreatitis and to evaluate the role of
systematic use of intraoperative ultrasound (IOUS) and pancreaticoscopy on the choice of the surgical
procedure in patients with chronic pancreatitis.
Patients and methods
All patients that underwent pancreatic surgery for chronic pancreatitis over a four-years period till
August‘2018 were included in the study (Table 1). The studied key interventions were pancreatic
resections, partial resection with pancreatic duct drainage procedures and internal drainage of pancreatic
pseudocyst. The patient‘s demographics, operative intervention, morbidity, mortality and hospital
readmission were also investigated.
Table 1. Patients and operative interventions data.
n

gender/age

pathology

Operation, resected adjacent organ/structure

1

M/66

CP

Modified Frey,cholecystectomy

2

M/44

CP

Modified Frey

3
4

M/50
F/39

CP
CP

Frey, cholecystectomy
Beger,cholecystectomy

5
6

F/59
M/51

CP
CP

Frey
LAP-Distal pancreatosplenectomy

7
8

M/66
M/64

CP
CP

Modified Frey,cholecystectomy,CDA
SPPD

9
10

M/61
M/64

CP
CP

Modified Frey, cholecystectomy
Frey

11

F/58

CP

SPPD

12

F/51

CP

13

M/40

CP

Distal pancreatosplenectomy (st.post PartingtonRochelle)
Frey

14
15
16

M/40
M/45
M/48

CP-pancreas anulare
CP
CP

17

M/56

CP

Frey

18

M/55

CP

Frey

19
20

M/56
F/64

CP
CP

Izbicki
Frey, GEA

21
22

M/45
F/67

CP
CP

Frey, cholecystectomy, CDA
Frey, Abdominal wall reconstruction

23
24

F/72
M/36

CP
CP

Frey, CDA
Modified Frey

25
26

M/62
M/53

CP, Ca renis sin.
CP

Frey, GEA
Frey
Frey

Frey, Nephrectomy, Cholecystectomy
SPPD

26

27

M/51

CP

Pancreaticoscopy, Frey, CDA

28
29

M/65
F/68

CP
CP

Frey,CDA
Frey,CDA

30
31

M/41
F/67

CP
PP

Pancreaticoscopy, Modified Frey, CDA
Pseudocysto-jejunostomy

32
33

F/39
M/60

PP
PP

LAP- Resection of pseudocyst
Pseudocysto-jejunostomy

34

M/52

PP

Pseudocysto-jejunostomy

35

M/44

PP

Resection of pseudocyst

36
37

F/33
M/46

PP
PP

Pseudocysto-jejunostomy
Resection of pseudocyst, GEA, EEA

38

F/73

PP

Pseudocysto-jejunostomy

39

M/60

PP

Pseudocysto-gastrostomy

40

F/66

PP

Pseudocysto-jejunostomy

CP - chronic pancreatitis, PP- Pancreatic pseudocyst, SPPD – stomach-preserving pancreaticoduodenectomy, CDAcholedochoduodenostomy.

Surgical techniques and methods used for the main studied interventions were as follows:
- Intraoperative ultrasound: Direct pancreas examination was performed after gastrocolic ligament
mobilization. The sonographic characteristics of chronic pancreatitis include dilatation of pancreatic duct
with or without calculi and heterogeneous echogenicity of the parenchyma (Figure 1). Ultrasonographic
findings of chronic pancreatitis vary, depending on the clinical stage, extent of inflammation, fibrosis,
calcification, and changes in the pancreatic duct as well as in changes in the adjacent organs. Additionally,
IOUS allows carrying out intraoperative assessment of variant vessels anatomy with appropriate correction
of operation strategy, and also Doppler control estimation of vascular perfusion. As main acoustic markers
the portal vein was used, starting from splenomesenteric confluence and further along splenic and superior
mesenteric veins.
Figure 1. IOUS demonstrates dilated pancreatic duct.

- Intraoperative pancreaticoscopy: In patients with dilated pancreatic duct, a thin flexible endoscope is
inserted through small opening of the pancreatic duct at the level of the neck of the pancreas.
Pancreaticoscopy is performed in both directions
toward the tail, and then toward the head of gland
(Figure 2).
Figure 2. Intraoperative pancreaticoscopy.
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- Pancreaticoduodenectomy (PD): PD is performed when it is impossible to rule out malignancy.
Reconstruction was performed on a retrocolic Roux-en-Y jejunal limb with consecutively created
pancreaticojejunostomy (duct to mucosa, two-layered, externally drained), hepaticojejunostomy (singlelayered, not drained) and duodeno- or gastrojejunostomy. Before reconstruction, PV/SMV and
retroperitoneal arterial stumps were wrapped with omentum in order to protect them from pancreatic juice
in cases of pancreaticojejunostomy leak.
- Open distal pancreatosplenectomy: after transection of splenic artery at its origin, the pancreas had
been mobilized from the retroperitoneum and sharply transected just at the right edge of superior
mesenteric artery. Splenic vein was controlled separately. The stump of the pancreas was secured with
running mattress sutures after separately securing the main pancreatic duct.
- Frey‟s procedure: After opening the lesser sac, the pancreas was explored with intraoperative
ultrasound (IOUS), the pancreatic duct opened at the neck of the gland, intraoperative pancreaticoscopy
was performed. In the absence of calcifications at IOUS, coring-out of the head of the pancreas was
performed without total pancreatic duct opening in patients with normal ductal anatomy at
pancreaticoscopy (modified Frey‘s procedure, Figure 3), longitudinal pancreaticojejunostomy (twolayered, running suture) performed on a retrocolic Roux-en-Y jejunal limb. Classical Frey‘s procedure is
performed in patients with pathologic changes in pancreatic duct, affecting drainage of the pancreatic
juice.
Figure 3. CT of a patient before- and a year after modified Frey‟s
procedure.

- Hamburg modification (Izbicki): Longitudinal V-shaped excision of the ventral aspect of pancreas is
done for small duct disease chronic pancreatitis (duct diameter less than or equal to 3 mm). (Figure 4)
Figure4. Izbicki procedure.

- Beger procedure include identifying and preserving the posterior branch of the gastroduodenal artery
which provides blood ﬂow to the duodenum, intrapancreatic common bile duct, and pancreaticoduodenal
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groove. The neck of the pancreas overlying the portal and superior mesenteric vein is divided, and all but a
small amount of pancreatic tissue along the inner aspect of the duodenum is resected. Reconstruction
consists of an end-to-end pancreaticojejunostomy to the distal pancreas, and end to-side
pancreaticojejunostomy to the remnant of pancreatic tissue on the inner aspect of the duodenum.
- Internal pseudocyst drainage procedure( pseudocystojejunostomy): in patients with chronic
pseudocyst a pseudocysto-jejunostomy is preferred and performed in all but one case, where pseudocystogastrostomy was performed. Location of the cyst, as well as the communication with pancreatic duct were
assessed by IOUS and direct examination after opening the cyst.
Results
During the studied period 40 patients with CP have undergone surgical intervention: pancreatic resection
(n=6), complete pancreatic duct drainage procedure (n=24), or internal drainage of pancreatic pseudocyst
(n=10). Both IOUS and pancreaticoscopy were important tools in the choice of the surgical procedure and
chances the initial management plan in significant subgroup of patients. One patient underwent PD instead
of partial resection due to suspicion of the cancer on IOUS. Five patients underwent modified Frey‘s
procedure, as pancreaticoscopy demonstrated normal ductal morphology. Other four patients underwent
complete pancreatic duct drainage, instead of partial drainage as pancreaticoscopy demonstrated severe
inflammatory changes of the duct. Overall, the planned procedure was changed after IOUS and
pancreaticoscopy in 33% (10 patients) of the 30 patients with CP. The IOUS does not change the planned
intervention in patients with pseudocysts. The overall postoperative morbidity was 5% (n=2). According to
Dindo-Clavien there were two patients with grade I and II complications. There is no postoperative
mortality. The median postoperative hospital stay has been 9 days. There were no 90-day hospital
readmissions.
Discussion
Chronic pancreatitis is a progressive inflammatory disorder in which pancreatic secretory parenchyma is
destroyed and replaced by fibrous tissue.(3) Abdominal pain is the most debilitating symptom affecting
quality of life. The treatment options have evolved over the past decades and are aimed to provide durable
relief in pain with possible attempt to support or improve the failing endocrine and exocrine functions.
Surgical treatment options have shown the potentials to provide superior long term results compared to the
pharmacological and endoscopic modalities and are broadly divided in to drainage, resection and
combination hybrid procedures. Decision of selecting proper surgical procedure depends on the
morphology of the gland, especially the size of the main pancreatic duct; presence of inflammatory head
mass; associated complications such as biliary obstruction, duodenal stenosis and pseudocysts. A wide
variety of procedures has been tried to achieve this end, but only direct operations on the pancreas have
proven beneficial. These pancreatic procedures fall into two categories: drainage of a dilated duct system
or resection of the gland. Since chronic pancreatitis consist of a wide spectrum of clinical, anatomic, and
functional findings, no one operative approach is suitable for all patients with this disease. The challenge
for the surgeon treating chronic pancreatitis is to select the procedure that best suits the anatomic and
functional situations found in each individual patient.
High-level evidence for the surgical treatment of CP to date comes from the results of five randomized
controlled trials (4,5,6,7,8). However, surprisingly none of them included intraoperative assessment of the
pancreatic morphology by use of IOUS. On the other hand the use of intraoperative pancreaticoscopy in
order to delineate pancreatic ductal morphology in patient with CP was not previously reported. The use of
IOUS and pancreaticoscopy in this study changes the planned operative strategy in 33% of the patients,
and the intervention was tailored to the pathological changes in each particular case. As all of the patients
in this study had preoperative CT/MRI and US, as well as ERCP/MRCP were appropriate, it is evident that
preoperative imaging cannot accurately delineate the morphology of the disease in at least one third in
patients with CP. As a consequence, the operative strategy based only on preoperative diagnostic tools
seems inadequate today. Similar to liver surgery, where IOUS is mandatory, the use of IOUS and
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pancreaticoscopy had the potential to become the next standard in the intraoperative management of
chronic pancreatitis.
Conclusion
The main question ''resection or drainage'' is now irrelevant. Both have established roles and probably best
results are achieved by a combination of both. Chronic pancreatitis is such a complex disease that there is
never a single procedure that would achieve goal for all patients. Both IOUS and intraoperative
pancreaticoscopy provided important information for operative strategy and contributed to the successful
pancreatic surgery in patients with CP. Ultimately, it is the surgeons experience and a proper operative
strategy that is going to achieve the best possible results in the treatment of CP. This study demonstrated
that the surgical strategy is modified significantly by IOUS and/or pancreaticoscopy for about one third of
the patients, providing possibility to approach somewhat more close to the ideal procedure for chronic
pancreatitis, fulfilling the patient needs.
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1.5 ИНТРАОПЕРАТИВНИ УВРЕЖДАНИЯ И СЛЕДОПЕРАТИВНИ
УСЛОЖНЕНИЯ НА ЕКСТРАХЕПАТАЛНИТЕ ЖЛЪЧНИ ПЪТИЩА
(ЕХЖП) – ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКО ЛЕЧЕНИЕ
П. Петков, А. Йонков, В. Тасев, А. Тасева, И. Танева, Л. Симонова, Р. Тодоров, В. Димитрова

Ятрогенните жлъчни наранявания се считат за най-сериозните усложнения по време на
холецистектомия. Богат асортимент от ятрогении се надблюдават се наблюдават в
специализираните клиники по чернодробно-панкреатична хирургия.
Интраоперативното увреждане на жлъчните пътища е едно от най-опасните усложнения в
жлъчно-чернодробната хирургия. Увреждания на жлъчните пътища биха могли да възникнат при
холецистектомия, операции на стомаха, панкреаса, черния дроб, при различни оперативни намеси
след травми в коремната кухина. С въвеждането на лапароскопската холецистектомия, честотата на
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билиарните увреждания се увеличава с 2 пъти. Така са се появили и нови типове увреждания:
изгаряния на жлъчните пътища при прерязването им с електрокаутер.
Ятрогенни билиарни наранявания по време холецистектомия са сериозно хирургично усложнение,
което може да има много тежки последици, включително значителен риск от преждевременна
смърт.
Ятрогенни билиарни наранявания в ерата на отворената холецистектомия са приблизително 0.20.3%, но с тяхната честота и разнообразие се увеличават след въвеждането на лапароскопска
холецистектомия. Средната стойност от наранявания на жлъчния канал в което е включено малки и
големи увреждания достигат до 0,9 %, като това първоначално се приписва на "феномен на кривата
на обучение", който се появява след въвеждането на всяка нова процедура или технология.
Приблизително 17-20% от жлъчните наранявания са били разпознати интраоперативно.
Поради късните усложнения за пациента, хирургичното съсловие продължава да не обръщат
внимание детайлите водещи до билиарни наранявания в тази иначе отлична процедура.
Традиционно реконструктивната хирургия е златен стандарт за лечение на жлъчни наранявания.
Напоследък различни ендоскопски и радиологични методи за намеса са били използвани като
предпочитаните условия на тези пациенти, тъй те разрешават с по-малко инвазивен подход по-леки
интраоперативни ятрогении.
Увреждане на ЕХЖП се получава не само при холецистектомия, но и при резекция стомаха по
повод на ниско локализирани или диспептични язви на дуоденум, при операции по повод на тъпа
коремна травма и прободни рани в корема.
Факторите, които допринасят за увреждане на екстрахепатална жлъчните пътища са: анатомични
вариации и структурни аномалии на екстрахепатална жлъчните пътища; къс д. цистикус;
инфилтративно възпалителни промени в хепатодуоденалния лигамент при остър холецистит;
склеротичен жлъчен мехур; тумори на хепатобилиарната система; локално кървене или билирагия;
неправилна последователност при мобилизирането на жлъчния мехур; топлинни и лазерни щети;
етапи на обучение и прилагане при изследвания (холангиография, холедохотомия); технически
трудности причинени от неадекватен пневмоперитонеум (при лапароскопска холецистектомия);
груби манипулации при отдиференцирането на жлъчни пътища; груби инструментални
експлорации на жлъчните пътища, особено с инструменти неподходящи за този тип хирургия;
приемането на д. цистикус за д. холедохус; лиспа на опит и непознаване анатомичните структури и
др.
Няма консенсус относно идентификацията на време наранявания на екстрахепатална жлъчните
пътища в ранния следоперативен период. Концепцията за "свежи" поражения на екстрахепатална
жлъчните пътища не винаги е ясно, тъй като някои автори означават с този термин щети,
установени по време на операция и в първите дни след нараняване, а други - щети идентифицирани
в рамките 14-15 дни след операцията.
В някои случаи, увреждане на екстрахепаталните жлъчните пътища се проявява в края на
следоперативния период. Много автори отдават това образуването на стриктури на жлъчните
пътища, поради тяхното непълно прерязване, лигиране. Времевата рамка, в която има диагноза на
такива лезии е различна. Може да се диагностицират стриктури поради горните причини в периода
от 3 месеца до 13 години след травма по време на операция на жлъчните пътища. Данните показват,
че времето на формирането на стриктури на жлъчните пътища и диагностика на екстрахепатална
увреждане на жлъчните пътища може да бъде значителен. Причината за образуването на ръбцови
стриктури и външна билиарна фистули в над 80% от случаите са следсвие на ятрогенни
наранявания. Това се посочва от анамнезата при тези пациенти - поява на иктер или холангит след
операции на жлъчните пътища, стомаха, операции по повод травми, често с формирането на
външната билиарна фистула. През последните години поради широкото въвеждане в клиничната
практика на лапароскопска холецистектомия се увеличава честотата на стриктури на жлъчните
пътища. Развитието на стриктури жлъчните пътища след лапароскопска холецистектомия дължи на

31

топлинна изгаряния стена с електрокоагулация, частична или пълно клипсиране, нараняване на
жлъчните пътища.
Диагностика на наранявания екстрахепаталните жлъчни пътища по време на операция са основани
на визуализацията от прекъснатите крайни участъци на жлъчните пътища или изтичане на жлъчен
сок от дефект и областта на хепатодуоденалния лигамент, а в следоперативния период се
диагностицират предимно по клинични прояви на увреждане. В ранния следоперативен период (до
14-ти следоперативен ден) - е иктер, комбинация от обструктивна иктер и холангит, иктер и
билирагия, иктер и субфреничен абсцес, общ жлъчен перитонит, локален билиарен перитонит, за
билирагията по хода на дрена или външна билиарна фистула. Механичният иктер при някои
пациенти се образува след 2-3 часа след операцията, докато при други към 4-21 ден. При
експеримент с животни с лигатура на екстрахепаталните жлъчни пътища изпражненията се
обезцветяват за 2-3 часа, а иктера се появява към 3-6 ден. Обобщено може да се каже, че
клиничните признаци след увреда на ЕХЖП в ранния следоперативен период са иктер, билиарен
перитонит, външна билиарна фистула.
В късен следоперативния период при формирането на ръбцова стриктура на жлъчните пътища са
отбелязани следните усложнения: обострен хроничен холангит, иктер, образуване на
интрахепаталните абсцес, вторична билиарна цироза с портална хипертония, интрахепатална
холангиолитиаза, външна билиарна фистула на фона на стриктура на жлъчните пътища. Ето защо,
клиниката при стриктурата на екстрахепатална жлъчните пътища е придружена още и от иктер и
холангит.
Методи на изследване
Наред с общия клиничен преглед бяха използвани инвазивни и неинвазивни диагностични и
лечебни методи при пациенти с увреждане на екстрахепатални жлъчни пътища. Част от тях бяха
използвани за да се определи естеството и нивото на тяхното увреждане, наличието и
локализирането на абсцеси, стенози и други усложнения или следоперативна диагностика и
довършително лечение. При един пациент много често са използвани повече от един метод за
диагностициране или лечение, което увеличава количеството на методи в изследваната група
пациенти.
За тази цел се използват ултразвукови и рентгенови неизнвазивни и инвазивни изследвания –
компютърна томография, контрастна МХПГ, ендоскопска ретроградна холангиография, перкутанна
холангиография, интраоперативна холангиография
При първоначалната диагноза на допълнителните методи най-често се използват ултразвук като
неинвазивен метод и ЕРХПГ като инвазивен метод на изследване.
Общи характеристики на пациентите
Изследването се базира на данни от 81 пациенти с интраоперативни увреждания екстрахепаталните
жлъчни пътища и следоперативни усложнения след оперативни намеси в хепатo-билиарната
система, преминали в Клиника по обща и чернодробо-панкреатична хирургия към УМБАЛ
Александровска за периода 2007-2017, след хирургични интервенции в различни лечебни
заведения.
Сред нашите пациенти 30 са мъже и 51 са жени. Жените сред записаните са близо 1,7 пъти повече
от мъжете. Възрастта на пациентите варира от 30 до 85 години.
Пол и възраст на пациентите с интраоперативните увреждания на екстрахепатален жлъчен тракт са
подредени в таблица 1.
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В това число:

всеки

Възрастова
група

абс.

(години)

число

Мъже
%

абс.

Жени

%

абс.

%

6,67

число
4

7,84

6

7,5

числo
2

40-49

7

7,5

1

3,33

6

11,76

50-59

18

22,5

7

23,33

11

21,57

60-69

28

35

10

33,34

18

35,29

70-79

17

21,25

9

30

8

15,70

80+

5

6,25

1

3,33

4

7,84

Всички

81

100,0

30

100,0

51

100,0

30-39

Във възрастовата група от 60-69 г. са най-голям дял от пациентите с увреждния на ЕХЖП – 35%.
Статистически значими разлики в състава на пациентите по пол са наблюдавани при възрастовата
група 50-59 г., където жените преобладават.
Значително е по-голям е процентът на късните усложнения при пациентите с увреждане и грешно
диагностициране на заболяванията на ЕХЖП. Най-често срещаното късно усложнение е
холедохолитиазата и стенозата на ЕХЖП след оперативна намеса, което е наложило до
ендоскопска, транскутанна или отворена оперативна намеса.
Видовете операции довели до ранни или късни увреждания на ЕХЖП са представени в Таблица 2.
Вид операция

Характер на патологичния процес

Абс.
число
7
3
29
23

8,64
3,70
35,80
28,40

Парциална холецистектомия
Лапароскопска холецистецтомия

3
1

3,70
1,23

Конвекционална холецистектомия +
ХДА/Хепатико-ЙеюноА
Лапароскопска холецистектомия

4

4,94

2

2,46

Ca pancreatis

Конвекционална холецистектомия

1

1,23

Ca v. felae

Конвекционална холецистектомия
Лапароскопска холецистектомия
Холецисто-йеюно анастомоза

2
1
1

1,23
1,23

Хепатален дренаж

2

2,46

Остър калкулозен холецистит
Хроничен калкулозен холецистит
Холецистит/полип
Хроничен холецистит.
Холедохолитиаза
Ca p. Vateri

Pancreatitis chr. Indurativa
Чернодробен абсцес

Конвекционална холецистектомия
Лапароскопска холецистектомия
Конвекционална холецистектомия
Лапароскопска холецистектомия

%
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Холедохоцеле

Конвекционална холецистектомия

1

1,23

Агенезия на жл. Мехур

Конвекционална холецистектомия

1

1,23

81

100,0

Всичко

Обобщаващо съотношение между конвекционалната и лапароскопската холецистектомия.

Вид холецистектомия

Брой пациенти

%

Конвекционална

51

62,96

Лапароскопска

30

37,04

Всичко

81

100

От преминалите 81 пациента през КОЧПХ се надблюдава преобладаване усложненията след на
конвекционалните холецистектомии близо 1,7 пъти повече.
Видове операции след ранни и късни усложнения следствие на увреждане на ЕХЖП в Таблица 3.
Характер на патологичния процес
Ligatura/stenosis d. choledochus
Stenosis anastomosis
Stenosis d. choledochus. St. p. c-am lap.
D. cysticus remnant.
Ict. Mechanicus
Papillitis stenosans.
Ileus
Papilitis st.
Cholangitis. Ca p. Vateri St. p. ch-am lap.; Ca
pancreatis. St. p. ch-am lap.
Relaparotomia
Ict. Mechanicus; St. p. ch-am lap. Pro Ca v. f.
Laesio v. biliarum
St. p. cholecystectomia /part.; St. p. HDA
Revisio v. bil
St. p. cholecysto-gastroA pro Ca pancreatic
Abscessus hepatis/subhepatalis
St. p. HDA
Ict. Mech. Choledocholithiasis.
Ict. Mechanicus. St. p. c-am. Choledoholitiasis.
Papilitis st. Choledocholitiasis
Stenosis d. choledochus. Ict. M.
St. p. Cholecysto-JejunoA
Abscessus hepatis
Ca v. f. St. p. ch-am lap.

Вид операция/интервенция
Hepatico-JejunoA Roux
Dr. Transhepatalis/Saypol
Bihepatico-jejunoA
Res. D. cysticus.
HAD
Papilosphincteroplastica transD.
Debridement
Dr. transcysticus
DHPE
Revisio v. biliarum
PTC
Hepatico-choledohoA
Cholecystectomia
Kehr dr
De-CGA. Ch-am. Dr. transTu. GEA
Drainage
De-HDA.
Plastica d. choledochus
ERCP
Papilotomia – ендоскопска
Choledocho-choledochoA
De-CJA. GEA
Hemihepatectomia dex
Res hepatis s 4B et 5

Абс. %
число
10
7,41
11
8,15
1
0,74
4
2,96
7
5,19
19
14,07
1
0,74
6
4,44
3
2,22
13
7
1
8
11
1
8
2
2
10
5
1
1
1
1

9,63
5,19
0,74
5,93
8,15
0,74
5,93
1,48
1,48
7,41
3,70
0,74
0,74
0,74
0,74
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Ca v. bil. St. p. ch-am lap.
Всичко

Dr. ext v. bil.

1
135

0,74
100

NB! Видовете оперативни намеси могат да бъдат една или повече от една във всяка
релапаротомия/ии извършени в ранен или късен следоперативен период с/без добавка на
ендоскопски интервенции на един пациент от изследваните 81 пациента с интраоперативни
увреждания на ЕХЖП преминали през КОЧПХ към УБАЛ Александровска!
Резултати. Ендоскопията е много успешна първоначалното лечение на лека/умерена билиарагия и
жлъчна стриктура. С повишена успех са папилотомия с последващо ЕРХПГ и стентиране на
ЕХЖП и перкутанната трансхепатална холангиография с поставяне на външно/вътрешен дренаж.
Независимо от това инвазивните подходи, хирургическа намеса е необходима и е златен стандарт
при пациенти с следоперативни увреждания на ЕХЖП. В повечето случаи се прави Хепатикойеюностомия протектирани с трансанастомозни стентове и с или без съпътсвтащи трансхепатални
дренажи.
Заключение. Коригирането на жлъчните наранявания първоначално започва с минимална
инвазивна техника и при успех се прилагат реконструктивни операции в хепато-билиарния тракт.
Изборът на хирургичната реконструкция, времето на изпълнение и опита на хепато-билиарния
хирург са от решаващо значение за качеството на живот.
Мултидисциплинарния подход, предоперативния анализ за вида ятрогенни наранявания на жлъчните
пътища след холецистектомия, избора на подходящата реконструкция води до подобряването на
дългосрочните резултати и качеството на живот на пациента.
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1.6 LAPAROSCOPIC MANAGEMENT OF CHOLEDOCHOLITHIASIS – 20
YEARS EXPERIENCE
Ivaylo Tzvetkov, Philip Poup, Krish Ravi
Department of Surgery, Royal Bournemouth Hospital -1, UK
Department of Surgery - Chesterfield Royal Hospital – 2, UK

Induction:
In the era of open cholecystectomy, open common bile duct (CBD) exploration was the procedure of
choice for CBD stones. However, with laparoscopic cholecystectomy (LC) becoming the gold standard for
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cholelithiasis, the treatment for CBD stone has changed and various options are now available. The
laparoscopic management of common bile duct stones is well defined and established approach in Western
European countries. (5,7,10) The lack of protocols and Guidelines in East Europe is a challenge for
surgeons to offer best options for treatment of patients with such pathology. Choledocholithiasis is found
in up to 10% of patients who present for cholecystectomy (1). The various interventional options available
for treatment of CBD stones are pre-,intra- or post operative ERCP with/without endoscopic
sphincterotomy(ES), laparoscopic CBD exploration and open CBD exploration.(2,3)
Aim of the study:
To reveal experience of a surgeon, who worked across two European countries and gained substantial
numbers of case with laparoscopic management of CBD stones.
Materials and Methods:
A retrospective review was performed of 52 UK and 48 Bulgarian patients with laparoscopic management
of CBD stones in the last 20 years, operated on in 2 UK and 2 Bulgarian based Hospitals. The patients
were analysed with respect to their demographics, case records, operation notes and follow-up data. All
data about the patients are listed in Table 1. The indications for laparoscopic management of such patients
were based on National Institute of Clinical Excellence /NICE/ Guidelines for management of gallstones
in UK and European Association of Endoscopic Surgery /EAES/ Guidelines for laparoscopic management
of CBD stones in Bulgaria.(4,8) Current protocols involved most commonly a sequential approach
consisting of endoscopic sphincterotomy /ERCP/ followed by laparoscopic cholecystectomy or a single
stage laparoscopic procedure with exploration of the CBD and cholecystectomy. Indications for
laparoscopic approach were based on: failed ERCP‘s before surgery or multiple CBD stones and one or
two stent endoscopic placements in CBD, patient‘s wish, big stones more than 10 mm or at least 2 stones
in a CBD with a diameter above 12mm.
1. Predictors/Diagnosis of CBD stones
a/ History/clinical: Acute cholecystitis within 1 week, Jaundice within 6 months, Pancreatitis within 6
months
b/ Biochemical: Bilirubin >10% of the normal at the higher side, one or more liver function enzymes
(Alkaline Phosphatase aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase) >10% of the normal at the
higher side, Amylase >10% of the normal at the higher side
c/ Ultrasound: Dilated CBD >7 mm
d/ MRCP: confirmed one or more than 3 mm in size CBD stones. That investigation was performed in
only 7 Bulgarian patients and the routine procedure for diagnosis of CBD stones in Bulgarian patients was
intraoperative cholangiography or laparoscopic ultrasound on selected bases due to technical availability.
Cystic duct approach for CBD stones:
a/ Number of stones <3
b/ Stone size < 5 mm
c/ CBD size < 7 mm
d/ Stone location: distal CBD
e/ Size of cystic duct > 4 mm
2. Transcholedochal approach
a/ Number of stones >3
b/ Stone size: >5 mm
c/ CBD size: >7 mm
d/ Stone location: Proximal CBD
e/ Size of cystic duct:<4 mm
f/ Failed transcystic approach
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The standard 4-port technique for LC was used. The procedure was begun as for a standard LC. The
fundus of the gall bladder was retracted towards the right shoulder and the Hartmanns pouch was retracted
downwards and outwards toward the right hip. Calot‘s triangle was dissected and ‗critical view of safety‘
obtained. The cystic artery was clipped and divided. Then the cystic duct was milked towards the gall
bladder to dislodge any cystic duct stone into the gall bladder. A clip was applied on the gall bladder side
to prevent any back slippage of gallstone into the CBD and to prevent biliary spillage into the operative
field. Intraoperative cholangiography was the preferred method for direct diagnosis of CBD stones in
Bulgarian patients. Laparoscopic ultrasound of CBD was performed with 10 mm Aloka 5550ST flexible
probe in 6 Bulgarian and 11 UK patients. Transcystic Approach: The cystic duct was opened with
scissors or a hook. A balloon dilator was introduced to dilate the cystic duct. A 3 mm flexible ureteroscope
was inserted through the cystic duct with a 0.5 mm working channel. Then CBD stones were extracted by
irrigation/suctioning, or with the help of Dormia basket/balloon catheter. A completion choledochoscopy
or cholangiogram in some cases were done to confirm complete stone clearance. The cystic duct stump
was closed with clips or suture ligature and the gall bladder was removed in the usual manner.
Transcholedochal Approach: After opening up of the Calot‘s triangle, the anterior surface of the CBD
was dissected carefully and choledochotomy was performed by a longitudinal incision of 1 cm or more
depending on the size of the stone with the help of endoscopic knife or scissors just below the insertion of
the cystic duct into the bile duct. A 5 mm flexible video or eye Olympus choledochoscope was inserted in
the CBD. The stones were retrieved by spontaneous evacuation while incising the bile duct, blunt
instrumental pressure with atraumatic forceps and milking, Dormia basket, Fogarty balloon, or irrigation
and suction. A Holmium laser or ultrasonic lithotripsy probe was applied for crush and clearance of CBD
stones in some cases. Completion choledochoscopy was performed at the end to assess the completeness
of the procedure. Choledochotomy was closed over a t-tube with continuous 3-0 PDS suture in some cases.
Primary closure of CBD was done in cases were the ampulla was not violated and complete stone
clearance was confirmed by choledochoscopy. Postoperative ERCP was done in 2 UK patients due to
failure of transcystic approach in a non–dilated CBD. Where T-tube was placed, it was clamped on 4th
postoperative day/POD/ and patient discharged home. The tube was removed between 10th to 14th POD
without a cholangiogram provided, if the patient had no abdominal pain, fever, nausea and vomiting and or
jaundice. If the patient had any such symptom, a T-tube cholangiogram was done prior to T-tube removal.
Laparoscopic Choledocho-duodenostomy was done in 4 Bulgarian patients, as they had dilated CBD >2
cm with multiple / more than 6 / CBD and even intrahepatic stones. A sub hepatic Robinson drain of 20 or
30 CHr was placed in all cases. The drain was removed on 3rd postoperative day if drain discharge was
less than 30 ml/ per day and there was no bile in it. Patients were discharged home on the 4th or 6th
postoperative day after laparoscopic CBD exploration.
Results:
All patients had a follow up from 1 to 5 years after surgery. IOC was performed in 47 patients (47%) out
of all laparoscopic cholecystectomies. There were 41 male patients and 59 patients were female. The mean
age of the patient was 44.5 years. Of the 100 patients 35 were detected to have CBD stones on IOC. Out of
the 100 patients, USG was suggestive of CBD calculus in 74. Stones were removed either by transcystic or
by choledochotomy approach as shown in Table 2. The mean duration of the procedure was 70 min (range
60–90 min). We had no mortality in our series. Morbidity was 5%. There were no cases of pancreatitis and
only 4 cases of bile leak – two UK and 2 Bulgarian patients. The bile leak was confirmed with
postoperative ERCP and CBD stenting of the UK patients. The bile leak of the Bulgarian patients was
confirmed with trans-drainage cholangiography in 1 case 7 days after surgery and CT scan of abdomen
and pelvis in the other case. Reoperation, for ongoing bile leak and developed biliary peritonitis, was
required in that 54 years old female patient. No stones were found in the CBD and a T tube was placed in
it and abdominal wash out was performed with drainage of abdominal cavity. The lady was discharged 14
days after the first operation. Conversion to open exploration of CBD was required in 2 UK and 3
Bulgarian patients. The indications for that were stacked in the distal CBD stone/stones, which could not
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be retrieved with the laparoscopic approach. T tube was placed in 4 cases and in one case the CBD was
closed primary with 3/0 PDS interrupted stitches. Median postoperative stay was 4 days. There were no
retained stones in the whole group of 100 patients, requiring any therapeutic postoperative ERCP 30 or
more days after surgery. In 14 cases CBD pig tail stents, placed endoscopically before surgery, were
removed during the laparoscopic exploration. In one case from UK, the stone was trapped in CBD by the
pig tail drain. No significant postoperative complications as wound infection, chest infection or
postoperative bleeding were recorded in all patients.
Discussion:
The successful laparoscopic management of CBDS is dependent on several factors including surgical
experience, adequate equipment, the biliary anatomy and the number and size of CBD stones. Successful
stone clearance rates for LCBDE range from 85% to 95% with a morbidity rate of 4% to 16% and
mortality of 0% to 2% (9).Complications, include bile leak and CBD stricture, were very rare and we had
no biliary stricture among our cases. A literature review of different series and metanalysis of more than
2500 patients, who underwent LCBDE from 19 studies worldwide, showed a mean duct clearance of 80%
with average morbidity of <10% (4–16%) and mortality of <1% (0–2.7%) (10). Also, transcystic stone
clearance may have a recovery very similar to laparoscopic cholecystectomy alone (11, 12) as it is a more
anatomical approach. A meta-analysis by Guruswamy K.S , Samraj K. in 2007 showed no statistically
significant difference in any of the outcomes between T-tube and primary closure of choledochotomy,
apart from the hospital stay which was significantly lower in the primary closure group (10). According to
recently published review of literature in Surgical Endoscopy about the laparoscopic approach for CBD
stones: ―
Single-stage LCBDE is superior to ERCP + LC in terms of technical success and shorter hospital
stay in good-risk patients with gallstones and CBD stones, where expertise, operative time and instruments
are available.‖ (12)
Our experience revealed that the laparoscopic management of CBD stones is a reliable and safe procedure,
where evidences based Hospital protocol is established. A revision of Bulgarian consensus for
laparoscopic cholecystectomy and management of CBD stones is needed. The current European clinical
practice and diagnosis of choledocholithiasis is a must for application in Bulgaria also, as so called
―Cli
nical pathways‖ raise concerns about patient safety. Bulgarian surgeons are vulnerable to litigations
and prosecutions due to lack of National Guidelines for surgical management of different diseases and
Bulgarian Surgical Society should take the main responsibilities for the lack of adequate and competent
such Guidelines.
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Table 1: Patient data, gender and pre-op diagnostics:

Age

20 to 30 y/old

30 to 45 y/old

45 to 60 y/old

60 to 80 y/old

Above 80 y/old

UK

Bulgaria

patients

patients

2 female

4 female

1 male

0 male

5 female

4 female

1 male

1 male

11 female

7 female

4 male

2 male

21 female

25 female

4 male

2 male

4 female

1 female

US abdomen
and pelvis

MRCP or
EUS

Failed ERCP
preoperative
ly

Yes for all

3 UK patients

0 patients

Yes for all

6 UK patients

1 patient
from UK

2 Bulg. patients
Yes to all

Yes to all

Yes to all

1 male

15 UK patients

6 UK

4 Bulg. patients

5 Bulg.

25 UK patients

11 UK

1 Bulg. patient

4 Bulg.

4 UK patients

2 UK

0 Bulg. patients

1 Bulg.

Table 2: Laparoscopic approach for CBD stones and procedures:

Patients and
interventions

Transcystic

CBD approach Conversion to open
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UK patients
17 patients
Bulgarian patients 6 patients
Intraoperative
31 patients
Cholangiography
Intraoperative US 8 UK patients
2 Bulg. Patients
Laser or US wave 2 UK patients
Lithotripsy
0 Bulg. Patients
Bile leak
0 UK patients
0 Bulg. patients

35 patients
42 patients
16 patients

2 UK patients
3 Bulg. Patients
n.a.

3 UK patients
4 Bulg. Patients
9 UK patients
0 Bulg. Patients
2 UK patients
2 Bulg. patients

1 patient
No conversion
No conversion,
1 redo laparoscopy
1 laparotomy

1.7 ЛАПАРОСКОПСКО ЛЕЧЕНИЕ НА БИЛИОДИГЕСТИВНИТЕ
ФИСТУЛИ – АНАЛИЗ НА 4 СЛУЧАЯ
Г. Гърбев, И. Живков, Е. Пешев, И. Юруков, Д. Дамянов
Първа МБАЛ София ЕАД, Клиника по ендоскопска и обща хирургия

Ключови думи: билиодигестивна фистула, обтурационен илеус, лапароскопско лечение
Въведение: Билиарните фистули са редки усложнения на жлъчнокаменната болест. Те биват
първични и вторични. Първичните фистули са свързани с билиарната литиаза, докато вторичните
са свързани с хирургичните усложнения и нерядко са ятрогенни. Друга класификация разделя
билиарните фистули на външни и въртрешни. През 2008 г. Beltran и съавт. предлагат включването
на билиодигестивните фистули в класификацията на синдрома на Mirizzi като тип 5:
холецистоентерална фистула, без жлъчнокаменен илеус (5а) и с наличие на жлъчнокаменен илеус
(5b).
Цел: Авторите представят литературен обзор и собствен опит от 4 случая на билиодигестивни
фистули, оперирани лапароскопски.
Материали и методи: При 2 от случаите билиодигестивните фистули бяха диагностицирани
предоперативно и постъпиха за планова операция. В останалите 2 случая се касае за
диагностициране на билиодуоденална фистула в условията на спешност. При единият от спешните
пациенти имаше данни и за жлъчнокаменен илеус. При друг слуай се наложи поставяне на
трансцистичен дрен и интраоперативна холангиография поради съмнения за холедохолитиаза. И
четирите пациенти за от женски пол, средна възраст 78,4 г. (71’ 82 г.).
Резултати: При всички пациенти беше извършена холецистектомия и сутура на дуоденума на два
етажа в напречна посока. При случая с жлъчно-каменен илеус беше преодолян консервативно и
след това пристъпихме към лечението на фистулата. При 1 случай посредством интраоперативна
гастроскопия верифицирахме херметичността на лапароскопската сутура, а в останалите 3 случая –
посредством инстилиране на метиленово синьо през сондата. Средно оперативно време – 82 мин.
(64’ 121).
Следоперативен престой – 6,8 дни. Не са регистрирани следоперативни усложнения и смъртност.
Обсъждане: По литературни данни само 20-30% от пациентите с жлъчно-каменна болест имат
изявени клинични симптоми, поради което диагнозата на билиодигерстивната фистула в ранния
стадий не е лесно доказуема.
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Основните симптоми са следните:
✓ Наличен иктер при ангажиране на общия жлъчен проток от фисулата (синдром на Mirizzi);
✓ Холангит и сепсис;
✓ Оклузия на червата се получава, когато преминаването на големи камъни в
храносмилателния тракт причинява запушване на тънкото черво, обикновено в
терминалния илеум и по-рядко на пилор или дуоденум (синдром на Bouveret);
✓ Лабораторни промени;
✓ Аеробилия.
Заключение: Лапароскопското лечение на билиодигестивните фистули е сигурен миниинвазивен
метод за тяхното лечение, както при планови пациенти, така и в условията на спешност.
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1.8 МЯСТОТО НА ХИРУРГИЯТА В ЛЕЧЕНИЕТО НА ПЪРВИЧНИTE И
ВТОРИЧНИTE ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ТУМОРИ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ –
ПРОМЕНИХА ЛИ СЕ ПЕРСПЕКТИВИТЕ?
А.Йонков, Е.Арабаджиева, Г.Коруков, Т.Франгов, А.Тасева, В.Солункин, Ж.Шавалов, В.Димитрова
Клиника по Обща и чернодробно-панкреатична хирургия, УМБАЛ „Александровска“ – София,
Медицински университет - София

Ключови думи: хепатоцелуларен
резектабилност, преживяемост

рак,

чернодробни

метастази,

чернодробна

резекция,
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Въведение: Чернодробната резекция е сигурен метод, предлагащ възможност за излекуване на
пациентите с злокачествени чернодробни тумори (ЗЧТ). През последната декада благодарение на
подобряването на оперативните техники и възможностите за реанимация и интензивна терапия
дори билобарните чернодробни резекции стават възможни при все по-нисък процент на ранен
следоперативен морталитет (около 1 -7%) и морбидитет.
Цел: Да се проучи опитът на Клиниката в лечението на ЗЧТ и да се направи литературен обзор по
отношение на актуалните алгоритми и мястото на хирургията в мултимодалния подход, прилаган
при тях.
Материали и методи: Проведено бе ретроспективно проучване за периода 2010 – 2017 г., което
включва 312 пациенти, оперирани в КОЧПХ, УМБАЛ „Александровска‖ – София по повод
първични (74) или метастатични ЗЧТ (238). Клиникопатологичният материал се анализира чрез
различни статистически методи с помощта на SPSS-19.
Резултати: Извършени са 245 (78.53%) резекции – 41 анатомични резекции, 104 сегментектомии и
100 атипични резекции на 2 или повече сегменти. При 67 (21.47%) болни са подложени
единиствено на биопсия от страна на черния дроб. Това определя постигната резектабилност
78.5%. Ранният следоперативен леталитет бе под 4%, а ранни следоперативни усложнения бяха
наблюдавани при приблизително 11% от случаите.
Обсъждане: Показанията за прилагането на хирургията при първичните и вторични ЗЧТ се
променят с времето предвид развитието на техниката, възможностите за реанимация и
химиотерапията. Лечението на метастатичния колоректален рак например става все по-агресивно и
мултидисциплинарно. Индикациите и прогнозата след чернодробна резекция при
неколоректалните метастази обаче остават спорни, въпреки че при селектирани болни водят до
подобряване на преживяемостта. Единен подход липсва и при първичния хепатоцелуларен рак –
гайдлайните в Западните и Източните страни имат много общи черти, но и се различават в редица
аспекти.
Заключение: Подходът в лечението на пациентите с чернодробни тумори трябва да бъде
мултидисциплинарен и индивидуализиран.

THE PLACE OF SURGERY IN THE TREATMENT OF PRIMARY AND SECONDARY
MALIGNANT LIVER TUMORS – HAVE THE PERSPECTIVES CHANGED?
A.Yonkov, E.Arabadzhieva, G.Korukov, T.Frangov, A.Taseva, V.Solunkin, Zh.Shavalov, V.Dimitrova
Department of General and Hepato-pancreatic Surgery, University Hospital “Alexandrovska” – Sofia,
Medical University of Sofia
Key words: hepatocellular carcinoma, liver metastases, liver resection, resectability, survival
Introduction: Liver resection is a safe method with curative potential for the patients with malignant liver
tumors (MLTs). Due to the improvement of the surgical techniques and the intensive care during the last
decade, even resections of parts of both liver lobes are possible with a lower rate of early postoperative
morbidity (about 1-7%) and morbidity.
Aim: To examine the experience of the Department in the treatment of MLTs and to present a literary
review of the contemporary guidelines and the place of surgery in the multimodal treatment of them.
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Materials and Methods: A retrospective study for the period 2010 - 2017 was carried out and involved
312 patients who underwent surgery in Department of General and Hepato-pancreatic Surgery, University
Hospital ―Al
exandrovska‖ - Sofia for primary (n=74) or metastatic MLTs (n=238). The
clinicopathological material was analyzed by various statistical methods using SPSS-19.
Results: 245 (78.53%) resections were performed - 41 anatomical resections, 104 segmentectomy and 100
atypical resections of 2 or more segments. 67 (21.47%) patients were subjected only to liver biopsy.
Therefore, the achieved resectability was 78.5%. Early postoperative mortality was less than 4%, and early
postoperative complications were observed in approximately 11% of cases.
Discussion: The indications for surgery in cases with primary and secondary MLTs vary over time with
regard to the development of surgical techniques and equipment, intensive care, and chemotherapy. The
treatment of metastatic colorectal cancer, for example, is becoming increasingly aggressive and
multidisciplinary. However, the indications and prognosis after liver resection for non-colorectal
metastases remain controversial, although they lead to improved survival in selected patients. Unified
approach is also lacking in primary hepatocellular cancer – guidelines of the western and eastern countries
have many common features but also differ in a number of aspects.
Conclusion: The treatment approach for patients with liver tumors should be multidisciplinary and
individualized.
Въведение: През последните няколко декади чернодробната резекция се превръща от
високорискова операция с ограничено приложение в сигурен метод, предлагащ възможност за
излекуване на пациенти с различни злокачествени чернодробни тумори (ЗЧТ). Благодарение на
подобряването на оперативните техники и възможностите за реанимация и интензивна терапия,
дори билобарните чернодробни резекции стават възможни при все по-нисък процент на ранен
следоперативен морталитет (1-7%) и морбидитет.[1,2] Напредъкът в химиотерапията, образните
методи, както и развитието на миниинвазивните и аблативните техники, прилагането на различни
методи за увеличаване на остатъчния чернодробен паренхим и др. водят до все по-агресивен
подход и разширяване на показанията за прилагане на парциална хепатектомия.[1] Резекцията на
черния дроб е широко приета като лечение за първичния чернодробен рак, колоректалните
метастази и чернодробните метастази на невроендокринните тумори, тъй като е свързана с
относително по-добра прогноза.[1,2] От друга страна, индикациите за пристъпване към хирургична
намеса върху черния дроб и прогнозата след нея при пациентите с не-колоректални и неневроендокринни чернодробни метастази остават спорни.[3]
Цел: Да се проучи опитът на Клиниката в лечението на ЗЧТ и да се направи литературен
обзор по отношение на актуалните алгоритми и мястото на хирургията в мултимодалния подход,
прилаган при тях.
Материали и методи: Проведено бе ретроспективно проучване за периода 2010 – 2017 г.,
което включва 312 пациенти, оперирани в КОЧПХ, УМБАЛ „Александровска‖ – София по повод
първични (74) или метастатични ЗЧТ (238). Клиникопатологичният материал се анализира чрез
различни статистически методи с помощта на SPSS-19.0 (SPSS Inc, Chicago, Illinois).
Литературният обзор по отношение хирургичното лечение и съвременните алгоритми на
поведение при различните ЗЧТ бе изготвен чрез преглед на статиите по темата в Medline и Google
Scholar.
Резултати: На Табл.№1 е представено разпределението на проучените 312 пациенти с ЗЧТ
според демографската структура, големината на тумора/ най-голямата лезия, типа на оперативната
намеса (отстраняване на лезията/лезиите или само биопсия) и типа на тумора (първичен,
метастатичен неколоректален, метастатичен колоректален).
Табл.№1 Харакеристика на проучените 312 пациенти с ЗЧТ
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Първични

Метастатични
неколоректални

Метастатични
колоректални

Брой

74 (23,72%)

102 (32,69%)

136 (43,59%)

Възраст

62,22 (29-81)

60,26 (30-83)

61,58 (30-81)

22/52

54/48

62/74

9,3 (2-30)

6,28 (2-10)

6,35 (1-20)

63/11

60/42

122/14

Характеристика

Пол (Жени/Мъже)
Големина на тумора (cm)
Резекция/ биопсия

Синхронни метастази са установени при 135 пациенти, а метахронни – 103 при случая. Първичното
огнище при пациентите с чернодробни метастази от неколоректален произход са, както следва:
стомах – при 20 пациенти; панкреас – при 52, бъбрек – при 3, гърда – при 7, меланом – 1 пациент;
надбъбрек – при 1, бял дроб – 1 болен, матка и яйчници – 6 при случая, пикочен мехур – при 1,
тънко черво – при 2; жлъчен мехур и жлъчни пътища – 8 при пациенти.
Извършени са общо 245 (78.53%) резекции – 41 анатомични резекции, 104 сегментектомии и 100
атипични резекции на 2 или повече сегменти. Детайлното процентно разпределение на тези намеси
е предствено на Фиг.№1. При 67 (21.47%) болни са подложени единиствено на биопсия от страна
на черния дроб. Това определя постигната резектабилност 78.5%.
Фиг.№1 Процентно разпределение на извършените

оперативни намеси върху черния дроб

(биопсиите са изключени)
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Ранният следоперативен леталитет бе под 4% (12 пациенти), а ранни следоперативни усложнения
бяха наблюдавани при приблизително 11% от случаите (35 пациенти).
Обсъждане: Развитието на чернодробната хирургия през последните години е свързано с
изправянето пред две зависими до голяма степен едно от друго предизвикателства – намаляване на
ранните следоперативни усложнения и смъртност и увеличаване на преживяемостта. По отношение
на първото резултатите значително се подобрят през годините – Brunschwig et al през 1958 г.
докладват ранен морталитет след чернодробни резекции при 36% от случаите, през 1978 г. Foster
et al. съобщават за 24%, 1999 г. Fong Y et al. - 3.4%, a Rees M et al. през 2008 г. – за 1.7%
следоперативна смъртност. Тази тенденция би могла да се обясни с развитието на методите на
съдов клампаж, подобряването на техниките за транссекция на чернодробния паренхим,
прилагането на билиарни дренажи за декомпресия и превенция на билирагия, както и
възможностите за оценка на остатъчния чернодробен паренхим и степента на подлежащото
чернодробно заболяване (цироза, фиброза, стеатоза).[4,5]
Indocyanine-green клирънсовият тест и 99mTc-GSA сцинтиграфията са изключително ценни и все
по-често използвани методи за установяване на преоперативния чернодробрен функционален
резерв. Първият метод се базира на процентът на ретенция на Indocyanine-green на 15-тата минута
(ICG-R15), тъй като той се екскретира само през черния дроб. [5] Imamura et al. използват ICG R-15,
заедно с изследването за наличие на асцит и стойностите на общия билирубин, за да се определи
обема на „безопасна―чернодробна резекция. Според авторите пациентите, които са нормален
билирубин и без асцит, подлежат на голям обем чернодробна резекция, докато е ICG R-15 под 10%.
Чрез прилагането на този модел е постигната нулева ранна следоперативна смъртност в серия от
1056 чернодробни резекции. [6] Вероятно затова и Japanese Liver Cancer Study Group (JLCSG)
наскоро включи ICG R-15 в модифицирана система за функционална оценка на степента на
чернодробна увреда като по-точен инструмент за оценка на чернодробния функционален резерв
(ЧФР) в сравнение с резултатите само от стадирането по Child-Pugh.[5] В Северна Америка и
Европа по-често се използва измерването на обема на бъдещия чернодробен остатък ( КТ или МРТ
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волуметрия) при пациентите, вече планирани за резекция ( имат запазена функция на черния дроб
или компенсираната цироза). [5,7] Резултатът определя обема на резекцията, която се очаква да
бъде добре толерирана от пациента. Според съвременните гайдлайни ЧФР >20% се счита за
минималният безопасен обем за пациенти с нормална чернодробна функция, докато ЧФР над 30%
са необходими за болните, при които е приложена вече химиотерапия, а 40% се считат за
необходимият минимум за пациентите с цироза.[5,7] При пациентите, които не отговарят на
минималните стойности за ЧФР, може да се използва емболизацията на порталната вена (PVE) с
цел стимулиране на чернодробната хипертрофия. Отговорът на черния дроб към PVE също има
важна прогностична стойност за постоперативната чернодробна функция. Например, пациентите с
постигната под 5% степен на хипертрофия са изложени на по-висок риск за развитие на
следоперативна чернодробна недостатъчност и следоперативна смърт.[5] Обикновено успешната
PVE е свързана с повишаване на обема на ЧФР с над 30-40% 4-8 седмици след процедурата. [5,7]
Лигирането на порталната вена (PVL) е алтернатива на PVE и влиза в съображение по време на
първата операция при пациентите, подложени на двуетапна чернодрбона резекция, въпреки че
обикновено степента на постигната хипертрофия ЧФР е по-ниска от тази след PVE.[5]
Сравнително нов подход при пациентите с билобарни лезии е ALPPS (associating liver partition and
portal vein ligation for staged hepatectomy). Представлява двуетапна оперативна намеса, при която на
пърия етап PVL се комбинира с паренхимна транссекция и отстраняване на малките лезии в
бъдещия чернодробен остатък, ако са налични такива. Вторият етап се осъществява по време на
същата хоспитализация и включва извършване на хемихепатектомия или лобектомия. Методът се
базира на бързото увеличение на ЧФР. Последните проучвания показват хипертрофия на ФЧР от
40-80% в интервал 6-9 дни след първия етап на ALPPS. Индикациите за този тип операция
включват: 1/ едностранни единични или множествени лезии в близък контакт с ФЧР или неговите
съдови педикули; 2/ билобарни лезии; 3/ липса на приложени предоперативно или неуспешни PVE
или PVL; 4/ неочаквано разпространение (големина или брой) на туморните маси, установено по
време на хирургичната експлорация; 5/ необходимост от голяма по обем хипертрофия. Обикновено
най-подходящи за ALPPS са пациенти на възраст под 60 години с колоректални чернодробни
метастази.[7,8] Въпреки обнадеждаващите резултати, ALPPS е свързана със значителни нива на
постоперативни усложнения и смъртност, затова трябва да се прилага само при селектирани
пациенти.[5]
Сериозните следоперативни усложнения при чернодробните резекции биха могли да се дължат и на
нараняване на съдови структури по време на операцията, особено в случаите с налични вариации
на кръвоснабдяването на черния дроб или при непосредствена близост на туморните лезии до
големи кръвоносни съдове. За справяне с тези проблеми влиза в съображение използването на
предоперативната 3D компютър-томографска симулация, при която могат да се визулизират дори
вариациите на сегментите артерии, което би било невъзможно при прилагането на
конвенционалната двуизмерна КТ. Освен това подобрява визуализацията на тумора и
извършването на волументрия.[9] Друга възможност е прилагането на флуоресцентно - навигирана
чернодробна хирургия чрез аплициране на indocyanine green през клон на В.Порте. Техниката дава
възможност ясно да се визуализират границите на порталните сегменти, които не са добре
дефинирани чрез конвенционалните методи, както и да се идентифицират регионите с нарушен
венозен отток. По този начин се улеснява извършването на анатомична чернодробна резекция и се
подобряват резултатите при резекциите, които биха могли да доведат до венозна оклузия в
остатъчния черен дроб.[9]
Ехографски навигираната чернодробна хирургия подобрява идентифицирането на чернодробните
кръвоносни съдове и съответно отпрепарирането на туморните маси, които се намират в близост до
тях, включително тези, разположени в дълбочина. По този начин може да се запази повече здрав
чернодробен паренхим при извършване на едноетапни операции, особено в случаите с наличие на
множество лезии, при които извършването на анатомична резекция е невъзможно.[9]
Описаните до тук методи са свързани не само с намаляване на следоперативните усложнения и
смъртност, но водят и до повишаване на резектабилността на чернодробните тумори. Това от своя
страна е предпоставка за подобряване на преживяемостта. За оптимална оценка на дългосрочните
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резултати трябва да се отчетат и особеностите на различните типове злокачествени чернодробни
тумори (първични или вторични) и подходите към тях.
Лечението на хепатоцелуларния рак зависи както от големината и разпространението на тумора,
така и от състоянието на подлежащия цернодробен паренхим, тъй като най-често се развива на
базата на цироза. Затова и най-често използваната стадираща система е тази на Barcelona Clinic
Liver Cancer (BCLC), а не ТNM класификацията. BCLC включва оценка на големината и броя на
туморите, състоянието на пациента (performance status) и чернодробната функция, стадирано по
Child-Pugh. За тумори в ранен стадий при запазена чернодробна функция се предпочита
чернодробната резекция като постигната 5-годишната преживяемост варира между 41-74%.[10] За
тези пациенти няколко рандоминизирани проучвания показват по-добри резултати по отношение
на общата преживяемост и свободната от рецидив преживяемост при извършена резекция спрямо
радиофреквентна аблация (РФА). [11-16] Въпреки тези резултати, настоящият гайдлайн на
AASLD/EASL препоръчва РФА при солитарни тумори под 2 см. Според нас аблативните методи
влизат в съображение при невъзможност от страна на пациента да понесе оперативната
интервенция (тежък коморбидитет) или дълбоко разположени лезии.
Предвид наличието на дифузна чернодробна увреда, все повече в практиката навлиза извършването
на чернодробна трансплантация за лечение на хепатоцелуларния рак.[7,17,18,19] Стандарно
използваните индикации за прилането й са Миланските критерии (солитарен хепатоцелуларен
тумор < 5 см или до 3 отделни лезии, нито една от които не е >3 см, без наличие на далечни и
лимфни метастази, без данни за васкуларна инвазия). Селекцията на пациентите според тях води до
съобщавана от различните автори 5-годишна преживяемост 65-78%. [7,17] С цел увеличаване
пациентите, подходящи за трансплантация, критериите за прилагането й през последните години
неколкократно се модифицират и разширяват. Критериите на University of California San Francisco
включват солитарен нодул < 6,5 сm или ≤ 3 възли, всеки от които ≤ 4.5 cm с общ размер ≤ 8 cm и
водят до постигане на 75% 5-годишна преживямост.[7] От друга страна, оптималниte критерии за
подбор следва да се определят въз основа на целевите резултати след изпълнението на критериите.
На този принцип са разработени Kyoto критериите - комбинация от брой на туморите ≤ 10,
максимален диаметър на всяка от лезиите ≤ 5 сm и серумни des-γ-carboxy prothrombin нива ≤ 400
mAU/mL. Kaido et al. проспективно потвърждават ползата от тях, чрез анализиране на 62 пациенти
с чернодробна трансплантация според тези критерии и постигната 82% 5-годишната обща
преживяемост при едва 7% рецидив.[18]
При противопоказания за прилагане на чернодробна резекция, РФА или трансплантация,
трансартериалната химиоемболизация (TACE) влиза в съображение. Тя се използва като
неоадювантна терапия за намаляване на обема на тумора, но и с цел унищожаване на
микрометастазите. Механизмът на действие на TACE е свързан неоангиогенните свойства на
хепатоцелуларния рак и неговия механизъм и влиянието на техниката върху артериалното
кръвоснабдяване на тумора. Алтернатива на метода е трансартериалната радиоемболизация с
Yttrium-90, която е особено полезна в случаите на неопластична тромбоза на В.Порте (последната
се приема за контраиндикация за TACE).[20] Обобщено представяне на лечението на първичния
чернодробен рак е представено на следващата фигура:
Фиг.№2 Лечение на първичния чернодробен рак [21]
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Колоректалните чернодробни метастази (КРЧМ) са най-честата причина за извършване на
чернодробна резекция в Западните страни.[1] Благодарение на развитието на химиотерапията,
преживяемостта на пациентите с това заболяване се увеличава и съответно се разширяват и
показанията за пристъпване към хирургично лечение. Резултатите след резекция на КРЧМ са
обнадеждаващи - постоперативна смъртност в големите серии, варираща от 0,2% до 3,5%, 1годишната преживяемост е 89% -97%, а 5-годишната е между 15% -50%. Процентът на
усложнения в различните проучвания също варират, но са в границите 3% до 17%.[1] В лечението
на синхронните КРЧМ са възможните няколко подхода. Класическият двуетапен подход включва
отстраняване на първичния тумор с последваща химиотерапия и нова оперативна намеса с оглед
чернодробна резекция. Мултиинституционалното проучване LiverMetSurvey обаче установява, че
само 30% от пациентите успяват да завършат „пътя на лечение―и подлежат на колоректални и
чернодробни резекции. [22] Друга възможност е прилаганието на синхронна чернодробна резекция,
едноетапно с чревната резекция. Предвид увеличаването на оперативната травма, селекцията на
пациентите е изключително важна. На базата на опита на Клиниката, препоръчваме стандарнтно
прилагане на ректална резекция симултантно с малка хепатектомия (<3 сегменти) или голяма
хепатектомия (≥3 сегменти) едновременно с дясна хемиколектомия. Няколко метаанализа и
обзорни статии показват сходни резултати по отношение на ранните следоперативни усложнения и
смъртност при сравняване на двуетапната и едноетапната операция.[22,23] Възможен е и Liver-first
подходът, при който шест курса химиотерапия преди операцията, последвана от резекция на
черния дроб и резекция на първичния тумор като втора процедура.[22] Двуетапна операция
понякога се налага и при метахронните лезии поради наличие на билобарни метастази или на найголяма лезия > 30 mm и / или> 3 лезии в бъдещия остатъчен чернодробен обем , който е над 30%
от общия обем на черния дроб. [8] Операцията включва на първи етап отстраняване на лезиите в
по-малко засегнатия лоб и PVE с оглед увеличаване на остатъчния паренхим, след което на втори
етап се осъществява по-разширената чернодробна резекция. Основният недостатък на техниката е
възможната прогресия на заболяването между двата двете операции. Според проучване от Paul
Brousse Hospital (2015) 35% от тези пациенти не стигат до втора оперативна намеса. Други
взъможности при тези случаи са прилагането на ALPPS или ехографски навигирани синхронни
чернодробни резекции, но отново за постигане на оптимални резултати е необходима стриикта
селекция на пациентите. [8] Резултатите могат да бъдат подобрени и чрез комбинирането на
резекцията с РФА или прилагане на последната в случаите, които не са показани за оперативно
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лечение.[1] През последните години се появиха проучвания, свързани с прилагане на чернодробна
трансплантация с оглед лечение на КРЧМ.[8] Пилотно проучване в Норвегия (2013) показва
постигната 1-, 3- и 5- год. обща преживяемост от 96%, 70% и 60%. Факторите, свързани с
благоприятна прогноза, са: диаметър на най-голямата лезия <55 mm, интервал> 2 години между
колоректалната операция и трансплантацията, СЕА <80 ng/ml и чувствително или стабилно
заболяване на фона на химиотерапия.[24] Според нас, резултатите трябва да се тълкуват
внимателно поради малкия брой пациенти, липсата на контролна група и високата честота на поява
на белодробни метастази.
Ролята на хирургичното лечение при пациентите с неколкоректални чернодробни метастази
(НКРЧМ) също се променя. До скоро според повечето гайдлайни при наличие на чернодробни
метастази от стомашен карцином не се препоръчва хирургично лечение, а химиотерапия.[25,26]
Проведените през последните години мета-анализи и рандомизирани проучвания показват, че при
селектирани пациенти, преживяемостта значително се подобрява при извършване на чернодробна
резекция, което е причина и за ревизия на guideline на Committee of the Japan Gastric Cancer
Association (2014). Показани за операция на пациентите със солитарни метастази или малко на брой
чернодробни лезии, при които е постигната 5-годишна преживяемост 10-40%.[27] В сравнение с
колоректалните чернодробни метастази, агресивните повторни хепатектомии са ограничени.[25]
Ролята на хирургичната резекция в лечението на метастатичния GIST остава
противоречива. 7-те най-големи проучвания върху резекциите за чернодробни метастази от ГИСТ
показват 3- и 5-годишна преживяемост съответно 50% -90% и 30% -76% при средна преживяемост
33-96 месеца. [25] Тези резултати вероятно се дължат на комбинирането на чернодробната
резекция с лечение с тирозин-киназни инхибитори, което предлага по-добра прогноза от TKI
монотерапия. [25,28,29]
Чернодробните метастази от другите тумори на ГИТ, включително панкреас, рядко са
показани за резекция на черния дроб. По литературни данни това са пациенти със солитарни лезии
и въпреки това прогнозата остава лоша. При резекции по повод метастази от рак на хранопровода
или панкреаса средната преживяемост е 7-20 месеца, докато тази при чернодробни намеси по
повод метастази от ампуларен, дуоденален или тънкочревен карцином е 23-58 мес.[25]
Най-големите 4 проучвания върху пациенти с чернодробна резекция за метастази от меланом
показват за обща 5-год. преживяемост 7% -20% при средна преживяемост 14-28 мес. За
постигането на тези резултати е важно хирургичната резекция да се комбинира с химиотерапия
поради развитие на рецидивираща метастатична чернодробна болест. [25,30]
Сходно с останалите НКРЧМ, при пациентите с вторични чернодробни лезии от рак на гърдата
най-добри резултати могат да бъдат постигнати при наличие на изолирани метастази. Най-големите
10 проучвания върху този тип пациенти показват 3- и 5-год. обща преживяемост съотв. 49% -68% и
27% -53%.[25] Според Neuman et al (2010) локалният контрол след чернодробна резекция е найизразен при провеждане на ефективна химиотерапия, което се потвърждава и от проучването на
Sadot al (2016), според което чернодробната резекция за метастази от рак на гърдата самостоятелно
не води до подобряване на преживяемостта, но често осигурява периоди от време без системна
химиотерапия.[31,32]
Заключение: Хирургията има основна роля в лечението на първичните и вторични злокачествени
тумори на черния дроб. Показанията за прилагането му се променят с времето предвид развитието
на техниката, възможностите за реанимация и химиотерапия. Подходът в лечението на пациентите
с чернодробни тумори трябва да бъде мултидисциплинарен и индивидуализиран.
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1.9 РОЛЯТА НА РЕЗЕКЦИОННИТЕ ХИРУРГИЧНИ МЕТОДИ В
ЛЕЧЕНИЕТО НА ПАНКРЕАТИЧНИЯ РАК С АКЦЕНТ ВЪРХУ
BORDERLINE ТУМОРИТЕ И СТАТУСА НА РЕЗЕКЦИОННИТЕ
ЛИНИИ

С.Бонев, А.Йонков, E.Арабаджиева, В.Попов, К.Димитров, Д.Дарданов, Е.Живков, В.Димитрова
Клиника по Обща и чернодробно-панкреатична хирургия, УМБАЛ „Александровска“ – София,
Медицински университет - София
Ключови думи: рак на панкреаса, преживяемост, хирургично лечение, R1 резекция
Въведение: Ракът на панкреаса (РП) остава заболяване с изключително лоша прогноза. Туморите с
гранична резектабилност (borderline) и локално авансирали неопрабилни неоплазми съставляват
около 30% от новодиагностицираните случаи на РП.
Цел: Да се проучи опитът на Клиниката в лечението на РП с оглед определяне на индикациите за
резекция при borderline туморите и преценка на прогностичната стойност на резекционните линии
за преживяемостта.
Материали и методи: В Клиниката по обща и чернодробно – жлъчна и панкреатична хирургия
към УМБАЛ „Александровска‖ – София се проведе ретроспективно проучване за периода 1999 –
2017 г., включващо 1237 пациенти, подложени на различни оперативни намеси по повод РП.
Статистически анализ се извърши по отношение на стадирането, извършената оперативна намеса,
статуса на резекционните линии и преживяемостта на пациентите. Изключени бяха болните,
подложени на екплоративна лапаротомия.
Резултати: Извършени са 395 (31,93%) резекции – 253 дуоденохемипанкреатектомии, 94 леви
хемипанкреатектомии и 48 леви субтотални резекции на панкреаса. При 775 (62,65%) пациенти са
приложени различни палиативни намеси, а 67 (5,42%) болни са подложени единиствено на
биопсия. При анализа на пациентите с извършена резекция не се установиха случаи с R2 позитивни
линии. Статистическата обработка на данните по отношение на преживяемостта показа значима
разлика при сравняване на пациентите с R0 или R1 резекция и болните, при които е приложена
палиативна намеса. (р<0,000)
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Обсъждане: Изборът на лечение при borderline туморите остава предизвикателство, тъй като
възможността за резекция в чисти резекционни линии зависими не само от анатомичните
ограничения (съдова инвазия), но и от различни биологични фактори (характеристики на тумора) и
условия от страна на пациента (Consensus of International Association of Pancreatology, 2016). От
друга страна, критериите за R0 и R1 не са унифицирани и варират (R0 > 1 mm, R1 < 1mm или R1
при директна микроскопска инвазия на линията).
Заключение: Агресивната хирургична стратегия и прецизното стадиране са свързани с повишаване
на резектабилността, която е основният прогностичен фактор на преживяемостта. Благоприятното
влияние на резекциите при случаите с R1 линии вероятно се дължи и на развитието на прилаганата
химиотерапия, но еднозначна оценка би могла да се направи само при стандартизиране на
критериите за R0 и R1 граници.

THE ROLE OF RESECTIVE SURGICAL METHODS IN THE TREATMENT OF PANCREATIC
CANCER WITH FOCUS ON THE BORDERLINE TUMORS AND RESECTION MARGINS
S.Bonev, A. Yonkov, E.Arabadzhieva, V.Popov, K.Dimitrov, D.Dardanov, E.Zhivkov, V.Dimitrova
Department of General and Hepato-pancreatic Surgery, University Hospital “Alexandrovska” – Sofia,
Medical University of Sofia
Key words: pancreatic cancer, survival, surgical treatment, R1 resection
Abstract
Introduction: Pancreatic cancer (PC) remains a disease with extremely poor prognosis. Borderline tumors
and locally advanced neoplasms account for about 30% of newly diagnosed cases of PC.
Aim: To investigate the experience of our Department in the treatment of PCs in order to determine the
indications for resection of borderline tumors and to estimate the prognostic value of resection margins for
the survival.
Materials and Methods: A retrospective study for the period 1999 - 2017 was carried out at the
Department of General and Hepato-pancreatic Surgery, University Hospital "Alexandrovska" - Sofia,
comprising 1237 patients who underwent various surgical procedures due to PC. Statistical analysis was
performed with regard to staging, surgical intervention, status of the resection margins, and patients‘
survival. Patients who were subjected to explorative laparotomy were excluded from the study.
Results: 395 (31.93%) resections were performed - 253 duodenopancreatectomies, 94 left pancreatic
resections and 48 left subtotal resections of the pancreas. In 775 (62.65%) patients, palliative interventions
were administered, and 67 (5.42%) patients were subjected only to a biopsy. No cases with R2 positive
resection margins were found in the analysis of the patients. Statistical analysis of the survival data showed
a significant difference when comparing patients with R0 or R1 resection and patients who underwent
palliative procedures. (p=0.000)
Discussion: The choice of treatment for borderline tumors remains challenging as the possibility of
resection in negative resection margins depends on the anatomical limitations (vascular invasion) but also
on various biological factors (tumor characteristics) and patient‘s condition (Consensus of the International
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Association of Pancreatology, 2016). On the other hand, the criteria for R0 and R1 are not unified and vary
(R0> 1 mm, R1 <1mm or R1 in direct microscopic invasion of the margin).
Conclusion: Aggressive surgical strategy and precise staging are associated with increased resectability,
which is the main prognostic factor for survival. The beneficial impact of resections in the case of R1
margins is probably due to the development of chemotherapy, but an accurate assessment could only be
made if the criteria for R0 and R1 margins are standardized.
Въведение: Ракът на панкреаса (РП) остава заболяване с изключително лоша прогноза.[1,2,3]
Единствено хирургичното лечение има адекватен лечебен потенциал, но при диагностицирането
по-голямата част от пациентите са с авансирало заболяване – при около 50% са налице далечни
метастази, а при 25-35% се установяват тумори с гранична резектабилност (borderline) или локално
авансирали неопрабилни неоплазми.[1,2,3] Терминът „borderline―карциноми е въведен през 2006
г.[2], но през последните години са представени няколко модификации в търсене на консенсус по
отношение индикациите за пристъпване към резекция при тези случаи и високия процент на
установени позитивни резекционни линии при тях.[3,4] От друга страна, дори след радикална
резекция 5-годишната преживяемост остава ниска – в различните серии до 20-29%.[1,3] Тези данни,
както и високият процент на редицив след радикална намеса, най-вероятно се дължат на наличието
на окултно заболяне или микрометастази по време на операцията.[5] Но и критериите за R0 и R1 не
са унифицирани и варират и това обяснява хетерогенността на представените в литературата
резултати за постигнати R0/R1 резекции и асоциираната с тях преживяемост.[6]
Цел: Да се проучи опитът на Клиниката в лечението на РП с оглед определяне на индикациите за
резекция при borderline туморите и преценка на прогностичната стойност на резекционните линии
за преживяемостта.
Материали и методи: В Клиниката по обща и чернодробно – жлъчна и панкреатична хирургия
към УМБАЛ „Александровска‖ – София се проведе ретроспективно проучване за периода 1999 –
2017 г. върху 1237 пациенти, подложени на различни оперативни намеси по повод РП. От тях 67
болни (5,42%) са подложени единствено на екплоративна лапаротомия с биопсия, поради което
последните бяха изключени от проучването. Статистически анализ на останалите 1170 пациенти се
извърши по отношение на стадирането, приложената оперативна намеса, статуса на резекционните
линии и преживяемостта на пациентите. Използваният софтуер бе SPSS 19.0 (SPSS Inc, Chicago,
Illinois) при ниво на достоверност р<0,05.
Хирургичните методи при нерезектабилните случаи включват различни методи на билиарен
дренаж (най-често протезирана тип „perdue―билиодигестивна анастомоза), комбиниран в поголямата част от пациентите с гастроентеростомия с/ без ганглиектомия. Болните с резектабилен
РП са подложени на различни оперативни намеси в зависимост от локализацията на процеса. При
дясна локализация е използвана дуоденохемипанкреатектомия (Traverso-Longmire или по-често
Whipple), комбинирана със стандартна лимфна дисекция, а при туморите в тялото или опашката на
панкреаса – лява хемипанкреатектомия или лява субтотална резекция, комбинирана със
спленектомия и стандарна лимфна дисекция. При селектирани случаи панкреатичните резекции са
разширени с резекция на съдове и/или органи.
Резултати: Разпредението на проучените 1170 пациенти с РП според демографскта структура,
локализацията на тумора, стойностите на туморните маркери, големина на тумора и приложената
оперативна намеса – резекция или палиативна операция, е представено на Табл.№1.
Табл.№1 Характеристика на проучените пациенти

Характеристика
Възраст

Резекция

Палиативна намеса

Общо

57,36 (23-83)

63 (20-88)

61,13 (20-88)
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Пол (Жени/Мъже)
Големина на тумора (cm)
Стойност на СА 19-9
Локализация на РП
(глава/тяло и/или опашка)

152/243

318/457

470/700

4,75 (1,4-13,5)

6,64 (3-25)

6,03 (1,4-25)

295,48 (0,6- >1000)

459,41 (0,5->1000)

415,39 (0,5->1000)

253/142

563/ 212

1170

Извършени са 395 резекции – 253 дуоденохемипанкреатектомии (19 Traverso-Longmire и 234
Whipple), 94 леви хемипанкреатектомии и 48 леви субтотални резекции на панкреаса, което
определя 31,93% постигната резектабилност. При 45 пациенти (11,39%) е извършена комбинирана
резекция, заедно със съдове (V.portae) и/или допълнителни органи (черен дроб, тънко или дебело
черво, стомах, надбъбречна жлеза). Патоморфологичното и хистологично изследване на трайния
препарат показа постигната R0 резекция при 352 случая, а R1 – при 43. Не се установиха случаи с
R2 позитивни линии. При останалите 775 пациенти са приложени различни палиативни намеси с
оглед осигуряване на билиарния отток, гастроинтестиналния пасаж и при възможност купиране на
болковата симптоматика посредством извършване на ганглиектомия.
Статистическата обработка на данните по отношение на преживяемостта показа значима разлика
при сравняване на пациентите, подложени на резекция и болните, при които е приложена
палиативна намеса – р<0,000. (Фиг.№1)
Фиг.№1 Кумулативна преживяемост на пациентите с РП в зависимост от приложената
оперативна намеса
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Средната преживяемост на болните, подложени на палиативни намеси, е 8,864 месеца при 95%
доверителен интервал 7,086 – 10,641 месеца. Наблюдавани са единични случаи с преживяемост над
24 месеца, вероятно дължаща се на адювантната химиотерапия. Болните, при които е осъществена
резекция, имат средна преживяемост 27,994 месеца при 95% доверителен интервал 22,212 – 33,776
месеца. По отношение на статуса на резекционните линии при постигане на R0 резекция средната
преживяемост е приблизително 31 месеца, а при тези с R1 – 23 месеца.
Стадият на нео процеса е значим прогностичен фактор (р = 0,000) за преживяемостта. С напредване
на стадия намалява преживяемостта, независимо от вида на извършената оперативна намеса.
(Табл.№2)
Табл.№2 Средна преживяемост на пациентите с РП според приложената намеса и стадия на
заболяването
Средна преживяемост в месеци
95% Доверителен интервал
Стадий Операция

Изчислена

Лява граница

Дясна граница

Ia

Резекция

51.727

19.306

84.148

Ib

Резекция

51.259

24.609

77.910

IIa

Резекция

39.499

25.472

53.526

IIb

Резекция

17.089

11.681

22.498

Палиативна

11.972

7.501

16.442

Резекция

9.956

6.647

13.265

Палиативна

7.427

6.260

12.593

Резекция

9.970

5.277

14.662

Палиативна

5.426

3.639

7.212

III

IV

Интерес обаче представляват резултатите по отношение на т.е. borderline тумори (стадий IIb) и
авансиралите такива (стадии III и IV), при които извършването на резекция е свързано с по-висок
риск за позитивни резекционни линии. И в трите групи се установява по-висока средна
преживяемост при пациентите, подложени на резекция. Дори при наличие на далечни метастази
при извършена резекция, преживяемостта се увеличава приблизително двойно.
При анализа на факторите, влиящи върху преживяемостта, се установи, че друг значим предиктор
(р=0,006) са стойностите на СА 19-9. (Фиг. №2)
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Фиг. №2 Зависимост на преживяемостта при пациентите с РП от стойностите на СА 19-9

Обсъждане: Въпреки напредъка в развитието на хирургичната техника и радио- и химиотерапията,
лечението на рака на панкреаса и подобряването на дългосрочните резултати остават
предизвикателство. Това налага прилагането на мултимодален подход в лечението на тази
патология още от диагностицирането на процеса.[7] През 2006 г. National Comprehensive Cancer
Network (NCCN) въвежда гайдлайни за определяне резектабилността на РП с цел оптимизиране на
селекцията на пацентите според възможността на постигане на R0 резекция. Те включват
дефинирането на резектабилен процес, borderline тумори и нерезектабилни случаи, включващи
локално авансиралите и метастатични неоплазми.[2] Основният недостатък на тази подход е
свързан с отчитането само на анатомичните ограничения (установени най-често с КТ/ МРТ) за
постигане на радикална операция, без да бъдат взети под внимание факторите от страна на
пациента и биологичното поведение на тумора. Въпреки че за последните съобщава още Katz et al.
през 2008 г. [8], едва през 2016 г. се приема международен консенсус за по-пълното дефиниране на
borderline РП по време на 20-тата среща на International Association of Pancreatology (IAP) в Сендай,
Япония. [4,7] Според него borderline туморите се определят според трите различни измерения:
анатомични (А), биологични (В) и свързани със състоянието на пациента (С). Анатомичните
фактори включват контакт на тумора с горната мезентериална артерия и / или Tr.coeliacus на
протежние по-малко от 180° без да показва наличие на стеноза или деформация; туморен контакт с
А.hepatica communis, без да показва контакт с А.hepatica propria и / или Tr.coeliacus; туморен
контакт с V.mesenterica superior и/или V.portae, включително при двустранно стесняване или
оклузия, но без да се простира отвъд долната граница на дуоденума. Биологичните фактори
включват потенциално резектабилен процес, определен въз основа на анатомичните критерии, но с
клинични данни, суспектни за далечни метастази или регионални метастази в лимфните възли,
диагностицирани чрез биопсия или PET-CT. Тук се включват и нивата на туморния маркер CA 19-9
над 500 U/ml, които установихме като прогностичен фактор и при извършеното от нас проучване.
Факторите от страна на пациента включват случаите с потенциално резектабилно заболяване въз
основа на анатомичните и биологичните критерии, но с ECOG статус от 2 или повече.
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Определянето на borderline тумор изисква наличието на едно или повече положителни измерения
(например, А, В, C, AB, AC, BC или ABC). [4]
Факторите, свързани с пациента (ECOG и имунонутрициален статус), безспорно са от
изключителна важност при вземане на решение за пристъпване към резекция или химиотерапия,
защото са свързани с развитие на непоносимост към неоадювантната терапия или увеличена
следоперативна заболеваемост/смъртност и общо лоша прогноза. Според последната модификация
на TNM класификацията, публикувана през 2017 г., ECOG статусът (PS) е значим прогностичен
фактор за пациентите с РП, но въпреки това PS не е включен в класификацията на този етап. [7]
Тези данни се потвърждават и от няколко скорошни изследвания. [7,9] Според проучването на
Hayasaki et al., публикувано през 2018 г., медианната преживяемост при резектабилните пациенти с
PS 0-1 е значимо по-висока спрямо пациентите с PS >2, съответно 37 срещу 9,4 месеца. Същата
зависимост се забелязва и при пациентите с локално авансирал процес, подложени на хирургична
намеса и химиотерапия – медианна преживяемост 20,8 месеца при PS 0-1 срещу 8,2 месеца при PS
2-3.[7] Затова при пациенти с PS >2, при които туморът се смята за резектабилен, е уместно
временно отлагане на оперативното лечение с оглед стабилизиране на състоянието чрез
рехабилитация и подобряване на имунния и хранителен статус. [7]
Както бе споменато, един от основните прогностични фактори за преживяемостта е статусът на
резекционните линии (R0, R1 или R2). Според International Study Group of Pancreatic Surgery
(ISGPS), за да се определи радикалността на оперативна намеса, е необходимо изследване на 7
резекционни линии – предна, задна, медиална, периадвентициална тъкан около горната
мезентериална артерия, панкреаса в областта на транссекцията, хепатохоледоха и тънкото черво.
[10] Тези препоръки обаче не са стандартно възприети в различните страни и не винаги се
изследват тези 7 линии [11], което повдига въпроса дали стадираната като R0 резекция е реално R0.
Друг проблем е липсата на стандартизация по отношение дефинирането на R1 позитивни
резекционни линии. UICC определя R1 като микроскопски резидуален тумор, без да се уточнява
допълнително вида на резекционната линия (от транссекция или дисекция) или начин на
разпространение на туморните клетки (пряко или непряко). В Европа и Япония наличието на
туморните клетки <1 mm от резекционната линия обикновено се счита за R1 резекция, докато в
САЩ резекцията се смята за непълна (R1), само когато са туморни клетки се наблюдават
непосредствено в резекционната линия. Консенсус по отношение на наличието на индиректна
инвазия на протежние <1 мм от резекционната линия (дължаща се периневрална или в лимфни
съдове инвазия) и определянето на R статуса също липсва.[6,11] Поради тези причини резултатите
от сравняването на зависимостта R0/R1 статус и преживяемост от различните проучвания са твърде
хетерогенни.[6] Проучването на Strobel et al., 2017 г. сред 561 пациенти потвърждава значението на
различната дефиниция на R1 статуса. Получените резултати показават, че при сравняването на R0,
R1 (<1 mm) и R1 (директна инвазия) резекциите медианната преживяемост се различават значимо –
съответно 41.6 месеца, 27.5 месеца и 23.4 месеца. Същата зависимост се наблюдава и при 5годишната преживяемост – 37.7%, 30.1% и 20.3% (р < 0.0001).[6]
Въпреки това на фона на подобрените възможности за адювантна химиотерапия, проучванията
през последните години показават подобряване на дългосрочните резултати, дори при постигане на
R1 резекция при сравняване с пациентите с нерезектабилен РП. [7,12,13,14,15,16] При R2 резекция
преживяемостта е сходна с тази при неоперираните или подложени само на палиативна намеса
болни, поради което R2 резекциите трябва да се избягват. [7,12] Резултатите от проведеното от нас
изследване също потвърждава тези зависимости. Според проучване на Torgeson A et al. от 2018 г.
сред 44 852 пациенти с РП медианната преживяемост на неоперираните пациенти е 10,3 месеца, в
сравнение с 19.7 месеца за R0 (р <0.001), 14,3 месеца за R1 (р <0,001) и 9,8 месеца (р = 0,07) за R2
резекции.[12] Същите автори изследват и ролята на неоадюватната химиорадиотерапия, която се
оказва особено ефективна при borderline туморите (III стадий). Неоадювантната терапия е свързана
с подобрени резултати (медианна преживяемост 23.2 месеца) в сравнение с адювантната терапия
(медианна преживяемост 21.5 месеци) при пациенти с R0 резекционни линии и с еквивалентни
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резултати (медианна преживяемост 17,6 месеца) при съпоставяне с адювантното лечение (медианна
преживяемост 16,8 месеца) при болни с R1 резекция. Преживяемостта на пациентите с III стадий на
РП, подложени на неоадювантна терапия, но с положителни резекционни линии (19.8 месеца) е
сходна с тази на пациентите след R0 резекция и адювантна терапия (18.4 месеца, р = 1.00).
Увеличен процент на постигнати R0 резекции е наблюдаван при извършване на неоадювантно
лечение (88% срещу 81%, р <0,001), като разликата е особено отчетлива при пациентите с III
стадий на РП (85% срещу 59%, р <0.001).[12] Проблем остават пациентите, при които не се
наблюдава ефект от неоадювантната химиотерапия, но в същото време са рискови за постигане на
нерадикална резекция, както и болните, при които се наблюдава прогресиране на заболяването на
фона на терапията и съответно губят възможността на извършване на резекция, макар и не R0.
Затова интерес представляват провеждащите се в момента 2 големи проспективни рандомизирани
проучвания върху ролята и стандартизираното приложение на неоадювантната химиорадиотерапия,
чиито резултати предстои да бъдат публикувани следващите години.[17,18]
Както бе споменато, пациентите с РП имат далечни метастази още при диагностицирането си в
около 50% от случаите. Стандартният подход при тези болни до момента не вклюва пристъпването
към резекция поради данните от литературата за сходна преживяемост с тази на пациентите,
подложени на палиативна намеса и химиотерапия.[19] Въпреки това, през последните години
няколко проучвания, включително проведеното от нас, показват подобрена преживямост при
пациентите, при които е постигната R0/R1 резекция и е извършена чернодробна резекция на
метастазите.[20,21] Тези резултати могат да се обяснят с индивидуализирания подход на лечение и
взимането на решение за операция при съпоставянето на трите критерия за дефиниране на
резектабилност, както и с добрия отговор на химиорадиотерапията, която е започната като
палиативна. За момента публикуваните статии по въпроса включват твърде малък брой пациенти,
поради което са необходими допълнителни мултиинституционални рандомизирани проучвания за
пълно очертаване на потенциалната терапевтична полза и индикациите за чернодробна резекция в
модерното интердисциплинарно лечение на РП. [21]
Заключение: Агресивната хирургична стратегия и прецизното стадиране са свързани с повишаване
на резектабилността, която е основният прогностичен фактор на преживяемостта. Благоприятното
влияние на резекциите при случаите с R1 линии вероятно се дължи и на развитието на прилаганата
химиотерапия, но еднозначна оценка би могла да се направи само при стандартизиране на
критериите за R0 и R1 граници.
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1.10 БИЛИАРНА ХИПЕРТЕНЗИЯ ПРИ ЖЛЪЧНО КАМЕННА БОЛЕСТ.
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
Б.Петров. Г.Хаджиев. П.Петров.
Клиника по обща и коремна хирургия УМБАЛ „Софиямед“ - София

Въведение:
Жлъчно-каменната болест (ЖКБ) засяга милиони хора. За Европа и САЩ са 8% -15% мъже
и 20% -25% жени. В България, по литературни данни, от посоченото заболяване боледуват между
28% до 32% от лицата над 50 години (1). При 20% калкулозният холецистит се комбинира с
холедохолитиаза, която има асимптоматична клиника при ½ от пациентите. Приблизително 21% от
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пациентите с камъни в жлъчния мехур имат и съпътстваща калкулоза в ОЖК към момента на
операцията (2, 3, 4). Синдромът на Мирици се среща в границите 0,3% до 3% от общата патология
на ЖКБ (5, 6, 7). Тези усложнени форми протичат с различна по степен билиарна хипертензия в
52.3% - 85% и с холангит в 23.6% - 46.4%. Голямото многообразие на изследвания и технологии
прилагани от съвременната медицина не успяват да отговорят на два основни въпроса: как да
диагностицираме формите на ЖКБ протичащи с билиарна хипертензия и кой метод да се приложи
за лечението им, след като бъдат диагностицирани.
Билиарното дърво е деликатна структура, което затруднява както диагностиката, така и
възможностите за оперативна интервенция. Прилаганите до момента - УЗД, КАТ и ЯМР не винаги
успяват да диагностицират патологията, което изисква инвазивна диагностика (ЕРХПГ или ПТХ).
Интраоперативното прилагане на директна фибро-холедохоскопията за диагностика и лечение на
ЖКБ протичаща с билиарна хипертензия се характеризира с висока степен на техническа сложност
и добри резултати. При оперативното лечение на формите с билиарна хипертензия няма утвърден
рационален хирургичен мини-инвазивен метод на лечение.
Нерешените въпроси по отношение на диагностиката и лечението на усложнените форми на
ЖКБ, протичащи с билиарна хипертензия, я превръщат в един от най-важните проблеми пред
съвременната медицина.
Цел и задачи:
Да се изведе алгоритъм за диагностиката на усложнените форми на ЖКБ водещи до
билиарна хипертензия (холедохолитиаза, синдром на Мирици, склероза на папила Фатери). Да се
оценят възможностите на ендоскопските и оперативни методи за ликвидиране на билиарната
хипертензия.
Материали и методи:
Проучването включва пациенти с ЖКБ за период от 10г – общо 4616 болни на възраст от 12
г. до 94 г. От тях мъже 1313 ( 28,4% ) и жени 3303 ( 71,5% ), в съотношение жени/мъже 2,5/1.
Неусложнените форми на ЖКБ са 3149 болни (68,2% ), а усложнени са 1467 болни (31,8%).
Пациентите с усложнените форми на ЖКБ - 1467 се разделят на две основни части, протичащи без
билиарна хипертензия са 852 болни (18,5%) и с билиарна хипертензия са 615 болни. (13,4%). За
целия период лапароскопски оперираните пациенти със ЖКБ са 3932 ( 85 % ), а конвенционално
оперираните са 684 (15% ). Съотношение между двата пола, жени към мъже е 1,4:1 при пациенти с
ЖКБ, протичщи с билиарна хитертенсия. От тях болните на възраст до 20 г. представляват 0,81% от
случаите, тези от 21 до 30 г. – 2,6 %, от 31 до 40 г. – 5,4 %, от 41 до 50 г. – 8,9 %, от 51 до 60 г. –
16 %, от 61 до 70 – 27,3 %, от 71 до 80г. 28,1 % и над 80 г. – 10,7 %. От представените данни е
видно, че пациентите между 71-80 години са най-засегнатата от ЖКБ с билиарна хипертензия като
възрастова група, докато заболяването е с относително ниска честота при млади пациенти. От
хоспитализираните в клиниката пациенти, с диагноза ЖКБ с билиарна хипертензия, с болка са 527
(86 %), с иктер са 405 (66%),а с фебрилитет - 65(11 %). При 43% (266 пациента) са били проявени
повече от 1 симптом. При пациентите бяха приложени пълни параклинични и образни изследвания
предоперативно, при някои от тях се проведоха и допълнителни изследвания интра и
следоперативно. Предоперативно са извършени – ехография (100%), ЕРХПГ (35%), КАТ (10%) и
ЯМР (0,7%). Интраоперативно са извършени – холедохоскопия и/или холангиография.
Следоперативно, част пациентите бяха проследени посредством абдоминална ехография, а на тези с
външен билиарен дренаж рутинно беше извършвана следоперативна прездренажна холангиография
преди дехоспитализацията и/или преди отстраняването на дренажа. При клинични данни,
суспектни за резидуална литиаза на холедоха, в следоперативния период беше провеждана ЕРХПГ.
При вички пациенти с ЖКБ и билиарна хипертензия бе проведено оперативно лечение. Приложени
оперативни техники при пациентите с ЖКБ и билиарна хипертензия, лапароскопски оперирани са
162 ( 26,34 %), а конвенционално 453 ( 73,66 %). На лапароскопска експлорация на жлъчните
пътища с помощта на холедохоскоп са били подложени 39 пациенти, а при 123 ЕРХПГ е била метод
за разрешаване на холедохолитиазата, последван от семпла лапароскопска холецистектомия.
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Резултати:
От демографския анализ на пациентите се установява относително по-високия дял на
женския пол при почти всички изследвани групи, но това различие е по-изразено в групата
оперирани лапароскопски. Това е валидно както в групата на семплите холецистектомии (27,64%
мъже и 72,36% жени), така и при пациентите с експлорация на жлъчните пътища (14,25% мъже и
64,10% жени). Прави впечатление и фактът, че пациенти с повече коморбидности и по-висок клас
по ASA по-често биват подлагани на конвенционална хирургия, което вероятно се свързва с
наличието на противопоказания от страна на общия статус, за провеждането на лапароскопско
лечение. Например само 2,56% от пациентите подложени на лапароскопската експлорация на
жлъчните пътища са класифицирани като ASA IV, докато при отворените експлорации на жлъчното
дърво честотата на тези пациенти е 22,72%.
Анализът на лабораторните показатели при пациентите, подложени на лапароскопска или
отворена хирургия, не показаха значими различия по отношение на този показател, но при
сравняване на маркерите на чернодробната функция и холестазните маркери на пациентите,
подложени в последствие на експлорация на жлъчните пътища и такива, при които е извършена
Средни стойности на ГГТ и Алкална фосфатаза при пациентите с билиарна хипертензия, според вида на
приложената терапевтична тактика
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холецистектомия след ERCP се наблюдават значими разлики. Фиг.1.
Фиг. 1: Средни стойности на ГГТ и Алкална фосфатаза при пациентите с билиарна хипертензия, според
вида на приложената терапевтична тактика.
Таблица 1: Сравняват се резултатите от предоперативните изследвания на пациентите в групите,
оперирани конвенционално и лапароскопски, в зависимост от вида на интервенцията.

Холецистектомии след ERCP

Операции върху жлъчните
пътища

Конвенционални Лапароскопски

Конвенционални Лапароскопски

Общ билирубин 55
Дир. Билирубин 34
Лабораторни
АСАТ
174
резултати
АЛАТ
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ГГТ

390

49
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170
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Амилаза

242

51

67

111

Абдоминална Размер
ехография
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Единичен
конкремент

1
(25,00%)

71
(57,72%)

15
(23,08%)

15
(53,57%)
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Анализът на продължителността на оперативните интервенции показва, че когато се касае
за извършването на семпла холецистектомия след ERCP, лапароскопската операция е значително
по-кратка, като разликата е статистически значима (p=0,002324). На този етап лапароскопската
експлорация на жлъчните пътища обаче все още отстъпва на конвенционалната по показателя
„продължителност на интервенцията―(p=0,000042). Това до голяма степен се обяснява с кривата на
обучение при лапароскопската хирургия и с обхващането в настоящето изследване на началните
етапи от тази крива. С течение на времето и натрупване на опит се наблюдава и редуциране на
продължителността на лапароскопските експлорации на жлъчните пътища, като този показател
постепенно се доближава до този при конвенционалната хирургия. (табл. 2)
Табл. 2: Средна продължителност на операциите при пациентите, оперирани конвенционално или
лапароскопски, в зависимост от вида на интервенцията.

Холецистектомии след ERCP

Продължителност
на
операцията при пациентите, Конвенционални Лапароскопски
оперирани лапароскопски или
81,2
55,4
конвенционално
мин.
мин.
P=0,002324

Операции върху жлъчните
пътища
Конвенционални Лапароскопски

108,0
мин.

151,4
мин.

P=0,000042

При анализа на данните за протичане на болничния процес, категорично личат по-кратките
срокове на полежаване следоперативно, както в стационара и отделенията по Анестезиология и
реанимация, така и общия болничен престой. Тези разлики са статистически значими за всяка една
от категориите (табл.3). Това потвърждава и резултатите от литературните данни, като
лапароскопското лечение има предимството на по-благоприятното и краткосрочно следоперативно
протичане на болничния процес.
Табл. 3: Протичане на болничния процес при пациентите, оперирани конвенционално или
лапароскопски, в зависимост от вида на интервенцията.
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Протичане
на
болничния
Операции върху жлъчните
Холецистектомии след ERCP
процес
при
пациентите,
пътища
оперирани
конвенционално
Конвенционални Лапароскопски Конвенционални Лапароскопски
или лапароскопски
5,8 дни

Следоперативен период

2,8 дни

9,7 дни

P<0,00001
0,7 дни

Престой в КАРИЛ

P<0,0001

0,1 дни

P=0,000753
6,4 дни

Престой в стационара

3,5 дни

7,8 дни

3,6 дни

0бр.

0,8 дни

9,9 дни

4,3 дни

P<0,00001

P<0,00001

Реоперации

1,9 дни

P=0,019004

P<0,00001

Общ болничен престой

4,4 дни

11,7 дни

5,3 дни

P<0,00001
2бр.

15 бр.

0бр

Протичане на болничния процес при пациентите с
холецистектомия след ERCP
Общ болничен престой

3,6

Престой в стационара

3,5

7,8
6,4

Лапароскопски оперирани

0,1
0,7

Престой в КАРИЛ

Конвенционално оперирани
2,8

Следоперативен престой
0

2

5,8

4

6

8

10

Протичане на болничния процес при пациентите с хирургична
експлорация на жлъчните пътища
5,3

Общ болничен престой

11,7

4,3

Престой в стационара

9,9

Лапароскопски оперирани

0,8
1,9

Престой в КАРИЛ

Конвенционално оперирани
4,4

Следоперативен престой
0

2

4

6

9,7
8

10

12

14

В разгледаната група от 615 пациенти сме наблюдавали общо 174 (28,29%) усложнения с
разнообразен характер. 157 (25,53%) от тях са били леки, като са овладени интраоперативно или
чрез неоперативни методи в следоперативния период, а 17 (2,89%) са били тежки, изискващи
повторна оперативна намеса. Смъртността е 0,8% - 5 смъртни случая за разгледания десетгодишен
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период. В групата на семплите холецистектомии сме отчели 25,00% (25,00% леки и 0,00% тежки)
усложнения за конвенционалната група и 15,45% за лапароскопската група пациенти (13,82 % леки
и 1,63% тежки). Що се отнася за групата пациенти с експлорация на жлъчните пътища, при
конвенционално оперираните пациенти сме наблюдавали 32,29% на усложненията (28,95% леки и
3,34% тежки усложнения), а при оперираните лапароскопски този процент е 23,07% (23,07% леки и
0,00% тежки усложнения).
В изследваната гупа пациенти са наблюдавани 38 (5,36%) интраоперативни усложнения.
Най-често усложнения, като се изключи групата на семплата отворена холецистектомия, е
интраоперативното кървене, като неговата честота е сходна в останалите три групи. Лезия на кух
коремен орган, е наблюдавана с най-висока честота - 5.1 %, (2 случая) при пациентите с
лапароскопска експлорация на жлъчните пътища. Лезия на жлъчните пътища е отчетена при 2
случая (1,6%) от пациентите с лапароскопска холецистектомия и при 1 случай (2.6%) от
пациентите, подложени на лапароскопска експлорация на жлъчните пътища.
Най-честите следоперативни усложнения в нашата серия са раневите усложнения, като
честотата им е най-висока при пациентите, подложени на конвенционална хирургия на жлъчните
пътища – 12,4%. Следващи по честота са анастомозните усложнения – 5,6 %, които отново
принадлежат към същата група пациенти. Наличието на билиарен теч поради нарушаване
херметичността на билиарното дърво, без наличие на билио-дигестивна анастомоза, е наблюдавано
при 5,1 % (2 случая) в групата с лапароскопска експлорация на жлъчните пътища и при 3,6 % (16
случая) в групата, подложена на отворена операция върху жлъчните пътища. Развитие на билиарен
перитонит в следоперативни период е наблюдавано в 1,79% от всички пациенти, като най-голям дял
имат тези, подложени на отворена операция върху жлъчните пътища. При 3 случая на пациенти,
лекувани с ендоскопска процедура и последваща лапароскопска холецистектомия, сме установили
перзистиране на обструкцията и билиарната хипертензия и в следоперативния период. В тези
случаи най-често сме прибягвали до следоперативна ERCP и PST.
Методи за овладяване на усложненията. При лапароскопската хирургия конверсията към
отворен способ е метод за интраоперативно разрешаване на 15,75% от усложненията в групата на
лапароскопската холецистектомия след ERCP и на 22,22% от тези, възникнали в групата на
лапароскопската експлорация на жлъчните пътища. В цялата серия пациенти чрез реоперация са
лекувани 9,66% от възникналите усложнения, като в групите на конвенционалната холецистектомия
и лапароскопската експлорация на жлъчните пътища не са извършвани реоперации. От
наблюдаваните 174 различни усложнения, 144 (83,24%) са лекувани с консервативни методи.
Честотата на резидуалните и първичните конкременти след конвенционална (КХ) или
лапароскопска холецистектомия (ЛХ) е 2–5% и 5–15% след експлорация на общия жлъчен канал
(ЕОЖК) [8]. Най-честата причина за наличие на пропусната холедохолитиаза след проведена
оперативна експлорация на холедоха са многобройните конкременти, плътно импактирани в
холедоха, както наличието на литиаза на чернодробните канали, особено в интрахепаталните им
участъци, тоест случаите на „комплицирана холедохолитиаза―.
При пациентите, подложени на отворена или лапароскопска експлорация на жлъчните
пътища, при които операцията е завършила с поставяне на Т-дрен, 1 месец следоперативно беше
проведена прездренажна холангиография. При 13 (11,93%) пациента от оперираните по отворен
способ 109 са намерени данни за резидуална литиаза. В групата на лапароскопските експлорации
на жлъчните пътища, месец след операцията сме отчели 3 (8,82%) случая на резидуални
конкременти от проведената прездренажна холангиография.
Не разкрихме статистически значима разлика в честотата на резидуалната холедохолитиаза
при пациентите с отворена и лапароскопска експлорация на жлъчните пътища (p=0,587) (табл 4.)

Честота на резидуалната
холедохолитиаза след
експлорация на жлъчните

Отворена експлорация на
жлъчните пътища с Т-дрен

Лапароскопска експлорация
на жлъчните пътища с Т -
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пътища

дрен

Брой пациенти

13

3

Процентно

11,93%

8,82%
P = 0,587

Табл 4. Сравнение в честотата на резидуалната холедохолитиаза след отворена или лапароскопска
експлорация на жлъчните пътища.

Дискусия:
Пациентите с билиарна хипертензия на базата на ЖКБ, при които обструкцията е разрешена
посредством ендоскопските методи и в последствие са претърпели семпла лапароскопска
холецистектомия, показват най-благоприятни резултати по отношение на протичането на болничния
процес. Средният болничен престой при тях е 3,7 дни, докато при тези при които ERCP не успява
да се справи с причината за обструкцията и биват подложени на хирургия на жлъчните пътища,
този срок е 8,6 дни. Разликата между двете групи пациенти е статистически значима – p<0.0001. В
тази група, обаче попадат пациенти със среден размер на конкрементите 8,7 мм и среден размер на
холедоха 11,6 мм, а при пациентите при които ERCP не е постигнала екстракция на конкрементите
техният среден диаметър е бил – 17,7 мм, а средният диаметър на холедоха е бил 17,4 мм.
Лабораторните показатели също са показали по-високо степенна холестаза. Тези данни корелират с
наличието на „комплицирана холедохолитиаза―при пациентите, при които ERCP не е постигнала
дезобструкция на общия жлъчен канал.
Хирургично лечение на билиарната хипертензия при ЖКБ. Показанията за провеждане на
конвенционална операция, до голяма степен съвпадат с относителните и абсолютните
противопоказания за лапароскопско лечение: сърдечно-съдова дисфункция; невъзможност за
толериране на пневмоперитонеума; тежка коагулопатия, която не може да се коригира
предоперативно; множество предходни интервенции, особено в същата зона; придружаваща
патология, изискваща лапаротомия; наличие на чревна обструкция със силна дилатация на чревните
бримки; наличие на дифузен перитонит; липса на подготвен екип и инструментариум за
провеждане на лапароскопско лечение.
Отворената експлорация на жлъчните пътища (ОЕЖП) при пациентите с ЖКБ е обвързана с
по-висок риск от усложнения (32,29% за ОЕЖП срещу 23,07% за ЛЕЖП), както по отношение на
леките (28,95% за ОЕЖП срещу 23,07%за ЛЕЖП), така и на по-тежките интра- и следоперативни
усложнения (3,34% за ОЕЖП срещу 0,00% за ЛЕЖП). Водещите по честота хирургични
усложнения, при изследваната от нас серия пациени са тези от страна на оперативната рана.
Освен по-ниския дял на усложнения, пациентите оперирани по лапароскопски способ имат
по-кратък болничен престой (11,7 дни при ОЕЖП срещу 5,3 дни при ЛЕЖП), по- кратък престой в
отделенията по анестезиология, реанимация и интензивно лечение (1,9дни при ОЕЖП срещу 0,8
дни при ЛЕЖП), както и по-кратък следоперативен болничен престой (9,7дни при ОЕЖП срещу 4,4
дни при ЛЕЖП), като разликите са статистически значими.
По отношение на радикалността на лечението, лапароскопската експлорация на жлъчните
пътища и екстракция на конкрементите, не отстъпва на отвореното лечение. При проведените месец
следоперативно прездренажни холангиографии, данни за резидуална литиаза сме намерили при 11,
93% от оперираните по отворен способ и при 8,82% от тези, лекувани лапароскопски. Липсва
статистически значима разлика между двете кохорти (p=0,587). Честотата на наблюдаваните от нас
резидуални холедохолитиази, е в рамките на наблюдаваната и от други автори (5-15%) (8).
Значителната честота на рецидивите на холедохолитиазата след хирургично лечение е
причината в миналото да се е прибягвало много често до конструиране на билио-дигестивни
анастомози, като мярка за редуциране на тази честота, въпреки че процедурата е била обременена с
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немалка честота на ранни и късни усложнения.
Днес възможността за ендоскопско лечение дава възможност за неоперативно разрешаване на
резидуалната холедохолитиаза в 85-90% от случаите (8,9,10). Пациентите, нуждаещи се от повторна
оперативна интервенция по повод на холедохолитиаза от една страна са малко на брой, а от друга
биха могли да бъдат подложени на нова лапароскопска операция.
Макар че лечението на ЖКБ с билиарна хипертензия може да изисква многоетапен подход
до отстраняване на всички конкременти, тенденцията е тези етапи да бъдат извършвани чрез
интервенционални и мини-инвазивни процедури, всяка от които да е максимално щадяща, с кратки
сокове на възстановяване и нисък дял на усложнения, и не на последно място, с добри далечни
резултати по отношение на запазване на физиологията на билиарното дърво.
Заключение:
При пациенти с ЖКБ, абдоминалната ехография и лабораторната диагностика са методите
за начално прецизиране на пациентите с висок риск за холедохолитиаза и билиарна хипертензия.
Тези пациенти следва да се подложат на последваща образна или интервенционална диагностика.
Когато броят и размерът на конкрементите го позволяват, ендоскопската екстракция с последваща
лапароскопска холецистектомия осигурява най-благоприятното протичане на заболяването. Когато
се налага хирургична експлорация на жлъчните пътища, лапароскопската експлорация с помощта
на холедохоскоп, позволява скъсяване на болничния престой, без да е обременена с по-висок
процент на рецидиви или следоперативни усложнения.
1.
2.

Библиография:

Димитрова В.-„Холелитиазата днес‖ ; Лекарска пректика; бр 3, 2005г.
Menezes N, Marson LP, debeaux AC, Muir IM, Auld CD. Prospective analysis of a scoring system to predict
choledocholithiasis.Br J Surg.2000;87:1176–1181.
3. Videhult P, Sandblom G, Rasmussen IC. How reliable is intraoperative cholangiography as a method for
detecting common bile duct stones? : A prospective population-based study on 1171 patients.Surg
Endosc.2009;23:304–312.
4. Borzellino G, Rodella L, Saladino E, Catalano F, Politi L, Minicozzi A, Cordiano C. Treatment for retained
[corrected] common bile duct stones during laparoscopic cholecystectomy: the rendezvous technique.Arch
Surg.2010;145:1145–1149.
5. Lai EC, Lau WY: Mirizzi syndrome: history, present and future development. ANZ J Surg, 2006; 76(4):251257.
6. Mirizzi PL: Sindrome del conducto hepatico. J Int Chir, 1948; 8:731-732.
7. Н. Пенков: Синдром на Mirizzi // Хирургия, 2003.
8. Blumgart LH (2007) Surgery of the liver, biliary tract and pancreas, IV edn, vol 1. Saunders Elsevier.
9. Baron TH, Petersen BT, Mergener K et al (2006) Quality indicators for endoscopic retrograde
cholangiopancreatography. Am J Gastroenterol 101:892-897.
10. Chang WH, Chu CH, Wang TE et al (2005) Outcome of simple use of mechanical lithotripsy of difficult
common bile duct stones. World J Gastroenterol 11:593-596 .

68

1.11 ЯТРОГЕННИ ЛЕЗИИ НА ЕКСТРАХЕПАТАЛНИТЕ ЖЛЪЧНИ
ПЪТИЩА - КАКВО Е ОБЩОТО И РАЗЛИЧНОТО МЕЖДУ
ТЕОРИЯТА И РЕАЛНОСТТА?

К.Драганов1, П.Карагьозов2, А.Петреска1, Д. Русенов1, А.Тишков2, В.Маринов1, Д.Пенчев1,
Н.Кътев1, Л.Ел-Тал1, С.Лавчев1, Г.Ченгалова1, Р.Гайдарски1
1
Клиника по чернодробна, жлъчна, панкреатична и обща хирургия
2
Отделение по интервенционална гастроентерология, Втора вътрешна клиника
Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда, София
Ключови думи: екстрахепатални жлъчни пътища; ятрогенна лезия на жлъчните канали;
ендоскопска ретроградна холангио-панкреатография; билио-дигестивна анастомоза
Въведение: Ятрогенните лезии (ЯЛ) на екстрахепаталните жлъчни пътища (ЕХЖП) са сравнително
рядко (0.1-0.5%), но сериозно усложнение след конвенционална и най-вече след лапароскопска
холецистектомия поради неблагоприятната прогноза при голям процент от тези случаи - развитие
на рецидивиращи холангити и биларна цироза.
Цел: Споделяне на собствен опит в диагностиката и лечението на пациенти с ЯЛ на ЕХЖП в
относително голяма за нашата практика серия.
Материал и методи: Обект на ретроспективно проучване бяха 27 случая с ЯЛ на ЕХЖП,
третирани в нашата институция между 2009 и март, 2018 год. Всички те бяха с билирагия и/или с
тотално прекъсване/клипсиране на хепатико-холедоха (механичен иктер), т.е. не включихме
случаите на стеноза, третирана само с ендоскопска ретроградна холангио-панкреатография
(ЕРХПГ) и стент. Събрахме информация относно генезата на лезията, времето на установяване
(интра-/постоперативно), проявите (външна билирагия, билиом или абсцес, механичен иктер),
тежестта, поведението според типа на увредата по Strasberg, ранните и късните резултати. Шест ЯЛ
бяха усложнения при наши операции. Две от тях разпознахме интраоперативно и извършихме
конверсия с билио-дигестивна анастомоза. В другите 4 случая се касаеше за ниско дебитна
билирагия (лезия на канал на Luschka или дясно-дорзален секторен канал), овладяна с ЕРХПГ и
стент в ЕХЖП. Останалите 21 болни бяха насочени от други заведения между 3. и 42.
постоперативен ден. Именно те представляваха сериозно предизвикателство – всяка оперативна
намеса беше уникална.
Резултати: Не сме регистрирали ранен следоперативен морталитет, а специфични усложнения
настъпиха при 4 болни. Нямаше компликации, наложили реоперация. Рецидивиращи холангити
установихме при 3 пациенти, но в нито един случай до момента няма диагностицирана билиарна
цироза.
Обсъждане: С широкото навлизане в практиката на интервенционалните процедури (ЕРХПГ)
голяма част от ЯЛ на ЕХЖП, най-вече ниско дебитните билирагии и стенозите се решават
ендоскопски. Но не са малко и случаите, налагащи отворена хирургична реконструкция.
Съществуват множеството класификации, но нито една от тях не може да опише съвсем точно
находката при лапаротомията, експлорацията и реконструкция. Често при тези увреди е налице
засягане и на други стркутури, различни от ЕХЖП, което допълнително усложнява хирургичната
интервенция.
Заключение: Всяка ЯЛ на ЕХЖП е с много по-благоприятна прогноза, ако е установена
интраоперативно. Операцията на „чист―терен (без инфламаторно-адхезивни промени) е важна
предпоставка за благоприятен ранен и късен резултат. Всички пациенти с късно диагностицирана
билиарна увреда е редно да се насочват към специализирани центрове, с възможност за извършване
на ЕРХПГ и с достатъчно богат опит в хепа-билиарната хирургия.
Ключови думи: екстрахепатални жлъчни пътища; ятрогенна лезия на жлъчните канали;
ендоскопска ретроградна холангио-панкреатография; билио-дигестивна анастомоза
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Въведение
Ятрогенните лезии (ЯЛ) на екстрахепаталните жлъчни пътища (ЕХЖП) имат различна клинична,
лабораторна и инструментална характеристика в зависимост от механизма на предизвикване,
топиката и вида им, времето на разпознаване, респ. на изява. По данни на различни автори ЯЛ на
ЕХЖП категорично са приоритет на лапароскопската холецистектомия (ЛХ) и честотата им варира
от 0.1% до 0.6% [1,3,4,12,29,30,31,33]. Този широк диапазон може да се обясни от факта, че някои „ниско
дебитни― билирагии преустановяват спонтанно, не се разпознават, респ. не се отчитат като
усложнение. Често и неинфектираните билиоми, както и късните стриктури водят пациента при
друг специалист в друго лечебно заведение и също убягват на статистиката.
Днес голяма част от ЯЛ на ЕХЖП се третират ендоскопски – папилосфинктеротомия с/без
билиарно стентиране или назобилиарен дренаж [10,15,22]. Но неефективността или техническата
невъзможност за ендоскопия налагат хирургични намеси, които се характеризират с висок
морбидитет и морталитет и не добри далечни резултати – рецидивиращи холангити и билиарна
цироза [9,20,21,38].
Цел на проучването
Споделяне на собствен опит в диагностиката и лечението на пациенти с ЯЛ на ЕХЖП в
относително голяма за българската практика серия.
Материал и методи
Обект на ретроспективно едноцентрово проучване бяха 27 случая с ЯЛ на ЕХЖП след ЛХ,
диагностицирани и лекувани оперативно в Клиниката по чернодробно-жлъчна, панкреатична и
обща хирургия, Аджибадем Сити Клиник МБАЛ „Токуда―между 2009 и 2017 год. Всички те бяха с
билирагия и/или механичен иктер, т.е. третирани в ранния следоперативен период. В бройката от
27 пациенти не са включени тези със стеноза (латерално клипсиране, исхемия с фиброза, външна
компресия от гранулом тип „чуждо тяло―
), установена в късния следоперативен период и лекувана
единствено и само интервенционално и/или с билио-дигестивна анастомоза.
Цялата серия от 27 пациенти разделихме в две групи: I група – 6 случая на наши усложнения; II
група – 21 болни, оперирани другаде и реферирани към нашата институция.
Събрахме информация в следните аспекти: (1) генезата на лезията – липса на клипс или отпадане
на клипс на d.cysticus или аберантен канал, клипсиране с/без прерязване, тотална екстирпация на
сегмент („изрязване―
), придружаваща съдова увреда; (2) време на установяване - интра- или
постоперативно; (3) клинични прояви и лабораторна констелация - както при хоспитализацията
(билирагия и/или иктер), така и в късния следоперативен период (стеноза след извършена
реконструктивна интервенция с рецидивиращ холангит); (4) ERCP-данните –като диагностичен и
като лечебен метод; (5) данните от други образни методи – КАТ и мангитно-резонансна холангиопанкреатография); (6) методът на хирургично лечение – вид реконструкция?
За определяне на типа на лезията използвахме красификацията на Strasberg (фиг.1).

Фиг. 1. Класификация на Strasberg за ЯЛ на ЕХЖП
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(от Strasberg SM, Hertl M, Soper NJ. An analysis of the problem of biliary injury during laparoscopic
cholecystectomy. J Am Coll Surg 1995)

Type А – билирагия от d.cysticus или от аберантен канал в ложето (Luschka); Type В – Частично
прекъсване на билиарното дърво, най-често аберантен десен канал; Type С – Билирагия от
аберантен десен хепатален канал при клипсирано/лигирано вливане към d.heрaticus communis; Type
D – латерално разкъсване (лацерация) на хепатико-холедоха без прекъсване на континуитета; Type
Е – Цялостно прекъсване на билиарната система със „загуба на структура―(т.нар. „екстирпиран
хепатико-холедох―) или стеноза до пълна непроходимост (практически този Тип Е повтаря
класификацията на Bismuth – Corllette)
В I група включихме 6 ЯЛ на ЕХЖП, които бяха наши усложнения (0.1% от всички ЛХЕ).
При две от тях се касаеше за тотално прекъсване на хепатико-холедоха, без екстирпация на
сегмент. Тези две лезии разпознахме интраоперативно и извършихме конверсия с една билиобилиарна и една билио-дигестивна анастомоза – хепатико-йеюностомия на изолирана бримка по
Bismuth-Hepp. И двете реконструкции бяха протектирани поради техен общ хепатален проток (<
4mm в диам.), съответно с Kehr-дренаж и външен билиарен дренаж, изведен по Witzel на
отводящата чревна бримка.
В другите 4 случая се касаеше за ниско дебитна билирагия, резултат на лезия на канал на
Luschka или малък дясно-дорзален секторен канал (аберантен десен канал), овладяна с ендоскопска
процедура – ERCP, папилосфинктеротомия и стентиране на ЕХЖП, довела до намаляване на
дебита на билирагията и в края прекратяване.
Останалите 21 пациенти (II група) бяха насочени към клиниката ни от други лечебни
заведения между 3. и 42. постоперативен ден. Всички те бяха с тотално прекъсване на хепатикохоледоха (Type Е1-4 по Strasberg).
Именно те представляваха сериозно хирургично
предизвикателство.
Всички тези 21 болни претърпяха предоперативна ЕРХПГ, доказваща лезията на d.hepaticus
communis и d.choledochus, както и невъзможността за решаване на проблема посредством
стентиране (за това са показани лезиите Type D по Strasberg).
Нито един от тези пациенти не беше добър кандидат за „идеалния вариант― на
реконструкция - било-билиарна анастомоза върху протективен Kehr-дренаж, без тензия между
краниалния и каудалния край. От гледна точка на патогенезата на лезията, респ. хирургичната
тактика, тази група II може да се раздели на 3 подгрупи:
1. „Най-благоприятни―от хирургична гледна точка бяха 10 случая на тотално прекъсване с
клипсиран d.hepaticus communis, без „вентилен механизъм―през аберентен канал от ложето на
мехура, т.е. без билирагия. В резултат билиарната хипертензия беше довела до дилатация на
проксималния сегмент, обикновено с диаметър между 10mm и 16mm. Това от своя страна
улесняваше анастомозирането между широкия общ хепатален канал или левия и десния
чернодробен проток от една страна и йеюнума от друга (процедура на Bismuth-Hepp).
2. Значително по-трудно беше анастомозирането на недилатиран, дори колабирал канал
(диаметър 3.5-6.0 mm), каквато ситуация се наблюдава при прерязан, но не клипсиран хепатикохоледох и/или при комбинацията „клипс + отворен, макар и малък жлъчен канал―(7 случая).
3. Истински „кошмар за хирурга―са случаите на екстирпиран хепатико-холедох високо в
хилуса на дроба, с отворени d.hepaticu dex. et sin. и дори сегментни канали (4 случая), като в един
от тях се касаеше и за лезия на десния клон на v.portae, последващо прошиване и тромбоза, довела
до некроза на десния хемидроб. Самостоятелното анастомозиране на хепаталните канали в хилуса с
йеюнум, дори и с увеличителни очила по-често е „щастливо изключение, отколкото правило―един
(
случай, със самостоятелно протектиране на всеки един от билиарните канали с външен дренаж). В
останалите три случаи извършвахме холангио-хепато-йеюностомия, с контактни дренажи до
анастомозата, както и една хемихепатектомия.
Резултати
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Не сме регистрирали ранен следоперативен морталитет. Специфични усложнения
настъпиха при 4 болни. Трима тях бяха с холангио-хепато-йеюностомия и един с бихепатикойеюностомия – парциална инсуфициенция на анастомозата, с отделяне на жлъчка от контактните
дренажи в количество средно 360 ml/24 часа (120-750ml/24ч.). В тези случаи задържахме
контактния субхепатален дренаж/дренажи до спиране на билирагията, с корекция на нарушенията в
белтъчния и електролитния баланс и широкоспектърен антибиотик за профилактика на холангита.
Нямаше компликации, наложили реоперация.
Рецидивиащи холангити, резултат на стеноза на аностомозата установихме при 3 пациенти,
но в нито един случай до момента няма диагностицирана билиарна цироза. При наблюдаваните от
нас случаи първи тласък на рецидивиращ холангит обикновено настъпва около 4-ия месец, с
рецидиви през 3-7 месеца.
Обсъждане
ЛХ е „златен стандарт―в съвременното лечение на жлъчно-каменната болест по добре
познати причини, но това неминуемо е довело и до увеличаване на честотата на ЯЛ на ЕХЖП
[16,20,21]
. Все още в хирургичната практика съществуват редица проблеми, свързани с уврежданията
на билиарната система.
Общи предпоставки и рискови фактори за възникване на ЯЛ на ЕХЖП
По-често ЯЛ на ЕХЖП се причиняват в центрове с малък/среден обем на дейност [5,20,26,27,41].
Анатомичните вариации в триъгълника на Calot и lig. hepatoduodenale, острото възпаление,
предходните лапаротомии, мъжкият пол и напредналата възраст, липсата на достатъчно
лапароскопски опит и не на последно място стремежът за „завършване на интервенцията
лапароскопски на всяка цена―са основни предпоставки за възникване на увредите [2,7]. По данни от
съвременната литература честота на конверсиите варира между 2-15%, а при остър и/или усложнен
калкулозен холецистит тя достига до 35% [23,35,37,42,43]. Конверсията не трябва да се счита като
„проява на страх―
, липса на достатъчна квалификация и акт на безсилие. Обратно, прекалената
смелост често е тази, която изиграва лоша шега на хирурга с негативни последици най-вече за
болния.
Допълнително в центровете с малък и среден обем за по-кратък, или по-дълъг период от
време хирургичният екип се нагърбва с лечението на пациентите, както консервативно, така и
хирургично – лапаротомия и релапаротомии, опити за сутура с пластично възстановяване върху
Kehr-дренаж или по-сложна реконструкция (билио-дигестивна анастомоза) [11]. Понякога това има
успех, но по-често води до настъпване на „усложнения на усложнението“ – билиом, билиарен
перитонит, сепсис или високостепенен иктер със сериозна хепато-целуларна увреда.
Класификации
Съществуват множество (по литературни данни над 10!) класификации – Bimuth-Corlette,
McMahon, Stewart-Way, Strasberg (най-често използвана), Hannover (най-детайлна), Mattox, GoumaObertrop и Siewert и др. [8,25,34,39,40] Последните две класификации са сравнително „окрупнени―и
лесно приложими от практическа гледна точка. Големият брой е доказателство за липса на
универсалност, т.е. приложимост при всеки конкретен случай. Повечето от познатите ни
класификациите третират типа на лезията, евентуално времето на проява и разпознаване, но
вземането под внимание на двата фактора едновременно създава много сложна схема за
поведението.
Данни от литературата
Не на последно място идва и този проблем. Дори и центрове с голям обем на дейност
публикуват собствени серии от 30-50 случая, рядко повече, което от една страна е относително
голям опит, но от друга – недостатъчно за фундаментални изводи и препоръки.
Ще посочим два примера: (а) Hannover classification system е създаде след наблюдение на 72
случая на ЯЛ на ЕХЖП [6]. (б) Lillemoe et al. [20] докладват далечните резултати при 89 пациенти с
билиарно увреждане, оперирани в Университетската болница ―
Johns Hopkins‖ за 10-годишен
период.
Правилното поведение при ЯЛ на ЕХЖП зависи от няколко фактора:
1. Време на разпознаване на лезията
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Едва 8-33% от лезиите се разпознават интраоперативно, когато евентуалното лечение е с
доказано по-добри резултати в сравнение с късното диагностициране [5,20,21,26,27,31]. В центровете с
малък и среден обем на дейност този процент и далеч по-нисък в сравнение със специализираните
центрове [30].
2. Калибър на увредения билиарен канал и тип на лезията [13,16,23]
Малките (<3mm диаметър), което най-често отговаря на лезия тип А и В по Strasberg може
спокойно да се клипсират или лигират (оперативно), или да при адекватно дрениране да се
извърши ERCP и да се изчака, ако има тенденция за намаляване на дебита на билирагията.
Клипсиран с/без екстирпация хепатико-холедох налага реконструкция. При
интраоперативно разпознаване и липса на екстирпация – пластично възстановяване на каналите
върху протекция на Kehr-дренаж.
При екстирпиран и/или сериозно термично травмиран хепатико-холедох (Type E1-3 по
Strasberg) се извършва билио-дигестивна анастомоза. По-благоприятни са две ситуации: (а)
разпозната интраоперативно лезия; (б) лезия с тотално клипсиране и без билирагия, т.е. с
дилатирани проксимални канали (картина на механичен иктер).
Проблеми създава екстирпацията на хепатико-холедоха с отворени канали (билирагия от
дренажите или интраперитонеално изтичане с билиарен перитонит). Анастомозирането на „тесни
ляв и десен хепатален проток― ес извършва само с увеличителни очила.
Най-неблагоприятни от практическа гледна са екстирпациите на цялото екстрахепатално
жлъчно дърво, високо в хилуса на дроба (лезия Type E4 по Strasberg). Сутурирането самостоятелно
на два или повече жлъчни канали с тесен лумен крие сериозен риск от инсуфициенция на тази
анастомоза, така и за развитие на рецидивиращи холангити в бъдеще, водещи до билиарна цироза.
3. Комплексни увреждания
В около 10-15% от случаите увреждането на ЕХЖП е съчетано и с увреждане на
кръвоносни съдове в хепато-дуоденалния лигамент и/или съседни кухи коремни органи (най-често
дуоденум или трансверзален колон, при налични било-дигестивни фистули), което се явява
допълнителен утежняващ момент [17-19,32,36].
Заключение
Всяка ЯЛ на ЕХЖП е с много по-благоприятна прогноза, ако е установена
интраоперативно.
Операцията на „чист―терен (без инфламаторно-адхезивни промени) е важна предпоставка
за благоприятен ранен и късен резултат.
Всички пациенти с късно диагностицирана билиарна увреда е редно да се насочват към
специализирани центрове, с възможност за извършване на ЕRCP и с опит в хепа-билиарната
хирургия.
Въпреки предложените класификации и алгоритми за поведение, много често в практиката
хирургът се натъква на „уникална ситуация―. В такива случаи за вземането и основно
изпълняването на правилното решение освен теоретичните постановки, важни са и чисто
техническите хирургични умения, опитът и дори интуицията.
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1.12 ЧЕРНОДРОБНА РЕЗЕКЦИОННА ХИРУРГИЯ - УСПЕХИ И
РАЗОЧАРОВАНИЯ, НАТРУПАНИ В 12-ГОДИШЕН ОПИТ

Д. Русенов, К.Драганов, А.Петреска, В.Маринов, Г.Ченгалова, Л.Ел-Тал, Д.Пенчев, С.Лавчев,
Н.Кътев, М.Радойчич, Е.Даскалова, Р.Гайдарски
Клиника по чернодробна, жлъчна, панкреатична и обща хирургия
Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда, София
Ключови думи: чернодробна резекция; билирагия; хеморагия; пострезекционна остра чернодробна
недостатъчност
Въведение: Чернодробните резекции (ЧР) отдавна са станали рутинни за много центрове и в
чужбина, и у нас. Днес почти няма дискутабилни теми и нерешени проблеми, касаещи
чернодробната резекционна хирургия (ЧРХ). Смъртността в центровете с голям обем на дейност е
трайно <3%, дори за много от тях и 0%! На базата на това всеки един хирург, започващ обучение
по хепато-билиарна хирургия ще стигне преждевременно до извода, че „в този домейн няма нито
въпроси без отговор, нито тайни и уловки―.
Цел: Събиране на детайлна информация относно основните принципи и техническите
характеристики на извършените от нас ЧР и анализиране на следоперативните резултати.
Материал и методи: За периода януари, 2007 – декември, 2017 год. в нашата институция сме
извършили общо 1255 хирургични чернодробни интервенции – конвенционални и лапароскопски.
Дизайнът на проучването беше едноцентрово, ретроспективно, контролирано. От всички тези
намеси 30.8% (387/1255) бяха ЧР, а от тях 113 (29.2%) - големи по обем, т.е. с отстраняване > 2
сегмента. Водеща индикация за ЧР (40.7%; 161/387) бяха коло-ректалните метастази.
Ретроспективно събрахме информация относно методите за паренхимна дисекция, за васкуларен
контрол, дрениране, вкл. и външен билиарен дренаж, както и за морталитета и специфичните
пострезекционни усложнения (СПРУ).
Резултати: В ранния следоперативен период регистрирахме 3 екзитуса (2.6% от всички големи по
обем ЧР) и 19.5% СПРУ (22/113). Релапаротомирахме 4 болни (3.5% от всички оперирани с голям
обем), а останалите 18 компликации бяха овладени консервативно. Обсъждане: Резултатите след
ЧР непрекъснато се подобряват. Морталитетът е трайно < 5%, дори < 3%, а редица автори
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докладват и 0% смъртност след големи по обем ЧР. Но от друга гледна точка специфичният
морбидитет варира в много широк диапазон - от 4% до 41.7%! Къде е истината? Какво може да
сподели всеки един хирург и всеки един екип с достатъчно опит в областта на ЧРХ както за
постигнатите успехи, така и за посрещнатите разочарования?
Заключение: Добрите резултати в голямата ЧРХ са реалистична цел, за постигането на която е
нужно съобразяване с установените от много автори и потвърдени и от нашия опит основни
принципи - достатъчен по обем резидуален паренхим, щадящо отношение към него
интраоперативно и малка по обем кръвозагуба.
Ключови думи: чернодробна резекция; билирагия; хеморагия; пострезекционна остра чернодробна
недостатъчност
Въведение
Чернодробните резекции (ЧР) отдавна са станали рутинни за много центрове и в чужбина, и
у нас. Те са „златен стандарт―при първичните чернодробни тумори, както и при метастазите от
коло-ректален рак и NET [4,18]. Днес почти няма дискутабилни теми и нерешени проблеми, касаещи
чернодробната резекционна хирургия (ЧРХ). Смъртността в центровете с голям обем на дейност е
трайно <3%, дори за много от тях и 0%(!) [5,8,12-15,26]. На базата на това всеки един млад лекарспециализант, започващ обучение по хепато-билиарна хирургия би стигнал преждевременно до
извода, че „в този домейн няма нито въпроси без отговор, нито тайни и уловки―.Но ето и един
отрезвяващ факт с цел връщане в реалността: Честотата на специфичния морбидитет след ЧР с
голям обем (ЧРГО) варира от 5-6 до 47% [1,5,8,12-15,22,26]. Специфичните пострезекционни усложнения
(СПРУ) са „сиамският близнак―на агресивната чернодробна хирургия.
Стремежът за онкологична радикалност и постигането й е неприемливо (поне за нас)
оправдание за възникването на билирагия, хеморагия, остра чернодробна недостатъчност или
пулмонални специфични усложнения. Предизвикателството към хепато-билиарните хирурзи днес е
постигане на тази радикалност при ниска честота на СПРУ.
Цел на проучването
Събиране на детайлна информация относно основните принципи и техническите
характеристики на извършените от нас ЧР и анализиране на следоперативните резултати.
Материал и методи:
За периода януари, 2007 – декември, 2017 год. в Клиниката по чернодробно-жлъчна,
панкриатична и обща хирургия, Аджибадем Сити Клиник МБАЛ „Токуда―сме извършили общо
1255 хирургични чернодробни интервенции – конвенционални и лапароскопски. Дизайнът на
проучването беше едноцентрово, ретроспективно, контролирано.
При селектиране на случаите формулирахме следните изключващи критерии:
1. Възраст на пациентите <18 и >75 год.;
2. Намеси, различни от ЧР по дефиниция, като напр. кисторезекции (паразитарти или
прости кисти), хепатотомия и дрениране на абсцеси, ексцизионни биопсии, термодеструкция или
алкохолизация на тумори, девастуларизации на ляв или десен хемидроб, сутура при травматични
лезии с хемо- и билирагия;
3. Анатомични или атипични резекции на бенигнени първични чернодробни тумори, т.е.
липса на онкологично заболяване;
4. Липса на достатъчно точна информация относно хода на следоперативния период с
изрично упоменаване на наличие или отсъствие на СПРУ.
От всичките 1255 намеси останаха 30.8% (387/1255), които отговаряха на посочените погоре условия и представляваха анатомични или атипични ЧР. От тях 113 (29.2%) бяха големи по
обем, т.е. с отстраняване > 2 сегмента. Водеща индикация за ЧР (46.8%; 181/387) бяха колоректалните метастази.
Освен посочените „изключващи критерии при селекция на пациенти― и „видовете
патология, индикация за ЧР― анализирахме също така и данните, касаещи демографията,
чернодробната и реналната функция предоперативно, коморбидността.
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Ретроспективно събрахме информация относно хирургичните методи: основните принципи
и техники за паренхимна дисекция, васкуларен контрол (in-flow control или тотално васкуларно
изключване), дрениране, вкл. и външен билиарен дренаж (фиг.1).
Фиг. 1. Технически характеристики при ЧРГО
(а) Селективен клампаж на десни и леви съдови структури при ЧРГО;
(б) Подготовка за тотално васкуларно изключване;
(в) Паренхимна дисекция с CUSA; (г) Анатомична резекция

(а)

(б)

(в)

(г)

Отчетохме и обработихме статистически ранните
следоперативните резултати морталитет и честотата, структурата, диагностика и поведението при възникналите СПРУ.
Резултати:
В близо половината от случаите индикация за ЧР бяха метастазите от коло-ректален
карцином (46.8%), следвани от първичните хепато- и холангиоцелуларни карциноми (16.3%) (табл.
1.). От 2010 год. насам в практиката ни нараства абсолютният брой и относителният дял на
случаите на резекция на неколоректални чернодробни метастази при стриктно спазване на
предложените от R.Adam и сътр. условия - характеристика на основния тумор, възраст на пациента,
„М― и„H―
-категории.
В цялата серия преобладаваха мъжете (1.3/1.0) при средна възраст беше 57.66 год.
Табл. 1. Нозологични единици, индикации за чернодробни резекции

Основна нозологична единица

Брой
случаи

%

Пол
м/ж

Средна възраст
(години)

77

Първични злокачествени тумори

63

Хепатоцелуларен Са

39

Холангиоцелуларен Са

22

16.3%

36/27

60.23 (30-72)

Метастази от коло-ректален рак

181

46.8%

111/70

62.51 (36-72)

Метастази от NET

27

7.0%

13/14

47.35 (32-61)

Метастази от стомашен рак

46

11.9%

28/18

53.24 (39-61)

Метастази от панкреатичен рак

38

9.8%

13/25

51.54 (30-59)

Метастази от други карциноми

32

8.2%

18/14

58.33 (34-71)

387

100.0%

219/168

57.66 (30-72)

(дистален холедох, мл. жлеза,
овариален, уротелен), GIST,
саркоми, Са на ЖМ
Общо

Предоперативните лабораторни данни показаха несигнификантни отклонения от
референтните стойности в 19.5% (22/113) при ЧРГО и в 7.6% (21/274) при по-малките по обем
резекции. Тези нарушения по правило винаги коригираме предоперативно с хемо- и
плазмотрансфузии, Human albumin, хепатопротектори, vit. K, диуретици, инсулинова терапия (при
диабет). Не сме предприемали ЧР при пациенти със сериозна чернодробна и/или ренална
дисфункция, а именно - общ билирубин > 63 µmol/l, ASAT и ALAT > 80 UI/l, INR > 1.35, АРТТ >
35 sec., азотна задръжка, декомпенсиран диабет.
Времетраенето на ЧРГО варираше от 2h45min до 7h10min (средно 3h54min +/- 1.303).
Продължителност > 5h имаха интервенциите по повод на метахронни метастази поради времето,
необходимо за дебридман.
Васкуларен клампаж с цел минимализирана кръвозагуба приложихме в 60.1% (68/113) при
големите по обем и в 29.6% (81/274) при по-малките по обем резекции. През последните няколко
години при възможност предпочитахме селективния клампаж - „щадящо‖ отношение към
оставащия чернодробен паренхим.
При ЧРГО съотношението АнатЧР/АтипЧР беше 48/65 (42.5% срещу 57.5%).
Минималната по количество интраоперативна кръвозагуба е основен принцип в работата на
нашия екип. Работата с увеличителни очила и щателната дефинитивна хемо- и билиостаза са найсигурната гаранция за ниската честота на СПРУ. При 52 ЧРГО (46.0%), както и при 212 намеси със
среден обем (77.4%) не се наложи субституция. Средното количество на прелята Er-маса при
всичките 387 болни беше 0.4 единици/1 случай..
Тъй като различните авторите използват различни критерии и дефиниции за анализиране на
резултатите от проучванията си, счетохме за необходимо да уточним използваните от нас. За
големи по обем приемахме всички ЧР с анатомично резециране на >2 сегменти или атипично – на
повече от 15% от чернодробния паренхим [24]. Като локални специфични ПРУ отчитахме ефективно
дренирана ниско дебитна хеморагия или билирагия и ранева дехисценция, а за генерализирани хеморагичен шок, билиарен абсцес или перитонит, сепсис и чернодробна недостатъчност. За
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оценка на билирагията International Study Group of Liver Surgery (ISGLS, M.Makuuchi, M.Büchler,
R.Adam и др.) препоръчва правилото „3×3―- билирубин в дренажия секрет >3 mg/dl (51.5 µmol/l) и
съотнешение дернажен билирубин/серумен билирубин >3 на 3-ия постоперативен ден [18]. Като
граница между ниско и високо дебитната билирагия приемахме 100ml/24h. Пак ISGLS дефинира
сигнификантно пострезекционно кървене това, което намалява Hb с >3g/dl в сравнение с базовата
постхирургична стойност и/или налага хемотрансфузия (до 2 единици Er-маса-Grade А, над 2
единици-Grade В) и/или налага интервенционална хемостаза или реоперация за хирургична
хемостаза (Grade С)[25].
Ранните следоперативни резултати са демонстрирани на табл.2.
Табл. 2. Смъртнтост и специфични усложнения след 387 чернодробни резекции

Обем на чернодробната резекция

Морталитет –
брой случаи, %

Специфичен
морбидитет –
брой случаи, %

Голяма по обем чернодробна резекция
(отстраняване на 3 или повече сегмента
или атипична резекция на > 15%
паренхим)

4/113 (2.6%)

22/113 (19.5%)

Средна по обем чернодробна резекция
(отстраняване до 2 сегмента или < 15%
паренхим)

1/274 (0.3%)

51/274 (18.6%)

Общо

4/387 (1.0%)

73/387 (18.9%)

Причина за фатален изход беше прогресираща чернодробна недостатъчност в 2 случая и по
1 случай на сепсис с MODS и на БТЕ.
В 80.8% (59/73) компликацията се преодоля с консервативни средства, менажиране на
дренажите (лаваж, аспирация, задържане за 2-3 седмици), перкутанен (pig tail) дренаж под УЗД
контрол, ФГДС със стентиране на хепатико-холедоха.
Реоперахме общо 14 болни - 4 след големи и 10 след средни по обем резекции, като при 8
причината беше хеморагия, а при 4 - билирагия от резекционната повъхрост . В 2 случая
установихме оформен билиом, като в единия той беше абсцедирал. Всичките тези 14 компликации
не можахме да разрешим посредством консервативно лечение, ендоскопско стентиране на каналите
или външен (pig tail) дренаж на перихепатална колекция под УЗД-контрол.
Мобилизацията на хепаталните лигаменти е с риск и за постоперативни пулмонални
компликации (ПКК) – изливи, ателектази, хипостатична пневмония. Големи по обем плеврални
изливи, наложили пунктиране и/или дрениране, се развиха в 12.4% (48/387). Тук допълнително
провеждахме и антибиотична терапия не с цел профилактика по типа „single shot―,което е рутинна
наша практика (с изключение на абсцесите и случаите с холангит), а за минимум 5-7-дневен
период.
Обсъждане
Резултатите след ЧР непрекъснато се подобряват. По отношение на ранната следоперативна
смъртност данните на различните автори се сходни [5,8,12-15,26]. Но специфичният морбидитет варира
в много широк диапазон - от 4% до 41.7%! [3,17,26,27] Къде е истината? Какво може да сподели всеки
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един хирург и всеки един екип с достатъчно опит в областта на ЧРХ както за постигнатите успехи,
така и за посрещнатите разочарования?
Ние приемаме обяснението, че посочените данни са доста „спекулативни―,тъй като малко
автори ясно дефинират за какъв точно обем ЧР става въпрос и кога „едно следоперативно събитие―
се отчита като СПРУ [16]. Така в едно проучване попадат и болни с туморектомии и „краеви―
атипични резекции (wedge resection, enucleation, tumorectomy). При много големи по обем ЧР
(хемихепатектомия, трисекционектомия) усложненията варират от 11% до 34%, което важи и за
резекции на циротично променен паренхим [6, 21]. В нашата серия морталитетът и морбидитетът
(съотв. 1.0% и 18.9%) са съпоставими с тези на редица водещи световни школи и центрове.
В специализираната литература редица автори поддържат концепцията за предимствата на
АнатЧР пред АтипЧР – онкологична издържаност, по-ниска честота на хемо- и билирагия от
резекционната повърхност, малък риск от некроза на резидуален деваскуларизиран паренхим с
последващ разпад и интоксикация и др. [10,19,27]. Ние считаме, че има случаи, при които АнатЧР не е
разумният подход поради загуба на „здрав и функционално годен‖ паренхим, както е напр. при
билобарни лезии. В тези ситуации АтипЧР намалява риска от остра чернодробна недостатъчност, а
щателната дефинитивна хемо- и билиостаза ефективно профилактира СПРУ.
Интраоперативната кръвозагуба има прогностично значение за СПРУ след ЧРГО [9,10]. От
друга страна продължителната топла исхемия се толерира трудно от черния дроб, особено ако е
стеатозен или циротичен. Какви изводи сме си направили от този факт и от 10-годишния опит на
нашата клиника? От една страна предпочитаме селективния, по-рядко тоталния клампаж,
прилагаме ги интермитентно и това е достатъчно надежден способ за намаляване на кръвозагубата.
Последната е единственият сигнификантен рисков фактор за СПРУ. От друга страна „скъсеното‖
оперативно време за сметка на по-голямата кръвозагуба е мит, на който не трябва да се робува.
Прогнозирането на изхода след ЧР е важно за практиката. Balzan е предложил т.нар. ―50
-50
[4]
критерии‖ . „Пресичането―на протромбиновият индекс <50% и серумния билирубин >50 μmol/L
на 5-ия постоперативен ден е ранен и точен предиктор за морталитета. Критериите „50-50―
установихме и при двамата ни пациенти, развили чернодробна недостатъчност.
Хеморагията е главното ПРУ, налагащо ре-лапаротомия, както и една от основните
причина за екзитус. Обикновено се манифестира около 23-ия час (между 1. и 11. следоперативен
ден). Потенциални източници за кървене са резекционната повърхност (66.2%), лигаментарният
апарат на черния дроб (24.7%), лиеналната фоса (9.1%), диафрагмата и ретроперитонеумът (по
7.8%), лявата супраренална жлеза (3.9%), ложето на ЖМ (2.6%). Ранното кървене възниква
обикновено до 24-ия час и е венозно или смесено [20].
Билирагия в едно мащабно японско проучвания (1269 случая на ЧР) е установена при 8.7%
(111 болни), като при 70% е преодоляна посредством „задържане на дренажа―[20]. С перкутанна
пункция с дренаж проблемът е разрешен в 9.9% и реоперация се е наложила в 12.6% от случаите.
Постоперативната чернодробна недостатъчност е трета най-честа компликация след
големи по обем ЧР и основна причина за фатален изход [22]. В случаите на метастази от КРК
(абсолютна индикация за ЧР) е все още спорно дали хепатектомията да се осъществи едноетапно с
чревната резекция, или на втори етап. Подобен риск съществува и в случаите на ЧР на хепатоцелуларни карциноми, развили се на фона на циротиза, както и при ЧР на стеатозен черен дроб.
Сериозен проблем след ЧР представляват и постоперативните пулмонални компликации
(ППК) - ателектаза, бронхопневмония, плеврални изливи. Те засягат 17.6-26.1% от болните след
големи по обем ЧР [7]. Доказани рискови фактори са възраст >70 год, тютюнопушенето, ХОББ,
кръвозагуба, налагаща субституция с повече от 2 единици Er-маса, продължителната изкуствена
белодробна вентилация и продължителният престой в интензивно отделение [7]. Захарният диабет и
специфичните хирургични усложнения след самата ЧР (хеморагия, билирагия, ранева дехисценция)
са самостоятелни и независими прогностични фактори за възникване на ППК [7].
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Заключение
Добрите резултати в голямата ЧРХ са реалистична цел, за постигането на която е нужно
съобразяване с установените от много автори и потвърдени и от нашия опит основни принципи достатъчен по обем резидуален паренхим, щадящо отношение към него
интраоперативно и малка по обем кръвозагуба.
„Изгубеното време―за дефинитивна хемо- и билиостаза на резекционната повърхност и
профилактиката на постоперативната билиарна хипертензия посредством външен билиарен дренаж
са „остарели и маловажни ―прийоми според някои хирурзи, но отнасянето с достатъчно уважение
към тези принципи се отплаща с малко СПРУ и по-малко ревизии.
Ранното разпознване на специфичните усложения съгласно посочените критерии на ISGLS
и правилното им третиране е основният инструмент за намаляване на ранната постоператвна
смъртност след големи по обем ЧР.
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1.13 РУТИННА ПРОЦЕДУРА ЛИ Е ТОТАЛНАТА
МЕЗОПАНКРЕАТИЧНА ЕКСЦИЗИЯ С ДОКАЗВАНЕ НА R0 ?

К.Драганов, А.Петреска, Д. Русенов, В.Маринов, Г.Ченгалова, Л.Ел-Тал, Д.Пенчев, С.Лавчев,
Н.Кътев, М.Радойчич, Р.Гайдарски
Ключови думи: мезопанкреас; дуоденохемипанкреатектомия; карцином на главата на панкреаса;
тотална мезопанкреатична ексцизия
Въведение: Мезопанкреасът (МП) е ретро- и перипанкреатична съединително-тъканна структура,
богата на нервни влакна и лимфни съдове. Тази структура обаче няма фасциална обвивка, респ.
ясно дефинирани анатомични граници. Поради това някои автори отричат съществуването й.
Обратно, други абсолютизират значението на МП, твърдейки, че без тотална мезопанкреатична
ексцизия (ТМПЕ) всяка дуоденохемипанкреатектомия (ДХПЕ) по повод на карцином на главата на
панкреаса (КГП) на практика е сигурна R1 резекция.
Цел: Проучване на честотата на хистологично доказаната мезопанкреатична инфилтрация при
радикални операции (ДХПЕ) по повод на КГП.
Материал и методи: В едноцентрово ретроспективно проучване анализирахме данните от
хистологичните изследвания при 228 ДХПЕ, извършени за периода 01.01.2007-31.12.2017 год. вкл.
Прилаганата рутинно от нас техника е „стандартната―за ДХПЕ - първоначална транссекция на
панкреаса и последваща резекция, вкл. и ретропанкреатично, ретропортално и ретромезентериално.
„Рутинно―изследване - експресно хистологично резекционните линии на панкреаса и билиарния
канал.
Резултати: Едва през последните 4-5 години рутинна част от процедурата стана и хистологичното
изследване на МП интраоперативно, експресно. Инфилтрация от ракови клетки Gefrier-ът доказа
само в 13 случая. Това наложи допълнително разширяване на обема на резекцията
парамезентериално и парапортално. Не установихме разлика в честотата на постоперативния
морталитет и морбидитет при пациентите със и без ТМПЕ.
Обсъждане: Концепцията за ТМПЕ е неизменно свързана с въвеждането на „artery first―или
„posterior first―техниките, за да се гарантира разширена „en-bloc―резекция на ретропанкреатичните
лимфатици. Резецирането на МП по мнение на много водещи автори, заедно с щателната лимфна
дисекция и постигането на чисти резекционни линии (панкреас, общ хепатален проток) са основни
гаранти за радикалност на намесата, респ. добри отдалечение резултати.
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Заключение: Базирайки се на опита ни от 228 ДХПЕ считаме, че и техниката с първоначална
транссекция на панкреаса също позволява извършването на ТМПЕ. Хистологичното верифициране
на „чиста― резекционна линия по отношение на МП е задължителна компонента при всяка
интервенция, претендираща за радикалност.

Ключови думи: мезопанкреас; дуоденохемипанкреатектомия; карцином на главата на панкреаса;
тотална мезопанкреатична ексцизия
Въведение
Високата склонност на карцинома на главата на панкреаса (КГП) за локални рецидиви след
потенциално радикална дуодено-хемипанкреатектомия (ДХПЕ) по Whipple или модификация е
печален факт в онкохирургията [3,8,14,18]. Основни причини за това са склонността на панкреатичните
ракови клетки за ранно лимфогенно метастазиране, както и за инфилтрация на
ретропанкреатичната тъкан по хода на перипанктреатичните нервни плексуси – основно
мезентериален (около v.mesenterica sup.=SMV, a.mesentarica sup.=SMA и v.portae=PV) и в по-малка
степен перихоледохален, около a.hepatica communis и a.gastroduodenalis и целиачен (около tr.
coeliacus) [7]. Такава периневрална инвазия се установява в 77% от патохистологично изследваните
препарати след ДХПЕ [16,19].

Фиг.1. Схематично представяне на мезопанкреаса
(от Gockel I, Domeyer M, Wollpscheck T еt al. Resection of the mesopancreas (RMP): a new surgical classification
of a known anatomical space. World J Surg Oncol. 2007)

Редица наблюдения в тази насока са довели до развитие на концепцията за
съществуването на мезопанкреас (МП). МП представлява ретропанкреатична сравнително плътна
съединително-тъканна структура, богата на нервни влакна и най-вече на периневрални лимфни
съдове (фиг.1) [7]. Тази структура няма фасциална обвивка, респ. ясно дефинирани анатомични
граници и тя не е „мезо―в анатомичния смисъл на термина, тъй като няма самостоятелни
кръвоносни съдове и не фиксира панкреаса към задна коремна стена [16,19]. Поради това някои
автори отричат съществуването на МП [19]. Обратно, други абсолютизират значението на МП,
твърдейки, че без тотална мезопанкреатична ексцизия (ТМПЕ) всяка дуоденохемипанкреатектомия
(ДХПЕ) по повод на карцином на главата на задстомашната жлеза на практика е сигурна R1
резекция [7,16].
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Цел
Проучване на честотата на хистологично доказаната мезопанкреатична инфилтрация при
радикални операции (ДХПЕ) по повод на КГП.
Материал и методи
В Клиниката по чернодробно-жлъчна, панкриатична и обща хирургия, Аджибадем Сити
Клиник МБАЛ „Токуда―сме извършили общо 228 ДХПЕ в периода 01.01.2007-31.12.2017 год. вкл.
Дизайнът на проучването беше едноцентрово, ретроспективно.
Прилаганата рутинно от нас техника беше „стандартната―за ДХПЕ последователност.
Първо извършвахме достъп до bursa omentalis През гастроколичния и хепатогастричния лигаменти,
мобилизация на долния ръб на жлезата и след това мобилизация на задната повърхност на
панкреаса с отпрепариране от v.mes.sup. – v.portae. Това осъществявахме по повече от 180° от
вентралната хемициркумференция на вените, позволяващо интраоперативно експлориране за
евентуална инфилтрация на съдовата стена (ако има ангажиране - на колко градуса е то и на какво
протежение?). Преди или след това мобилизирахме в максимална степен и дуоденума по Kocher, с
визуализация на v.cava inf. чак до левия й борд. На това ниво експлорирахме и радикса на
мезентериума и преценявахме отношението на тумора спрямо SMA. Едва тогава осъществявахме
транссекция на паренхима на панкреаса и последваща резекция, вкл. и отстраняване „en-bloc―на
мезопанкреаса - ретропанкреатичната, ретропорталната и ретромезентериалната „съединителнатъкан + лимфни съдове и възли в нея―.
„Рутинно― изследвахме експресно хистологично резекционните линии на панкреаса и
билиарния канал (Gefrier) и едва през последните 4-5 години започнахме „епизодично, при
индикации― интраоперативно хистологично да изследваме и МП, и то при „макроскопски―
съмнения за туморна инфилтрация в тази област – твърда консистенция на тъканта, трудно
отпрепариране на proc.uncinatus и на главата на панкреаса липса на ясна граница между нея и
дясно-дорзалната хемициркумференция на SMV-PV. От началото на 2015 год. изследването на МП
интраоперативно е задължителен момент в извършваната от нас оперативна процедура.
Ретроспективно анализирахме информацията относно случаите на хистологично
верифициране на „инфилтриран―МП, разчитането и интерпретирането на резултата, дадено от
клиничния патолог и влиянието на това върху хода на операцията. Източник на тази информация
бяха оперативните протоколи и фишовете от хистологичните доклади.
Резултати
Категорична информация за интраоперативно експресно изследване на мезопанкреаса
установихме в 18.0% (41/228). Инфилтрация от ракови клетки Gefrier-ът доказа в 31.7% (13/41).
Това наложи допълнително разширяване на обема на резекцията ретропанкреатично в посока
парамезентериално и парапортално, а в четири случая и тангенциална резекция на SMV-PV.
Не установихме разлика в честотата на постоперативния морталитет и специфичния
морбидитет при пациентите със и без ТМПЕ.
Поради близките срокове не сме проследили и сравнили честотата на рецидивите и
отдалечената преживяемост в случаите с/без ТМПЕ и интраоперативно патохистологично
верифициране. Това ще е цел на друго наше проучване.
Обсъждане
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Идеята за съществуване на мезопанкреас е сравнително нова – от 10-15 години. Тази идея
буквално е била необходима за практиката и породена от наблюдения и разочарования от
далечните резултати след ДХПЕ. Защо? Какви са доказателствата? Те са свързани с опити за
подобряване на далечната преживяемост и постигане на по-добра прогноза с различни прийоми за
радикалност.
След ДХПЕ при КГП 5-годишната преживяемост варира в диапазона 7-25% при средна
преживяемост от 11 до 20 месеца за всички стадии [3,8,14,18]. Лимфогенни метастази, при това с
ангажиране на повече от две групи лимфни възли се установяват в 20–77% [7]. Въпреки тези данни,
редица рандомизирани проучвания, вкл. и мултицентриви, доказват, че разширената лимфна
дисекция не подобрява сигнификантно далечната прогноза [4,9,11,15,21].
Не оправдават очакванията и „регионалната панкреатектомия―на Fortner
резекциите на горната мезентериална и порталната вени [1,12,20].

[5,6]

, както и

Така, като следваща стъпка и нов опит за търсене на радикална резекция се заражда
концепцията за съществуването на МП и въвеждането на ТМПЕ с надеждата за траен лечебен
ефект от ДХПЕ.
Поддръжниците на идеята за съществуване на МП търсят доказателства в различни насоки
– ембриология, анатомични дисекции, патохистологично проучване на резектати при КГП, а
напоследък и генетика.
В ембрионалното развитие панкреасният паренхим се развива от една вентрална и една
дорзална ендодермална пъпка (зачатък), възникващи от общ зародиш с бъдещия дуоденум [7].
Дорзалният панкреатичен зачатък се разгъва и нараства към дорзалния мезодуоденум и в
непосредствена близост с чернодробния зародиш. Епителният панкреатичен зародиш възниква на
този етап дорзално спрямо стомаха и нараства в посока ляво-латерално. По-нататък в
ембрионалното развитие двата зачатъка мигрират един към друг, сливат се и обхващат общия
жлъчен канал [7].
Провеждайки анатомични проучвания в човешки ембриони Borghi и сътр. [2] доказват, че
сливането на двата панкреатични зачатъка става доста по-късно от предполагаемото, както и че
съществуват много тясна онтогенетична връзка между дорзалната повърхност на панкреаса от една
страна и лимфните и нервните структури в дорзалния мезогастриум от друга. Именно дорзалният
мезогастриум заедно с дорзалния панкреатичен рачатък по-късно оформят ретропанкреатичната
съединителна тъкан, докато вентралният зачатък участва в образуването на лимфни комуникации и
богата лимфна мрежа.
ТМПЕ е резултат концепцията за съществуването на МП и е свързана с въвеждането на
„artery first―или „posterior first―техниките, за да се гарантира разширена „en-bloc―резекция на
ретропанкреатичните лимфатици [19].
Резецирането на МП по мнение на много водещи автори, заедно с щателната лимфна
дисекция и постигането на чисти резекционни линии (панкреас, общ хепатален проток) са основни
гаранти за радикалност на намесата, респ. добри отдалечение резултати.
Заключение
Базирайки се на опита ни от 228 ДХПЕ считаме, че и техниката с първоначална
мобилизация и последваща транссекция на панкреаса също позволява извършването на ТМПЕ.
Хистологичното верифициране на „чиста―резекционна линия по отношение на МП е
задължителна компонента при всяка интервенция, претендираща за радикалност.
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1.14 МЯСТОТО НА ЛАПАРОСКОПИЯТА КАТО ЕЛЕМЕНТ НА
ХИРУРГИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ В МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИЯТ
ПОДХОД ПРИ ТРЕТИРАНЕТО НА НЕРЕЗЕКТАБИЛНИ И ГРАНИЧНО
РЕЗЕКТАБИЛНИ ЧЕРНОДРОБНИ МЕТАСТАЗИ (ЧМ) ОТ
КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ (КРК).
Н. Белев1,2, П. Кръстев1, Р.Пенков1, М. Славчев1, Атанацов Б.1,3, Х. Коларов1, И.Петлешков1,
Г.Джаров1.
Хирургично Отделение, УМБАЛ - ЕВРОХОСПИТАЛ, ПЛОВДИВ1
МУ-Пловдив, Медински Симулационен и Тренировъчен Център2
Катедра по Пропедевтика на хирургическите болести, Медицински факултет, МУ- Пловдив3

РЕЗЮМЕ
Въведение: Колоректалният рак е третият най-често диагностициран карцином. Ежегодно се
откриват около 1 милион нови болни с КРК в световен мащаб. Над 50% от болните с КРК ще
развият ЧМ в хода на заболяването си, но при 10-25 % от тези пациенти се откриват синхронни
ЧМ. Нелекуваните пациенти са със средна преживяемост от 6 до 9 месеца, а 5 годишната
преживяемост при тях варира от 0 до 3%. Неадювантната химиотерапия с таргетна терапия е с
перспективно развитие при лечението на нерезектабилните и гранично резектабилните
колоректални ЧМ. Лапароскопската хирургуия на ЧМ от колоректален произход в симултантен или
поетапен порядък е високо специализирано направление в съвремената хирургия. Предимствата на
лапароскопските резекции са от излкючително значение, водещи до минимална тъканна травма и
последващ слабо изразен СИРС, при първично имунокомпрометираните ракови болни която е
предпоставка за значително скъсяване на болничния престой, бързо следоперативно
възстановяване, своевременно започване на адювантна ПХТ както и евентуално подобряване на
далечните резултати.
Цел: Да формулира мястото на лапароскопските методи в цялостното лечение на първично
нерезектабилните и гранично резектабилните ЧМ от КРК.
Материали и методи: В настоящият материал ретроспективно са включени 25 болни, за периода
от 2014 до 2017 година, диагностицирани с КРК и синхронни нерезектабилни и гранично
резектабилни чернодробни метастази. При всичките е изследван мутационен статус на тумора,
проведена е предоперативна неадювантна полихимиотерапия с таргетна терапия и са извършени
лапароскопски чернодробни и колоректални резекции, само при един от пациентите не е опериран
първичния дебелочревен тумор и е под редовен контрол и наблюдение.
Резултати: Регистрираната смъртност е при 1 пациент (10%). Усложненията свързани с операцията
са 30% (3 болни), а усложненията от общ характер са (10%) (1 болен). Средната кръвозагуба при
лапароскопските комбинирани операции с голями чернодробни резекции е 180 мл, а 110 мл за
лапароскопските операции комбинирани с малки чернодробни резекции. Средния болничен
престой е 6,5 дни.
Заключение: Мултидисциплинарният подход има основна роля при лечението на пациентите с
нерезектабилни и гранично резектабилни синхронни чернодробни метастази.
Ключови думи: Колоректален карцином, нерезектабилни и гранично резектабилни синхронни
чернодробни метастази, НАПХТ(таргетна терапия), лапароскопски чернодробни и дебелочревни
резекции.
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SUMMERY
Introduction: Colorectal cancer is the third most commonly diagnosed cancer. Annually about 1 million
new CRC patients are diagnosed worldwide. Over 50% of the patients with CRC will develop LM in the
course of their disease while 10-25% of the patients are diagnosed with synchronous LM. Untreated
patients have mean survivability of 6 to 9 months while 5 year survivability varies between 0 and 3%.
Neoadjuvant chemotherapy combined with target therapy is showing promising results in the treatment of
unresectable and borderline resectable colorectal LM. Laparoscopic surgery for LM including
simultaneous or staged resection is a highly specialized tendency in contemporary surgery. Laparoscopic
resections have important benefits leading to minimal tissue damage that doesn‘t cause severe SIRS in the
primary immunocompromised cancer patients which is a prerequisite for shorter hospital stay, faster
recovery and an early start of adjuvant chemotherapy with potentially better long term results.
Aim: To formulate the place of laparoscopic methods in the overall treatment of primary unresectable and
borderline resectable LM from CRC.
Materials and methods: In our retrospective study we included 25 patients, during the period from 2014
to 2017. They were diagnosed with colorectal cancer and synchronous unresectable and borderline
resectable liver metastases. All patients were screened for KRAS mutation. They received preoperative
chemotherapy plus target therapy and after that laparoscopic liver and colorectal resections was performed.
Only one of the patients didn‘t have his primary tumor operated and we regularly control him.
Results: Death was registered in 1 patient (10%). Postoperative complications related with the operation
were 30% (3 patients), and other complications were found in 1 patient (10%). The average intraoperative
blood loss for the laparoscopic surgical combined operations with major liver resections was 180 ml, and
110 ml for the laparoscopic combined operations with minor liver resections. The average postoperative
hospital stay was 6.5 days.
Conclusion: A multidisciplinary approach has essential role for the treatment of patients with unresectable
and borderline synchronous metastases.
Key words: Colorectal cancer, unresectable and borderline resectable synchronous metastases,
neoadjuvant chemotherapy (target therapy), laparoscopic resections of liver and colon.
ВЪВЕДЕНИЕ: Колоректалният рак е третия най-често диагностициран карцином. Ежегодно се
откриват около 1 милион нови болни с КРК в световен мащаб. Над 50% от болните с КРК ще
развият ЧМ в хода на заболяването си, но при 10-25 % от тези пациенти се откриват синхронни
ЧМ. Нелекуваните пациенти са със средна преживяемост от 6 до 9 месеца, а 5 годишната
преживяемост при тях
варира от 0 до 3% (1,2,4). Менажирането на тези пациенти е
предизвикателство, като мултидисциплинарния подход е от съществено значение за дългосрочна
преживяемост (3). Неадювантната полихимиотерапия с таргетна терапия е с перспективно развитие
при лечението на нерезектабилните и гранично резектабилните колоректални ЧМ. При селектирани
пациенти този подход на лечение води до значително намаляване на размера на тумора и ЧМ.
Значима роля имат биологията на рака и мутационният му статус, което следователно дава
възможност за извършване на оперативна интервенция при тези болни. Използването на НАПХТ
като допълнение към последващата чернодробна и дебелочревна резекция (симултанно, етапно
или обратен подход) води до 5 годишно преживяване в диапазона от 37 до 58% (7,9).
Лапароскопската хирургия на ЧМ от колоректален произход в симултантен или поетапен порядък е
високо специализирано направление в съвремената хирургия. Предимствата на лапароскопските
резекции са от излкючително значение, следователно те индуцират минимална тъканна травма и
последващ слабо изразен СИРС, при първично имунокомпрометираните ракови болни която е
предпоставка за значително скъсяване на болничния престой, бързо следоперативно
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възстановяване, своевременно започване на адювантна ПХТ както и евентуално подобряване на
далечните резултати (6).
При пациентите достигнали до хирургично лечение след проведена НАПХТ могат да бъдат
избрани различни хирургични стратегии (класически поетапни интервенции с колоректална
хирургия, последвани от чернодробна хирургия, симултанни резекции или reverse approach, в
зависимост от приоритетната изява на болеста (водещо метастатично засягане или клинично
значима първична локализация). Лечението на първичния тумор остава спорно. Препоръчва се
резекция на първичния тумор при проява на симптоми като обструкция, перфорация или кървене.
При пациенти с асимптоматичен първичен тумор, предпочита се нехирургичният подход, бързо
започване на химиотерапия и по-добър контрол на заболяването. От друга страна, при резекция на
първичния тумор може да избегнем усложненията и необходимостта от спешни хирургични
интервенции. И двете стратегии се практикуват в зависимост от индивидуалните параметри на
заболяването (2,4,5,8,11).
ЦЕЛ: Да формулира мястото на лапароскопските методи в цялостното лечение на първично
нерезектабилните и гранично резектабилните ЧМ от КРК и да анализираме нашите резултати.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ: В настоящият материал ретроспективно са включени 25 болни, 10 от
които са достигнали до радикална лапароскопска интервенция на КРК и ЧМ в хирургично
отделение на УМБАЛ „ Еврохоспитал―- Пловдив за периода от 2014 до 2017 година. Пациентите
сa диагностицирани с КРК и синхронни нерезектабилни или гранично резектабилни чернодробни
метастази. При всичките е изследван мутационен статус на тумора, проведена е предоперативна
неадювантна полихимиотерапия с таргетна терапия и са извършени лапароскопски чернодробни и
колоректални резекции, само при един от пациентите не е опериран първичния дебелочревен тумор
и е под редовен контрол и наблюдение. При 10 болни регистрирахме терапевтичен отговор с
достигане на резектабилност, като сме използвали различни хирургични модели с участието на
лапароскопия. При другите 15 пациента с първично нерезектабилни ЧМ е отчетено: стабилизиране
на заболяването без възможност за резекция при 5 болни, като при двама симптоматични пациенти
са извършени лапароскопски операции на първичните локализации и всички продължават
поддържаща таргетна терапия, останалите 10 са с прогресия на болестта, като 4 болни са загинали
от полиорганна недостатъчност.
РЕЗУЛТАТИ: Първичната локализация на КРК беше установена в 5 случая в колона и при 5
случая в ректума (Фиг.1). След проведената НАПХТ бяха установени най-малко 2-метастази при 5
от случаите, 3-метастази в 4 случая и 5–метастази в 1 от случаите.
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Фигура 1. Локализация на КРК при пациенти с терапевтичен отговор и подходящи за лапароскопска
резекция.

При всичките 10 пациента бе извършена лапароскопска оперативна интервенция. При 8 болни бе
извършена симултанна резекция, като само при един пациент бе изведена предварително
сигмостома поради обтурационен илеус. При 2-ма пациенти бе извършен обратен подход (reverse
approach) като при един от тях не е опериран първичния тумор. Бяха извършени 5 големи
чернодробни резекции комбинирани с предна резекция на ректум (n=1), дясна хемиколектомия
(n=2) и резекция на сигма (n=1). При останалите пациенти бяха извършени метастазектомии и лява
лобектомия (n=1) комбинирани с предна резекция на ректум (n=3), дясна хемиколектомия (n=1) и
резекция на сигма (n=1). Съответно според мутациония статус, НАПХТ при 5 от пациентите бе
проведена с FOLFOX4 + AVASTIN, при другите 5 пациента бе проведена с FOLFOX4 + VECTIBIX.
На първата година бяха регистрирани белодробни метастази при двама от пациентите от групата и
чернодробна метастаза във втори сегмент при един от пациентите. Регистрираната смъртност е при
1 пациент (10%). Усложненията свързани с операцията са 30% (3 болни), а усложненията от общ
характер са (10%) (1 болен). Средната кръвозагуба при лапароскопските комбинирани операции с
големи чернодробни резекции е 180 мл, а 110 мл за лапароскопските операции комбинирани с
малки чернодробни резекции. Средния болничен престой е 6,5 дни. R0 резекция бе постигната при
всички пациенти. Съпоставени според Dindo-Clavien класификацията
имахме следното
разпределение на усложненията: установи се инфекция на оперативната рана (n=1) (grade I) след
резекция на сигма и метастазектомия в II,VI и VII сегменти; билирагия с оформяне на билом (n=1)
(grade IIIa) след дясна хемихепатектомия – поставен (pig tail) и ниско дебитна билиарна фистула
(n=1) (grade II) след дясна хемихепатектомия – менажирана с късно сваляне на контактен дрен на
25-ти ден (10). Основните характеристики на двете групи пациенти лекувани с различна таргетна
терапия (AVASTIN/VECTIBIX) и извършените различни лапароскопски резекции са представени
на Таблица 1 и 2.
Таблица 1. Група на пациенти лекувани с AVASTIN и лапароскопска оперативна интервенция на ЧМ и
КРК.
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а
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ЧМ след
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Усложнения

1.Сигмостомия;

1.

II,VI,VII

2.Предна
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на
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91

M. 52г.

Ректум

ректум+метастаз
-ектомия
II,VI,VII
Дясна
хемиколектомия

FOLFOX

2.
М. 62г.

+
VECTIBIX

Цьокум

V,VI,VII

III, IV A

3.
М. 81г.

Сигма

4.
М. 59г.

Сигма

II,III,IVA,
V, VI

+ дясна
хемихепатектомия
Резекция на
сигма +лява
хемихепатектомия

М. 66г.

Флексура
хепатика

V,VI,VIII

Метастази
в
бял дроб

Билома

-

-

-

-

Резекция на
сигма +
лява лобектомия
+
метастазектомия
IVA,V, VI

5.

рана

Дясна
хемиколектомия
+ дясна
хемихепатектом
ия

Метастаза в
II сегмент
на черен
дроб

-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Мултидисциплинарният подход има основна роля при лечението на пациентите
с нерезектабилни и гранично резектабилни синхронни чернодробни метастази (12). НАПХТ като
част от лечението при селектирани болни е със значима роля в намаляването на размерите на
тумора и ЧМ, която позволява последваща радикална операция, която в началото на заболяването е
невъзможна (9). Хирургичните резекции са златен стандарт за дългосрочна преживяемост (6). При
липсата на противопоказания лапароскопските резекции са със значителни предимства и добри
дългосрочни резултати.
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1.15 РЕЗЕКТАБИЛНОСТ НА КАРЦИНОМА НА ГЛАВАТА НА
ПАНКРЕАСА – СЪВПАДЕНИЕ МЕЖДУ ПРЕД- И
ИНТРАОПЕРАТИВНИТЕ КРИТЕРИИ В СЕРИЯ ОТ 150 СЛУЧАИ

К.Драганов, А.Петреска, Д. Русенов, В.Маринов, Л.Ел-Тал, С.Лавчев, Г.Ченгалова, Д.Пенчев,
Н.Кътев, Р.Гайдарски
Клиника по чернодробна, жлъчна, панкреатична и обща хирургия
Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда
Ключови думи: карцином на главата на панкреаса; КАТ; РЕТ-СТ; туморни маркери; експресно
хистологично изследване; радикално оперативно лечение
Въведение: През 2014 год. National Comprehensive Cancer Network (NCCN) публикуват
рентгенологични критерии за резектабилни и гранично резектабилни карциноми на главата на
панкреаса (КГП). Тук се включват наличието/отсъствието на: (1) хематогенни метастази; (2)
ангажиране на v.mes. sup. и v.portae (SMV, PV); (3) туморна инфилтрация на tr. coeliacus (CT) или
a.hepatica (HA) или a.mesenterica superior (SMA).
Цел: Анализ на информативността и достоверността на предоперативните данни като предиктори
за резектабилност при КГП.
Материал и методи: В едноцентрово ретроспективно проучване за 11-годишен период
анализирахме данните при 224 радикални и 431 палиативни намеси при КГП. Използвахме рутинен
диагностичен набор, сравнявайки: (1) размер на тумора; (2) ангажиране на магистрални съдове; (3)
хематогенни метастази; (4) стойности на СА 19-9. Избрахме 150 случая, разпределени в три групи
по 50 според резектабилността: Група А: предоперативно - нерезктабилни, потвърдено
интраоперативно; Група Б: предоперативно - резектабилни, интраоперативно – нерезектабилни;
Група В: пред- и интраоперативно - резектабилни. Резултати: Абсолютни предиктори за
нерезктабилност (100% информативност в група А) бяха наличието на билобарни чернодробни
метастази и/или инфилтрация на SMA, HA, CT, както и на PV и/или SMV (>180° от
циркумференцията на протежение > 4cm). Липса на достоверност на посочените предиктори, т.е.
фалшиво (-) резултати установихме в 32% (16/50 болни от група Б). При размер на тумора > 3.5cm
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(УЗД, КАТ) резектабилни се оказаха едва 6 % от туморите. Стойности на СА 19-9 > 100 nmol/ml
отчетохме съответно при 76 %, 64% и 66% в група А, Б и В.
Обсъждане: Едва 20% от КГП са радикално операбилни към момента на диагностициране.
Критериите на NCCN за резектабилност и гранична резектабилност се базират на УЗД, КАТ, ЯМР,
РЕТ-СТ. Основно значение сред тях имат ангажирането или не на магистрални съдови структури и
„М―
-статусът. Рядко в практиката се наблюдават фалшиво положителни резултати - напр. приемане
на бенигнен чернодробен тумор за метастаза. Далеч по-често резултатите са фалшиво отрицателни.
Размерът на тумора > 3.5cm прави много вероятно локалното му авансиране, респнерезектабилност. В нашата практика никога не предприемаме ДХПЕ и при инфилтрация на
SMA/HA/CT.
Заключение: Използването на комплекса от предиктори за резектабилност при КГП може да
предотврати извършването на „безсмислени―експлоративни ларароскопии/-томии. Липсата на
данни за хематогенната дисеминация и/или за съдово ангажиране в арсенала от предоперативната
диагностика „оправдава― лапаротомирането на болния, но в никакъв случай не означава
задължително резектабилен КГП, каквито случаи наблюдавахме при пациентите ни от група Б.
Ключови думи: карцином на главата на панкреаса; КАТ; РЕТ-СТ; туморни маркери; експресно
хистологично изследване; радикално оперативно лечение
Въведение
През 2014 год. National Comprehensive Cancer Network (NCCN) публикуват
рентгенологични критерии за резектабилни и гранично резектабилни карциноми на главата на
панкреаса (КГП) [14]. Допълнително NCCN формулират дефиниця на „радиологично резектабилен
тумор―
. Резектабилни тумори са тези, при които: (1) Няма далечни метастази; (2) Няма
скенографски данни за ангажиране на горната мезентериална или порталната вена (SMV, PV); (3)
Чисти мастни планове около tr. coeliacus (CT), a.hepatica (HA) и a.mes. superior (SMA). Критерии за
гранична резектабилност са: (1) Липса на далечни метастази; (2) Инфилтрация на SMV или на PV
с разрушаване или оклузия, но с наличие на подходящ за резекция и заместване на проксимален и
дистален сегмент; (3) Ангажиране на гастро-дуоденалната артерия до ниво на хепаталната артерия
+/- ангажиране на хепаталната артерия на малък сегмент, но без засягане на целиачния трункус; (4)
Инфилтрация на SMA < 180° от циркумференцията на съдовата стена.
Цитираните критерии на NCCN са приети от много центрове и клиники по света и служат
като база при избора на лечебната тактика.
Цел
Анализ на информативността и достоверността на предоперативните параклинични данни
като предиктори за резектабилност при КГП.
Материал и методи
Проучването беше ретроспективно, едноцентрово (извършено в Клиниката по чернодробножлъчна, панкриатична и обща хирургия, Аджибадем Сити Клиник МБАЛ „Токуда―)за 11-годишен
период (януари – 2007 – декември, 2017), с включване и анализ на данните при 224 радикални и 431
палиативни намеси при КГП.
От цялата серия от 615 случая избрахме 150 пациенти, разпределени в три групи по 50
случая:
Група А – предоперативно преценени за радикално нерезктабилни, което беше потвърдено
и интраоперативно. При тези болни беше извършена единствено денервираща намеса
(десностранна ганглиектомия) и/или by-pass процедура, в болшинството от случаите гастройеюнална анастомоза за преодоляване на дуоденостазата. През последните 5 години почти не ни се
налагало да осъществяваме и билио-дигестивна деривация поради широкото навлизаве в
практиката ни на ERCP и стентиране на екстрахепаталните жлъчни канали.
Група Б – предоперативно преценени за резектабилни, интраоперативно – нерезектабилни;
също с палиация с вид и обем, както при група А;
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Група В – пред- и интраоперативно преценени като резектабилни; с радикална намеса по
типа дуодено-хемипанкреатектомия по Whipple или PPPDP a modo Traverso-Longmire, с/без съдова
резекция (v.portae/v.mes.sup.).
Използвахме рутинен диагностичен набор от пред- и интраоперативни методи,
сравнявайки четири показатели: (1) размера на тумора; (2) ангажиране на магистрални съдове –
портална вена (portal vein = PV), v.mesenterica sup. (SMV), a.hepatica (HA), tr.coeliacus (CT); (3)
хематогенни метастази; (4) стойности на СА 19-9.
За целта на проучването анализирахме и сравнихме предоперативните данни от една страна
и информацията от оперативните протоколи от друга, търсейки съвпадение.
Резултати
Абсолютни предиктори за нерезктабилност (100% информативност и достоверност в група
А) бяха наличието на билобарни чернодробни метастази и/или инфилтрация на SMA, HA, CT,
както и на PV и/или SMV (>180° от циркумференцията на протежение > 4cm). Интраоперативната
находка потвърди напълно информацията от УЗД и КАТ. Само в един случай установихме
фалшиво положителен резултат по отношение на хепатално ангажиране. Предоперативно
диагностицираните три метастази в десния и една в левия лоб се оказаха „склерозирали
хемангиоми―
, но случаят беше нерезектабилен поради размера на тумора (4.0cm) и инфилтрацията
на v.mes.sup. (протежение от 2.0cm), конфлуенса й с v.lienalis, както и v.portae (протежение от
2.0cm, > 180° от циркумференцията й).
Липса на достоверност на посочените предиктори, т.е. фалшиво (-) резултати по отношение
на чернодробната дисеминация установихме в 32% (16/50 болни от група Б). Касаеше се за
биопсирани и хистологично доказани хематогенни лезии с диаметър 3.0 – 12.0 mm (средно 5.2mm).
При останалите 34 пациенти (68%) пречка за радикална интервенция се оказа съдовото ангажиране,
като при 30 от тях (60%) туморът ангажираше артериални структури.
При размер на тумора > 3.5cm (УЗД, КАТ, потвърдено и след екстирпиране на резектата и
измерване ) резектабилни се оказаха едва 6 % от туморите (3 пациенти от група В), а при размер <
2.0 cm – всичките 14 болни от група В.
Стойности на СА 19-9 > 100 nmol/ml отчетохме съответно при 76 %, 64% и 66% в група А,
Б и В, но в цялата серия предоперативно с иктер бяха 146/150 (97.2%) пациенти.
Обсъждане
Проблемите, свързани с късната диагностика и оттам лошите лечебни резултати при КГП са
добре познати. Опитите за скрининг са се оказали неефективни и в момента в света няма действащи
програми [15]. Интрадукталните папиларни муцинозни неоплазми (IPMN) и панкреатичната
интраепителиална неоплазия (PanIN) са доказани преканцерози и в тази смисъл са потенциален
таргет за 100 процентова куративна хирургия, но те също убягват на гастроентеролозите за ранна
диагностика [7,19,21]. Днес много от механизмите на карциногенезата на панкреатичния рак са
детайлно проучени и е установено, че след първоначалната поява на ракови клетки (матерен клон)
минават 9-10 години до появата на метастатизиращи субпопулации, но на практика през този
период заболяването е неоткриваемо [22].
Едва 20% от пациентите с КГП са потенциално курабилни (радикална хирургия и
химиотерапия) към момента на диагностициране, а само 15% от тях (т.е. 2-3% от всички болни) са
в ранен стадий - T1-2, N0, M0 [3,6,8,16,20,24]. Сред резецираните болни 5- годишната преживяват е 1740% [23]. По данни на Japanese Pancreatic Cancer Registry този показател при стадий I (Т<2cm) е
далеч по-добър в сравнение със стадий IIb (T>2cm), респ. 58% срещу 17% [3]. През далечната 1986
год. J.Ariyama и сътр. публикуват в Nihon Rinsho наблюдение върху 79 болни с КГП с Т< 1.0cm [1].
Авторите докладват 100% 5-годишна преживяемост.
През последните 15-20 години се наблюдава трайна тенденция за подобряване на
цялостната преживяемост, както за ранните стадии, така и за авансиралите случаи [3].
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Предпоставките за това са много – прилагане на все по-агресивна хирургия, намеса на
интервенционалните гастроентеролози при иноперабилните случаи (ERCP, стентиране на
иктеричните болни), подобряване на схемите за химиотерапия. Безспорно съществена роля за
избягване на риска от ранни следоперативни усложнения и удължаване на преживяемостта,
както и за започване на химиотерапия оптимално рано, играе и по-добрата предоперативна
селекция на пациентите [15]. Това означава предприемане на интервенция при операбилните и
насочване на неоадювантна химиотерапия на иноперабилните пациенти.
Съществуват предоперативни критерии за резектабилност на КГП, базиращи се най-вече на
данните от образните методи – конвенционална УЗД, ЕндоЕхо, КАТ, ЯМР, РЕТ-СТ. Проблемът е,
че нито един от тях няма абсолютна информативност, чувствителност и специфичност. Затова
считаме, че трябва на данните от тези изследвания да се гледа като на „части от пъзел“, да се
разглеждат заедно и да се съпоставя информацията.
Рентгенологичните критерии на NCCN за резектабилни и гранично резектабилни КГП бяха
посочени във въведението. Те са базата, на която се изгражда хирургичната стратегия.
Допълнително, но в никакъв случай второстепенно значение в диагностичния панел при КГП
играят и УЗД, като първа стъпка преди КАТ и изследването на серумните нива на туморните
маркери [15]. Ендоехографията (EUS) е методика, която е широко използван по света и за съжаление
много рядко у нас. EUS има много предимства: (а) открива тумори с диам. < 1cm, както и
лимфогенни метастази и съдова инвазия с по-голяма точност и специфичност от УЗД, КАТ и ЯМР;
(б) под ЕндоЕхо контрол се осъществяват пункционни биопсии с диагностична достоверност 92%;
(в) Контрастно-усилената ЕндоЕхо е безценен метод за преценка на състоянието на съдовете в
изследваната област, а ЕндоЕхо еластографията точно определя плътността на изследваната лезия и
околните тъкани и структури [2,4,9,10,13,18].
По отношение на надеждността на туморните маркери при панкреатичния рак съществуват
някои противоречиви публикации. Pleskow и сътр. [17] в серия от 261 изследвания, от които 54 са с
КГП изследват стойностите на СА 19-9 и установяват чувствителност, специфичност, положителна
предиктивна стойност, негативна предиктивна стойност и достоверност (точност) съответно при
70%, 87%, 59%, 92% and 84%. Фалшиво завишение на серумните нива на CA19-9 се наблюдава при
механичен иктер [12]. Такива са повечето болни с КГП, но е възможно и псевдотуморна форма на
хроничен индуративен панкреатит също да се манифестира с обструктивна жълтеница. В
далечната 1988 год. J.Glenn, W.M.Steinberg, S.H.Kurtzman публикуват в Journal of Clinical Oncology
проучване, доказващо прогностичната роля на СА 19-9 за резектабилността на панкреатичните
карциноми [5]. До същия извод 20 години по-късно достигат и Maithel и сътр., като тези автори
заключават, че екстремно високите стойности на този туморен маркер предоперативно доказва
нерезектабилност при липса на такава информация от образната диагностика [11].
Заключение
Използването на комплекса от предиктори за резектабилност КГП може да предотврати
извършването на „безсмислени― ксплоративни
е
ларароскопии/лапаротомии (група А). Такива са и с
най-голяма тежест са хематогенната дисеминация и съдовото ангажиране. Именно тези два
критерия не показаха фалшиво положително интерпретиране, но липсата им в предоперативната
диагностика може да има фалшиво отрицателна стойност, т.е. липсата на подобни предиктори
предоперативно не означава задължително резектаблиност, каквито случаи наблюдавахме при
пациентите ни от група Б. Размер на тумора > 3.5cm както и предоперативни стойности на СА199>150 U/ml с голяма вероятност говорят за нерезектабилност.
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1.16 ВЪРХУ НЯКОИ СЪХРАНЯВАЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРИЙОМИ ПРИ
ЛАПАРОСКОПСКА ХОЛЕЦИСТЕКТОМИЯ (МУЛТИПОРТ
ТЕХНИКА)
А.Тасева, В.Тасев, А.Йонков, В.Солункин, П.Петков, Н.Катибова, Г.Коруков, В.Димитрова
Клиника по обща и чернодробно-панкреатична хирургия
УМБАЛ „Александровска“ – София,
Медицински Университет – София
Ключови думи: Лапароскопия, холецистектомия, съхраняващи техники.
Въведение
От 1910 година когато шведът Jacobeus извършва първата лапароскопия на човек до сега,
лапароскопските техники претърпяват бурно развитие в редица медицински специалности,
включително и в общата хирургия.Лапароскопската холецистектомия бързо се утвърди като метод
на избор при лечението на жлъчнокаменната болест. Въпреки това анализът на редица центрове за
минимално инвазивна хирургия продължават да установяват относително стабилен и по-висок
процент усложнения след тази оперативна процедура, спрямо класическата отворена
холецистектомия.
Цел
В настоящата публикация си поставяме за цел да анализираме някои съхраняващи
технически прийоми за превенция на интра- и постоперативните компликации.
Материал и методи
Изложението ни се базира на опита на КОЧПХ при УМБАЛ―Александровска― - София за
периода – март 2013 – март 2018 г., оперирани 127 пациенти, от тях 34 мъже (27 %) и 93 жени
(73%) на възраст от 21г. до 79г., средна 50,5 г. и научната хирургична периодика в последните 10
години.
Резултат: От анализа не се установи еднакво отношение по два от обсъжданите по-долу
техничеки прийома.
Обсъждане
Три са основните пункове върху които насочваме обсъждането:
Отворена или затворена техника за постигане на пневмоперитонеум ;
Ниско налягане срещу стандартен пневмоперитонеум;
Методи за прецизна идентификация на анатомичните структури за избягване на
билиарните ятрогенни лезии.
В заключение се стигна до извода, че има консенсус по необходимоста от прецизност в
очертаване на жлъчната анатомия в триъгълника на Callot и ако е необходимо за тази цел,
извършване на интраоперативна холангиография. По останалите два пункта – отворената техника
за пневмоперитонеум и ниското му налягане по определени показания - те се прилагат в много
хирургични клиники, но отсъства пълен консенсус по тях.
-

Повече от 100 години изминават от първата планово извършена холецистектомия от Carl
Langenbuch през 1882 година до извършването на първата лапароскопска – от проф.Erich Muhe в
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Германия през 1985 година. С близо 90% лапароскопски холецистектомии в случаите на
симптоматична холелитиаза , метода се утвърди като златен стандарт в лечението й и една от найчестите хирургични процедури в света. Нейни безпорни предимства са скъсения болничен
престой, по-слабата следоперативна болезненост, по-бързото следоперативно възстановяване на
пациентите, козметичния ефект. Успоредно с рутинното й приложение следоперативните
усложнения в сравнение с отворената техника остават съизмерими , та дори и леко повишени найвече относно лезиите на екстрахепаталните билиарни канали – около 0,4%.
В настоящата публикация си поставяме за цел да анализираме някои съхраняващи
технически прийоми за превенция на интра- и постоперативните компликации в три основни
пункта :
- Отворена или затворена техника за постигане на пневмоперитонеум ;
- Ниско налягане срещу стандартен пневмоперитонеум;
- Методи за прецизна идентификация на анатомичните структури за избягване на
ятрогенните билиарни лезии.
Материал и методи.Проучването се базира на данни от медицинската литература и
собствен клиничен материал за периода – март 2013 – март 2018 г., оперирани 127 пациенти, от тях
34 мъже (27 %) и 93 жени (73%) на възраст от 21г. до 79г., средна 50,5г .
Резултати и обсъждане.
Достъпът е стартов и критичен момент при всяка минимално-инвазивна операция. По данни
от литературата близо половината от усложненията настъпват именно тогава. Голям проблем може
да възникне поради ненавременното им идентифициране и „решаване―
. Ето защо редица автори
анализират и съобщават своите виждания относно подхода за осигуряване на достъп при
лапароскопските операции, базиращи се не само на своя опит, но и на данните от литературата.
Три са основните групи техники за постигане на пневмоперитонеум: затворени, отворени и
оптични.
Достъпът с игла на Veress е най-често използваната затворена техника. Molloy и съавтори
(2002 г.) установяват тази техника в 78% от лапароскопските операции със значимо предимство
при гинекологичните спрямо общохирургичните интервенции в съотношение 2:1. Нейни позитиви
са сравнително лесното техническо изпълнение и натрупания голям практически опит даващ
възможност за оценка. Също така възможност за идентификация на интраперитонеалната позиция с
помоща на редица тестове – тест на висящата капка, инстилация на физиологичен серум,
аспирационен тест и други. Негатив са възможните усложнения – преперитонеална инсуфлация,
висцерална и съдова увреда, газова емболия. Относно техниката за въвеждане на иглата едни
автори практикуват с повдигане на предната коремна стена, докато други без този подход под ъгъл
от 45 до 90 градуса в зависимост от подкожната мастна тъкан. По литературни данни перфорацията
на кух коремен орган е рядка – 0,12%, но се отбелязва, че по-често това се случва при създаването
на пневмоперитонеум с иглата на Veress, както и при директно поставяне на троакар с мандрен. В
нашата практика за обследвания период, въведохме отворения достъп с цел превенция на
висцерална и съдова травма – при 95 (75%) пациенти. При другите – 32 (25%), поради условията за
лесен достъп, той се осъществи с канюла на Veress. При отвореният метод, технически след малка
дъговидна инцизия под пъпа и инцизия по средната линия се отваря коремната кухина, поставя се
троакара под визуален контрол. Известни затруднения понякога имаме при този метод от изпускане
на газ въпреки херметизацията с П – образен шев на кожата и поставянето отгоре на „якичка―от
мокра марля. Но нямаме нито един случай на усложнение. След края на операцията е необходимо
внимателно и сигурно зашиване на инцизията по средната линия на апоневрозата – обикновенно с
два шева, за да не се допусне постоперативна евентрация. Считаме рискови за лапароскопски
операции по принцип, пациентите с предшестваща оперативна интервенция в горния етаж на
коремната кухина осъществена през срединна лапаротомия (30-40% от тях със сериозни
сраствания) или крайребрена такава (20-25% със сраствания), поради което ги избягваме.
Екстремното затлъстяване също е състояние с повишен риск, което изисква селектиране на
пациентите.
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Други проучвания показват, че сега нараняванията при затворен и отворен метод за
постигане на пневмоперитонеум са много редки и съизмерими, без статистически значими разлики,
поради което се отдава значение повече на опита и школата в отделните клиники. Създадени са и
оптични троакари, на които се разчита повече при тежък обезитас, но ние не можем да споделим
опит с тях. От друга страна Merlin et al.(2003) при проучване с нерандомизиран дизайн съобщават,
че рискът от увреждане на червата е по-висок при отворена техника, отколкото при затворена
техника. Считат обаче, че тези резултати са поради подбор на рискови пациенти. Доказателствата
за сравнителната безопасност и ефективност на различните методи за достъп не са окончателни, но
тенденциите в данните заслужават по-нататъшно проучване.
Специфична особеност на лапароскопската хирургия е необходимоста от повдигане на
предната коремна стена от подлежащите органи с цел създаване на достатъчно пространство за
ефективно манипулиране с ендоскопските инструменти. Това се постига с пневмоперитонеум, чрез
инсуфлация на СО2 в перитонеалната кухина с обичайно налягане 12-14мм Hg. Вследствие на
пневмоперитонеума са възможни ред усложнения, класифицирани като: 1/газ специфични и
2/такива свързани с повишеното интраабдоминално налягане. В групата на газ специфичните се
включват: ацидоза и хиперкапнея, които при пациенти с нормална дихателна функция се
компенсират. Нискостепенната ацидоза е с незначителен клиничен ефект, но тежката води до
дисритмии. Хиперкапнията може да доведе до повишаване на кръвното налягане и кислородните
потребности на миокарда. Усложненията вследствие от повишеното интраабдоминално налягане са
: брадикардия като резултат от възбуждане на вагалните рефлекси; повишено интраторакално
налягане поради изместване на паретичните диафрагмални куполи със смущение в сърдечната
дейност; намалена бъбречна перфузия поради намаляване на кръвотока през бъбречните съдове;
венозен застой с риск от дълбока венозна тромбоза при положение Фовлер, а при положение
Тренделенбург – увеличаване на венозното връщане ; мезентериална исхемия – казоистика с
незначителен клиничен ефект. Още по-рядко може да се наблюдават пневмоторакс и
пневмомедиастинум.
Имайки предвид потенциално отрицателното въздействие на пневмоперитонеума най-вече
върху кардиопулмоналната функция и потенциирането на
постоперативната болка,
международните насоки препоръчват използването на най-ниското интраабдоминално налягане,
което предоставя адекватно оперативното поле, а не рутинното налягане.Като ниско
интраперитонеално налягане се дефинира това вариращо между 6-10 мм Hg. Но анализът на
данните от литературата за ползата от по-ниското интраабдоминално налягане са противоречиви.
При здрави хора, АSA I и ASA II пациенти, няма сигнификантни доказателства за предимства.
Независимо от необходимоста от допълнителни проучвания за пациенти ASA III и ASA IV в
нашата практика се придържаме към становището за строга преценка на показанията и
противопоказанията за лапароскопска операция и в случай на провеждането й използването на
ниско налягане – 8-10мм Hg. За обследваният период -12 (9,4%) пациенти с кардиопулмонални
проблеми. Трябва да се има в предвид, че това води до известно удължаване на оперативното
време, поради минималната адекватност на оперативното поле. По данни от литературата обаче
това няма сигнификантно значение. По-ниското налягане доказано е свързано с по-слаба
постоперативна болка и по-малка кансумация на аналгетици. Описаните по-горе негативни
въздействия на пневмоперитонеума се контролират освен това с десуфлация в случай на ритъмни
смущения, промяна в положението от Фовлер в Тренделенбург или обратно, периоперативно
прилагане на нискомолекулярен хепарин за превенция на венозната тромбоза, бавна промяна на
ъгъла на наклон на операционната маса по време на операцията, бавна инсуфлация и ексуфлация.
Въпреки неоспоримата минимална инвазивност на лапароскопския подход при
оперативното лечение на жлъчнокаменната болест тези операции се асоциират с 0,3-0,6%
ятрогенни лезии на екстрахепаталните жлъчни пътища. Изхождайки от трудностите по корекцията
им и понякога значимите последствия за здравето и комфорта на живот ( рецидивиращи хронични
холангити ), считаме че превенцията им е с голямо и първостепенно значение. Друга наша
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публикация беше посветена на класификации на увредите и поведението спрямо тях, поради което
тук този въпрос не се разглежда.
Доказано е, че статистически значимо по-чести са тези лезии при пациенти с налични
локални рискови фактори, спрямо тези класифицирани като „лесни лапароскопски
холецистектомии―.Като предиктивни се определят патоморфологичните промени свързани с остър
холецистит и билиопанкреатит, Mirizzi синдром, къс ductus cysticus, наличие на голям камък в
уголемен джоб на Hartmann, анатомични варианти на вливане на ductus cysticus, arteria cystica,
близка дъга на дясната хепатална артерия до „изхода―на жлъчния мехур, кървене при дисекцията
на структурите в triganum Callot и използване на електрокаутер при дисекцията им. От общ
характер такива фактори са мъжкия пол, възрастови промени, обезитас, предходни хирургични
намеси, удълженото оперативно време и неоправданата амбиция, дори при сериозни затруднения
операцията да се завърши лапароскопски. Безспорно значение има наличието на най-модерна
апаратура и 30 градусова камера.
Инфундибуларният подход за идентификация на „изхода―на жлъчния мехур и d.cysticus е
широко разпространен сред хирурзите, както и основен метод в нашата практика. За сигурната му
идентификация извършваме двустранно дисециране на инфундибулума ( джоба на Hartmann) до
границата на мехура с паренхима на черния дроб. Методът се оказва неподходящ в случаите,
когато d.cysticus е „скрит―поради трудна ретракция на жлъчния мехур в резултат от тежки
възпалителни промени или при наличие на конкремент/и в близост до мястото на вливане на
d.cysticus.
Техника „critical view of safety‖(CVS) разработена от Strasberg, също е широко използвана.
При нея се сецират тъканите в trigonum Callot така, че да бъдат изпълнени следните три условия:
1/trigonum Callot трябва да се „изчисти―от мастна и фиброзна тъкан, като не е необходима
дисекция и визуализация на общия жлъчен канал; 2/Изходната част на жлъчния мехур трябва да се
освободи отпред и отзад от съответната част на ложето в черния дроб; 3/между общия жлъчен
проход и чернодробния паренхим да останат само две структури- d. и a.cystica към жлъчния мехур.
Метод, при който се представя първо хепатохоледоха и конфлуенса на d.hepaticus dex. и sin.
и последно се дисециират d.и a.cystica. След верифициране на всички структури - d.и a.cystica се
клипсират и прекъсват. Този подход е подходящ при трудна анатомична ориентация най-често
поради тежки възпалителни промени. Поради строга селекция на пациентите за лапароскопска
холецистектомия само в единични случаи сме го прилагали.
Независимо от прилаганата методика, по правило стремежът ни винаги е бил пълно
отпрепариране на d. cysticus и проследяването му до вливането в жлъчния мехур и отпрепариране
на а. cystca до мехурната стена.
При затруднения редица автори препоръчват извършването на лапароскопска
холангиография, за намаляване риска от грешки, с която ние нямаме опит. Според някои автори тя
има повече значение за интраоперативна идентификация на ятрогенни лезии на екстрахепаталните
жлъчни пътища.
В заключение се стигна до извода, че има консенсус по необходимоста от прецизност в
очертаване на жлъчната анатомия в триъгълника на Callot и ако е необходимо за тази цел,
извършване на интраоперативна холангиография. По останалите два пункта – отворената техника
за пневмоперитонеум и ниското му налягане по определени показания - те се прилагат в много
хирургични клиники, но отсъства пълен консенсус по тях.
Рутинното приложение на стандантизирани методи/технически прийоми, за превенция на
усложненията в хода на лапароскопската холецистектомия запазват и утвърждават минималната
инвазивност при тези операции.
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1.17 ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ НА ЧЕРНИЯТ ДРОБ

Н.Владов1, Р.Костадинов1, И.Такоров1, И.Василевски1, В.Михайлов1, Ц.Луканова1, М.Якова1,
Цв.Тричков1, Е.Одисеева2, М.Абрашева2
1. Клиника по чернодробно-панкреатична и трансплантационна хирургия, ВМА-София.
2. Катедра по анестезиология и интензивно лечение, ВМА-София.
ВЪВЕДЕНИЕ
Лапароскопската чернодробна хирургия претърпя бурно развитие през последното десетилетие.
Благодарение на натрупаният опит и постигнатите международни консенсуси и препоръки, тя се
превърна в средство на избор не само при доброкачествени, но и при малигнени заболявания, с
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аналогични онкологични резултати, при редуцирана кръвозагуба, болничен престой и честота на
общо-хирургичните усложнения.
ЦЕЛ
Анализ на резултатите от лапароскопски чернодробни резекции в Клиника по ЧернодробноПанкреатична и Трансплантационна Хирургия на ВМА – София.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
За периода м. май 2005 – м. май 2018 година идентифицирахме 189 пациенти, претърпяли
лапароскопска интервенция на черния дроб, сред които 73 мъже и 116 жени със средна възраст 55
год. (23 – 82 год.). От тях 79 са с малигнено заболяване, а 110 с бенигнено. Извършени са 49
фенестрации на семпли чернодробни кисти и 138 чернодробни резекции, сред които 6 лигатури на
десен клон на вена порте и 10 симултанни резекции поради колоректален карцином с налични
операбилни синхронни метастази.
РЕЗУЛТАТИ
От извършените 138 лапароскопски чернодробни резекции, 22 са високо-обемни, сред които 18
десни хемихепатектомии, 2 леви хемихепатектомии и 2 трисегментектомии. Бисегментните
резекции са 43, от които 40 са леви латерални лобектомии. Извършени са 20 моносегментектомии и
34 метастазектомии и клиновидни чернодробни резекции. Разпределението по години демонстрира
експоненциален растеж и същевременно редуциране на оперативното време за отделните
процедури, в съответствие с прогресията на обучителната крива. При сравняването с отворените
чернодробни резекции е налице редукция на общо-хирургичните усложнения и болничния престой.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предпоставка за развитие на лапароскопската чернодробна хирургия е наличието на екип с богат
опит в конвенционалната чернодробна хирургия, развити лапароскопски умения, техническа и
реанимационна осигуреност. С цел постигане на добри резултати е нужно плавно повишаване на
сложността на извършваните интервенции и добра селекция на пациентите
КЛЮЧОВИ ДУМИ: Лапароскопия, Лапароскопска чернодробна хирургия, Големи чернодробни
резекции, Синхронни лапароскопски резекции

LAPAROSCOPIC LIVER SURGERY
N.Vladov1, R.Kostadinov1, I.Takorov1, I.Vasilevski1, V.Mihaylov1, Ts.Lukanova1, M.Yakova1,
Ts.Trichkov1, E.Odiseeva2, M.Abrasheva2
1. Department of HPB and Transplantation Surgery, Military Medical Academy - Sofia.
2. Department of Intensive Care and Anesthesiology, Military Medical Academy - Sofia.
ABSTRACT
INTRODUCTION
Laparoscopic liver surgery has experienced tremendous development in the past decade. Owing to the
increasing experience with this type of surgery and the international consensus meetings and guidelines, it
has become the treatment modality of choice with benign as well as malignant conditions. The
laparoscopic approach is superior to the conventional, with respect to blood loss, hospital stay and postoperative complication rate, with similar oncologic outcomes.
AIM
Analysis of the results of laparoscopic liver resections in the Department o of HPB and Transplantation
Surgery – Military Medical Academy – Sofia.
MATERIALS AND METHODS
For the period May 2005 – May 2018 we identified 189 patients, who underwent laparoscopic surgery of
the liver, of which 73 were male. The mean age was 55 years (23 – 82y). Seventy-nine of the treated
patients were with malignant disease and 110 – with benign. From the 189 patients, 49 underwent
laparoscopic fenestration on simple hepatic cysts and the reset – laparoscopic liver resection, including 6
patients with ligature of the right portal branch and 10 synchronous colorectal and liver resections.
RESULTS
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Of the performed 138 laparoscopic liver resections, 22 were major, including 18 right hepatectomies, 2 left
hepatectomies and 2 trisegmentectomies. We identified 43 bisegmental resections, most of which (40)
were left liver lobectomies, 20 monosegmentectomies and 34 metastasectomies. The yearly distribution of
the laparoscopies clearly demonstrates exponential growth of the number of procedures. Simultaneously
there is a reduction in the operative time for the separate procedures, which is in line with the progression
of the learning curve. The comparison between open and laparoscopic liver resections shows reduction of
the surgical complications and post-operative stay.
CONCLUSION
The presence of a team with rich experience in the conventional liver surgery, as well as meticulous
laparoscopic technique, adequate surgical equipment and reanimation are of paramount importance for the
development of laparoscopic liver surgery. A gradual increase in the difficulty of the laparoscopic liver
resections is warranted for achievement of good results.
KEYWORDS: Laparoscopy; Laparoscopic liver surgery; Major liver resections; Synchronous
laparoscopic resections

1.18 СЪДОВИ РЕЗЕКЦИИ ПРИ КАРЦИНОМ НА ПАНКРЕАСА

Н.Владов1, И.Такоров1, М.Якова1, И.Василевски1, В.Михайлов1, Ц.Луканова1, Цв.Тричков1,
Р.Костадинов1, Е.Одисеева2, М.Абрашева2
1. Клиника по чернодробно-панкреатична и трансплантационна хирургия, ВМА-София.
2. Катедра по анестезиология и интензивно лечение, ВМА-София.
ВЪВЕДЕНИЕ Kарциномът на панкреаса заема едно от водещите места по смъртност сред
онкологичните заболявания и дори днес остава предизвикателство в терапевтичен аспект.
Единствената опция за постигане на дългосрочна преживяемост остава радикалната оперативна
интервенция последвана от адювантна химиотерапия, които са приложими само при около 20% от
пациентите в момента на диагностицирането. Панкреато-дуоденалната резекция се явява златен
стандарт при резектабилен карцином на главата на панкреаса.
ЦЕЛ Средната преживяемост зависи от много фактори, но най-важният остава постигането на R0резекция. През последните години панкреатичната хирургия претърпя значимо развитие, като за
постигането на чисти резекционни линии могат да се извършат различни по вид съдови резекции. В
специализирани центрове този тип процедури се осъществяват все по-често, имайки за цел
постигането на радикална R0-оперативна интервенция.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ В клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и
трансплантология към ВМА-София проспективно бяха проследени и сравнени данните на
пациенти, претърпяли радикална резекция на задстомашната жлеза поради карцином. В
проучването са включени всичките 375 дуодено-панкреатични резекции и 97 дистални
панкреатектомии извършени за периода януари 2004 – декември 2017.
РЕЗУЛТАТИ При 91 от случаите е извършена съдова резекция, като съответно в 56% (n=51) е
резецирана порталната вена; в 23% (n=21) резекцията е на вена мезентерика супериор; при 10%
(n=9) е резециран порто-мезентериалния конфлуенс; при 5% (n=5) е резецирана вена кава
инфериор, а при 6% (n=5) е извършена резекция на артерия мезентерика супериор. В 56 от случаите
е извършена тангенциална резекция, при 28 пациента – парциална резекция с термино-терминална
анастомоза и при 8 случая – резекция с поставяне на графт. При двете групи (със и без съдова
резекция) се наблюдават близки резултати по отношение на постоперативните усложнения,
периоперативната смъртност, оперативното време и кръвозагубата. 3-годишната преживяемост
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показва статистически значима разлика в полза на панкреатичните интервенции без съдова
резекция, съответно 34.9% спрямо 18.2%. От друга страна, преживяемостта на контролна група
пациенти претърпяли палиативни оперативна интервенция показва 3-годишна преживяемост от 0%.
Това говори за ползата от разширяването на границите на резекция при панкреатичния карцином.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ През последните години проучванията показват, че съдовата инвазия при
карцином на панкреаса вече не представлява ограничение в технически аспект. Важно е да се
отбележи повлияването на преживяемостта при постигането на радикалност. Съдовата инвазия не
трябва да се приема за изключващ критерии, а като част от стандартна процедура, целяща
постигането на чисти резекционни линии. Резутатите получени в хода на нашето проучване
подкрепят тези становища.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: Карцином на панкреаса, Панкреато-дуоденална резекция, Дистална
панкреатектомия, Съдова резекция.

VASCULAR RESECTIONS IN PANCREATIC CANCER
Vladov N1, Takorov I1, Yakova M1, Vasilevski I1, Mihaylov V1, Lukanova Ts1, Trichkov Ts1, Kostadinov R1,
Odiseeva E2, Abrasheva M2
1. HPB ant Transplantation Surgery, Military Medical Academy, Sofia
2. Clinic of Anesthesiology and Intensive Care, Military Medical Academy, Sofia
Abstract
Pancreatic cancer (PDAC) is one of the leading cause of cancer-related mortality world - wide and even in
2018, still a therapeutic challenge. The only treatment option for long-term survival is radical surgical
resection followed by adjuvant chemotherapy which can be performed in about 20% of all PDAC patients
by the time of diagnosis.
Pancreaticoduodenectomy (PD) is the gold standard treatment for cancer of pancreatic head in all the cases
that are supposed to be resectable. Although the overall survival depends on many heterogeneous factors,
the main aim of the treatment must be to achieve a R0 resection with microscopically and macroscopically
free margins. As pancreatic surgery has significantly changed during the past years, resection approaches
have been extended beyond standard procedures, including vascular resections, that have become more
frequently performed in specialized centres and the border of resectability has been pushed forward to
achieve a potentially curative approach in the respective patients in combination with neoadjuvant and
adjuvant treatment strategies.
In the Department of HPB Surgery and Transplantology, Military Academy –Sofia we held a prospective
study comparing patients with radical pancreatic surgery with (PVR) and without (PR) vascular resections.
In the study were included all the performed 375 PDs and 97 distal pancreatectomies for the period
January 2004 till December 2017. In 91 of the cases there was a vascular resection, respectively 51 (56% )
with resection of vena portae, 21 (23%) with resection of vena mesenterica superior, 9 (9.8%) with
resection of the porto-mesenterial confluence, 5 ( 5.5%) with resection of vena cava inferior and 5
(5.49%) with resection of arteria mesenterica superior. Primary closure was made in 56 of the cases, endto-end anastomosis in 28 patients and 8 interposition grafts. Both groups PVR and PR showed similarly
close results in complication rates, perioperative mortality and morbidity, operative time and blood loss.
Median 3-year survival was 34.9% in PR group and 18.2% in PVR group, compared to 0% in the control
group of palliative resected patients.
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As in recent reports vascular involvement does not represent anymore a technical limit, it is mandatory
pointing out whether or not vascular resection modifies overall survival and if that is the case vascular
invasion should not be considered as an exclusion criterion but as part of a standard resection in carefully
selected patients. Our study results come to certify this conclusion.
Key words: Pancreatic cancer, Pancreatoduodel resection, Distal pancreatectomy, Vascular resection.

1.19 ХИРУРГИЧНИ ПОДХОДИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА
ХЕПАТОЦЕЛУЛАРЕН КАРЦИНОМ

И.Такоров1, М.Якова1, Цв.Тричков1, И.Василевски1, В.Михайлов1, Ц.Луканова1, Р.Костадинов1,
Е.Одисеева2, М.Абрашева2, Н.Владов1.
1. Клиника по чернодробно-панкреатична и трансплантационна хирургия, ВМА-София.
2. Катедра по анестезиология и интензивно лечение, ВМА-София.
Въведение
Изборът на лечение в случаите на хепатоцелуларен карцином се определя от общото състояние на
пациента, стадия на основното заболяване и протокола за лечение, възприет в съответния
онкологичен център. Хирургичното лечение заедно с чернодробната трансплантация са
единствените потенциално курабилни средства за лечение, асоциирани с постигането на 5-годишна
преживяемост, съответно при 50% и 70% от пациентите. За съжаление, само от 20 до 40% от
пациентите са подходящи за резекция към момента на диагностицирането. При първично
нерезектабилни или гранично резектабилни тумори, без екстрахепатално засягане, могат да се
приложат редица мултимодални подходи или комбинации от тях с цел радикално лечение чрез
намаляване на туморния обем или увеличаване на остатъчния паренхим.
Цел
Целта на настоящото проучване е да се дефинират рамките на хирургичната ефективност и да се
обобщят използваните хирургични похвати.
Материали и методи
Проследени са 197 пациентa с хепатоцелуларен карцином, оперирани в клиниката за период
Януари 2006 – Юни 2018. Анализирани са извършените 135 радикални резекции – 58 големи и 77
малки. Дефинирани са чернодробната функция, статусът на чернодробния паренхим и остатъчният
чернодробен обем.
Резултати
В допълнение към стандартните чернодробни резекции, са осъществени 12 асоциирани резекции;
две големи анатомични резекции комбинирани с радиофреквентна аблация; пет десни
хепатектомии след лигатура на десния клон на вена порте, както и осем чернодробни
трансплантации. Дългосрочните резултати постигнати след приложението на различните
хирургични подходи са повече от задоволителни, имайки предвид напредналия стадий на
заболяването – средна преживяемост между 30.4 и 40.2 месеца.
Заключение
Чернодробната резекция трябва да бъде първи избор при пациенти със запазена чернодробна
функция и ограничено заболяване. Като основни нейни предимства могат да бъдат посочени
възможността за незабавното й приложение, независимо от размера на тумора, ниския морбидитет
и морталитет, и не на последно място възможността за хистологична и генетична оценка на
препарата.
Ключови думи: Хепатоцелуларен карцином, Чернодробни резекции, Чернодробна
трансплантация.
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SURGICAL TREATMENT OF HEPATOCELLULAR CARCINOMA

Takorov I1, Yakova M1, Trichkov Ts1, Vasilevski I1, Mihaylov V1, Lukanova Ts1, Kostadinov R1, Odiseeva
E2, Abrasheva M2, Vladov N1
3. HPB ant Transplantation Surgery, Military Medical Academy - Sofia
4. Clinic of Anesthesiology and Intensive Care, Military Medical Academy - Sofia
Introduction Treatment modality in cases with hepatocellular carcinoma depends on the overall condition
of the patient, the stage of the main disease and the treatment protocol in the corresponding center.
Surgical resection and liver transplantation are the only potentially curative means for treatment,
associated with five-year survival rates in 50% and 70% of the patients. Unfortunately only in 20 to 40%
of the patients those methods could be applied at the moment of diagnosis. A number of multimodal
approaches and their combinations could be applied in cases with primary unresectable or with borderline
resectability without extrahepatal involvement in order to reduce tumor size and enlarge the remaining
parenchyma, which could give the chance for radical treatment.
Aim The aim of the presentaed study was to define the borders of surgical efficiency and to summarise the
applied surgical techniques.
Materials and Methods We have followed up 197 patients with HCC, who had undergone surgery in the
HPB and Transplant Surgery for the period January 2006 – June 2018.
The performed 135 radical resections (58 major and 77 minor) were analized. Liver function, status of
liver parencyma and remaining liver volume were defined.
Results Twelve associated resections, two major anatomic resections combined with radiofrequency
ablation, five right hepatectomies after ligation of the right branch of the portal vein and eight liver
transplantations were performed besides the standard liver resections. The obtained long-term results after
different surgical approaches are satisfactory, considering the advanced stage of the disease, overall
survival between 30.4 – 40.2 months.
Conclusions Liver resection should be first treatment choice in patients with preserved liver function and
localised disease. Its main advantages are the ability to perform it immediately, low morbidity and
mortality and the ability for histological and genetic evaluation of the preparation.
Key words: Hepatocellular carcinoma, Liver resection, Liver transplantation.

1.20 МУЛТИМОДАЛНИ ПОДХОДИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА
ЧЕРНОДРОБНИ МЕТАСТАЗИ ОТ КОЛО-РЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ
И.Василевски1, И.Такоров1, В.Михайлов1, Ц.Луканова1, М.Якова1, Цв.Тричков1, Р.Костадинов1,
Е.Одисеева2, М.Абрашева2, Н.Владов1.
1. Клиника по чернодробно-панкреатична и трансплантационна хирургия, ВМА-София.
2. Катедра по анестезиология и интензивно лечение, ВМА-София.

ВЪВЕДЕНИЕ През последните години поведението при колоректалните чернодробни метастази
(КРЧМ) стана по-агресивно и мултидисциплинарно. Хепатектомията се счита за крайъгълен камък
в лечението, като показва относително висока 5-годишна честота на преживяване, до 50%.
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Въведоха се нови подходи в допълнение към стандартната резекция на чернодробните метастази и
химиотерапията.
ЦЕЛ Целта на доклада е да представи съвременният мултимодален подход при лечението на
колоректални чернодробни метастази. При все по-голяма част от пациентите се наблюдава
регресия на метастатичното заболяване поради факта, че много от неоперабилните чернодробни
лезии след неоадювантно лечение намаляват размера си, което позволява тяхното отстраняване.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ Изследването включва 369 лица с чернодробни метастази от
колоректален карцином, радикално оперирани в Клиниката по чернодробно-панкреатична
хирургия и трансплантология на ВМА-София през периода 2004-2017 година. Броят на болните със
синхронни метастази е 164, а на тези с метахронни 205.
РЕЗУЛТАТИ Нашето проучване установява медиана на преживяемост при оперираните с
метахронни метастази 30.52 м. (95% ДИ 27.94-33.11 м), а при тези със синхронни метастази
медианата на преживяемост е 28.06 м. (ДИ 24-75-31.37) – разликата в показателите обаче не е
значима (р = 0.095). Пет-годишната преживяемост по Life tables на двете групи: 38% при
метахронните – 38% и 25% при синхронните. Можем да заключим, че преживяемостта при двете
групи е сходна. При оперираните с метахронни метастази, значимо влияние върху преживяемостта
оказват броят на метастазите, големината им, малкия обем чернодробна резекция и анатомичността
на резекцията. При оперираните със синхронни метастази, еднофакторният анализ по КапланМайер не идентифицира фактори, влияещи значимо на преживяемостта на оперираните.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ Мултимодалният подход при пациенти с колоректални чернодробни метастази е
задължителен. Агресивното хирургично лечение трябва да се интегрира с всички налични
нехирургични възможности, за да се постигне максимален контрол на заболяването и
преживяемостта на пациента.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: Kолоректален карцином, Чернодробни метастази, Чернодробни резекции.

1.21 ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ РЕДКИ КИСТИЧНИ ТУМОРИ НА
ПАНКРЕАСА
Ц. Луканова1, Цв. Тричков1, И. Такоров1, В. Михайлов1, И. Василевски1, М. Якова1, Р.
Костадинов1, Н. Владов1, М. Абрашева2, Е. Одисеева2
1
Клиника по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология, ВМА, София
2
Клиника по анестезиология и интензивно лечение, ВМА, София

Абстракт
Честотата на кистичните тумори на панкреаса постепенно нараства благодарение на
появата и все по-широкото приложение на образни техники с висока резолюция при диагностиката
и проследяването на различни заболявания в общата популация. Кистичните неоплазми на
панкреаса, които са част от кистичните лезии на жлезата, са сравнително голяма група
панкреатични тумори съгласно дефиницията на СЗО от 2010. Независимо от това в клиничната
практика се разглеждат четири най-често срещани кистични тумори: интрадуктални папиларни
муцинозни неоплазми (IPMNs), муцинозни кистични неоплазми (MCNs), серозни кистични
неоплазми (SCNs) и солидни псевдопапиларни неоплазми (SPNs).
За периода 2008-2017 г. в Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и
трансплантология, ВМА, София са оперирани 37 пациенти, при които трайният хистологичен
препарат установява наличие на IPMN – 11, MCN – 15, SCN – 6, SPN – 5 - жени/мъже=33/4 на
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средна възраст 45.65 г (10-74). Средният размер на тумора е 7,02 cm (2,0-25.0), като 70.3 % са били
разположени в опашката на панкреаса. Разположението предопределя и основния вид извършени
интервенции – 59,5% дистални спленопанкреатектомии и 13.5% сплено-съхраняващи дистални
панкреатектомии. Общият процент усложнения е 48%, като основните са клас II по класификацията
на Dindo-Clavien. Средната преживяемост е 112. 32 месеца (95% CI, 91,37-133,27).
Наблюдават се три основни тенденции – увеличаване честотата на редките кистични
тумори на панкреаса, увеличаване дела на лапароскопските и сплено-съхраняващите интервенции.
Тези оперативни интервенции е необходимо да се извършват във високо-специализирани центрове
с голям обем панкреатична хирургия и наличие на мултидисциплинарен екип за диагностика,
лечение и проследяване на тези заболявания.
Ключови думи: редки кистични тумори, дистална панкреатектомия

Surgical Treatment of Rare Cystic Pancreatic Tumors
Lukanova Ts1, Trichkov T1, Takorov I 1, Mihaylov V1, Vasilevski I1, Yakova M1, Kostadinov R1, Vladov
N1, Abrasheva M2, Odiseeva E2
HPB ant Transplantation Surgery, Military Medical Hospital, Sofia
Clinic of Anesthesiology and Intensive Care, Military Medical Hospital, Sofia
Abstract
The incidence of rare cystic pancreatic tumors is rising progressively. These lesions are usually found
incidentally during high-resolution abdominal imaging performed for the diagnosis and surveillance of
unrelated to the pancreatic gland reasons. Cystic tumors as part of the cystic lesions of the pancreas consist
of numerous entities according to the WHO classification of 2010. Nevertheless, there are four most
frequently encountered groups in clinical practice – intraductal papillary mucinous neoplasm (IPMNs),
mucinous cystic neoplasms (MCNs), serous cystic neoplasms (SCNs) and solid pseudopapillary neoplasms
(SPNs)
We retrospectively analyzed 37 patients who underwent resection of rare cystic pancreatic tumors from
January 2008 to December 2017. The histological reports confirmed IPMN in 11, MCN in 15, SCN –in6,
SPN –in 5 female/male=33/4 at mean age of 45.65 (10-74). The mean tumor size was 7.02 cm (2.0-25.0)
and 70.3 % were localized at the pancreatic tail. Operations performed included 59.5% distal splenopancreatectomies and 13.5 % spleen-preserving distal pancreatectomies. The overall morbidity is 48%,
mainly class II according to the Dindo-Clavien classification. The mean overall survival rate is 112.32
months (95% CI, 91,37-133,27).
Three main trends are observed - increase in the rare cystic neoplasms incidence as well as rising of the
laparoscopic and spleen-preserving interventions. This type of surgery is to be done at specialized highvolume pancreatic centers with qualified multidisciplinary team for diagnosis, treatment and surveillance
of such rare pathology.
Key words: rare cystic tumors, distal pancreatectomy
Въведение
Честотата на кистичните тумори на панкреаса се увеличава с времето благодарение на
появата и все по-широкото използване на образни техники с висока резолюция като КАТ при
диагностиката и проследяването на различни заболявания в общата популация (1, 2).
Заболеваемостта от кистични панкреатични лезии нараства с възрастта и аналогично обемът на
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хирургичното им лечение нараства с течение на времето. Най-важното подразделение на
неопластичните кисти е на муцинозни и не-муцинозни. Най-честите не-муцинозни неопластични
кисти са серозните кистични неоплазми (SCN) и солидните псевдопапиларни неоплазми (SPN),
докато най-честите муцинозни кисти са интрадукталните папиларни муцинозни неоплазми (IPMN)
и муцинозните кистични неоплазми (MCN). Докато повечето серозните кистични неоплазми не са
малигнени, IPMN и MCN могат да са носители на инвазивен карцином и трябва да се разглеждат
като имащи малигнен потенциал (3).
Материал и методи
За периода 2008-2017 г. в Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и
трансплантология, ВМА, София са оперирани 37 пациенти с редки кистични тумори на панкреаса.
В това число се включват: n=15 (14.6%) – муцинозни кистични неоплазми на панкреаса, n=11
(10.7%) – интрадуктална папиларна муцинозна неоплазма, n=6 (5.8%) – солидна псевдопапиларна
неоплазма, n=5 (4.9%) – солидна кистична неоплазма (SCN). Съотношението жени/мъже е 33/4,
като средната възраст на диагноза е 45.65 г (10-74). Средният размер на тумора е 7,02 cm (2,0-25.0),
като 70.3 % са били разположени в опашката на панкреаса. С най-голям среден размер са SPN,
следвани от MCN, IPMN и SCN – съответно 9.12 cm, 8.63 cm, 5.17 cm, 4.73 cm (фиг. 1)
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Фиг. 1 Среден размер на редките кистични тумори на панкреаса - серозни кистични неоплазми
(SCN), солидни псевдопапиларни неоплазми (SPN), интрадуктални папиларни муцинозни неоплазми (IPMN),
муцинозни кистични неоплазми (MCN).

Разположението предопределя и основния вид извършени интервенции – 59,5% дистални
спленопанкреатектомии и 13.5% сплено-съхраняващи дистални панкреатектомии. На фиг 2. е
представена водещата оперативна интервенция за всеки един вид кистична неоплазма. В групата на
IPMN 63.6 % са панкреато-дуоденалните резекции по Траверзо-Лонгмайер и 36.4% - дисталните
сплено-панкреатектомии. При MCN са извършени 80% - дистална сплено-панкреатектомия, 13.3 %
- дистална сплено-съхраняваща панкреатектомия, 6.7% - енуклеация, а при SCN - 60% - дистална
сплено-съхраняваща панкреатектомия и 40% - дистална сплено-панкреатектомия. В групата на SPN
са осъществени два вида оперативни интервенции - 66.7 % - дистална сплено-панкреатектомия и
33.3% енуклеация.
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Фиг. 2 Водещ вид оперативни интервенции, извършени при редки кистични неоплазми на
панкреаса

Съдови резекции са извършени при трима от групата на редкити кистични тумори – n=1 –
MCN, n=2 – SPN. Процентът хирургични усложнения, включващ ПОПФ, постоперативно кървене,
забавено стомашно изпразване, панкреатит, билиарна фистула, интраабдоминален абсцес, ранева
инфекция е 46,32%, като водещи са клинично занчимите ПОПФ. В рамките на първите 30 дни
следоперативно не е регистрирана смъртност. Основният процент усложнения са клас II по
класификацията на Dindo-Clavien (фиг.3).
12
10
8
6
4
2
0
I

II

III a

III b

IV a

V

Фиг. 3. Разпределение на усложненията при оперативни интервенции при редки кистични тумори
на панкреаса съгласно класификацията на Dindo-Clavien.

Няма статистически значима разлика в процента постоперативни усложнения при
различните видове тумори – редки солидни/редки кистични (р=0.870), както и помежду различните
подгрупи (р=0.768). Средната преживяемост в общата група е 112. 32 месеца (95% CI, 91,37133,27).
Дискусия
IPMN са най-често срещаните кистични тумори на панкреаса, произвеждат муцин и са
прекурсори на панкреатичния аденокарцинoм. IPMN са характерни за възрастта 50-70 г. и найчесто са разположени в главата на панкреаса (4). Морфологично се класифицират в три различни
подтипа: свързани с главния канал (main-duct), свързани със странични канали (branch-duct) и
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смесени форми (mixed-duct). От клинична гледна точка винаги, когато е въвлечен главният
панкреатичен канал (main-duct и mixed-duct), рискът от развитие на карцином е по-голям спрямо
този при сраничните му разклонения. Честотата на инвазивния карцином или високо-степенната
дисплазия при подтипа, ангажиращ главния панкреатичен канал, е от 60 до 70 %, значимо повисока от от подтипа, ангажиращ страничните разклонения – около 25 %, като за смесения вариянт
рискът е съответно интермедиерен (5). В зависимост от това и лечението е различно. Понастоящем
все още водещите препоръки за лечението на панкреатичните кистични лезии са тези на
Международната асоциация по панкреатология. Оригиналните препоръки от 2006 г са известни
като Сендай-критерии, същите се развиват във Фукуока-критерии от 2012 г с последна редакция,
публикувана през 2017 г. (6), които разглеждат както симптоматичните, така и асимптоматичните
муцинозни туморни формации (MCN, IPMN), като ревизията от 2017 г. е само върху показанията за
IPMN. Все по-разпространени ще стават препоръките на Европейската група, изучаваща
кистичните тумори на панкреаса (7), публикувани през 2018, защото те разглеждат всички
кистични лезии (IMPN, MCN, SCN, SPN), както симптоматични, така и асимптоматични.
Според Фукуока критериите, които дефинират „обезпокоителни― и „високо-рискови
характеристики―, кисти с очевидни „високо-рискови характеристики―при КАТ, ЯМР или ехоендо-изследването са показани за оперативно лечение при липса на други противопоказания без да
е необходима допълнителна диагностика.
Пациенти с „обезпокоителни характеристики―на панкреатичните кисти (табл.1) трябва да
бъдат оценени посредством ендоскопска ехография за по-нататъшно стратифициране на лезията.
Приложението на Доплер- или контраст усилена ендо-ехо-техника може да демонстрира наличието
на кръвоснабдяване на пристенните нодули (8). Ако се установи наличие на мурален нодул, ≥5 mm,
суспекция за ангажиране на главния панкреатичен канал или цитология, суспектна или позитивна
за малигненост, се пристъпва към хирургично лечение. При липса на тези характеристики или
некатегорични такива се пристъпва към наблюдение.
Табл.1. Характеристики на IPMN според последната редакция на Фукуока – критериите (2017) (6)

Обезпокоителни характеристики

Високо-рискови характеристики

Кисти с размер над 3 см

Механичен иктер при пациент с кистична
лезия в областта на главата на панкреаса
Контрастно усилващ се пристенен нодул над 5
мм
Диаметър на главния панкреатичен канал над
10 мм

Контрастно усилващ се пристенен нодул <5
mm
Задебелена, контрастно усилена, кистична
стена
Размер на главния панкреатичен канал 5-9 mm
Рязка промяна в калибъра на главния
панкреатичен канал с дистална атрофия на
панкреаса
Лимфаденопатия
Повишено серумно ниво на CA 19-9
Нарастване на кистата > 5 mm/2 години

MCN на панкреаса е муцинозен тумор, които се среща предимно при жени (90%) и е
разположен в тялото и опашката на жлезата (93-95%). Най-често се установяват случайно на
възраст 40-60 години (9). Между 12 и 20 % от резецираните MCNs са свързани с развитието на
инвазивен карцином. Понастоящем хирургичното лечение се препоръчва при пациенти с образни
характеристики, предполагащи злокачественост („обезпокоителни―)
, наличие на симптоматика или
биопсия, доказваща MCN. При лезии под 4 cm в диаметър се извършва проследяване.
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Установяването на овариална строма в кистичната стена е патогномонично за MCN. При суспекция
за малигнена MCN се предприема стандартна резекция, както при карцином на панкреаса. Ако
няма подозрение за малигненост или е малко вероятно туморът да бъде малигнен, се извършват
паренхим-съхраняващи или запазващи слезката операции. Радикалната резекция при бенигнена
MCN не налага проследяване за рецидив, тъй като това е почти винаги унифокална болест. При
наличие на малигнена MCN проследяването е като при инвазивен дуктален карцином (7).
SCN се разглежда като бенигнена болест. По тази причина консервативният подход при
лечението на тези неоплазми е водещ при пациентите с SCN. SCNs се резецират най-често в
следните случаи: (a) диагностицирани са като потенциално малигнени кистични лезии от
подгрупата на IPMN, MCN или кистичен невроендокринен тумор или (b) големи са и/или
симптоматични. Симптомите при пациенти с SCN най-често са свързани с растежа им и съответния
mass-ефект, което клинично може да се прояви като механичен иктер, болка и рецидивиращ
панкреатит. Понастоящем абсолютните размери не се разглеждат като индикации за резекция.
Според Европейския експертен консенсус за поведение при кистични тумори на панкреаса
резекция се препоръчва при млади и неувредени пациенти със SCNs, по-големи от 6 cm. Винаги,
когато е възможно, се препоръчват орган – или паренхим-съхраняващите резекции (7, 10, 11).
Солидните псевдопапиларни неоплазми на панкреаса са редки тумори, които са характерни
за младата възраст и са със сравнително добра прогноза. Най-често се срещат при жени между 1020 години, но и при по-малки деца и по-възрастни жени. Това е неоплазма с нисък малигнен
потенциал с добра прогноза след резекция – 5-годишна преживяемост от 95 % (7, 10, 11). Когато
имат клинична изява те са сравнително големи по размери, понякога с инвазия в съседни структури
(съдове, други органи), като рядко са налице далечни метастази (най-често чернодробни).
Независимо от това поради сравнително благоприятното биологично поведение и отлична прогноза
се препоръчва извършването на комбинирани резекции, включително на съседни органи, съдови
резекции и симултантни резекции на чернодробните метастази. Дори циторедуктивната
интервенция в определени случаи се препоръчва пред палиативното лечение (12).
Заключение
Въпреки че, повечето от инцидентно откритите кисти са бенигнени, нерядко се откриват
както премалигнени, така и категорично малигнени. Характеристиките на кистичната лезия са от
решаващо значение за стратифицирането на пациентите с висок риск от злокачественост, а оттам и
селектирането им за оперативно лечение. Адекватното лечение на пациентите с редки кистични
неоплазми на панкреаса е прерогатив на мултидидсциплинарни екипи в центрове с висок обем
специализирано хирургично лечение на панкреатична патология.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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1.22 ИНДИКАЦИИ ЗА ТОТАЛНА ПАНКРЕАТЕКТОМИЯ(ТП) КЪМ
2018 ГОДИНА.
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Хирургично отделение, УМБАЛ Еврохоспитал – гр. Пловдив1
Медицински Симулационен и Тренировъчен Център Медицинскин -Университет Пловдив2.

Ключови думи: Тотална панкреатектомия; панкреасна резекция; IPNM; заместителна терапия след
ТП.
Първата планова ТП е извършена от Eugene Rockey, Portland, Oregon през 1942г. През шейсетте и
седемдесетте години на 20-ти век ТП е рутинна операция в много центрове с презумцията да спести
усложненията на, панкреато-йеюно анастомозата, но ранните и късни постоперативни резултати са
ужасяващи. Подобрените хирургична техника и интензивни грижи доведоха до много добри
резултати след панкреасни операции в края на миналия век. Към настоящия момент ТП, въпреки
своята екстензивност предлага същите резултати като дуоденопанкреатичната резекция.
Подобрените възможности за лечението на диабета поражда дискусия за тежеста на диабета след
ТП. Разработката на съвременни високодозови ентеросулвентни ензимни формули дават
възможност за успешен контрол на ендокринна и екзокринна функция и преодоляване на базалните
постоперативни проблеми след ТП. Благодарение на подобрените резултати, днес има различни и
по-прецизирани индикации за ТП.
Въведение: Постоперативните усложнения при панкреасната хирургия са свързани основно с
проблеми с панкреасната анастомоза или чукан, като една от техниките, при които не се наблюдава
подобни проблеми е ТП(1). Освен, че избягва панкреато-йеюно анастомозата при резекционна
хирургия на главата на панкреаса, ТП се счита като по издържана по отношение на онкологичната
си радикалност, при пациенти с карцином. Относително високият риск от локален рецидив
предполага, че панкреасният карцином може да се развива мултицентрично в жлезата, което прави
ТП логичен избор(2). Друга индикация за ТП е необходимостта от спешна процедура по
отстраняването на панкреасния остатък за контрол на сепсиса след усложнена резекция. В близките
години индикациите придобиха значителни промени, поради по- доброто разбиране на биологията
на туморите, подобряване на хирургичната техника и по- добрите слдедоперативни грижи.
Допълнителни индикации са: интрадукталната папиларна неоплазия (IPMN), невроендокринните
тумори и метастазите от бъбречноклетъчен карцином, хроничния панкреатит с налична
неувладяваща болка, както и невъзможността за осъществяване на Р0 резекционен ръб при
пациална панкреатектомия.
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Цел: Представяне на индикациите за ТП като възможност за хирургично лечение на някой
панкреасни заболявания. Регистрация и анализ на периоперативните данни, постоперативните
усложнения и дългосрочните перспективи.
Исторически данни: Първата панкреатектомия на куче е осъществена от Minkowski(3) през 1898г.
При човек това става възможно едва след откриването на инсулина през 1921г. Първата истинска
ТП е осъществена от Eugene Rockey, Portland, Oregon през 1942г., но пациентът умира от билиарен
перитонит 15 дни по- късно в резултат от инсуфициенция на хепатико- йеюно анастомозата(3). Три
седмици по- късно James Priestly от Рочестър, Минесота, осъществява ТП на 40 годишна жена
страдаща от тежки хипогликемични епизоди, поради невъзможност до открие тумора
интраоперативно, който се оказва 1см инсулином.(5) Пациентката оживява 29г. преди да загине от
холангит.
Предимства и недостатъци: ТП винаги резултира в сериозни метаболитни проблеми като тежък
инсулино зависим диабет; малабсорбция в резултат от липса на екзокринна секреция; загуба на
тегло, диария, водещи до кахексия; стеаторея, водеща до загуба на мастноразтворими витамини и
най- вече на вит. Д, водещи до остеопатия, остеопороза и чернодробни проблеми. Всичко това води
до влошено качество на живот с или без онкологични предимства. Няколко скорошни проучвания
обаче показват морбидитет и смъртност на ТП, съизмерими с тези на парциална панкреатектомия.
Muller et al., в серии от 147 пациента говори за морбидитет от 36% и смъртност от 4,8%. Epelboym
et al., в ретроспективно проучване, обхващащо 77 пациента, споделя еквивалентни резултати. (6)
За превенция на панкреасната малабсорбция се препоръчва перорален прием на панкреасни
ензими, целящи да доставят достатъчно липаза в дуоденалния лумен при стомашното изпразване.
Средната доза панкреасни ензими е 6(3-18)caps. (25000 U), на фона на които Barbier et al.(7), в
серия от 30 пациента, 15 са загубили средно 9кг.(2-14), 4 пациента са наддали средно 13кг.(4-22). 25
пациента имали по сррдно две дефекации, които били кашави при 1/4 от тях.
Панкреатогенният диабет се различава от диабет тип1 и тип2. От тип 1 се различава по това, че
рядко предизвиква кетоацидоза и тежка хипергликемия, а от тип 2 по това, че е силно чивствителен
към инсулин. Поради тази чувствителност може да се стигне до непредвидима хипогликемия, при
лечение с нормални дози инсулин, несвързани с приема на храна или физическа активност. Тези
болни имат повишени серумни нива на глюконеогенетични прекурсури като лактат и аланин.
Гореизброеното води до дефицит в секрецията на глюкагон(9). Панкреатогенните диабетици имат
повишени нива на серумен инсулин и липса на отговор към приемът на храна(9). Поради
повишената периферна чувстителност към инсулин и ниските нива на глюкагон, приложението на
инсулин често води до ятрогенна хипогликемия, а тя от своя страна може да доведе до
хоспитализация, невъзвратима увреда на цнс и дори смърт(10;11)
Нови индикации:
ТП е била рутинна процедура през 60-те и 70-те години на миналия век поради опасения от
инсуфициенция на панкреатойеюно анастомозата и мултицентричност на заболяването, но за
съжаление с ужасяващи от съвременна гледна точка резултати. Поради подобрените техника на
анастомоза и периоперативни грижи, резултатите в днешни дни са съизмерими с тези при Уипъл
процедура. Благодарение на тези резултати, днес има различни и по- специфични индикации за ТП:
1. Карцином на главата на панкреаса прорастващ към лявата част на жлезата.
2. Невъзможност за достигане на чисти резекционни линии при разширена резекция
или при съмнителни промени в главния панкреасен проход на срочни изследвания.
3. При рецидивни карциноми на остатъчния панкреас.
4. Панкреасна операция с отстраняване на целиачния трункус.
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5. Спешна
панкреатектомия
след
дехисценция
на
панкреато-йеюно
настомозата(контрол на сепсиса) или ревизия по повод на постоперативна
интраабдоминална хеморагия след дуоденопанкреатична резекция.
6. Мултифокална IPNM с потенциално малигнени фокуси по цялата жлеза.(Фото-1)
7. Мултифокални невроендокринни тумори, включая множествена ендокринна
неоплазия.
8. Множествени метастази от бъбречно клетъчен карцином или малигнен меланом без
други огнища на заболяването
9. Наследствен панкреасен рак с висока степен за пенетрация на риска.
10. Неконтролируема болка при пациенти с хроничен панкреатит, които не
злоупотребяват с алкохол и тютюнопушене.
Въпреки множеството индикации, ТП все още не е честа процедура в съвременната практика и
включва не повече от 10% от всички резекции на панкреаса.(12-14)
Фото-1. Дуодено спленопанцреатецтомия( Дуктален карцином на главата ная панкреаса развил на базата
на Main duct IPNM, високостепенна дизплазия в остатъчния паренхим.

IPMN- (интрадуктална папиларна муцинозна неоплазия) е най- важната индикация в днешни дни.
Дефинират се като музин продуциращи кистични прекурсори на панкреасния дуктален
аденокарцином. Характерезират се с честа мултифокалност и/или развитие на допълнителни лезии
във времето в резултат от генетичен дефект, което води до повишен риск то развитие на рецидив в
панкеасния остатък, поставящ под въпрос парциалните резекции. Важността на ранна интервенция
се изразява в пет годишна преживяемост при 77-100% от пациентите с неинвазивни лезии,
сравнено с 34-62% при пациентите с инвазивен карцином. Съвременните гайдлайни за повечето
IPMN лезии включват парциална резекция, следвана от стриктно проследяване на панкреасния
остатък. Индикация за ТП са мултифокалните лезии и при пациенти с много висок риск от рецидив.
Клиникопатологично IPMN се среща между 60-70г. възраст, с лек превес на мъжкия пол. Често
протича асимптоматично, но може да се срещне абдоминална болка в резултат от обструкция на
панкреасния канал; загуба на тегло и епизоди на панкреатит. Микроскопски се характеризират с
интрадуктална папиларна пролиферация на муцин продуциращ епител в главния панкреасен
проток и/или неговите разклонения. Биват три морфологични типа: main duct IPMN;
brunch duct IPMN; mixed type IPMN. MD-IPMN и МT-IPMN са свързани с най- висок риск,
съответно 43% и 46% от развитие на карцином и не толкова висок, но сигнификантен риск от 18%
при BD- IPMN. Подразделят се на 4 епителиални субтипа- гастрален, интестинален,
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панкреатобилиарен и онкокистичен. Гастричният подтит се среща най- често при BD-IPMN и
въпреки, че води до рак относително по- рядко, при развитие на такъв се стига до много по- лоша
преживяемост, в сравнение с другите, причинени от IPMN карциноми. Интестниналния подтип е
най- честия субтип при MD-IPMN.
Съвременни стратегии за менажиране на IPMN
Сендайският консенсус от 2006г.( ъпдейт от 2012г.), препоръчва оперативно лечение при MDIPMN и MT-IPMN при пациенти, които биха издържали такова и наблютение при BD-IPMN, освен
ако лезиите не се характеризират с признаци на висок риск за потенциална малигнизацияразширен главен панкреасен проток над 10мм; солидна компонента в кистата; лези на главата на
панкреаса, причиняваща иктер; Други притеснителни признаци са- лимфаденопатия; киста над 3см;
дуктус между 3-9мм; Хирургичното лечение включва сегментна анатомична резекциядуоденопанкреатектомия при лезии на главата, шийката и проц. унцинатус и дистална
панкреатектомия при лезии в тялото и опашката. ТП се осъществява при 23% от IPMN резекциите,
което представлява около 1/2 от всички ТП. Индикациите са мултифокално засягане; дифузно
обхващане на главния панкреасен проток; невъзможност за осигуряване на чист от високостепенна
дисплазия резекционен ръб. Като мултифокални се дефинират налични над две синхронни лезии.
Мултифокалността не носи повишен риск от инвазивност сравнено с унифокално засягане.
Особено предизвикателство представляват мултифокалните BD-IPMN, защото в 17-67% от
случаите болестта не е ограничена в един хирургичен регион. Проучване от Uеhara et al, проведено
върху 60 нискорискови пациента с BD-IPMN в рамките на 87 месеца, показва, че 12% от тях
развиват инвазивен карцином, като в 71% от случаите това се случва на различно от
първоначалното място, илюстрирайки, че IPMN са маркери на риска и че макроскопската болест не
винаги корелира с мястото на възникване на малигнен фокус. Мултифокалната болест е честа и при
MD-IPMN, който често се презентира като BD-IPMN с различен процент на засягане на главния
дуктус.
Кой трябва да претърпи панкреатектомия по повод IPMN?
Единственият начин да се елиминира IPMN асоциирания риск от развитие на карцином е ТП, но
относително ниският риск от рецидив не винаги оправдава рутиннното използване на процедурата
поради гореизброените дългосрочни последствия. ТП е индицирана при дифузно засягане на
главния панкреасен проток; мултифокална болест при високорискови за развитие на карцином
пациенти; налична високостепенна дисплазия в резекционния ръб, поради висок риск от рецидив
или злокачествено израждане(фото-2, фото -3). Млади и здрави пациенти с IPMN също трябва да
влязат в съображение за извършване на ТП, поради релативно по-високият риск от рецидив, заради
очаквания продължителен живот след резекция. Пациенти с фамилна анамнеза за панкреасен
карцином са с по-висок риск от развитие на инвазивен карцином и от рецидив на чукана след
резекция.
Фото-2. Ниско степенна дизплазия. (Low grade dysplasia).
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Фото-3. Високостепенна дисплазия(High grade displasia).

Скорошно проучване върху 100 пациента с ТП, показва спад в периоперативната смъртност от 40%
до преди 1989г. на едва 1,9% между 2007-2017г. Въпреки това периоперативния морбидитет остава
висок до около 66%, независимо, че повечето усложнения са с нисък степен Clavien-Dindo I–II и
изискват минимална интервенция.

Модифицирани хирургични техники:
ТП обичайно включва дистална стомашна резекция за превенция на язвената болест и
спленектомия за превенция на исхемията на слезката. Пилоросъхраняващата ТП има малко
предимства пред стандартната процедура, а крие риск от забавено стомашно изпразване.
Спленосъхараняваща ТП е друга опция с или без резекция на лиеналните съдове( Warshaw―
s
procedure). Ролята на минимално инвазивната хирургия тепърва също се утвърждава..
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Материал и метод. За период от 6 години сме извърщили 21 ТП. Оперирали сме 8 болни с
панкреасен рак на фона на IPMN, при 4-ма пациенти сме извършили ТП по повод на рецидивни
панкреасни карциноми, 6 броя при хроничен панкреатит, при 3-ма пациенти се извърши ТП след
некротичен панкреатит на чукана след дуоденопанкреатична резекция, един пациент претърпя ТП
след дехисценция на панкреатоейюно анастомозата и вътрешна панкреасна фистула.
Ретроспективно сме анализирали постоперативните усложнения и дългосрочните резултати по
отношение на субституция на ендокринна и екзокринна функция на панкреаса, както и
преживяемостта.
Резултати. Усложнения свързани с хирургичната намеса сме установили при трима болни(при
един пациент установихме инсуфициенция на хепатико-йеюно анастомозата с тотален билиарен
перитонит, завършил с релапаротомия(Clavien-Dindo-III), един болен с частична дехисценция на
хепатико-йеюно анстомозата третирана чрез поетапно затегляне на дрена(Clavien-Dindo-II), един
болен с некротичен фасцит и дехисценция на оперативната рана(Clavien-Dindo-III), Усложнения от
общ характер сме регистрирали при трима болни(1 пациент с плевропнемония), 1 болен с
двустранни плеврални изливи водещи до рестриктивен тип дихателна недостатъчност, което
наложи поставянето на гръден дрен при третия болен установихме дълбока венозна тромбоза).
Труден контрол на захарния диабет в периоперативния период устаноевихме при всички пациенти,
които преди операцията са имали нормален гликемичен контрол. Пациентите, които са диабетици
изходно са повече адаптируеми към ТП. Екзокринната функция се компенсира задоволително, чрез
прием на панкреасни ензими, мастно разтворими витамини и калциево-магнезиеви препарати.
Периопертивна смъртност сме регистрирали при един болен (5,8%) след ТП по повод на тежък
хроничен панкреатит (изходно с декомпесирана пост булбарна дуоденална стеноза, 30% загуба на
телесна маса и тежка саркопения).
Обсъждане. Подобряването на резултатите след ТП, промениха спецификата на индикацийте за
панкреатектомия. Въпреки възможностите на съвременната заместителна терапия, ТП заема едва
10% от резекционната хирургия на панкреаса. Днес най-честата индикация за ТП е IPNM(Main duct
with high grade dysplasia). Решението най-често се взима интраоперативно при срочното патолого
анатомично изследване. Интереса към превенция на панкреасния рак при IPNM и други кистични
тумори вероотно ще доведе до по-висока честота на ТП. От друга страна непрекъснато се
подобряват възможностите на изобразителните методи, така че малките злокачествени лезии да
бъдат отличавани от доброкачествените, През последните години получаваме нови знания и
умения за възможностите на различните аблативни техники, при деструкция на част от туморите
без хирургична намеса. В дългосрочна перспектива дори се предвижда трансформация на
премалигнени тумори в бенигнени такива чрез фармако терапия.
Заключение: ТП трябва да се преценява индивидуален аспект, според предпоставките . Често
решението за нея се взима по време на самата операция. ТП остава в арсенала на панкреасните
хирурзи и за в бъдеще, като лапароскопската операция е добра алтернатива на отворената за
минимизиране на травмата и бързо възстановяване.
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1.23 ЛАПАРОСКОПСКА ДЕВАСКУЛАРИЗАЦИЯ KATO ЧАСТ ОТ
ТЕРАПЕВТИЧНИЯ АЛГОРИТЪМ ПРИ ПАЦИЕНТИ С КЪРВЯЩИ
ЕЗОФАГЕАЛНИ И СУБКАРДИАЛНИ ВАРИЦИ, В СЛЕДСТВИЕ НА
ПОРТАЛНА ХИПЕРТОНИЯ
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Ключови думи: Портална хипертония, езофагеални варици, лапароскопска деваскуларизация.
Резюме
Въведение: Най-честата причина за развитие на порталната хипертония е синусоидалният блок при
чернодробна цироза. Кръвоизливите от варици са основното животозастрашаващо усложнение на
порталната хипертония. Най-чести източници на кървене са езофагиалните и субкардиални варици.
Терапевтичният алгоритъм включва ендоскопско лигиране, поставяне на сонда на Blakemore,
приложение на Реместип или Соматостатин, лапароскопска деваскуларизaция и шънтови операции
при неуспех от предходното, като примоставящи процедури за чернодробна трансплантация. Цел:
Целта на презентацията е да покаже ефективността и мястото на лапароскопската деваскуларизaция
като минимално инвазивна животоспасяваща хемостаза. Материал и метод: Представяме
два случая на наши пациенти , на възраст от 50 и 48 години, диагностицирани с цироза на черен
дроб и ендоскопски установени езoфагeални и субдиафрагмални варици. Постъпват по спешност с
рецидивиращ епизод на мелена , обща слабост и хипотония. При един от случаите около 10 часа
след ендоскопското лигиране бе регистриран втори тласък, в следствие на което се извърши
лапароскопска деваскуларизация по витални показания. Резултати: След мултидисциплинарния
подход ,избора на най-точния момент и последователност на лапароскопска и конвенционална
хирургична интервенция, пациентите бяха дехоспиртализирани в стабилно състояние и насочени
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към трансплантацонен център. Заключение: Съвременните минимално инвазивни
методики намират все по-широко приложение и си осигуряват място в диагностичнотерапевтичния алгоритъм при пациенти диагностицирани с езофагиални и субдиафрагмални
варици.

Laparicoscopic devascularization-part of therapeutic algorithm in pathints with bleeding
from esophageal and subcardial

varices .

Belev N1,2., Popov S1., Atanasov B1,3., Penkov R1., Cvetkov D1., Petleshkov I1., Bogikov K1.
Surgical Department, University Hoospital-Eurohospital, Plovdiv1
Medical Simulation and Training Center, Medical University Plovdiv2
Department of Propedevtic of Surgical Desease, Faculty of Medicine, Medical University-Plovdiv3
Keywords: Poprtal hypertension, esophageal varices, Laparoscopic devascularization.
Introduction: The most common cause of portal hypertension development is sinusoidal block in liver
cirrhosis. Variceal bleeding is the primary life-threatening complication of portal hypertension. The most
common sources of bleeding are esophageal and sub-cardiac varices. The therapeutic algorithm includes
endoscopic ligation, Blacemore probing, application of Remestip or Somatostatin, laparoscopic
devascularisation and shunt operations in failure from the previous one. Aim : The aim of our study is to
demonstrate the effectiveness of laparoscopic devascularization as a minimally invasive life-saving
haemostasis. Material and Method: We present two cases of a 50- and a 48-year-old patients diagnosed
with liver cirrhosis and endoscopically established oesophageal and subdiaphragmatic varices. They come
with a recurrent episode of melaena, general weakness and hypotension. In one of the cases, about 10
hours after endoscopic ligation, recurrent bleeding was recorded and we perform an emergency
laparoscopic devastation of vital signs. Results: Following the multidisciplinary approach, choosing the
most accurate timing and sequence of laparoscopic and conventional surgical intervention, the patient was
dehospitalizated and referred to a transplantation centre. Conclusion: Minimally invasive methods have
found application in the diagnostic and therapeutic algorithm in patients diagnosed with esophageal and
subdiaphragmatic varices.
Въведение: Най-честата причина за развитие на порталната хипертония е синусоидалният блок при
чернодробна цироза. При патологично повишаване на налягането кръвотокът се пренасочва през
естествените анастомози към горната и долна празна вена. От всички колатерали, които отвеждат
порталната кръв, заобикаляйки препятствието, най-важно значение в клиниката на порталната
хипертония имат разширените вени на кардията и хранопровода. Вариците на хранопровода са
възловидни разширения на субмукозния венозен плексус на хранопровода, които се разполагат на
няколко колони в дисталната му трета . В областта на кардията те са най-изразени, тъй като се
разполагат субепителиално. Диагностицират се при около 50% от пациентите с цироза(6).
Повишеното налягане в порталната система води до кръвен застой в субмукозния венозен плексус
на хранопровода и до руптура с животозастрашаващ кръвоизлив. (5).В голям процент от случаите
той е първата проява на синдрома на порталната хипертония. Кървенето от вариците на
хранопровода е най-опасното усложнение на порталната хипертония.(1)
Не по-малко важно усложнение при порталната хипертония е спленомегалията. Увеличената слезка
е в резултат на застоя в порталната система. В нея настъпват морфологични и функционални
промени които водят до повишено разрушаване на еритроцитите и тромбоцитите до степен на
панцитопения с нарушение на хемостазата.
Цел: Целта на статията е да покаже ефективността и мястото на лапароскопската деваскуларизaция
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като минимално инвазивна животоспасяваща хемостаза.
Материал и метод: Представяме два случая на наши пациенти, на възраст от 50 и 48 години,
диагностицирани с етилична цироза на черен дроб и ендоскопски установени езoфагeални и
субдиафрагмални варици. Постъпват по спешност с рецидивиращ епизод на мелена , обща слабост,
хипотония и параклинични данни за анемичен синдром(хемоглобин – 80 g/l , хематоркит – 0.25
l/l). Като стъпки в диагностично-терапевтия алгоритъм ние прилагаме хемотрансфузия,
инфузионен режим с Remestyp, поставяне на сонда на Blakemore, диагностична видеогастроскопия
с ендоскопско лигиране и лапароскопска деваскуларизация при неуспех(3). При един от
случаите около 10 часа след ендоскопското лигиране бе регистриран втори тласък, в следствие на
което се извърши лапароскопска деваскуларизация по витални показания.
Оперативна техника: В условията на ендотрахелана анестезия, следвайки стандардизиран
протокол на клиниката, пневмоперитонеума бе извършен с игла на Верес. При достигнато
интраабдоминално налягане от 12 mmHg , първият троакар поставихме супраумбиликално .
Позиционирането на троакарите съобразихме с предоперативно маркираните с ултрасонография
дилатирани колатерали по предна коремна стенa, следвайки основните принципи за създаване на
удобен ъгъл. След тотална експлоарация на перитонеалната кухина, за екзактна локализация на
субкардиалните и есофагиални варици се прилага лапароскопска Доплер ултрасонография. Първа
стъпка от деваскуларизацията бе селективното прекъсване на клоновете на а. гастрика синистра.
Последва трансекция на гастроколичния лигамент и прекъсване на кръвоносните съдове по голяма
кривина включително късите вени в областа на лиг. Гастроспленикум . В зависимост от калибъра
на съдовете ние използвахме Liga Shure и васкуларни ендоклипси „ Hem-o-lok „
Резултати: След мултидисциплинарния подход, избора на най-точния момент и последователност
на лапароскопска и конвенционална хирургична интервенция,
пациентите бяха
дехоспиртализирани в стабилно състояние и насочени към трансплантацонен център.
Обсъждане: Понастоящем има малко индикации за лапароскопска деваскуларизация като част от
лечение на езофагеални варици при пациенти с цироза. Американската асоциация за изследване на
чернодробните заболявания (AASLD) не е включила процедури за деваскуларизация в своите
препоръки за остра или профилактична обстановка. Препоръките включват ендоскопска
лигационна терапия за профилактика и рецидивиращи епизоди на кървене.
Лапароскопската деваскуларизация е с висока оперативната смъртност достигаща до над 95% при
пациенти с Child C в някои серии. Въпреки това, процедурата намира приложение при пациенти с
неподходяща за шънтови процедури анатомия и при пациенти със запазена чернодробна функция.
Дори и в редки случаи лапароскопската деваскуларизация трябва да се има предвид при пациент с
цироза, при който други варианти за лечение са се провалили или който не е кандидат за
алтернативно лечение.
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(2)
Обекта на дискусия остава избора на методика, оценка на моментното състояние и точния
момент
за
хирургична
намеса.
Безкомпромисното
следване
на
утвърдините
протоколи,мултидисциплинарния подход и висококвалифицирания хирургичен екип водят до
овладяване на острото кървене и определяне на продължаващо лечение. Съответно
деваскуларизацията е средство на избор по време на острия кръвоизлив довеждащо до
стабилизиране на пациента и планови стомашни резекции или шънтови операции в
последствие(4).Сама по себе си хирургичната намеса крие огромен риск от развитие на
декомпенсирана цироза и СИРС. Поради тази причина, ние смятаме за правилно извършването на
минимално инвазивна процедура с лигиране на основните кръвоносни съдове на стомаха и
дистален езофаг, a при хeмодинамично стабилни пациенти лапароскопска операция тип Sugiura
като животоспасяваща процедура и възможност за дочакване на донор.
Заключение: Съвременните минимално инвазивни методики намират все по-широко приложение
и си осигуряват място в диагностично-терапевтичния алгоритъм при пациенти диагностицирани с
езофагиални и субдиафрагмални варици. Главната цел е да спасят живота на пациентите и да
осигурят време и шанс на болните за чернодробна трансплантация и дефинитивно лечение.
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1.24 ЛАПАРОСКОПСКА ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛНА РЕЗЕКЦИЯ –
НАШИЯТ ПОДХОД
Н. Белев1,2, Р. Пенков1, П. Кръстев1, Б. Атанасов1,3, М. Славчев1, И. Петлешков1, Джаров Г.1.
Хирургично Отделение, УМБАЛ-Еврохоспитал – гр. Пловдив1
Медицински Симулационен и Тренировъчен Център, Медицински Унижерситет, Пловдив2
Катедра по Пропедевтика на хирургическите болести, Медицински факултет,
МУ- Пловдив3

Ключови думи: лапароскопска панкреатодуоденектомия, рак на панкреаса
Въведение: С развитието на лапароскопската хирургия този подход стана златен стандарт при
определени заболявания. Лапароскопската панкреатодуоденектомия и лапароскопската дистална
панкреатектомия (ЛДП) се свързват с подобрени периоперативни резултати – намалена
кръвозагуба, по-кратък болничен престой, по-слаба постоперативна болка и ускорено
възстановяване на функциите. Въпреки това индикациите за миниинвазивният подход в
панкреатичната хирургия са често доброкачествени или злокачествени в ранен стадии образувания.
Цел: Представяне на хибридна техника за ЛПД. Обобщаване и анализ на резултатите от
първоначалния ни опит с 24 лапароскопски дуоденопанкреатични резекции. Материал и метод:
Стъпките при ЛДП са аналогични на тези при отворената операция. Ние извършваме
деструктивната част от операцията изцяло лапароскопски, но предпочитаме при реконструкцията
да използваме мануално-асистирани техники.
За периода 2014-2017 сме извършили 76 панкреатодуоденектомии - от тях 24 (32%) лапароскопски.
При 6 (31%) от пациентите операциите са изцяло лапароскопски, а при 18 (69%) с мануално
подпомагане. Резултати: Установихме по-дълго оперативно време в лапароскопската група – 385
минути срещу 210 минути при отворените операции. Средната кръвозагуба при лапароскопските
операции е 260 мл срещу 430 при конвенционалните. Средният болничен престой е 8 дни в групата
на лапароскопските срещу 14 дни в групата на отворените. Общата морбидност в лапароскопската
група бе 19%. Един пациент с тромбоза на вена мезентерика супериор (Clavien-Dindo II); един
пациент с остър некротизиращ постоперативен панкреатит (Clavien-Dindo IVa); двама пациенти с
нискодебитни панкреатични фистули (Clavien-Dindo II). Смъртността е 7% (един пациент починал
в ранния постоперативен период от тромбоза на вена мезентерика супериор и полиорганна
недостатъчност). Заключение: ЛПД може да се извършва лапароскопски при избрани пациенти от
опитни (в лапароскопската и отворената хирургия) хирурзи, но предимствата трябва да се
определят в бъдещи рандомизирани проучвания.
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Laparoscopic doudenopancreatectomy(LPD)-our approach. How to do it?
Belev N.1,2, Penkov R.1, Krastev P1.,Atanasov B1,3., Slavchev M1., Dgarov G.1
Surgical Department, University Hospital-“Eurohospital” Plovdiv1,
Medical Simulation and Training Center, Medical University-Plovdiv 2.
Keywords: Laparoscopic duodenopancreatectomy, Pancreatic cancer.
Introduction. Laparoscopic procedures have advanced to represent the new gold standard in many
surgical fields. Laparoscopic pancreatoduodenectomy and laparoscopic distal pancreatectomy(LDP) are
advocated to improved perioperative outcomes, including decreased blood loss, shorter length of stay,
reduced postoperative pain and expedited time to functional recovery. However, the indication to
minimally invasive approach for pancreatic surgery is often benign or low grade malignances. Material
and Method. The steps of LDP procedures are similar to the open procedure. We perform destructive part
of procedure totally laparoscopically and we prefer to do reconstructive part of procedure using handassisted techniques. For the period 2014-2017, we have been perform 76 PD, 24(32%) we have done with
laparoscopic approach. 6(31%) of patients were operated totally laparoscopic and 18(69%) of patients
were operated by hand-assisted techniques. Results. We found longer operative time in laparoscopic
group, 385min. vs 210 min in open group. Mean blood loss was 260ml in laparoscopic operated patients
and 430 ml in open group. Mean length of stay was 8 days in laparoscopic group vs 14 days in open group.
Overall morbidity in laparoscopic group was 19%. One patient with superior vein thrombosis(ClavienDindo-II), One patient with postoperative acute necrotizing pancreatitis(Clavien-Dindo-IVa), a 2(two)
patient with low debit pancreatic fistula(Clavien-Dindo-II). Mortality rate was 7%(1 patient was died in
early postoperative period from venous mesenterial thrombosis and multiorgan dysfunction. Conclution.
LPD can be done laparoscopically in selected patients by experienced surgeons ( in laparoscopic and open
surgery too), but clear advantages remain to be defined.
Въведение: Рака на панкреаса заема едно от водещите места по смъртност от онкологични
заболявания. Общата 5-годишна преживяемост при тези пациенти е само 8% [1]. Най-честата
карциномна локализация е в областта на главата на панкреаса. Тя се среща в около 75% от
случаите. Златен статндарт в хирургичното лечението на този вид панкреасни карциноми е
дуодено-панкреатичната резекция-Уипъл процедура. Лапароскопските оперативни интервенции се
явяват все по-чест метод на избор и се утвърждават като стандартен метод на лечение при редица
хирургични болести. Аналогично на това този тип процедури намират място и в лечението на
карцинома на главата на панкреас-минимално инвазивна панкреатодуоденектомия (ПД).
Първоначално тази методика е описана преди повече от 20 години (през 1994г от Gagner и
Pomp),но сравнително бавно печели широка популярност и продължава да бъде извършвана от
малък брой хирурзи [2]. Като причините за това се явяват: високата сложност на самата
процедурата; анатомичното разположение на панкреаса и близостта му с големи съдови структури;
технически трудният реконструктивен етап на операцията; стръмната крива на обучение; липса на
напълно утвърден стандартиризан подход; нуждата от скъпа апаратура [3]. Въпреки
краткосрочните предимства на процедурата, присъщи на мини инвазивния подход (намалена
интраоперативна кръвозагуба, по-малка тъканна травма, намален болничен престой и по-бързо
възстановяване), дългосрочни предимства на метода не са доказани. При този тип лапароскопска
процедура съществуват и недостатъци. За предотвратяване на някои от тях сме възприели хибриден
(лапароскопски асистиран) подход за мини инвизивната ПД. Той се изразява в лапароскопското
извършена на деструктивната фаза на операцията, последвана от малка инцизия за екстракция на
спесимена и извършване на реконструктивната фаза на операцията през същия разрез.
Цел: Цел на настоящата разработка е да представим нашия метод на извършване на хибридната
техника за ЛПД и да анализираме постигнатите резултати.
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Материал и методи: Включващи критерии в това проучване са всички пациенти диагностицирани
и оперирани по повод на карцином на главата на панкреас. Обследва се период от 2014 до 2017г.
Място на проучването - ХО на УМБАЛ-Еврохоспитал. За диагностика на тези състояние се
извърши физикален преглед, стандартни лабораторни тестове,абдоминална ехография, VGS, КТ и
холангио ЯМР за част от случаите. Отчетени бяха разпределенията по пол и възраст,
анестезиологичн риск- ASA; метод на подход- лапароскопски или хибриден; продължителност на
оперативната интервенция; кръвозагуба; болничен престой; усложнения и морталитет. При всички
болни се използва въведена програма за бързо възстановяване след оперативни намеси- ERAS.
Хирургичен подход: Индикациите за извършването на ЛПД са същите като при отворената
процедура–периампуларни тумори, дистален рак на жлъчните пътища, злокачествени заболявания
на дуоденума и главата на панкреаса [4].
Предоперативно планиране: Съществена роля в подобра на пациентите подходящи за ЛПД
имат преоперативните образни методи – най-често извършваме компютърна томография с
машинно подаване на контраст с протокол за панркеасно усилване. Важно е постигането на високо
качество на скенеграфския образ. Показателите, които оценяме са: големината и отношението на
тумора към трункус целиакус, а. мезентерика супериор, в. мезентерика супериор и порталната вена
с техния конфлуенс; наличието на далечни метастази. Подходящи за лапароскопска деструкция
приемаме пациенти с локална ограничение на болестта, с ясно отстояние и видима здрава тъкан
между процеса и съдовите структури. Пациентите кандидати за артериална или венозна съдова
резекция подлежат на отворена процедура. Активно се търсят и съдови аномалии – най-често
аберантна дясна хепатална артерия, изхождаща от а. мезентерика супериор. Пациентите с
патология на жлъчните пътища, ампуларни тумори или неясна екстрахепатална холестаза подлежат
на ЕРЦП или ЯМР холангиография. При пациенти с над 300 mumol/l общ билирубин се извършва
преоперативно ЕРЦП със стентиране на жлъчните пътища за осигуряване на жлъчен дренаж и
повлияване на евентуален холангит.
По-специфичния лапароскопски инструментален набор включва LigaSure или Harmonic
scalpel, метални и полимерни клипсове в различни размери, Endo-GIA, Golden finger.
Пациента се разполага на гръб с отворени крака на оперативната маса. Оператора застава от
дясно, двамата асистенти са съответно между краката и от лявата страна на пациента. Мониторът е
позициониран над лявото рамо на болния- срещу оператора.
Използваме 5 троакарна техника – 10мм порт над пъпа; два 12мм порта приблизително по
медиоклавикуларна линия малко под пъпната хоризонтала от дясно и от ляво, както и два 5мм по
предна аксиларна линия в съответно дясно и ляво подребрие. Точното разположение на троакарите
се съобразява с хабитуса на пациента(Фото 1).
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Фото-1.

Разположение

на

троакарите

при

лапароскопска

дуоденопанкреатична

резекция.

След създаване на пневмоперитонеум се извършва щателна ревизия на коремната кухина за
метастази пропуснати от образните изследвания. Въвеждаме стерилен физиологичен серум по 50100 милилитра съответно в горен и долен коремен отдел за свормиране на перитонеален смив,
който изследваме цитологично. След това се преминава към извършването на панкреатодуоденална
резекция, която технически не се отличава съществено от конвенционалната процедура.
Отваря се гастроколичния лигамент с енергиен инструмент и мобилизация на дясната
флексура. Повдига се стомаха, като се скелетира дистално до Д1 на дуоденума. Най-често
използваме пилоросъхраняващия метод, като прекъсваме дуоденума на ниво Д1 – използваме
ендоскопски линеарен съшивател. Мобилизира се горния ръб на панкреаса, като се представят
общата хепатална артерия. Последва представянета на а. гастродуоденалис , която се прекъсва и се
извършва лимфна дисекция в 8ми регион.
Следва мобилизиране на долната граница на панкреаса, като се идентифицира в.
мезентерика супериор, често следвайки средната колична вена и съответно трункуса на Хенле,
когато е наличен. Дисецира се на тъпо аваскуларния план между в.мезентерика супериор и шийката
на панкреаса, като се тунелизира шийката до достигане на горния ръб на панкреаса. При този етап
от операцията най-често се използва Golden finger.
Следва кохеризация на дуоденума като главата на панкреаса с дуоденума се отпрепарират
медиално, така че да се експлорират в. кава инфериор и лявата бъбречна вена.
Идентифицира се лигамента на Трайче. Йеюнума се мобилизира до Д4 на дуоденума, като
се внимава за в. мезентерика инфериор, след което се прекъсва на около 10см от лиг. Трайче.
Извъшрва се трансекцията панкреаса,като най-често се използва harmonic scalpel.
Прекъснатия йеюнум се обръща от към дясната страна, довършва се мобилизацята на
главата на панкреаса. Процесус унцинатус се отделя от а. и в. мезентерика супериор и в. порте – с
разделно лигиране и подсигуряване на съдовите структури. При съмнение за инфилтрация към
съдова структура тази част от дисекцията може се извърши след минилапаротомията, за постигане
на по-добър съдов контрол в условията на конвенционалната хирургия
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Отделя се жлъчния мехур от ложето му. Дуктус цистикус се проследява до жлъчните
пътища и се довършва дисекцията на хепатодуоденалния лигамент. Прекъсва се жлъчния път на
ниво – дуктус хепатикус комунис, с което приключва деструктивната част от операцията [5].(Фото2)
Фото-2. Спесимент след лапароскопска дуоденопанкреатична резекция,

Извършва се трансверзален разрез между пъпа и процесус ксифоидеус – около 7-8см.
Използва се wound protector, който изпълнява ролята и на екартьор. Екстрахира се спесимена.
Следва реконструктивната фаза през създената минилапаротомия. Започва се с
панкреатико-йеюноанастомозата, която е термино-латерална, duct – to – mucosa на два етажа. При
недостатъчно широк панкреасен канал и мек панкреас, тази анастомоза протектираме по Perdue или
с външнен дренаж по Witzel. Следва извършването на билио-дигестивната анастомоза, която се
прави на същата йеюнална бримка, на 20см от панкреатичната анастомоза. Билиарната анастомоза
се протектира по Witzel. Следва извършването на дуодено-йеюно анастомоза (при
пилоросъхраняваща операция) на 60см от билиарната. Поставяме 2 броя Blake дрена под
панкреатичната и билиарната анастомоза.
Резултати:
За периода 2014-2017 сме извършили 76 панкреатодуоденектомии - от тях 24 (32%)
лапароскопски. При 6 (31%) от пациентите операциите са изцяло лапароскопски, а при 18 (69%) е
използвана хибридна техника.(фиг.1)
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панкреатодуоденектомии

6

18
52

конвенционални

хибридна ПД

ЛСПД

Фиг. 1. Разпределение на случаите с панкреатикодуоденектомия в зависимост от вида операцията.

Установихме по-дълго оперативно време в лапароскопската група – 385 минути срещу 210
минути при отворените операции. Средната кръвозагуба при лапароскопските операции е 260 мл
срещу 430 при конвенционалните. Средният болничен престой е 8 дни в групата на
лапароскопските срещу 14 дни в групата на отворените. Общата морбидност в лапароскопската
група бе 19%. Един пациент с тромбоза на вена мезентерика супериор (Clavien-Dindo II); един
пациент с остър некротизиращ постоперативен панкреатит (Clavien-Dindo IVa); двама пациенти с
нискодебитни панкреатични фистули (Clavien-Dindo II). Смъртността е 7% (един пациент починал
в ранния постоперативен период от тромбоза на вена мезентерика супериор и полиорганна
недостатъчност).

Oбсъждане: Мини инвазивната панкреатодуоденектомия е напълно осъществима процедура.
Важни условия са внимателния подбор на пациенти, извършването им в центрове с голям обем на
панкреатична хирургиия и от хирурзи с голям опит в отворената панкреатодуоденектомия, и в
лапароскопската хирургия [6]. Хибридната техника се явява добра алтернатива на тоталната
лапароскопска панкреатодуоденектомия [7]. Чрез нея се създава възможност за подобрен съдов
контрол и по-голяма сигурност при реконструктивната част на операцията. Не по-маловажно е и
скъсеното оперативното време при този тип процедури. Онкологичните резултати, броя и тежестта
на усложненията както и преживяемостта при ЛПД са напълно съпоставими на отворения подход
[8]. Освен стандартните предимства на мини инвазивната хирургия в краткосрочен план, тук може
да се посочи и по-бързото започване на адювантната химиотерапия (в случаите на необходимост).
Заключение: Остава отворен въпроса за мястото на лапароскопията в панкреатодуоденалната
резекция предвид голямата сложност на процедурата, стръмната крива на обучение, нуждата от
стриктен подбор на пациенти, липсата на стандартизация и високата цена на процедурата [9].
Нужни са допълнтелни бъдещи сравнителни проучвания с голям брой пациенти.
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1.25 МЕТОДИ ЗА ЕКСТРАКЦИЯ НА КОНКРЕМЕНТИ ОТ ДУКТУС
ХОЛЕДОХУС ПРИ ХОЛЕДОХОЛИТИАЗА
И. Живков, Г. Гърбев, Д. Дамянов
Клиника по ендоскопска и обща хирургия
Първа МБАЛ – София ЕАД

Въведение: Лапароскопската ревизия на жлъчните пътища, макар и непопулярен е адекватен метод
на едноетапно лечение на пациенти с литиаза на хепатикохоледоха. Като всеки оперативен метод,
лапароскопската ревизия на жлъните пътища и екстракцията на конкременти при лапароскопска
операция се характеризира със сравнително висока техническа трудност и дълга крива на обучение,
както на хирурга извършващ интервенцията, така и на всички участници в екипа. Познаването на
всички методи за извършване на екстракция на конкременти от дуктус холедохус при
лапароскопска ревизия на жлъчните пътища е в основата на успеваемостта на метода.
Цел: Представяне на методите за екстракция на конкременти от дуктус холедохус при
лапароскопска ревизия на жлъчните пътища
Материал и метод: За периода 2010 – 2017 година в клиниката по ендоскопска и обща хирургия на
Първа МБАЛ – София ЕАД с диагностика и лечение е извършвана лапароскопска ревизия на
жлъчните пътища при 212 пациенти. При 93 болни методът е установил налична литиаза на дуктус
холедохус. При 85 пациенти (91,4%) лапароскопската екстракция на конкременти е била успешна.
Използвани са следните методи за екстракция на конкремент/и:
- Маханична „граспинг‖ техника – 4 пациенти;
- Евакуация чрез лаваж на жлъчните пътища – 11 болни;
- Вакуумна екстракция при затворена система – 19 пациенти;
- Механична екстакция с бримка на Dormia – 51 пациенти.
Всеки от методити за екстракция на конкременти от дуктус холедохус при лапароскопска
ревизия на жлъчните пътища може да бъде прилаган самостоятелно или като етап от цялостния
план за справяне с наличната литиаза.
Заключение: Познаването на различните методи за екстракция на конкременти при лапароскоска
ревизия на жлъчните пътища и умението да бъдат прилагани както самостоятелно така и като етап
в цялостния процес на екстракция на конкремент повишават успеваемостта на метода до 91,4%.
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1.26 МИНИИНВАЗИВЕН ПОДХОД ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ПАЦИЕНТИ
С ПИОГЕНЕН ЧЕРНОДРОБЕН АБСЦЕС
А. Лисничков, В. Божков, И. Плачков, П. Чернополски, Т. Иванов, Д. Чаушев, Я. Стефанов, В.
Драганова, Р. Маджов.
Втора клиника по хирургия – УМБАЛ „Св. Марина” – Варна;
Медицински университет– Варна

MINIMALLY INVASIVE APPROACH TO TREATMENT OF PATIENTS WITH PYOGENIC
LIVER ABSCESS
Lisnichkov A., Bozhkov V., Plachkov I., Chernopolsky P., Ivanov T., Chaushev D., StefanovY.,
Draganova V., Madjov R.
Second Clinic of Surgery – St. Marina University Hospital – Varna;
Medical University – Varna
Abstract
Introduction: Abscesses of the liver of different origin belong to the group of severe purulent
diseases and are considered as one of the complex problems of the hepatobiliary system. Their incidence
rate in the overall structure of surgical diseases ranges form 0.006 to 0.5% and tends to increase due to the
significant rise in cases of inflammatory diseases of the gallbladder and bile ducts as well as increase in the
number of surgical interventions on the liver and bile ducts.
Objective:The purpose of this study is to share our experience in minimally invasive management
of patients with pyogenic liver abscess.
Material and Methods: In the period 2001-2017, there were 36 patients with pyogenic liver
abscess admitted in the Second Clinic of Surgery at St. Marina University Hospital who received
minimally invasive treatment. Of these, 15 were men and 21 – women (males/females - 1:1,4). Thirty-one
patients were admitted on emergency, while five were admitted electively. The average age of the patients
was 60 /36 to 85 years old/. More than90% of the patients have complaints of pain and heaviness in the
right subcostal area and fever. To prove the abscess of the liver and the presence of concomitant
abdominal pathology in these patients we have performed more than one imaging study: ultrasonography
in 30 patients, CT - 31 patients, chest X-ray in 18 patients.
Results: In 14 patients the main etiological cause of PLA was previous surgery, in 11 – biliary
stone disease and its complications, idiopathic abscess was found in 4, there were 3 with pylephlebitis and
3 with metastatic lesions, and 1 with cholangiogenic liver abscess.
Percutaneous abscess drainage (PAD) was performed in 25 patients, percutaneous aspiration /PA/
in 6 and in 5 – laparoscopic drainage. In 21 patients we performed CT-guided percutaneous procedures
and in 10 patients – ultrasound-guided. Fourteen patients required conversion to open surgery after PA and
drainage due to rupture of the abscess and development of subphrenic abscess or diffuse peritonitis.
Conclusions:
1. Minimally invasive treatment methods should always be used as first-choice method in the absence of
another abdominal pathology requiring laparotomy.
2. Laparoscopic drainage can be considered as an alternative to the open surgical drainage of the pyogenic
liver abscess, resulting in a reduction in the risk of complications and lethality after laparotomy.
Keywords: Pyogenic liver abscess, percutaneous aspiration, percutaneous drainage, laparoscopic drainage,
interventional radiology.
Въведение
Абсцесът на черния дроб с различна генеза принадлежи към групата на тежките гнойни
заболявания и се счита за един от сложните проблеми на хепатобилиарната система. Честотата им в
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общата структура на хирургичните заболявания варира от 0.006 до 0.5% и непрекъснато нараства.
Като основна причина затова се посочва значителното нарастване на случаите с възпалителни
заболявания на жлъчния мехур и хепатикохоледоха, както и увеличаване броя на хирургични
интервенции върху черния дроб и жлъчните пътища. [2] Mогат да се развият и след перкутанни
процедури върху жлъчните пътища, като:ендопротезиране при малигнени заболявания и след
ендоскопска папилотомия. [3]
Цел
Целта на това проучване е да споделим нашия опит в миниинвазивното лечение на
пациентите с пиогенен чернодробен абсцес.
Материал и методи
През периода 2001 - 2017 година във Втора клиника по хирургия на УМБАЛ „Св. Марина‖
са лекувани 36 пациента с ПЧА, на които са приложени миниинвазивни методи на лечение. От тях
15 (41,7%) мъже и 21 (58,3%) жени, в съотношение - 1:1,4. Фиг.1
Фиг.1 Разпределение на пациентите с ПЧА по пол.

мъже

41,7%

жени

58,3%

По спешност са хоспитализирани 31(86%) болни, а 5 (14%) пациенти - планово. Средната
възраст на пациентите е била 60 години /36 до 85 г/.Възрастовото разпределение на пациентите с
ПЧА е представено на фигура 2.
Фиг. 2 Възрастово разпределение.
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Основни симптоми са: болка и тежест в дясно подребрие - 35болни ( 97,2%), фебрилитет 35болни (97,2%), горен диспептичен синдром 16 болни(44, 4%), иктер и палпираща се туморна
формация в горен коремен етаж – по 11 пациенти (30,6%).
Извършени са следните образни изследвания: УЗД при 32(88,9%) пациенти, КТ - 30
(83,3%) болни, Рьо -графия на гръдна клетка - 18 (50%) болни.Фиг.3
Фиг.3 Образни методи на изследване.

Брой пациенти
35
30
25

32

30

20
15

18

10
5
0
УЗД

КТ

Рьо-графия на гр.клетка

За поставянето на диагнозата ПЧА сме използвали данните от анамнезата, физикалния
статус, образната диагностика, лабораторни и микробиологични изследвания.
Резултати
Основните етиологични причини довели до развитието на ПЧА са представени на таблица
1.
Табл. 1 Етиопатогенетично разпределение на болните с ПЧА.
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Етиологични причини за ПЧА

Брой

Процент

Предходни оперативни интвервенции на черен дроб

14

38,9

Контактни (по съседство)

11

30,6

Идиопатични

4

11,1

Вторично злокачествено новообразувание на черен дроб

3

8,3

Пилефлебит

3

8,3

Холангиогенни

1

2,8

Общо

36

100,0

Микробиологичен материал от абсцеса сме изследвали при всички болни. Изолирани бяха общо
26 недублиращи се бактериални изолата, принадлежащи към 9 различни вида. Табл.2
Табл. 2 Брой и процент на изолираните бактериални видове от пациенти с ПЧА.

МИКРОБЕН ВИД

Изолати
Брой

%

Staphylococcus aureus

1

2,8

Staphylococcus epidermidis

2

5,5

Streptococcus anginosus

1

2,8

Enterococcus faecalis

4

11,1

Escherichia coli

8

22,2

Klebsiella pneumoniaе

6

16,7

Enterobacter cloacae

2

5,5

Proteus mirabilis

1

2,8

Pseudomonas aeruginosa

2

5,5

Грам – положителни бактерии

Грам – отрицателни бактерии
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Стерилни култури

9

25,0

Общо

36

100,0

Девет клинични материала останаха стерилни. При двама пациенти е установена смесена
бактерилана инфекция с участието на повече от един бактериален вид.
Емпиричната терапия, която бе приложена привсички болни включва широкоспектърни
антибиотици и Метронидазол.
При 25 болни сме извършили перкутанен дренаж/ПД/, при 6 болни -перуктанна аспирация
/ПА/, а при 5 болни - лапароскопски дренаж/ЛД/. Фиг.4

Фиг.4 Терапевтично поведение при болни с ПЧА.
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Перкутанните процедури са извършени под КТ контрол при 21 болни, под УЗ контрол при
10 пациенти. При 14 болни след перкутанни процедури се е наложила конверсия към отворена
хирургия. Основни причини за това са: субфреничен абсцес – 5 болни (13,9%), дифузен перитонит
– 3 пациенти (8,3%), мултисептиран абсцес – 3 болни (8,3%), ЖКБ и усложнения – 2 болни (5,6%),
друга коремна патология предизвикваща пилефлебит – 1 пациент( 2,8%). При 2 болни при
лапароскопията сме установили усложнения, които са наложили конверсия - 1 болен със
супурирала ехинококова киста разположена в VIII чернодробен сегмент и при 1 болен спонтанна
руптура на абсцеса и развитие на дифузен перитонит. Фиг. 5
Фиг. 5 Лапароскопия при болен с ПЧА усложнен с дифузен перитонит.
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Ефективността от миниинвазивните методи за лечение на ПЧА е 55,6%.
Усложненията които сме установили са разделени в две групи:
1.
Общосистемни:

Плеврален излив – 42% (15 болни)

Пневмония – 8% (3 болни)

Полиорганна недостатъчност – 6% (2 болни)

Сепсис – 3% (1 болен)
2.
Постпроцедурни:

Субфреничен абсцес – 14% (5 пациенти)

Дифузен перитонит – 11% (4 пациенти)
При болните от изследваната група сме имали и такива с повече от едно усложнение:
11(30,6 %) болни - едно усложнение; 8(22,2 %) пациенти - две усложнения, и при 2(5,5%) болни три и повече усложнения.
Средният болничен престой ( СБП), който сме регистрирали е 16,4 дни. При 7 болни
(19,4%) поради тежка съпътстваща патология се наложила хоспитализация в КАИЛ. СБП в КАИЛ
на тези болни е бил 3,7 дни. Отчетената смъртност е 3 случая (8,3%).
Обсъждане
По литературни данни най – честата причина за ПЧА са заболяванията на билиарния
тракт - в 31-70 % от случаите.[19]
По – отношение на етиопатогенезата на ПЧА нашите данни са близки до резултатите изнесени
от Толстиков и съавт. при изследването на 118 болни с ПЧА за период от 10 години: криптогенни –
38 болни (32,2%), контактни (по съседство) – 23 болни (19,4%), холангиогенни - 21 болни (17,8%),
хематогенни и постоперативни – по 8 болни (6,8%). [5]
Церетелии съавт. при изследване на 126 пациенти с ПЧА отбелязват най – често проявен
клиничен симптом: фебрилитет – 78,6%, следван по честота от болки в десен горен коремен
квадрант – 76,9% ииктер – 36,5%.[8] При проучването на Тутченко и съавт. – 31 пациенти, иктерът
достига до 41,9% - предимно при холангиогенни абсцеси и такива с големи по размер абсцесни
кухини. [6]
УЗ изследване е с широко приложение в диагностиката на ПЧА поради лесния и достъпен
начин напровеждане и своята неинвазивност. [17]
КТ в сравнение с УЗД е по-чувствителен метод за диагностика на абсцеси на черния дроб
90 - 95%. [18] Ние сме извършили компютърна томография на абдомен при 30 (83,3%) болни.
Резултатите от нашето проучване кореспондират със световните стандарти, при които КТ е втория
най – често използван образен метод на изследване след УЗ – диагностика. [5,7]
В световен мащаб водещи бактериални причинители на ПЧА са E. coli. и K. pneumonae. [13,
15]
Антибактериална терапия с бета-лактами, аминогликозиди, карбапенеми и Цефалоспорини
IV генерация са медикаменти на избор при болни с ПЧА предизвикани от E.coli, и K. pneumoniae.
[20]
Основните тенденции, които се наблюдават при болните с ПЧА са: увеличаване на
честотата на пациентите над 60 години и повишаване ролята на малигнените заболявания.
Прилаганият терапевтичен подход зависи от етиологията, патогенезата, броя и големината на
абсцесите, както и от общото състояние на болните. [1]
Настоящият напредък на интервенционалната радиология и въвеждането на перкутанната
аспирация и дренаж създадоха нов стандарт в лечението на ПЧА. [11]
Първи McFadzaen и съавт. през 1953г. извършват ПА под рентгенов контрол и инстилират
АБ в абсцесната кухина.[16]
Cemalettin и съавт. съобщават, че пациенти със съпътстващи системни нарушения и
коремна патология: коагулопатия, асцит, както и наличието на труднодостъпни, мултисептирани и
множествени абсцеси не са подходящи за перкутанни процедури. [11] След 2001 година, броят на
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интервенционалните дренажни процедури се е увеличил повече от два пъти, а броят на
оперативните интервенции е намалял с 20%, като резултат от натрупания опит и подобряването на
диагностиката. [14] Ефективността им е от 79,7% до 98% от случаите.[5,7,9] Най – подходящи за
този тип лечение по отношение на етиологичните причинители са: холангиогенните,
постоперативните и идиопатичните абсцеси.
През 90 – те години на XX век лапароскопската хирургия навлезе все повече в лечението на
патологични процеси в коремната кухина. Лапароскопският дренаж на ПЧА е алтернатива на
отворения хирургичен дренаж, когато перкутанните процедури не водят до желан терапевтичен
ефект. Ефективността на този дренаж достига до 90,5% от случаите.[10] Абсцеси, разположени в I,
VII и VIII чернодробни сегменти е почти невъзможно да се дренират по време на
лапароскопията. [10]
Лапароскопският дренаж осигурява по – бързо възстановяване на болните, по – кратък
болничен престой, по – малък риск от усложнения от страна на оперативната рана.[11]
Според Chen и съавт. 15,7% от пациентите в резултат на ПЧА развиват усложнения от
страна на дихателната, сърдечно – съдовата и отделителната системи.[12]
При изследваните болни сме установили настъпили усложнения при 58,3% от болните.
Стойков и съавт. след изследване на 79 болни с ПЧА съобщават предимно за поява на
общосистемни усложнения: циркулаторна недостатъчност – 25 болни, плеврален излив – 13 болни,
ОБН – 9 пациенти, остър респираторен дистрес синдром /ARDS/ - 8 болни, докато вътрекоремни
усложнения отбелязват само при 1 пациент – хепатоплеврална фистула. [4]
Средният болничен престой цитиран от различните автори е различен, за което оказват
влияние различни фактори: възраст, коморбидитет, вида и разположението на чернодробния
абсцес, усложненията и вида на приложеното терапевтично поведение.
Въз основа на проучения и анализиран от нас клиничен материал ние се придържаме към
становището, че използването на минималноинвазивни методи на лечение на ПЧА са първи избор
на терапевтичен подход, което позволява намаляване броя на коремните операции, намаляване на
следоперативните усложнения, както и на средния болничен престой.
Изводи:
1.
Късно потърсената медицинска помощ, нетипичната
клинична картина,
възникването на системни и коремни усложнения при тази група болни водят до по - висока
смъртност.
2.
Поставянето на своевременна диагноза на постъпващите в хирургичните клиники
пациенти с ПЧА е от особено важно значение с оглед осигуряване на навременно лечение при
строго индивидуален подход при всеки болен.
3.
Минимално инвазивните методи на лечение трябва да се имат в предвид винаги
като метод на първи избор при липса на друга коремна патология, изискваща лапаротомия.
4.
Лапароскопският дренаж може да бъде считан за алтернатива на отворения
хирургичен дренаж на пиогенния чернодробен абсцес, като води до намаляване на усложненията и
смъртността, наблюдавани при отворената хирургия.
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1.27 МЯСТО НА ЛАПАРОСКОПСКАТА РЕВИЗИЯ НА ЖЛЪЧНИТЕ
ПЪТИЩА ПРИ ХОЛЕЦИСТОПАНКРЕАТИТИ
И. Живков, Г. Гърбев, Д. Дамянов
Клиника по ендоскопска и обща хирургия
Първа МБАЛ – София ЕАД

Въведение: Билиарният панкреатит е едно от възможните усложнения на жлъчнокаменната болест
засягащо екстрахепаталната част от жлъчната система. Усложнението е обусловено от тясната
връзка между жлъчната система и задстомашната жлеза, които имат общ ембриологичен произход,
поради това те имат общо кръвоснабдяване, тясна връзка между лимфната мрежа, обща инервация.
На практика обаче, комуникацията между холедоха и вирсунговият проток при папила Фатери е
най-важната причина за свързаната патология.
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Цел: Да се сподели опита за лечението на билиарния панкреатит при пациенти с жлъчнокаменна
патология.
Материал и метод: За периода 2015 – 2017 година в клинката по ендоскопска и обща хирургия на
Първа МБАЛ – София ЕАД са хоспитализирани 327 лекувани оперативно за жлъчнокаменна
болест. При 44 пациенти е диагностициран съпътстващ остър панкреатит. Диагнозата остър
панкреатит се базира на увеличените стойности на серумната амилаза и на ехографската картина:
белези за възпалителен процес на задстомашната жлеза, холедоходилатация. 210 от пациентите са
били с остър калкулозен холецистит при което трябва да се отчита, включването на задстомашната
жлеза във възпалителния процес основно по лимфен път. При 34 пациенти е диагностицирана
холедохолитиаза на базата на конкремент. Извършването на ранна лапароскопска холецистектомия
при тези пациенти, в първите 24 до 72 часа има благоприятен лечебен ефект, тъй като води до
затихване и на възпалителния процес в задстомомашната жлеза. При констатирана
холедохолитиаза, потвърдена с интраоперативна лапароскопска холангиография, екстракцията на
конкремента (конкрементите) е задължително за да се постигне ефективно излекуване. Извън
хиругическите възможности, но с благоприятен ефект е ендоскопската папилотомия с екстракция
на конкремент. Задължително е провеждането на антибиотично лечение за три дни, съчетано с
венозни вливания, спазмолитици и евентуално аналгетици. Пациентите са изписани 5
следоперативен ден. Няма летален изход. Авторите препоръчват своевременната лапароскопска
холецистектомия, съчетана евентуално (при холедохолитиаза) с лапароскопска ревизия на
жлъчните пътища като хирургическо поведение при тази група пациенти.

1.28 ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ТЕЖКИТЕ НЕКРОТИЧНИ
ПАНКРЕАТИТИ В РАНЕН СТАДИЙ - ИНДИКАЦИИ И ТАКТИКА
Стойков Д., П.Маринова, Цв.Съботинов, Ир.Декова, Цв.Райчева, Ив.Атмажов
Катедра „Хирургически болести”, МУ – Плевен

Оперативното лечение при острия панкреатит е основна част от комплексната терапия на
панкреатита и е най-важната предпоставка за успешния изход. Трябва да се предприеме възможно
в най-оптималните срокове, като е важно да отбележим тук, че под оптимални срокове тук се
разбира след 14-тия ден от началото на заболяването. Целта е да се изчака демаркирането на
некрозите, което значително улеснява последващия дебридман и го прави по-ефикасен и безопасен.
Ранната хирургична декомпресия и некректомия преди демаркацията на некрозите могат да
доведат до често наблюдаваните при тези болни неконтрилируеми кръвоизливи и влошаване на
полиорганната недостатъчност, образуване на ретроперитонеални хематоми и псевдоаневризми.
Тези усложнения са много по-чести, когато хирургичната некректомия се предприеме в ранните
стадии на панкреатита.
Целта на проучването e да се прецизират показанията за оперативно лечение и да се посочат и
обосноват разликите в хирургичното лечение и тактика при болните с възпалителен процес
ограничен в бурза оменталис и тези с ретро-перитонеален флегмон.
Показания за оперативно лечение:
1. Едно от най-спорните показания е развитието на органна недостатъчност и/или симптомите
на системен възпалителен процес повече от 72 часа, въпреки лечението в КАИЛ.
Проблемът тук е, че няма единни критерии за органна недостатъчност по различните скали
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2.
3.

4.
5.
6.

7.

и това показание се определя най-вече от знанията, опита и възможностите на лекуващия
хирург.
Инфектирани панкреатични некрози в съчетание със симптоматика на сепсис са абсолютно
показание за оперативно лечение. Консервативното им лечение води до 100% леталитет.
Дискутабилен е и въпроса за стерилните панкреатични некрози, които по принцип се
лекуват консервативно, но в случаите, когато състоянието на болния не се подобрява или
има опасност от екзацербация на хронични органни увреждания, трябва да се обсъди и
въпроса за евентуално оперативно лечение.
Болни с фулминантни форми на остър панкреатит и прогресираща полиорганна
недостатъчност.
Холецистектомия се препоръчва при билиарните панкреатити за да се избягнат рецидивите.
При леките форми оптималният срок е 5-7 ден. При тежките форми холецистектомията
трябва да се отложи след стихване на възпалителния процесс, най-добре след месец – два.
При леките билиарните панкреатити холецистектомията с отворена холедохотомия и
изчистване на жлъчните пътища от камъни и жлъчна кал се препоръчва пред изолираната
ендоскопска папилосфинктеротомия.. В някои случаи може да се приложи лапароскопска
холецистектомия с ендоскопска папилосфинктеротомия.
Локалните усложнения като: 1. Масивно кървене. 2. Перфорация на черво. 3. Тромбоза на
порталната вена, също са абсолютна показание за оперативно лечение по спешност.

ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
Оперативното лечение обхваща хирургичен дебридман върху некротичните материи,
дрениране на септичното огнище и почивстване коремната кухина от гнойно-некротичния
ексудат, с последващ сигурен контрол на развитието на възпалителния процес.
За показанията, предимствата и недостатъците на един или друг метод за оперативно
лечение все още се спори. Всяка школа, болница и оператор имат критерии, които често
значително се различават от тези, приети от по-голямата част от хирурзите. Крайните позиции с
пълно отхвърляне или масово прилагане на определена оперативна тактика естествено са
неприемливи и често водят до отрицателни резултати или значително оскъпяване на лечението.
Материал и методи. За период от 5 години /2013-2017/ в клиниката по „Жлъчночернодробна и панкреатична хирургия‖ на УМБАЛ – Плевен са лекувани общо 414 болни с остър
панкреатит. От тях с тежки некротични форми на заболяването са били 48/11.6%/ пациенти.
Оперирани са 37/77%/ панкреатично болни или 8.9% от всички с тази диагноза, като са починали
11 т.е. оперативният леталитет в групата на тежките панкреатити е 29.7%.
ХИРУРГИЧНА ТЕХНИКА НА НЕКРЕКТОМИЯТА. Много важно е де се установи дали
възпалителният процесс е локализиран в bursa omentalis или ретроперитонеалният флегмон е
слязъл под мезоколона. Обхващането на ретроперитонеалното пространство под мезоколона
променя хирургичната тактика, усложнява оперативната намеса и влошава прогнозата.
Локализация в bursa omentalis. След отварянето на бурза оменталис и почистването на
некрозите, доколкото е възможно, се поставят поне два тръбни и един гофриран дрен като
пациентът се оставя на бурзостома. Това позволява свободната елиминация на некрозите при
тяхната демаркация и отделяне. Дренажите отпадат постепенно с изгранулиране на бурзостомата.
Слизане на ретроперитонеалният флегмон под мезоколона като сме имали случаи той
да достигне до малък таз. Това увеличава обема на оперативната намеса като след обработване
некрозите на панкреаса се минава към останалите части на корема.
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Мобилизират се левия и десния колон в случаите, когато инфекцията е излязла в
пространството между панкреаса и бъбреците. Отваря се и ретроперитонеумът под мезоколона,
когато флегмонът е слязъл надолу. След некректомията на тези места се поставят силиконови и
гофрирани дренажи, които минават ретроперитонеално и се извеждат в страни по фланговете на
корема. Перитонеалната кухина също се дренира с тръбни дренажи на декливните места.
Болният обикновено се оставя на лапаростома като се провеждат 4-6 лаважа като коремът
се затваря при овладяване възпалителния процес в перитонеалната кухина, но дренажите в
ретроперитонеума остават още дълго време, докато през тях се отделят некротични материи и гной.
Лапароскопски методи за лечение при нашите болни с остър панкреатит не са прилагани.
Причините за това са следните:
1/ Този метод е показан при ограничена група болни, когато некротичния процесс е окончателно
демаркиран и ясно ограничен от околните тъкани.
2/ Некротичните материи са ликвифицирани до голяма степен и лесно могат да се аспирират през
троакарното отвърстие.
3/ Редица хирурзи се противопоставят на използването на миниинвазивни процедури при
лечението на тежките панкреатити със септични усложнения. Като мотив в подкрепа на тази теза те
посочват мултицентровата локализация на некрозите, което значително затруднява достъпа до тях
дори при отворен дебридман.
4/ Друг мотив е значителният риск от увреждане на коремни органи.
5/ Посочва се и невъзможността да се осигури ефективен дренаж на ретроперитонеалното
пространство по ендоскопски път.
6/ На последно място, но не и по значимост те посочват високата честота на панкреатични фистули
/20%-60%/ и кървене /15%/56/.
ХИРУРГИЧНА ТАКТИКА ПООТНОШЕНИЕ НА ЖЛЪЧЕН МЕХУР ПРИ БИЛИАРНИ
ПАНКРЕАТИТИ:
А/ Холецистектомията – като профилактика на билиарните панкреатити.
Холецистектомията е показана винаги, дори и след екзактно проведено ERCP и ендоскопска
папилосфинктеротомия.
С цел профилактика на следващи атаки от билиарни панкреатити при средно тежките форми, след
овладяване на острия панкреатит, холецистектомия да трябва да се проведе в планов порядък.
При леките форми на панкреатит холецистектомия може да се предприеме още по време на
пролежаването за панкреатит, след овладяването на последния.
При тежките форми на билиарен панкреатит холецистектомия се предприема едва след пълно
овладяване на възпалителния процес и нормализиране на органните функции.
В/ При панкреатични абсцеси, когато перкутанният дренаж не води до подобрение в състоянието
на пациентите, се препоръчва незабавно оперативно лечение.
Г/ Остри панкреатити с усложнения или бързо нарастващи панкреатични псевдокисти се оперират
и дренират. Хирургично лечение при болни с псевдокисти трябва да се предприеме, където
перкутанният дренаж е неефективен.

141

Дискусия. До оперативно лечение при острите панкреатити се стига в редки случаи /под 10%/.
Индикациите за оперативната намеса се определят индивидуално при всеки от пациентите. В
хирургията на панкреаса съществува афоризъм, че « -всеки ден след десетият без оперативна
намеса е процент по-висока преживяемост», естественно в тази группа не влизат пациентите с
фулминантни форми на остър панкреатит или септично състояние с органа недостатъчност.
Оперативната намеса трябва да се извърши от най-квалифицираните хирурзи в клиниката.
ИЗВОДИ:
1. Своевременното и правилно проведено консервативно лечение, обикновено е достатъчно
условие за успешното овладяване на пристъпа от остър панкреатит.
2. Оперативното лечение се провежда след строго индивидуално прецизиране на показанията
за оперативната намеса.
3. Папилосвинктеротомията е абсолютно индицирана при пациентите с билиарни форми на
остър панкреатит.
4. Холецистектомията при билиарните панкреатити е най-добре да се отложи с около един
месец след изписването на пациента.
БИБЛИОГРАФИЯ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Bassi C.Infected pancreatic necrosis. Int J Pancreatology, 1994, 16: 1-10. 160
Beger HG and R Isenmann. Acute pancreatitis: who needs an operation?
Beger HG, B Rau, and J Mayer. Necrotizing pancreatitis: Indication for surgery and surgical techniques. J
Hep Bill Pancr Surg, 1996, 3: 247-252. /78/
Beger HG, BM Rau. Severe acute pancreatitis: Clinical course and management. World J Gastroenterology,
2007, 13(38): 5043-5051. 113
Bonnet F, N Rotman and PI Fagniez. Changing concepts in the evaluation and treatment of acute severe
pancreatitis. Int Care Med, 1985, 11: 107-109. /60/
Bradley EL. Necrosectomy in acute pancreatitis. J Hep Bill Pancr Surg, 1994, 2: 152-154. /79/
Castillo F, DW Rattner, MA Makary et all. Debridment and closed packing for the treatment of necrotizing
pancreatitis. Ann Surg, 1998, 28:676-684. 45.
CF Frey. Management of necrotizing pancreatitis. WJM, 1993, vol.159, No.6, 675-680.
Dambrauskas Z, J Pundzius, G Barauskas et all. Predicting development of infected necrosis in acute
necrotizing pancreatitis. Medicina (Kaunas) 2006, 42: 441-449.
Gotzinger P. Surgical treatment of severe acute pancreatitis. www.medscape.com/viewarticle/458832_4
/69/
Gyula Farkas. Pancreatic head mass: How can we treat it? Acute pancreatitis: Surgical treatment. JOP –
Journal of the Pancreas, 2000, 1(3 Suppl.) : 138-142.
Ranson John HG. Acute pancreatitis. Maingot‘s. ABDOMINAL OPERATIONS. /tenth edition/, 1997,
vol.2, p: 1899 – 1916.
Yamamoto M and S Yoichi. Severe acute pancreatitis in Japan. J Hep Bil Pancr Surg 1996, 3:203-209.
Yen DC, CC Wu, TJ Liu and FK P‘eng. Management of acute pancreatitis: results of a 15-year experience.
J Hepatobiliary Surg, 2001, 8:204-210.

1.29 ОСТЪР СЛЕДОПЕРАТИВЕН ПАНКРЕАТИТ ИЛИ
ПОСТОПЕРАТИВНА ХИПЕРАМИЛАЗЕМИЯ, СЪВРЕМЕННИ
ИМУНОЛОГИЧНИ МАРКЕРИ
Р. Тодоров; А. Йонков;

Ключови думи: следоперативен панкреатит; хиперамилаземия; интерлевкин
Въведение: От началото на XX в. множество автори докладват за различни оперативни
интервенции, които в следоперативния период се усложняват с възпаление на задстомашната жлеза
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и свързани с него тежки и смъртоносни усложнения от страна на различни органи и системи. По
този начин в литературните среди постепенно се оформя понятието „остър следоперативен
панкреатит‖ или „постоперативен панкреатит‖. Впоследствие, с напредване и развитие на
съвремената хирургия, редица автори докладват случаи на следоперативно повишаване на нивата
на амилазата, което преминава транзиторно без поява и проява на усложнения, което довежда до
формирането на понятието „постоперативна хиперамилаземия‖.
Цел: Да се оптимизира диагностичният алгоритъм по отношение ранното разпознаване на острия
следоперативен панкреатит като се използват предоперативни и следоперативни биохимични и
имунологични маркери. Да се установят точни диагностични маркери, показващи ясно пътя на
развитие на следоперативното възпаление на задстомашната жлеза, за да се разграничи
следоперативната хиперамилаземия от острия постоперативен панкреатит.
Материали: Изследване на група от 78 пациенти, претърпели различни оперативни намеси в
коремната област и следоперативно регистрирани разнообразни по вид усложнения на фона на
завишени кръвни стойности на амилазата. На описаната група пациенти бяха изследвани чрез
Human platinum ELISA IL-6 и IL-10 плазмените нива на IL-6 и IL-10.
Резултати: След направен статистичеки анализ бе установена пряка връзка между нарастващите
следоперативни нива на амилазата, появата на следоперативни усложнения и нивата на
маркиращия възпаление цитокин IL-6 и ниски нива за IL-10 – имащ имуносупресивен ефект.
Впечатление направиха няколко случая, в които на фона на повишена следоперативно амилаза не
се появиха постоперативни усложения. При описаните пациенти бяха установени повишени над
нормата нива на IL-10.
Изводи: Интерлевкин 6 играе активна роля в развитието на възпалителния отговор, засягащ
задстомашната жлеза при оперативни интервенции в коремната област. Нарастването на нивата му
в кръвния серум се улавя рано преди клиничната проява и изява на усложененията в следствие на
следоперативния панкреатит. Повишаването следоперативно на IL10 маркира проявата на
имуносупресивен отговор и клинична картина на транзиторна хиперамилаземия, протичаща без
усложнения.
Заключение: Цитокините IL-6 и IL-10 намират голямо приложение като имунологични маркери на
възпалителен отговор или имуносупресивен ефект при оперативни интервенции в коремната
област, протичащи с изява на постоперативен панкреатит. Ранната промяна в стойностите им,
предхождаща възпалителния отговор, би била полезна за установяване и предотвратяване на
постоперативния панкреатит и неговите усложнения. Acute Postoperative Pancreatitis or

Postoperatival Hyperamylasemia,Imunological Markers
Key words: postoperative pancreatitis; hyperamylasemia; interleucin
Todorov R., Ionkov A.
Introduction: In the beginning of XX century a lot of autors are reporting cases of occurrence of
postoperatival pancreatitis after different abdominal operations,which in early postoperatival period
evolves into an acute and sometimes lethal complications and failiers of different organs and even whole
systems. In this way the term ―pos
toperatival pancreatits‖ is introduced in the medical society. With the
progress of the modern medical art and science a lot of autors are reporting clinical cases of postoperatival
transitory hyperamylasemia which devolves as a condition without any complications. This observations
lead to the introduction of the term ―pos
toperatival transitory hyperamylasemia‖
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Aim: To optimise the diagnostic algorithm for early indentification of postoperatival pancreatitis,by using
a postoperatival imunological markers. To define the diagnostic markers which show the pathway of
development of postoperatival pancreatitis and in this way to distinguish the postoperatival
hyperamilasemia from the acute postoperatival pancreatitis.
Materials: A group of 78 patiants who underwent different operative procedures in the abdominal area and
with a postoperatival development ot variety of complications on the background of a hired blood levels ot
pancreatic amylase. The blood levels of IL-6 and IL-10 were analysed using Human platinum ELISA IL-6
and IL-10 Kit.
Results: After statistical analysis have been done a direct connection between the postoperative elevated
levels of pancreatic amylaseand development of postoperatival complications and a connection with the
blood serum levels of the proinflamatory marker interleukin IL-6 was found. In all these cases the
imunosupressive IL-10 had low levels. There were some cases in which on the background of a higher
postoperatival amylase levels any complications were developed. In these cases highered levels of IL-10
were found.
Concluions: Interleukin 6 has a general role in the progression of the imflammatory changes of the
pancreatic gland after operative interventions in the abdominal area. The crescendo blood levels of the
interleukin could be found really early in the postoperative period before the clinical manifestation of the
complications following development of a postoperatival pancreatitis. Raised postoperatival levels of IL10 marks the manifestation of an imunnosupressive reaction and a clinical picture of a transitory
hyperamylasemia which passes without any complications.
Cytokins IL-6 and IL-10 could find a great application as imunological markers of the inflamatory
reaction or the imunosupressive answer in cases of postoperatival pancreatitis developing after operative
interventions in the abdominal area. The early change in their blood levels is preceding the inflamatory
answer which could be really useful for determing and prevention of the posoperatival pancreatitis and its
complications.
Постоперативният панкреатит представлява тежко усложнение в следоперативния период, което
застрашава не само благоприятния изход от направената операция, но и живота на пациента.
Постоперативният панкреатит протича и се развива с механизъм, много сходен и близък до този на
острия панкреатит, макар че има множество особености в етиологията му и начина на протичане,
които го правят интересен и му придават индивидуални черти.
Първото описание на състоянието е направено от Schneider and Sebening (1928). През 1949
Millbourn прави първото проучване на постоперативен панкреатит след гастректомии и стомашни
резекции. По негови данни заболяването се проявява в около 90% от случаите като тежестта му е
пряко свързана с нивата на повишената серумна амилаза. Millbourn и редица други автори описват,
че постоперативният панкреатит е най – силно проявен в случаи на големи и широки мобилизации
на дуоденума и главата на панкреаса. Най-рядко състоянието се наблюдава при случаи на
стомашни резекции по повод на пенетриращи към панкреаса язви, които са оставени след
стомашната резекция.1
Честота на заболяването
Случаите на постоперативно възпаление на задстомашната жлеза представляват 10% от всички
случаи на остър панкреатит. Този вид панкреатит се появява, по литературни данни, в около 1-3%
от всички случаи на операции в областта на панкреаса като е с по-висока честота при
интервенциите, свързани с експлорация на екстрахепаталните жлъчни пътища. Постоперативен
панкреатит се проявява в 1% от случаите при холецистектомия и в 8% при операциите на жлъчното
дърво. Той не се проявява, или се проявява рядко, при случаите на холедохоскопия и

144

холангиография. Постоперативният панкреатит протича по-тежко при пациенти, подложени на
операция на жлъчното дърво, които предоперативно са имали епизоди на билиопанкреатит.
Постоперативният панкреатит понякога съпътства оперативни интервенции извън коремната
област като кардио-пулмонелен байпас, операциите в областта на паращитовидните жлези и
бъбречните трансплантации. Постоперативният панкреатит най-често стига в еволюцията си до
некротичен стадий като инфектирането на панкреатичните некрози и всички усложнения, свързани
с панкреатита, са в три до четири пъти по – големи отколкото при острия билиарен и алкохолен
панкреатит. Причината постоперативното възпаление на панкреаса да е толкова тежко е
комплексна. Смъртността при това заболяване варира в интервала между 30%-40%.(2)(3)(4)
Патологини промени при Постоперативния панкреатит (ПОП)
Патологичните промени при ПОП преминават през същите етапи както острия панкретит като се
развиват по-бързо, понякога фудроянтно, а клиничнта картина бива завоалирана от усложнения в
следствие на панкреатита.
През 1949г. Millbourn на базата на своите проучвания създава класификация на причините, които
довеждат до постоперативен панкреатит, която и до днес е валидна и не е претърпяла промени1.
1/ Механична увреда директно върху паренхима на панкреаса и панкреатичните канали.
2/ Нарушения на кръвоснабдяването на жлезата, които довеждат до исхемия.
3/ Постоперативни причини, довеждащи до спазъм или запушване на сфинктера на Оди.
4/ Застой и рефлукс на дуоденално съдържимо.
Настъпилите усложнения в следствие на постоперативния панкреатит могат да бъдат
класифицирани в няколо основни групи спрямо органите и ситемите, които засягат. Те биват:
сърдечно съдови, усложнения от страна на дихателната система, от страна на храносмилателната
система, усложнения от страна на отделителната система.
Разнообразната картина от усложнения на ПОП и многоличието от прояви на
синдромокомплексите на заболяването, а също тежестта на усложненията и високата честота на
появата им налагат търсенето на маркери, които да докажат със сигурност развитието на
следоперативно възпаление на панкреаса. Ранното доказване на развитието на ПОП би помогнало
за насоченото етиологично лечение и намаляване на усложненията от него, а също и повишаване на
честотата на случаите с благоприятен изход от заболяването. Подходящи маркери, даващи
информация за развитие на ПОП още от самата инициация на развитие на процеса, са
интерлевкините - IL-6 и IL-10.
Interleukin 6 (IL-6) е проинфламаорен цитокин, секретира се от Т лимфоцитите и макрофагите при
инфекции, травма и тъканна увреда.5 Той също се секретира и от напречнонабраздената
мускулатура по време на и след физическа активност. Sathyanarayan et all доказват в проучане
върху 108 пациента ролята на IL-6 при развитието на ПОП. Освен като предиктор за развитието на
възпалителен процес в панкреаса и неговата тежест, те свързат повишените стойности на IL-6 в
кръвта с развитието на органна увреда и настъпваща органна недостатъчност.6 Промяната на
нивата на IL-6 са проследени в хода на развитие на ПОП 6,7 при което те нарастват с развитието на
инфламаторния процес и постепенно спадат при отшумяването му. Ohmoto K et all показват
експериментално пряка връзка на повишението на плазмените нива на IL-6 и тежестта на
развиващия се панкреатит.7
Interleukin 10 (IL-10) е наречен антиинфламаторен интерлевкин в човешкото тяло поради
способностите му да подтиска секрецията на цитокини от макрофагите и Т и В лимфоцитите.
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Интерлевкин 10 се секретира основно от моноцитите, в по-малка степен от лимфоцитите, от
Тхелперите и мастоцитите. Основните му функции са имуномодулация и регулиране реакциите на
възпаление. Този цитокин е един от основните регулатори на реакциите на възпаление в
храносмилателния тракт. 8,9,10,11
Значително намаляване на тежестта на настъпилия панкреатит е установена при опитни модели,
при които Интерлевкин 10 е прилаган преди или след началото на панкреатита.12 В своето
проучване Van Laethem JL et al опитно доказват намаляването на тежестта на протичането на
панкреатита и хистологично намаляване на некрозата и проинфламаторните увреди след
приложение на Интерлевкин 10 при Церулеин индуциран панкреатит при опитни животни.13
В изследванията си редица автори показват ролята на Интерлевкин 10 като агент, намаляващ
силата на имунния отговор при възпалителни реакции, каквато е и панкреатитът. По този начин
протичането на панкреатитът преминава в по-лека форма и без тежки усложнения. В своето
изследване Pezzilli et al доказват повишени серумни нива на Интерлевкин 10 в първите дни при
пациенти с леко протичащ панкреатит и ниски нива на интерлевкина при пациентите с усложнени
форми на панкреатит в проучваната група. 14
„Хиперамилаземия или Постоперативен панкреатит?‖ – това е въпросът!
Според литературните данни, мненията на авторите се разделят в световен мащаб на две големи
контрапунктни групи.
Едните автори утвърждават тезата, че понятие като остър следоперативен панкреатит не
съществува. Според тях има процес на следоперативно бенигнено повишаване на амилазата. То е
преходно и преминава в следващите няколко дни от появата му и не води до появата на свързани с
него усложнения - Richard Morrissey et al15. В своето проучване авторският колектив описва
изследване на серия от 110 пациенти след операция в коремната област, от които 10% са развили
транзиторна хиперамилаземия без проява на клинични усложнения. Според тях това явление е
транзиторно и не налага активно лечение. При поява на усложнения в следоперативния период – те
се считат за свързани с оперативната травма при извършената оперативна намеса. Терапия на
усложненията се назначава едва след появата и доказването им.
Другата голяма група защитава тезата, че острият следоперативен панкреатит е тежко заболяване,
водещо след себе си разнообразна група от опасни усложнения, които в голям процент /между
45%- 65%/ могат да бъдат летални за пациентите. Авторите от тази група приемат, че съществува
постоперативна хиперамилаземия като всяка постопертивна хиперамилазения трябва да бъде
считана и третирана като постоперативен панкреатит, защото може да се развие като такъв - Luca
Frulloni et al16. Те поддържат тезата, че всяка хиперамилаземия може да премине в остър
постоперативен панкреатит 18; 17, а той да активира след себе си „верижната реакция‖ на животозастрашаващи усложнения. Авторите от тази група препоръчват при отчитане на завишени нива на
амилазата в следоперативния период веднага да се започне лечение както при остър панкреатит.
При настъпване на усложнения в следствие панкреатита те се третират спрямо вида им.
В световен мащаб стои въпросът „Къде е границата между постоперативната хиперамилаземия
и острия следоперативен панкреатит?”. За да се даде отговор на този въпрос се постави целта да
се намерят специфини маркери – имунологични, които бележат тази „граница‖ и които показват
ясно ще се превърне ли хиперамилаземията в остър панкреатит или напротив. Бяха подбрани два
маркера – един, бележещ началото на остро възпаление на панкреаса и един маркер, доказващ
подтискане на възпалителния отговор на молекулно ниво в макроорганизма. Тези избрани маркери
са IL-6 и IL-10.
Цел: Да се оптимизира диагностичният алгоритъм по отношение ранното разпознаване на острия
следоперативен панкреатит като се използват следоперативни имунологични маркери. Да се
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установят точни диагностични маркери, показващи ясно пътя на развитие на следоперативното
възпаление на задстомашната жлеза, за да се разграничи следоперативната хиперамилаземия от
острия постоперативен панкреатит.
Материали: Изследване на група от 78 пациенти, претърпели различни оперативни намеси в
коремната област и следоперативно регистрирани разнообразни по вид усложнения на фона на
завишени кръвни стойности на амилазата. На описаната група пациенти бяха изследвани чрез
Human platinum ELISA IL-6 и IL-10 плазмените нива на IL-6 и IL-10.
В клиниката по Обща и Чернодробно-панкреатична Хирургия на УМБАЛ Александровска бяха
проучени и проследени имунологично и биохимично всички случаи с повишено ниво на амилазата
в следоперативния период при 78 пациенти.
На случаен принцип, независимо от вида на оперативната намеса, на която бяха подложени
се избраха пациентите, при които бяха отчетени завишени над горната граница на нормата нива на
амилазата в следоперативния период. От всеки пациент бяха взети две стандартни епруветки кръв
от периферна вена. Епруветките бяха тип SST /за серум с гел и клот активатор/ за отделяне на
серум от формените елементи на кръвта. Двете епруветки бяха центрофугирани на
ултрацентрофуга на 10 000 за 15 минути. Полученият като супернатанта серум беше разпределен в
епруветки тип Епендорф 2 мл и замразен веднага при температура до -820С. От всеки пациент бяха
замразени по две епруветки със серум съответно за изследване на IL-6 и IL-10.
За изследването на интерлевкините бяха използвани ELISA кит-ове, даващи възможност за
оценка на серумните нива на IL-6 и IL-10 стандартно при 78 пациенти.
При спазване на всички установени норми и стандарти бяха изследвани нивата на IL-6 и IL10 при пациентите.
На Графика № 1 са представени резултатите за IL -6 в pg/ml. От нея се вижда, че в
болшинството случаи изследваният интерлевкин повишава стойностите си високо над нормата.
Нормални нива за IL-6 при изследване в серум с епруветка SST с клот активатор са – 00.0 – 12.7
pg/ml.

Графика № 1 - Стойности IL-6
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Само в седем случая нивата на IL-6 останаха в границата на нормата. При клиничното
проследяване в тези седем случая пациентите не развиха остър следоперативен панкреатит и не се
появиха усложнения. Останалите пациенти развиха различни по вид усложнения в следствие на
появил се ПОП.
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При изследване на IL-10– Графика № 2 - маркиращ подтискане на възпалителния отговор в
организма при изследваната гупа пациенти се установиха ексцесивно повишени нива на
интерлевкина, при 10 случая. В останалите той оставаше нисък. Стойностите му се движеха в
интервала 0.1pg/ml – 5.0 pg/ml. За IL-10 няма стандарно установен интервал на нормални
стойности. При нормални индивиди IL-10 не може да бъде отчетен в плазмата. При патологични
състояния нивата на IL-10 в плазмата зависят от типа на нарушението.

Графика № 2 - Стойности IL-10
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При проведеното проучване се установи, че при описаните всички случаи с установен IL-10
със завишени стойности – по-високи от съответните на IL-6 при същия пациент клинично се
наблюдаваше само постоперативна хиперамилаземия. Наблюдаваха се няколко случая, в които IL-6
беше завишен над нормата, но стойностите на IL-10 го превишаваха. В тези случаи също клинично
не се установи развитие на остър постоперативен панкреатит, а само преходна хиперамилаземия. В
останалите случаи – когато IL-6 бе с по-високи абсолютни стойности от IL-10 се наблюдаваха
клинично развитие на ПОП и последващи различни по вид и форма на тежест усложнения. На
Графика №3 са представени сравнително стойностите на IL-6 и IL-10 при всички пациенти. В ярко
червено са маркирани случаите при които IL-10 e по-висок по стойност от IL-6.

Графика № 3 - Сравнителни стойности
IL-6 , IL-10
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Изводи: Интерлевкин 6 играе активна роля в развитието на възпалителния отговор, засягащ
задстомашната жлеза при оперативни интервенции в коремната област. Нарастването на нивата му
в кръвния серум се улавя рано преди клиничната проява и изява на усложненията в следствие на
следоперативния панкреатит. Повишаването следоперативно на IL-10 маркира проявата на
имуносупресивен отговор и клинична картина на транзиторна хиперамилаземия, протичаща без
усложнения.
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Заключение: Цитокините IL-6 и IL-10 намират голямо приложение като имунологични маркери на
възпалителен отговор или имуносупресивен ефект при оперативни интервенции в коремната
област, протичащи с изява на постоперативен панкреатит. Ранната промяна в стойностите им,
предхождаща възпалителния отговор, би била полезна за установяване и предотвратяване на
постоперативния панкреатит и неговите усложнения.
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1.30 ПАНКРЕАТИЧНИ ФИСТУЛИ - СТРАТЕГИЯ ЗА ПОВЕДЕНИЕ
И.Плачков, Пл.Чернополски, В.Божков, Кр.Георгиев, А.Лисничков, Т.Иванов, Д.Чаушев,
Я.Стефанов, В.Драганова, Р.Маджов
Медицински университет-Варна

Ключови думи: панкреатично изтичане, панкреатични фистули, тежък остър панкреатит
Всяко едно въздействие върху панкреаса, било то възпаление, ятрогения, или травма може
да доведе до панкреатично изтичане (ПИ) от вторично прекъснатия дуктален епител. Възможните
прояви на ПИ са многобройни. ПИ традиционно се класифицират като външни и вътрешни.
Външното изтичане представлява панкреато-кутанна фистула, обикновено е следствие на
ятрогения. Вътрешното изтичане съществува в различни форми, включва панкреатичен асцит,
плеврални изливи, псевдокисти и др.
Вътрешна фистула
-перипанкреатична флуидна колекция
-псевдокисти
-панкреатичен асцит
-плеврална течност с висока амилазна активност
-панкреато-ентерална, панкреато-жлъчна, панкреато-бронхиална фистула
-отграничена панкреатична некроза
-„тих‖ панкреатит
Външна фистула
-панкреато-кутанна фистула
Цел: Да представим нашия опит за поведение при ПИ
Материал и методи: За период от 6 години (януари 2012 г. – януари 2018 г.) във Втора
хирургическа клиника на УМБАЛ „Св. Марина‖-Варна са лекувани 83 пациенти с външни и
вътрешни ПФ след ОНП, след травма на панкреаса и ятрогении. Изследвани са по демографски и
етиологичен фактор, продължителност и вид на лечението и неговия изход.
Резултати: С външни панкреато-кутанни фистули са били 17 от всичките 83 ПФ, като те всички са
постоперативни (пациенти, оперирани при нас и в други болници). Отаналите 66 пациенти са с
усложнения на тежкия остър панкреатит (ТОП) - перипанкреатична флуидна колекция,
псевдокисти, панкреатичен асцит, панкреато-ентерална, панкреато-жлъчна, панкреато-бронхиална
фистула, отграничена панкреатична некроза.
Обсъждане: Исторически, поведението при изтичане от панкреатичния канал обикновено е
хирургическо. Медикаментозно или консервативно поведение с нулева диета, пълно парентерално
хранене и октреотид са показали ползи при някои пациенти, въпреки че доста често са
рефрактерни, особено при изтичане с голям обем. Пациенти с панкреатично изтичане най-добре се
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обслужват от екип, включващ интервенционален радиолог, жлъчно-панкреатичен хирург и
ендоскопист.
Изводи: Панкреатичното изтичане остава предизвикателство за хирурзите и е с висока
заболеваемост, но ендоскопските техники се развиват и подобряват резултатите при тези пациенти.

1.31 ПPЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ НА БЕЗШЕВНАТА
ПАНКРЕАТОГАСТРОАНАСТОМОЗА

¹Н.Николов, ¹Е.Николаев, ¹В.Александров, ¹Н.Драгнев, ¹Р.Янева, ¹Н.Мънков, ¹Н.Митев, ¹Хр.
Михайлов, ¹Р. Асенов, ²И. Въжаров, ¹Д.Костов
Ключови думи: панкреатогастроанастомоза, панкреатойеюноанастомоза,
резекция, панкреасна фистула.

панкреатодуоденална

Въведение: Панкреатодуоденектомията (ПДЕ) е стандартна операция при злокачествени и
доброкачествени заболявания на панкреас и дистален холедох. Честотата усложненията след
операцията на Whipple достига 30-40%, като клиничен интерес представлява панкреатичната
фистула тип „С―(International Study Group of Pancreatic Fistula), следоперативното кървене и
забавеното стомашно изпразване.
Цел:
Сравнителен
анализ
панкреатогастроанастомоза

на

предимствата

и

недостатъците

на

безшевната

Материали и методи: Проучването е нерандомизирано, проспективно и включва 173 пациента
подложени на ПДЕ за периода от май 2009г. до декември 2015г. в Клиника по хирургия, МБАЛ,
Варна. За реконструкцията са прилагани два типа панкреатични анастомози: дук-към мукоза
панкреатойеюноанастомоза (ПЙА) (n=52) и безшевна панкреатогастроанастомоза (ПГА) (n=123).
Извършен е сравнителен анализ на следоперативните усложнения при оперираните болни и
честотата на екзокринната недостатъчност.
Резултати: Честотата на следоперативната панкреатична фистула е 11,52%. Установена е
сигнификантна разлика в честотата на следоперативната панкреатична фистула при двете групи
болни (р=0,043). Честотата на панкреатичната фистула тип С е значително по-висока при
пациентите с ПЙА в сравнение с тези с ПГА (р=0,001). Наличието на панкреатична фистула тип
„С― е свързано с по-висока честота на следоперативно кървене (р=0,001), интраабдоминален
абсцес (р=0,012) и септичен шок (р=0,012). Разликата в честотатата на следоперативната
екзокринна недостатъчност при двете групи болни е несигнификантна (p=0.956), независимо, че е
регистрирана по-често при пациентите с ПГА.
Обсъждане: ПГА притежава редица анатомични и оперативно-технически предимства в сравнение
с ПЙА: по-кратко време за извършване, поради анатомичната близост на стомах и панкреас;
стената на стомаха е по-добре кръвоснабдена в сравнение с йеюнума; киселинността на стомашния
сок и липсата на ентерокиназа препятства активацията на протеолитичните ензими
и
потенциалните усложнения при формиране на панкреасна фистула; ПГА е разположена на
безопасно разстояние от мезентерикопорталните съдове; следоперативната стомашна декомпресия
понижава напрежението в зоната на анастомозата; назогастрична сонда може да се използва за
дренаж, като се избягват инвазивни процедури в случай на усложнение; намален е броят на
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анастомозите
по хода на изолираната
тънкочревна бримка. Недостатък на ПГА са
физиологичните предпоставки за развитие на панкреасна екзокринна недостатъчност.
Заключение: ПГА е обременена с по-ниска честота
на животозастрашаващи усложнения в
сравнение с ПЙА, което я прави безопасен метод за реконструкция след операцията на Whipple.

Advantages and disadvantages of the sutureless pancreatogastric anastomosis
N. Nikolov, E. Nikolaev, V. Aleksandrov, N. Dragnev, R. Yaneva, N. Mankov, N.Mitev, I. Vajarov,
D.Kostov
Clinic of Surgery Military Medical Academy Varna
Keywords:
PGA-pancreatogastric
anastomosis,
pancreatoduodenal resection, PF-pancreatic fistula

PJA-pancreatojejuno

anastomosis,

PDR-

Introduction: PDR is a standard surgical procedure for different malignant and benignant diseases of
pancreas and distal choledochus, and ampulla of Vater. The complication rate after Whipple‘s operation
reaches 30-40%, as a clinical interest are the pancreatic fistula type C (International Study Group of
Pancreatic Fistula), postoperative bleeding and the delayed gastric emptying.
Purpose: Comparative analysis of the sutureless PGA advantages and disadvantages.
Materials and methods: The study is prospective and includes 173 patients undergoing PDR for the
period from May 2009 to December 2015. It was conducted in the Surgical department of Military
Medical Academy – Varna. Two types of pancreatic anastomosis are applied: duct-to-mucosa single layer
PJ anastomosis /n-52/, sutureless PGA /n-123/. The initial purpose was to establish the safety of the
procedure, which was assessed as the occurrence of complication during the hospitalization. It was
conducted comparative analysis of postprocedure complications and exocrine insufficiency rate.
Results: The rate of postoperative pancreatic fistula is 11.52%, as it is shown a significant difference in
both researched groups (p=0.043). The presence of fistula type C is more often among the patients after
PJA than the other group (underwent PGA) (p=0.001). This is connected with a higher rate of
postoperative bleeding (p=0.001), intraabdominal abcesses(p=0.012) and septic shock (p=0.012). The
postprocedure exocrine insufficiency difference is not significant, although it is registered more often
among the patients underwent PGA.
Discussion: PGA owns a number of anatomical and technical benefits than the PJA: reduced operative
time, because of the anatomical closeness of stomach and pancreas ; the gastric wall has a better
vascularization than the jejunum; the pancreatic enzymes are inactive due to the high stomach acidity and
lack of enterokinase; the PGA is isolated and spaced apart of the mesenterical and portal vessels; gastric
decompression /by nasogastric tube/ decreases the tension on PGA and the nasogastric tube can be used
as a drainage in case of fistula occurrence. A disadvantage of this anastomosis is the presence of exocrine
insufficiency.
Conclusion: PGA is connected with a lower rate of life threatening complications, which makes it a
safety method after Whipple‘s operation.
Ключови думи:
ПДР – Панкреатодуоденална резекция
ПЙА - Панкреатойеюноанастомоза
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ПГА - панкреатогастроанастомоза
ПОПФ – постоперативни панкреасни фистули / 3 степени: А, B, C според International Study Group
for Pancreatic Fistula /
Панкреатодуоденалната резекция е стандартна операция за различни малигнени и бенигнени
заболявана на панкреаса, дистален холедох и папила Фатери. Честотата на усложненията след
операция на Whipple достига 30-40%, като най-често включва панкреасни и билиарни фистули,
инсуфициенция на панкресната анастомоза, интраабдоминално кървене или абсцеси. Честотата на
ПОПФ варира между 13-16 % до 31% в някои литературни източници. Водеща цел в панкресната
хирургия е подобряване на реконструктивната техника за намаляване честотата на
постоперативните компликации. Има две основни хирургични техники за реконструкция: ПЙА и
ПГА.
Настоящото проучване цели да изтъкне безопасността на панкреасната анастомоза след
панкреасна резекция; да сравни резултатите между безшевната ПГА и едноетажната дукт-къммукоза ПЙА след ПДР при пациенти с карцином на панкреаса.
Докладът представя проспективно проучване проведено в Клиника по хирургия МБАЛ Варна
към ВМА за периода от май 2009 до декември 2015г., като са проследени 173 пациента с
панкреатодуоденална резекция (78 жени и 95 мъже на средна възраст 65,9години). Извършени са
операция по Whipple или пилоросъхраняваща резекция. Същите са последвани от реконструкция:
панкреатойейуноанастомоза (n 52) или панкреатогастроанастомоза (n 123). Краткосрочната цел е да
се определи безопасността на реконструктивната процедура въз основа на усложненията по време
на болничния престой. Честотата на постоперативните панкреасни фистули /ПОПФ/ е 11,52%, като
разликата между двете групи пациенти е значителна (р=0,043). Фистули тип С са по-чести при
пациенти с ПЙА. При последните се наблюдава по-висока честота на постоперативна хеморагия
(р=0,001), интраабдоминални абцеси (0,012) и септичен шок (0,012).
До 2009г. едноетажната дукт-към-мукоза ПЙА е процедура на избор. През 2012год. е заменена
от безшевна ПГА. Предоперативното стадиране се осъществява посредством анализ на Са 19-9,
ендоскопска ехография, абдоминална и торакална КТ и ЯМР. Интраабдоминалният дренаж се
отсранява на третия ден при нормални нива на амилазната концентарция.
Таблица 1

Демография на пациентите подложени на PD

Вариабилност

Общо

ПЙА

ПГА

(%)

(%)

(%)

p
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N

173(100)

52(30.05)

121(69.94) 0.932

Пол
мъже

95(54.91) 28(28.47)

67(70.52)

жени

78(45.08) 24(30.76)

54(69.23)

Средна възраст

Аденокарцином на главата на

65

143(82.65)

63

46(32.16)

0.792

66

97(67.83)

0.895

Панкреаса

Карцином на дистален холедох и

30(17.34)

6(20.00)

24(80.00) 0.964

папила Фатери
ПЙА: панкреатойеюноанастомоза ; ПГА: панкреатогастроанастомоза
Хирургична техника
Безшевната ПГА е представена за първи път през 2015год. и се осъществява в пет стъпки:

1.Мобилизиране на панкресния остатък на 3см от в.лиеналис и околните меки тъкани;
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2.Задна гастротомия;

3.Полагане на кесиен шев на гастротомията;
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4.Тракция на панкреасния остатък през задната томия в стомашната кухина;

5.Еластично пристягане на кесийния шев.
Резултати
Честотата на следоперативната панкреатична фистула е 11,52%. Установена е сигнификантна
разлика в честотата на следоперативната панкреатична фистула при двете групи болни (р=0,043).
Честотата на фистула тип „С―е значително по-висока при пациентите с ПЙА в сравнение с тези с
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ПГА (р=0,001). Наличието на фистула тип „С― е свързано с по-висока честота на следоперативно
кървене (р=0,001), интраабдоминален абсцес (р=0,012) и септичен шок (р=0,012). Разликата в
честотатата на следоперативната екзокринна недостатъчност при двете групи болни е
несигнификантна (p=0.956), независимо, че е регистрирана по-често при пациентите с ПГА.
ПГА притежава редица анатомични и оперативно-технически предимства в сравнение с ПЙА:
по-кратко време за извършване, поради анатомичната близост на стомах и панкреас; стената на
стомаха е по-добре кръвоснабдена в сравнение с йеюнума; киселинността на стомашния сок и
липсата на ентерокиназа препятстват активацията на протеолитичните ензими и потенциалните
усложнения при формиране на панкреасна фистула; ПГА е разположена на безопасно разстояние
от мезентерикопорталните съдове; следоперативната стомашна декомпресия понижава
напрежението в зоната на анастомозата; назогастрична сонда може да се използва за дренаж, като
се избягват инвазивни процедури в случай на усложнение; намален е броят на анастомозите по
хода на изолираната тънкочревна бримка. Недостатък на ПГА са физиологичните предпоставки за
развитие на панкреасна екзокринна недостатъчност.
ПГА е обременена с по-ниска честота на животозастрашаващи усложнения в сравнение с ПЙА,
което я прави безопасен метод за реконструкция след операцията на Whipple.
Таблица 2. Хирургични особености съпътстващи панкреатодуоденалната резекция

Променливи
р

общо

N
0.932

173 (100)

ПЙА
52 (30.05)

ПГА
121 (69.94)

Паренхим на панкреаса
Твърд

30 (17.34)

-

30 (29.41)

0.001

Мек

124 (71.67)

52 (30.05)

72 (70.58)

<2 mm

113 (65.31)

-

60 (49.58)

0.001

>2 mm

60 (34.68)

52 (30.05)

61 (50.41)

0.497

4.0

4.4

4.1

0.045

Диаметър на панкреасния канал

Оперативно време(ч. )
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Кръвозагуба(мл.)
<500

144 (83.23)

42 (80.76)

102 (84.29)

0.032

500-1000

24 (13.87)

8 (15.38)

16 (13.22)

0.357

10 (8.26)

0.043

2 (3.84)

5 (4.13)

0.025

4 (4.69)

5 (4.13)

0.047

>1000

Постоперативна панкреатична фистула
Тип А
Тип В

5 (2.89) 2 (3.84) 3 (2.47) 0.425

20 (11.52)
7 (4.06)
9 (5.20)

10 (19.23)

Тип С

4 (2.31)

4 (7.69)

-

0.001

Интраабдоменален абсцес

5 (2.89)

4 (7.69)

1 (0.82)

0.012

Септичен шок

5 (2.31)

4(7.69)

1(0.82)

0.012

ПЙА: панкреатойеюноанастомоза ; ПГА: панкреатогастроанастомоза
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1.32 УСЛОЖНЕНА ЧЕРНОДРОБНА ЕХИНОКОКОЗАПОСТОПЕРАТИВНА БИЛИРАГИЯ. ПОВЕДЕНИЕ.

Т. Иванов, В. Божков, И. Плачков, П. Чернополски, К. Георгиев, А. Лисничков, Д. Чаушев,
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Втора клиника по Хирургия – УМБАЛ ,,Св. Марина“ –гр. Варна
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Ключови думи: ехинококоза; билиарна фистула; иктер; киста; билиарно дърво;
постоперативен период;
Въведение:
През последните години се наблюдава значително намаляване на новите случаи на
ехинококоза сред населението на България в сравнение с тази от преди 30г. В първите години
след промените през 1989 г. в страната е регистрирано покачване на заболеваемостта сред хората
от ехинококоза. Най-висок ръст на заболеваемост е регистриран през 1998 год.- 8,47% ооо. Това
налага разработването и приемането на национална програма за борба с ехинококозата със срок
на изпълнение от 5 години (2004 -2008г.). В годината преди започване на програмата през 2003 г.
степента на инвазия е 8,19 %000. Изминали са почти 10 години от края на програмата за борба с
ехинококозата в България. Какво е състоянието на тази паразитоза към настоящия момент?
Благодарение на мерките по изпълнение на Програмата степента на опаразитеност на хората
макар и бавно започва да намалява до 543 заболели през 2006 год. , което е 6,28 на 100 000 жители
(6,28 % ооо), през 2007 са заболели 495 (6,24% ооо), през 2008 г.- 422 (5,61% ооо) през 2009 г.368 (4,25% ооо), и през 2010- 325 (3,95% ооо) г. В следващите години броя на регистрираните
заболели се задържа почти на едно и също ниво - около 300 заболели годишно, което отнесено
към намалелия брой на жителите страната е покачване, както следва - 278 (3.82 % ооо) през 2013,
302 (4.17% ооо) през 2014 и 313 (4.35% ооо) през 2015г. Налице е отново бавно покачване на
заболеваемостта. Усложнената чернодробна ехинококоза /УЧЕ/ продължава да бъде
предизвикателство за съвременната хирургия. Усложненията които познаваме са : супурация,
пенетрация в жлъчни канали, перфорация към свободната коремна кухина, пенетрация с развитие
на фистула към съседен орган, рецидивиране. Постоперативният период невинаги протича
безпроблемно особенно при случаите с установено едно или повече от посочените по-горе
усложнения. Наличието на билирагия в постоперативният период е свързано със значително
удължаване на оздравителният процес. Спазването на диагностично лечебен алгоритъм довежда
до значително редуциран риск от развитие на посоченото усложнение.
Методи и материали:
За периода 2005-2017г. в клиниката са хоспитализирани 121 пациенти с УЧЕ. Наличието на
билирагия в постоперативният период е установено при 5 пациенти. Четирима мъже на възраст от
25 до 62 години и девойка на 15г. При всички пациенти е извършена отворена оперативна
интервенция с извършване на ехинококектомия. При всички е установена комуникация между
кистата и билиарното дърво. При един от пациентите се е наложила релапаротомия. При всички
пациенти е постигнато оздравяване, като най - дългият болничен престой е 41 дни. Следването на
диагностично лечебен алгоритъм е предпоставка не само за значителното редуциране на
постоперативните усложнения, но също така е и предиктивен фактор относно интраоперативното
поведение. Използвани са анамнестични, клинични, имунологични, образни и хистологични
методи за диагностика. При всички разглеждани в статията случаи са открити повече от една
ехинококови кисти. Всички са ангажирали десен чернодробен дял, като при два от случаите е
ангажиран и левият чернодробен дял. Най големият размер на киста е 14 см. При един от случаите
е установен дилатиран холедох предоперативно с наличие на нискостепенен механичен иктер / общ
билирубин 42mmol/l, директен 35 mmol/l/. Според класификацията на Гарби откритите ехинокови
кисти са били както следва тип 1 – 5 кисти, Тип 2 – 3 кисти, Тип 3 -1 киста. При всички кисти от
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тип 2 е установена супурация с най – чест причинител E.coli. Установените комуникации с жлъчни
пътища са най – изразени при големите кисти от тип 1, разположени в 4 ти, 5 ти чернодробни
сегменти / централно разположение /. При една от оперативните интервенции се е наложила
холедохотомия при която са евакуирани голям брой дъщерни кисти с големина от милиметър до
около 15 – 20 мм. При всички оперативни интервенции е извършена радикална ехинококектомия с
извършване на кистобилиарна деконекция посредством обшиване на разкритите жлъчни съдове
след спадане на налягането в кухината. Извършването на капитонаж се съчетава с перикистектомия
при три от случаите. При един от случаите е поставен дренаж в кухината след капитонажа. При
всички пет пациенти в постоперативният период е установено изтичане на жлъчка от поставените
дренажи. Количеството бе средно между 200 и 350 мл за 24 часа. При всички пациенти е
приложено антибиотично лечение за минимум 7 дни. Повишена температура е отчетена при един
пациент при който се наложи и реоперация на 7 ми постоперативен ден поради развитието на
билиарен перитонит. Средната продължителност на общоболничният престой при пациентите с
постоперативна билирагия бе значително / близо трикратно / по – дълъг от средният престой в
клиниката след ехинококектомия.
Обсъждане:
От изключително голямо значение е разпознаването на отворените жлъчни пътища след
премахването на кистното съдържимо. Необходим е цялостен оглед на остатъчната кухина, както и
използването на бистри сколицидни разтвори. Според проучванията на Deve публикувал 257
случая с чернодробна ехинококоза, Burgeon и Pietri публикувли 170 случая, в 90 процента от
случаите експресията на кистите завършва с некроза на околният чернодробен паренхим в резултат
на налягането което упражнява кистата. Според проучванията интракистичното налягане е около
60-80 см воден стълб, докато налягането в жлъчната система достига средно до около 25 см воден
стълб. Като предиктивен знак за наличие на руптура е изравняването на налягането между кистата
и жлъчните пътища. В най – голям процент се засягат интрахепаталните жлъчни пътища в десен
чернодробен дял, следвани от тези в ляв. Руптурите в дуктус хепатикус комунис се представят в
около 9 процента, тези в жлъчен мехур – 6 процента , а на последно са директните руптури в
общият жлъчен проток – в един процент. Като предиктивни знаци за възможна руптура в жлъчните
пътища могат да се използват:
- лица в млада възраст с наличие на билиарна колика и наличие на ехинококова киста в черен
дроб
- иктер и наличие на чернодробна ехинококоза
- откриване на части от герминативни мембрани във фецеса.
При съмнение за наличие на руптура към жлъчните пътища извършването на предоперативна
холангиография е оправдано и дори препоръчително. Наличието на деформация на малките
жлъчни канали отстоящи на по малко от 5 мм от стената на кистата причинена от киста с диаметър
над 5 см е силно показателна за наличието на руптура. При наличие на руптура установена
интраоперативно от изключително голямо значение е преценката на ЕХЖП визуално, дори и при
нормални стойности на билирубина, холестазните ензими и нормален размер на холедоха от
образните изследвания. При наличие на дилатация на ЕХЖП тяхната експлорация е задължителна.
При един от нашите случаи след извършването на холедохотомия бяха евакуирани над 50 дъщерни
кисти. Извършването на интраоперативна холангиография след експлорацията и изчистването на
кистите е абсолютно задължителна.
След локализирането на отворените жлъчни пътища, поведението бива според техният диаметър
и дебит. Ако отворените пътища са с твърде малък диаметър и дебит / необилна секреция на
жлъчка след време на изчакване не по малко от 30 мин/ те могат да бъдат игнорирани. Но ако
дебитът е голям и съдовете са с диаметър повече от 4 мм извършването на кистобилиарна
деконекция е абсолютно задължителна. Описани са случай при които кистобилиарната деконекция
не води до желаните резултати. Не бива да се разчита на спонтанно затваряне на билиарните
фистули с голям дебит дори и след прилагане на оментопластика или капитонаж. По - удачно е
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извършването на кистоиеюнална анастомоза, която ще осигурява вътрешен дренаж / Coinard,
Pegullo, Pellissier /. При установена кистобилиарна комуникация интраоперативно поставянето на
дренажи субхепатално и субдиафрагмално е крайно наложително. В нашите случаи адекватното
дрениране на коремната кухина бе предпоставка за благоприятният изход.
Изтичането на жлъчка от дренажите прогресивно намаляваше, като най дългият период с наличие
на билирагия през дреновете беше 18 дни. След свалянето на дреновете не сме наблюдавали
развитие на билиарна фистула. Коригирането на стойностите на общият белтък, албумина и
йонограмата също има своето значение.
Заключение:
Усложнените форми на чернодробна ехинококоза представляват предизвикателство към
съвременната хирургия. Към всеки един случай е уместно да се подхожда индивидуално с
използването на всички средства за диагностика както предоперативно, така и интраоперативно.
При установяване на комуникация между жлъчните пътища и кистата е необходимо изключително
голямо внимание за локализирането на всички фистули. Необходимо е време за да се позитивират
всички отворени жлъчни канали. В нашите случаи времето отделено за локализиране на фистулите
е не по –малко от 30 мин. Поставянето на декливни дренове в коремната кухина дава възможност
за спонтанно затваряне на неустановени интраоперативно фистули. Следвайки всички стъпки на
алгоритъм за лечение е предпоставка за добрият изход от заболяването.
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COMPLICATED LIVER ECHINOCOCCOSIS - POSTOPERATIVE BILE LEAK.
BEHAVIOUR
T. Ivanov, V. Bozhkov, I. Plachkov, P. Chernopolski, K. Georgiev, A. Lisnichkov, D. Chaushev, Y.
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Introduction:
In recent years there has been a significant reduction in the number of new cases of echinococcosis among
the population of Bulgaria compared to that of 30 years ago. In the first years after the changes in 1989,
there was an increase in the incidence of echinococcosis in Bulgaria. The highest rate of morbidity was
registered in 1998 - 8.47% ооо. This imposed the development and adoption of a national program for
echinococcosis prevention with a 5-year implementation period (2004 -2008). In the year before the start
of the program, in 2003, the invasion rate was 8.19%000. Nearly 10 years have passed since the end of the
program for echinococcosis prevention in Bulgaria. What is the state of this parasitic disease to date?
Thanks to the implementation measures of the Program, the degree of infestation of the population began
to slow down to 543 ill patients in 2006, which was 6.28 per 100 000 inhabitants (6.28%). In 2007, the ill
patients were 495 (6,24% ooo), in 2008 - 422 (5.61%), in 2009 - 368 (4.25%ooo), and in 2010 - 325
(3.95%ooo). In the following years the number of registered ill patients was at almost the same level about 300 patients per year, which in relation to the reduced number of inhabitants in the country was an
increase and was as follows: 278 (3.82% ooo) in 2013, 302 (4.17% ooo) in 2014, and 313 (4.35% ooo) in
2015. There was again a slow rise in morbidity. The complicated liver echinococcosis (CLE) continues to
be a challenge for modern surgery. Complications we know are: suppuration, bile duct penetration,
perforation to the free abdominal cavity, penetration with fistula development to a neighbouring organ,
recurrence. The post-operative period does not always go unanswered, particularly in cases with one or
more of the above-mentioned complications. The presence of post-operative bile leak is associated with a
significant prolongation of the healing process. The observance of a diagnostic treatment algorithm leads
to a significantly reduced risk of development of the respective complication.
Methods and materials:
For the period 2005-2017. 121 patients with CLE were hospitalized at the clinic. The presence of postoperative bile leak was found in 5 patients - four men aged 25 to 62 and a girl aged 15 years. All patients
underwent an open surgical intervention with echinococcectomy. In all patients there was a
communication established between the cyst and the biliary tree. One patient underwent a relaparotomy.
All patients healed and the longest hospital stay was 41 days.
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The observation of a diagnostic treatment algorithm was a prerequisite not only for the significant
reduction of post-operative complications but also a predictive factor for intraoperative behaviour.
Anamnestic, clinical, immunological, imaging and histological methods of diagnosis were used. More than
one echinococcal cyst was found in all cases described herein. All of them had engaged the right liver
lobe, and in two of the cases the left liver lobe was also engaged. The largest cyst size was 14 cm. In one
of the cases a preoperative dilated choledochus with a presence of a low-grade mechanical icterus was
found /total bilirubin 42 mmol/l, direct bilirubin 35 mmol/l/. According to Gharbi's classification, the
echinococci found were as follows: type 1 - 5 cysts, type 2 - 3 cysts, type 3 - 1 cyst. In all cysts of type 2,
suppuration was found with the most common E.coli agent. The established biliary duct communications
were expressed mostly in the large cysts of type 1 cysts, located in the 4th and 5th liver segments (central
location). In one of the surgical interventions, a choledochotomy was imposed in which a large number of
daughter cysts with a size of 1 millimetre to about 15-20 mm were evacuated. In all surgical interventions,
a radical echinococcectomy was performed with a cysto-biliary deconnection procedure by sealing the
exposed bile vessels after pressure drop in the cavity. The execution of capitonage was combined with
pericystectomy in three of the cases. In one of the cases a drain was placed in the cavity after the
capitonage. In the postoperative period of all five patients a bile leak was detected from the drains placed.
The average amount of leakage was between 200 and 350 ml for 24 hours. All patients received antibiotic
treatment for a minimum of 7 days. One patient had high temperature and underwent another surgery on
the 7th postoperative day due to development of biliary peritonitis. The average duration of the total days
of stay of patients with postoperative bile leak was significantly (nearly three times) longer than the
average stay in the clinic after echinococcectomy.
Discussion:
The recognition of the open bile ducts after the removal of the cyst containment is of vital importance. An
overall review of the remaining cavity is necessary as well as the use of clear scolicidal solutions.
According to a Deve‘s survey, who has published 257 cases of Liver Echinococcus, and Burgeon‘s and
Pietri‘s surveys, who have published 170 cases, in 90 percent of the cases, the expression of the cysts
finishes with a necrosis of the surrounding liver parenchyma as a results of the pressure exerted by the
cyst. According to the surveys, the intracystic pressure is about 60 - 80 cm water column, whereas the
pressure in the bilary tract reaches approximately 25 cm water column. A predictive sign for the presence
of a rupture is the pressure equalization between the cyst and the bile ducts. The extrahepatic bile ducts in
the right liver part are mostly affected followed by those in the left one. The ruptures in ductus hepaticus
communis are observed in 9 percent, those in the gall bladder - 6 percent, and lastly the direct ruptures in
the common bile duct - about 1%. Predictive signs for a possible rupture in the bile ducts are as follows:
- young patients with symptoms of a biliary colic and an Echinococcal cyst in the liver
- icterus and an Echinococcal cyst in the liver
- recognition of parts of germinal membranes in faeces.
In case of a rupture to the bile ducts, the performance of a preoperative cholangiography is justified and
advisable. The presence of a deformation of the small bile ducts located at a distance of less than 5 mm of
the cyst‘s wall, caused by a cyst with a diameter of 5 cm is rather indicative of a rupture‘s presence. In
case of a rupture discovered intraoperatively, the visual assessment of the extrahepatic bile ducts is
extremely important even in case of normal reference values of bilirubin and cholestatic enzymes and a
normal size of choledochus on the ultrasound. In case of a dilation of the extrahepatic bile ducts, their
exploration is mandatory. In one of our cases, after the performed choledochotomy, 50 subsidiary cysts
were evacuated. The performance of an intraoperative cholangiography is mandatory after the exploration
and cleaning of the cysts.
Upon the localization of the open bile ducts, the decision depends on their diameter and debit.
If the open ducts have a very small diameter and debit /little bile secretion while waiting not less than 30
minutes/, they may be ignored.
Of the debit is large and the ducts have a diameter of more than 4 mm, the performance of a cysto-biliary
deconnection is mandatory. There are certain cases in which the cysto-biliary deconnection does not lead
to the desired results. It is not advisable to rely on spontaneous closure of the biliary fistulas with a large
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debit even after using omentoplasty and capitonage. It is better to perform cystenal anastomosis, which
will provide internal drainage /Coinard, Pegullo, Pellissier/. In case of an established cysto-biliary
communication intraoperatively, the placing of subhepatic and subdiaphragmatic drains is mandatory. In
our case, the adequate draining of the abdominal cavity is a prerequisite for a favourable outcome.
The bile draining was progressively decreasing as the longest period of biliary hemorrhage through drains
was 18 days. After drains‘ removal a biliary fistula has not developed. The correction of the total protein,
albumin and ionegram is important as well.
Conclusion:
The complicated forms of Liver Echinococcus are a contemporary surgery challenge. Each case shall be
handled individually by using all the possible diagnostic methods both preoperatively and intraoperatively.
In case of an established communication between the bile ducts and the cyst, the localization of all the
fistulas is extremely important. Time is required so that all the open bile ducts become positive. In our
case, the time required for a fistula localization is not less than 30 minutes. The declive drains in the
abdominal cavity enable the spontaneous closure of the fistulas unrecognized intraoperatively. Following
all the steps for treatment is a prerequisite for a good outcome.
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1.33 ЧЕРНОДРОБЕН ХЕМАНГИОМ

Е. Николаев¹, Н. Николов¹, Н. Мънков¹, В. Александров¹, Н. Драгнев¹, Р. Янева¹, Н. Митев¹, А.
Филипов¹, Б. Валериев¹, И. Въжаров², Д. Костов¹
¹Клиника по хирургия на МБАЛ, Варна към ВМА, София
²Отделение по гастроентерология на МБАЛ, Варна към ВМА, София
Резюме:
Въведение: Хемангиомите са най-често срещаните доброкачествени новообразувания на черния
дроб, като преобладава кавернозният тип. При около 2% от хората, хемангиомите в черния дроб са
случайна находка. При аутопсии честотата на тези тумори стига до 7,4%.
Цел:Представяме опитът ни с хирургичното лечение на чернодробния хемангиом.
Материали и методи: За периода 2001-2017 г. в Клиниката по хирургия на МБАЛ, Варна сме
оперирали 46 болни с хемангиом на черния дроб. Анализирани са хирургичната стратегия и
следоперативните усложнения.
Резултати: При 45 (97.8%) болни е извършена планова чернодробна резекция/енуклеация, като при
1 пациент (2.2%) е диагностицирана руптура на хемангиома, което наложи дясна хемихепатектомия
по спешни индикации. Основната инидкция за оперативно лечение е абдоминалната болка.
Следоперативни усложнения са диагностицирани при шест болни (13.04%): билом (n=2),
чернодробен абсцес (n = 2), ранева инфекция (n = 1), следоперативно кървене (n = 1).
Обсъждане: Резекцията и енуклеацията са хирургични методи с приемлив процент на
следоперативни усложнения в нашата серия (13.04%) , при 0% смъртност. Големият размер на
хемангиома (p=0.011), симптоматичните тумори (p=0.013), интраоперативната кръвозагуба
(p=0.035), удължената продължителност на оперативното време (p=0.005), както и продължителния
болничен престой (p=0.098) са статистически достоверни предпоставки за повишена честота на
следоперативните усложнения.
Заключение: Техническият напредък в хирургията, съвременните диагностични методи, а и
периоперативната грижа правят възможно извършването на големи по обем чернодробни резекции.
Познаването на факторите, повишаващи честотата на следоперативните усложнения, определя
избора на хирургичната стратегия.
Abstract:
Introduction: Hemangiomas are the most common benign tumors of the liver, prevails cavernous type. In
approximately 2% of people in the liver hemangiomas were accidental discovery.Autopsy incidence of
these tumors reach 7.4%.
Objective: We present our experience with the surgical treatment of hepatic hemangioma.
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Materials and Methods: Between 2001-2017, at the Department of Surgery Navalhospital, Varna were
operated on 46 patients with hemangioma of the liver. The surgical strategy and postoperative
complications are analyzed.
Results: In 45 cases (97.8%) patients has been carried out elective liver resection / enucleation, as in 1
patient (2,2%) has been diagnosed rupture of hemangioma, which have right hemihepatectomy in
emergency indications. The main indication for surgery is abdominal pain. Postoperative complications
were diagnosed in six patients (13.04%): biloma (n = 2), liver abscess (n = 2), wound infection (n = 1),
post-operative bleeding (n = 1).
Discussion:Resection and enucleation are surgical methods with an acceptable percentage of postoperative
complications (13.04%) at 0% mortality. The large size of the hemangioma (p = 0.011), symptomatic
tumors (p = 0.013), intraoperative blood loss (p = 0.035), the extended length of the operating time (p =
0.005), as well as prolonged hospitalization (p = 0.098) were statistically significant prerequisites for an
increased incidence of postoperative complications.
Conclusion: The technical advances in surgery, modern diagnostic techniques and perioperative care
make it possible to carry out large volumes of hepatic resections. Knowing the factors that increase the
incidence of postoperative complications, determines the choice of surgical strategy.
Хемангиомите са най–честите доброкачествени новообразувания на черния дроб, като преобладава
кавернозния тип. При около 2 % от хората, чернодробните хемангиоми (ЧХ) са случайна находка.
При аутопсия честотата на тези тумори достига 7,4%[1].Тези тумори се състоят от големи съдови
пространства, тапицирани с един слой бавно нарастващи ендотелни клетки.ЧХ се откриват еднакво
често и при двата пола, с лек превес при мъжете[2]. При жените се диагностицират ЧХ с по-голям
диаметър, т.нар. гигантски чернодробен хемангиом, поради което клиничната симптоматика при
тях е по-силно изразена и подлежат по-често на хирургично лечение[2,3]. ЧХ се откриват във всяка
една възрастова група, но се диагностицират най-често при пациенти на възраст между 40 и 50
години[2]. От хирургична гледна точка интерес представлява кавернозният тип ЧХ, който се състои
от съдови кухини, които се сливат и образуват голяма кухина изпълнена с венозна кръв[1,4].
Показани за оперативно лечение са хемангиомите с размер >4см в диаметър[4,5,6]. Най-честото и
опасно за живота усложнение при ЧХ е руптурата на хемангиома с последващ хемоперитонеум и
шок. Честота според някои автори е 10%, като смъртността достига 75%[1]. Високият процент на
усложненията (до 20%), тяхната разнородност и степен на тежест поставят редица въпроси относно
спецификата в диагностиката, терапевтичното поведение и прогнозата на ЧХ.
Целта на настоящото проучване е представяне на опитът ни с хирургичното лечение на ЧХ.
Материали и методи
За периода 2001-2017 г. в Клиниката по хирургия на МБАЛ, Варна са оперирани 46 болни с
хемангиом на черния дроб. Разпределението по пол е както следва - 34% мъже, и 66% жени на
средна възраст 42г. (Таблица 1) Видове приложени оперативни техники са енуклеация, използвана
при 39 % от пациентите, чернодробна резекцияпри 57 % и лапароскопска резекция извършена при
4 % от пациентите. Диагностичният алгоритъм включва анамнеза, физикален преглед, лабораторни
изследвания, ехография, туморни маркери, КАТ/ЯМР и диагностична лапароскопия.
Интраоперативна ехография е използвана при всички пациенти за оценка на големината и броя на
туморите, тяхната локализация и отношението им към съдови структури. Постоперативните
усложнения са оценени и степенувани по класификацията на Dindo – Clavien.

Таблица 1. Характеристики на оперираните пациенти.
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Показател

Болни(n=46)

Болни с усложнения
(n=6)

Болни без усложнения
(n=40)

p

Средна възраст
(години)

42

40.4

45.6

0.657

Полм/ж

16(35%)/30(65%)

2(12.5%)/4(13.3%)

14(87.5%)/26(86.7%)

0.856

Локализация
десен хемидроб
ляв хемидроб
билобарна
централна

14(30%)
9(20%)
11(24%)
12(26%)

1(7.14%)
1(11.1%)
1(9%)
3(25%)

13(92.86%)
8(88.9%)
10(91%)
9(75%)

0.976

Брой лезии
единична
множествени

36(78%)
10(22%)

5(13.8%)
1(10%)

31(86.2%)
9(90%)

0.545

Диаметър (см)

11.2

14.5

10.5

0.011

Вид операция
отворена
енуклеация
резекция

26 (57%)
18 (39%)

4 (15.4%)
1 (5.5%)

22 (84.6%)
17 (94.5%)

0.623

2 (4%)

1 (50%)

1 (50%)

лапароскопска

0.062

Резултати
При 45 болни (97,8%) операцията е планова, като при 1 болен (2,2%) сe наложи извършване на
дясна хемихепатектомия по спешност, поради хемоперитонеум, последица от руптурирал
чернодробен хемангиом. Основна индикация за плановото оперативно лечение е абдоминалната
болка. Средното оперативно време е 223 минути, като за болните с усложнения операцията е
продължила 323 минути. Интраоперативната кръвозагуба е средно 520мл, като при болните с
усложнения кръвозагубата достига 950 мл. Средният болничен престой е 9 дни, като при болните с
усложнения хоспитализацията е 13 дни. Следоперативни усложнения са диагностицирани при 6
пациента – билом (n=2), чернодробен абсцес (n=2), ранева инфекция (n=1), следоперативно
кървене (n=1). Степен I следоперативни усложнения (ранева инфекция) e лекувана консервативно.
При степен IIIa следоперативни усложнения (билом/чернодробен абсцес) е приложен перкутанен
дренаж под ехографски контрол, ендоскопска папилосфинктеротомия с поставяне на стент в
жлъчните пътища. Степен IVa усложнение (кървене ) наложи реоперация за хемостаза.
Обсъждане
Резекцията и енуклеацията са стандартни оперативни интервенции, с честота на следоперативни
усложнения в настоящото проучване в рамките на 13,04% и смъртност 0%. Честотата на
следоперативните усложнения не е свързана с възрастта и пола на пациентите. Честотата на
следоперативните усложнения при пациентите с енуклеация е 5,5% (1/18), при болните с
чернодробна резекция 15,4% (4/26) и 50% (1/2) при пациентите с лапароскопска резекция.
Разликата в честотата на следоперативните усложнения е статистически сигнификантна (p=0.976) и
е за сметка на лапароскопските процедури. Причината е началният етап в кривата на обучение на
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хирургичния екип, касаеща лапароскопските чернодробни резекции. Хемангиомите с централна
локализация са обременени с по-висок риск от следоперативни усложнения (p=0.042). Големият
размер на хемангиома (p=0.011), симптоматичните тумори (p=0.013), обемът на интраоперативна
кръвозагуба (p=0.035), продължителността на операцията (p=0.005), както и удължения болничен
престой (p=0.098) са характеристики, повишаващи честотата на следоперативнате усложнения. Не
установихме сигнификантна разлика (p=0.035 и p=0.042) между вида на използвания хирургичен
метод (енуклеация или резекция), с броят и локализацията на туморите.
Заключение
Техническият напредък в хирургията, съвременните диагностични методи, а и периоперативната
грижа правят възможно извършването на големи по обем чернодробни резекции. Познаването на
факторите, повишаващи честотата на следоперативните усложнения, определя избора на
хирургичната стратегия.
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1.34 ОСТЪР ПАНКРЕАТИТ И СИНДРОМ НА ВЕРНИКЕ (КЛИНИЧЕН
СЛУЧАЙ)
Е.Енева1, М.Сечанова2, Т.Атанасов2, С.Сергеев2
1.Медицински Университет- София
2.Клиника по Хирургия- болница Софиямед

Ключови думи: остър панкреатит, енцефалопатия, синдром на Вернике.
Въведение: Острият панкреатит може да доведе до продължително гладуване и малнутриция.
Множеството наблюдавани метаболитни промени, включително и тиаминовата недостатъчност,
могат да причинят т.нар. панкреатична енцефалопатия. Тъй като това е рядко срещано усложнение
в хода на заболяването, то би могло да не бъде забелязано и да настъпят живото-застрашаващи
усложнения.
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Цел,материали, методи и резултати: Представяме случай на 37-годишен мъж с остър некротичен
панкреатит, който на единадесетия следоперативен ден, разви остра неврологична симптоматикагенерализиран гърч, промени в съзнанието, диплопия, вертикален нистагъм и офталмоплегия.
Проведения КАТ на глава не показа клинично сигнификантни изменения, които да ни насочат към
етиологията на усложненията. Въпреки това, беше приложен витамин В1 парентерално, след което
неврологичната симптоматика се подобри и впоследствие изчезна напълно.
Обсъждане: Енцефалопатияна на Вернике, вследствие на тиаминовата недостатъчност, трябва да се
разглежда като вероятна причина за остро настъпила неврологична симптоматика при пациенти с
панкреатит.
Заключение: Острият панкреатит е сериозно заболяване, протичащо с множество усложнения.
Поради това лечението му изисква мултидисциплинарен подход.

2.КОЛОРЕКТАЛНА ХИРУРГИЯ
2.1 ЛАПАРОСКОПСКА ТОТАЛНА МЕЗОРЕКТАЛНА ЕКСЦИЗИЯ
СЛЕД 150 СЛУЧАЯ
А. Филипов, М.Табаков, Е.Ходжаджиков, Д. Андонов, Б.Бенишев, И, Семерджиев
УМБАЛ „ Св. Иван Рилски“ ЕАД, София

Ключови думи: лапароскопия, ректален карцином, ТМЕ
Въведение. Лапароскопската техника навлиза все по-широко в хирургичното лечение на
колоректалния карцином. Това позволява на пациентите да се облагодетелстват от обичайните
предимства на лапароскоската хирургия пред класическата отворена хирургия, на фона на
сравними дългосрочни резултати по отношение на лечението на онкологичното заболяване.
Цел. Настоящото проучване представя опита на екипа на отделението по хирургия на УМБЛ „ Св.
Ив. Рилски―с радикалните лапароскопски резекции на ректума по повод ректален карцином за 9
годишен период и повече от 150 завършени лапароскопски интервенции.
Материал и методи. За периода януари 2009 г. – декември 2017г. ,с куративна цел, са извършени
154 лапароскопски резекции на ректума по повод ректален карцином. В проучването се включват
само пациенти с сТ1 –сТ3 тумори, без далечни метастази.
Резултати. В изследваната група влизат 102 (66.34%) мъже и 52 (33.66%) жени, на възраст между
34г. и 86г., със среден BMI 26kg/m2 (21-32 kg/m2). Според локализацията на тумора в ректума,
пациентите се разделят както следва: проксимална 1/3 (10-15см) - 50(32,5%); средна 1/3 (5<10см)
69(44,8%) и дистална 1/3(<5см) -35(22,7%). 94(61%) болни са били подложени на неоадювантно
химио-лъчелечение. 29(18,8%) от оперираните попадат в I ви стадий, 54(35%) – II ст., 71 (46,2%) III ст. Конверсия се е наложила в 8 случая (5,2%). Средната продължителност на оперативната
интервенция е 180мин. ( 120 – 420мин.), а кръвозагубата е 80мл (20-800мл). Чревният пасаж се
възстанови средно на 2ри следоперативен ден (1-7дни). Средният следоперативен болничен
престой е 5 дни (3-17дни).Усложнения настъпиха при 12 болни (7,8%). Оперираните пациенти са
проследени средно 36 месеца (3 – 60). Oбщата честотата на рецидивите е 15,6%.
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Заключение. Лапароскопските резекции на ректума по повод карцином са сигурни интервенции,
характеризиращи се
с по-слаба следоперативна болка, по-малка кръвозагуба, по-бързо
възстановяване на чревния пасаж, по-кратък болничен престой и отличен козметичен ефект, при
сравними с отворената хирургия онкологични резултати.

2.2 СРАВНИМОСТ И СЪПОСТАВИМОСТ НА BIS
МОНИТОРИРАНЕТО И АЛВЕОЛАРНАTA КОНЦЕНТРАЦИЯ НА
SEVOFLURANE В КОЛОРЕКТАЛНАТА ХИРУРГИЯ
д-р М. Вапирева1, д-р В. Кърлев2, д-р Л. Пенев2, м.с. Е. Киркова2, м.с. Л. Маринова2
Отделение по анестезиология и интензивно лечение
Пета МБАЛ София

Ключови думи
минимална алвеоларна концентрация, MAC, биспектрален индекс, BIS, будност
Въведение
Предотвратяването на епизоди на будност („awareness‖) по време на анестезия се постига чрез
наличността на отделни параметри – алвеоларната концентрация (end-tidal) при инхалаторни
анестетици и таргетната плазмена концентрация при венозни анестетици.
Минималната алвеоларна концентрация (MAC) е тази концентрация, при която 50% от пациентите
не реагират с двигателен отговор на кожна инцизия.
Биспектралният индекс (BIS) представлява обработен ЕЕГ параметър и е предложен като мярка за
фармакодинамичния анестетичен ефект върху централната нервна система. Числената стойност на
BIS варира от 0 до 100 (липсваща активност на мозъчната кора до напълно буден пациент).
Граници на стойността на BIS от 40 до 60 са индикатор за приемливо ниво на хипноза, независимо
от използвания медикамент.
Дозиране на анестетик
1. Биспектрален индекс: 40 – 60
2. Алвеоларна концентрация (end tidal) MAC: препоръчителна стойност >1,5%
Възраст на пациента (г.)

Sevorane
100% O2

Sevorane
65% N2O/35% O2

25

2,50%

1,40%
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35

2,20%

1,20%

40

2,05%

1,10%

50

1,80%

0,98%

60

1,60%

0,87%

90

1,40%

0,70%

Стойности на MAC за Sevorane по възраст, Abbott

3. Хемодинамични показатели
4. Зададена стойност на изпарителя
Цел
Целта е да се представи сравнение и съпоставяне на BIS мониторирането и проследяването на
минималната алвеоларна концентрация при пациенти в колоректалната хирургия по отношение
поддържането на адекватна интраоперативна хипноза.
Материали и методи
За целите на клиничното изследване бяха включени 82 възрастни пациента (ASA II-III, възраст 2684 г.), разделени в 2 групи – осъществяване на обща анестезия със (Група А, n = 38) и без (Група
Б, n = 44) BIS мониториране. Лечението и при двете групи беше в областта на колоректалната
хирургия с приложение на обща интубационна анестезия. Премедикация беше приложена в
различни дози и според особеностите на пациентите с някои или всички от следните медикаменти:
Fentanyl, Dormicum, Degan, Quamatel, Allergosan, Methylprednisolon. Техника на интубация – fast
sequence intubation с медикаменти на избор Propofol и Lysthenon. Приложеният инхалационен
анестетик беше Sevorane с добавен райски газ в процент според индивидуалния случай.
Интраоперативна аналгезия се осъществяваше с фракционирано приложение на Fentanyl, а
миорелаксация – с Arduan или Tracrium. Екстубация и извеждане от анестезия се извършваше след
декураризация с Nivalin, при необходимост с приложение на Naloxon.
Оборудване: Dräger Primus, Dräger Julian, BISMONITOR Model A-2000TM Aspect Medical Systems.
Бяха съпоставени дозирането на анестетик и клиничният изход в двете групи. Анализирани бяха
следните точки:
1) повърхностна и недостатъчна хипноза с потенциален риск от „будност―по време на
анестезия;
2) прекомерно задълбочена анестезия с последващи хемодинамична нестабилност и удължено
време до екстубация.
Резултати и обсъждане
Имайки предвид комбинирането на инхалаторните анестетици с интравенозни медикаменти и
индивидуалните фармакокинетични особености, поддържането на препоръчителните стойности на
MAC за Sevorane не винаги гарантира стойност на BIS в необходимите граници и съответно може
да се стигне до ненужно задълбочена хипноза със затруднено възстановяване или риск от
интраоперативен период на будност.


Риск от интраоперативна будност
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Пациент мъж опериран по повод на туморна маса в таз и субилеус. Възраст 59 г. Сърдечна честота
76, АН 140/86, ДЧ 11, О2 сат. 99, МАС 1,5, BIS 63.
МАС за тази възраст в 100% О2 е 1,6, в 33% О2 – 0,87. Приложената стойност е според
препоръчната. Въпреки това и въпреки приложената доза опиоиден аналгетик пациентът е над
горна граница на желана стойност за BIS с голям риск от потенциален епизод на будност.


Риск от прекомерно дълбока анестезия

Пациент жена оперирана по повод на туморна маса в абдомен и таз, карциноза на перитонеум,
асцит и субилеус. Възраст 58 г. Сърдечна честота 72, АН 146/79, ДЧ 16, О2 сат. 99, МАС 1,1, BIS
44.
Предвид хипертоничните стойности на артериалното налягане (с приложени адекватни дози
опиоиден аналгетик), ако се цели минималната препоръчана стойност на МАС от 1,5, при която
практически се гарантира липса на риск от будност, рискуваме да снижим стойността на BIS под
долна граница за обща анестезия.
В допълнение: Въпреки доказаното бързо и относително предвидимо елеминиране („wash-out―
) на
Sevoflurane се наблюдава значима разлика във времето до настъпване на две избрани за анализ
събития – време до екстубация и време до напускане на операционната зала. Времето до
екстубация в група А беше със средно 5 минути по-бързо , а времето до напускане на
операционната зала – със средно 7,5 минути по-бързо.
Също така хемодинамичните колебания при извеждането от анестезия в група А бяха значимо помалко и приложението на антихипертензивни и антиеметични медикаменти беше два пъти порядко.
* При всички приложени резултати са отчетени следните особености:
1. Висока стойност на BIS може да се дължи на симпатикова реакция при неадекватна
аналгезия. Прикачените снимки са направени след приложение на опиоиден аналгетик в
съответни дози;
2. Стойността на BIS, изведена на дисплея, има забавяне в реално време от около 1-2
минути.
Заключение
Разчитането единствено на стойността на MAC на Sevoflurane за контрол на анестезията може да
доведе до недостатъчна или прекомерна хипноза. Липсата на BIS монитор води до нестабилен
клиничен изход за пациента, като от една страна съществува риск от „будност―по време на
анестезия и посттравматична реакция, а от друга – риск от удължено извеждане от анестезия,
удължен период до екстубация, удължен престой в постоперативно звено за наблюдение, излишен
разход на скъпоструващ анестетик, необходимост от допълнително приложение на медикаменти,
забавяне на оперативната програма и цялостно повишаване на разходите на медицинското
заведение.
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COMPARABILITY AND COMPATIBILITY OF BIS MONITORING AND SEVOFLURANE
ALVEOLAR CONCENTRATION IN COLORECTAL SURGERY
M. Vapireva, MD1, V. Karlev, MD2, L. Penev, MD2, E. Kirkova2, RN, L. Marinova2, RN
Department of Anesthesiology and Intensive Care
Fifth MHAT Sofia
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minimum alveolar concentration, MAC, bispectral index, BIS, awareness
Introduction
Prevention of "awareness" episodes during anesthesia is achieved by the availability of individual
parameters – alveolar concentration (end-tidal) in inhaled anesthetics and target plasma concentration in
venous anesthetics.
Minimal alveolar concentration (MAC) is the concentration at which 50% of patients do not have motor
response to skin incision.
The Bispectral Index (BIS) is a processed EEG parameter and is proposed as a measure of the
pharmacodynamic anesthetic effect on the central nervous system. BIS numerical value ranges from 0 to
100 (lack of cerebral cortex activity to a fully awake patient). BIS values ranging from 40 to 60 are
indicative of an acceptable hypnosis level, regardless of the medication used.
Objective
The objective is to present comparison of BIS monitoring and minimal alveolar concentration monitoring
in colorectal surgery patients in regards to maintaining adequate intraoperative hypnosis.
Materials and methods
BIS MONITOR Model A-2000TM, Aspect Medical Systems
Dräger Primus®, Sevorane
Results and discussion
Taking into account the combination of inhaled anesthetics with intravenous medications and individual
pharmacokinetic features, maintaining the recommended MAC values for Sevorane does not always
guarantee BIS value within the required range and may therefore result in unnecessarily deep hypnosis
with difficult recovery or risk of intraoperative awareness period.
Conclusion
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Optimal hypnosis is guaranteed by the combination of both methods – MAC monitoring and BIS
monitoring.
Key words
minimum alveolar concentration, MAC, bispectral index, BIS, awareness
Introduction
Prevention of "awareness" episodes during anesthesia is achieved by the availability of individual
parameters – alveolar concentration (end-tidal) in inhaled anesthetics and target plasma concentration in
venous anesthetics.
Minimal alveolar concentration (MAC) is the concentration at which 50% of patients do not have motor
response to skin incision.
The Bispectral Index (BIS) is a processed EEG parameter and is proposed as a measure of the
pharmacodynamic anesthetic effect on the central nervous system. BIS numerical value ranges from 0 to
100 (lack of cerebral cortex activity to a fully awake patient). BIS values ranging from 40 to 60 are
indicative of an acceptable hypnosis level, regardless of the medication used.
Anesthetic dosage
5. Bispectral index: 40 – 60
6. Alveolar concentration (end tidal) MAC: recommended value >1,5%
Age of the patient (y.)

Sevorane
100% O2

Sevorane
65% N2O/35% O2

25

2.50%

1.40%

35

2.20%

1.20%

40

2.05%

1.10%

50

1.80%

0.98%

60

1.60%

0.87%

90

1.40%

0.70%

MAC values for Sevorane by age, Abbott

7. Hemodynamic indicators
8. Evaporator set value
Objective
The objective is to present comparison of BIS monitoring and minimal alveolar concentration monitoring
in colorectal surgery patients in regards to maintaining adequate intraoperative hypnosis.
Materials and methods
For the purpose of the clinical study, 82 adult patients were enrolled (ASA II-III, 26-84 years of age),
divided into 2 groups – conduct of general anesthesia with (Group А, n = 38) and without (Group B, n =
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44) BIS monitoring. Treatment in both groups was in the area of colorectal surgery using general
intubation anesthesia. Premedication was administered at different doses and according to patients‘
particularities with some or all of the following drugs: Fentanyl, Dormicum, Degan, Quamatel, Allergosan,
Methylprednisolon. Intubation technique – fast sequence intubation with Propofol and Lysthenon as drugs
of choice. The administered inhaled anesthetic was Sevorane with added nitrous oxide at a different
percentage according to the individual case. Intraoperative analgesia was performed by fractional
administration of Fentanyl, and myorelaxation – with Arduan or Tracrium. Extubation and emergence
from anesthesia were performed after decurarization with Nivalin, and where necessary – with Naloxon
application.
Equipment: Dräger Primus, Dräger Julian, BISMONITOR Model A-2000TM Aspect Medical Systems.
Anesthetic dosing and clinical outcome in both groups were compared. The following points were
analyzed:
3) Light and inadequate hypnosis with a potential risk of "awareness" during anesthesia.
4) Excessively deep anesthesia with subsequent hemodynamic instability and prolonged time to
extubation.
Results and discussion
Taking into account the combination of inhaled anesthetics with intravenous medications and individual
pharmacokinetic features, maintaining the recommended MAC values for Sevorane does not always
guarantee BIS value within the required range and may therefore result in unnecessarily deep hypnosis
with difficult recovery or risk of intraoperative awareness period.


Risk of intraoperative awareness

Male patient operated due to pelvic tumor mass and subileus. 59 years of age, heart rate 76, BP 140/86, RR
11, O2 sat. 99, MAC 1.5, BIS 63.
Reference MAC for this age in 100% O2 is 1.6, and in 33% O2 – 0.87. The value applied is as
recommended. However, despite the opioid analgesic dose administered, the patient is above the desired
BIS value upper limit with a high risk of awareness potential episode.


Risk of excessively deep anesthesia

Female patient operated due to abdominal and pelvic tumor mass, peritoneal carcinomatosis, ascites and
subileus. 58 years of age, heart rate 72, BP 146/79, RR 16, O2 Sat. 99, MAC 1.1, BIS 44.
Given the hypertonic blood pressure (with adequate opioid analgesic doses administered), if the minimum
recommended MAC value of 1.5 is aimed, which practically guarantees that there is no risk of awareness,
we risk lowering the BIS value below the general anesthesia lower limit.
In addition: Despite the proven rapid and relatively predictable Sevoflurane elimination ("wash-out"), a
significant difference in time to the occurrence of two selected for analysis events was observed – time to
extubation and time to leaving the surgical theatre. Time to extubation in group A was an average of 5
minutes faster, and time to leaving the surgical theatre – an average of 7.5 minutes faster.
Also, hemodynamic fluctuations in emergence from anesthesia in group A were significantly less, and the
use of antihypertensive and antiemetic drugs was twice as rare.
* In all results presented the following characteristics have been taken into account:
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1. High BIS values may be due to sympathetic response in inadequate analgesia. Enclosed images
were made after appropriate doses opioid analgesic administration.
2. BIS value displayed on the screen has a real-time delay of about 1-2 minutes.
Conclusion
Relying solely on the Sevoflurane MAC value for anesthesia control can lead to insufficient or excessive
hypnosis. BIS monitor absence leads to unstable clinical outcome for the patient, where, on the one hand,
there is a risk of "awareness" during anesthesia and post-traumatic reaction and, on the other, the risk of
prolonged emergence from anesthesia, extended period to extubation, extended PACU stay, excessive
expensive anesthetic cost, need for additional medication administration, surgical schedule delay and
overall cost increase for the medical facility.
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2.3 ИНСУФИЦИЕНЦИЯ НА АНАСТОМОЗАТА СЛЕД НИСКА
ПРЕДНА РЕЗЕКЦИЯ-ДИАГНОСТИЦИРАНЕ И ПОВЕДЕНИЕ

Г.Костов1, Р.Димов1, Р.Кънчев2,В.Маринов3 , Д.Аргиров1 ,Д.Чакъров3
1.Медицински Универстет – Пловдив, Медицински факултет, Катедра - „„Специална хирургия„„,
„„УМБАЛ„„ Каспела, Клиника по хирургия
2.„„УМБАЛ„„Каспела, Клиника по хирургия
3.Медицински Универстет – Пловдив, Медицински факултет, Катедра – „„Пропедевтика на
хирургичните болести„„, „„УМБАЛ„„Каспела, Клиника по хирургия
Ключови думи:Инсуфициенция на анастомозата, ниска предна резекция,ТМЕ
Увод: Ниската предна резекция при дистален ректален карцином позволява осъществяването на
анастомоза и съхраняване на аналните сфинктери. Неин недостатък е повишеният риск от
инсуфициенция на анастомозата. Причините за последната към днешна дата не са напълно
проучени, а често ранното й диагностициране е затруднено поради нетипичната симптоматика в
следоперативния период. Симптомите на инсуфициенция включват:фебрилитет, левкоцитоза,
поява на болка в корема, пролонгиран следоперативен илеус, тахикардия, тахипнея, увеличена
секреция от коремните дренове, повишаване на CRP, нарушение на бъбречната функция.
Наличието на перитонеално дразнене и изтичане на фекулентно съдържимо от абдоминалните
дренове вече е категоричен белег за инсуфициенция на анастомозата
Цел: Да разгледаме възможностите за ранно диагностициране и последващо третиране
инсуфициенцията на анастомозата след ниска предна резекция, като ги сравним с нашите резултати
и опит.
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Материали и методи: В проучването бяха включени всички оперирани с ниска предна резекция по
повод ректален карцином и установена инсуфициенция на анастомозата, в Клиниката по Хирургия
на УМБАЛ―Ка
спела― през периода 2013-2017г. Информацията бе събрана от История на
заболяването на пациентите и оперативните журнали. За оценка на симптомите и определяне на
нашето поведение използвахме разработената от Dulk et al. скорова система „Dutch Leakage Score.
Резултати: За посочения период в клиниката са осъществени общо 138 ниски предни резекции.
Половото разпределение е, както следва мъже n=74 /53.6%/, жени n=64/46.4%/. От тях
инсуфициенция на анастомозата се наблюдаваше при n= 9/8.03%/. При шестима/66.6%/ последната
бе класифицирана, като Grade С изискващ спешна реоперация –лаваж с надшиване на анастомозата
и извеждане на протективна илеостомия бе предприета при n=2 пациенти, при тях зоната с
нарушена херметичност заемаше до 1/3 от циркумференцията, а при останалите n=4 поради почти
тоталната инсуфициенция анастомозата се разгради и проксималния край на дебелото черво се
изведе, като колостома.
При n=3 пациенти/33.3%/ компликацията се категоризира, като Grade В, при тях използвахме
антибиотици, поставяне на транскутанни дренажи под ехографски контрол и транс анален лаваж.
За съжаление при двама се наблюдава влошаване и преминаване в Grade С, което наложи
оперативна ревизия.
Заключение: Инсуфициенцията на анастомозата след ниска предна резекция остава сериозен
проблем в световен мащаб поради съпътстващия морбидитет, морталитет, влошеното качество на
живот на пациентите и повишените медицински разходи. Нейното ранно разпознаване и
използването на пълния арсенал от консервативни, инвазивни и хирургични методи е ключът към
справянето с тази компликация.
Въведение:Ниската предна резекция/НПР/ е стандартна операция при дистален ректален карцином
позволяваща осъществяването на анастомоза и съхраняване на аналните сфинктери/1/.
Инсуфициенцията на анастомозата/ИА/ при НПР е актуален проблем според различни студия
вариращ между 3-20%. /2/. От практическа гледна точка инсуфициенцията представлява
комуникация между интра и екстралуменния компартимент на червото, причинен от нарушаване
целостта на интестиналната стена в зоната на анастомозата между колона и ректума/3/. ИА от своя
страна повишава морталитета, морбидитета, болничния престой и влияе негативно върху
качеството на живот на пациентите/4/
Рискови фактори за инсуфициенция на анастомозата:
Причините за инсуфициенция на анастомозата към днешна дата не са напълно проучени.
Предполага се, че основните рискови фактори довеждащи до нея са :
-Нарушение в кръвоснабдяването на колона и/или ректалния остатък/5/.
-Наличие на напрежение на анастомозата./5/
-Задържане на течност в малкия таз и/или пресакрален хематом, които в последствие се инфектират
и компрометират оздравяването на анастомозата/6/.
През последните години няколко проучвания са акцентуирали върху проблема относно рисковите
фактори за инсуфициенция на анастомозата при ниска предна резекция. Според повечето един от
основните предиктори е -Височината на анастомозата. Според Vignali 7cm, Karanjia <6cm, Rullier
<5cm, and Eriksen <3cм от ЛАР/Линеа аноректалис/.
-Ниските анастомози и мъжкия пол са независими причини за инсуфициенция на -анастомозата/7/.
Останалите рискови фактори включват:
-Липсата на дренаж в малкия таз/8/.
-Интраоперативна хеморагия повече от 500мл/9/.
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-Продължителност на оперативната интервенция над 200 минути /10/.
-Интра или периоперативна трансфузия на кръв или кръвни продукти/11/.
-BMI над 27 /12/.
-Висок ASA score/13/.
-Употребата на Нестероидни противовъзпалителни средства/14/.
-Неадювантна лъче и/или химиотерапия/15/ .
-Тютюнопушене/16/.
-Употребата на алкохол/16/.
-Напреднала възраст /17/.
Хирургичната техника- проведени проучвания до този момент не намират разлика в честотата на
инсуфициенция на анастомозата асоциирана с използването на ръчна или механична анастомоза.
Предимството на механичното затваряне се дължи в скъсяване на оперативното време, за сметка на
повишените разходи от използването на скъпоструващи консумативи/18/
Материали и методи: В проучването бяха включени всички пациенти с осъществена ниска предна
резекция по повод ректален карцином и инсуфициенция на анастомозата в Клиниката по
Хирургия на УМБАЛ―Ка
спела―през периода 2011-2016г. Информацията бе събрана от История на
заболяването на пациентите, оперативните журнали и контролните прегледи.
Диагностициране на инсуфициенцията
Честотата на ИА при ниска предна резекция остава висока и е най-опасното усложнение в
следоперативния период и е отговорна за 1/3 от морбидитета в следоперативния период,
повишаване на болничния престой и увеличаване на медицинските разходи/19/. Обикновенно се
проявява между 5-8 ден/20,21/.
Симптомите на инсуфициенция включват:
Фебрилитет, левкоцитоза, поява на болка в корема, пролонгиран следоперативен илеус,
тахикардия, тахипнея, повишена секреция от коремните дренове, повишаване на CRP/С-реактивен
протеин/, нарушение на бъбречната функция. Наличието на перитонеално дразнене и изтичане на
фекулентно съдържимо от абдоминалните дренове се приема за категоричен белег. /21/
За нейното доказване освен физикалния преглед и лабораторните изследвания широко се използват
рентгеновите изследвания-рентгенография, СТ с или без контраст, ректоскопия за визуално
потвърждаване и оценка големината на инсуфициенцията/22/. Често симптомите са завоалирани в
ранния следоперативен период и установяването й се забавя, което допълнително влошава
прогнозата.
Поведение: За оценка на симптомите и нашето поведение използвахме разработената от Dulk et al.
скорова система „Dutch Leakage Score―при, която състоянието на пациентите се проследява
ежедневно. Точково се оценя температурата, сърдечната честота, нутритивния сатус, белезите на
илеус, съдържанието на НГС, оралния прием, лабороторните показатели-левкоцитоза ,CRР,
състоянието на бъбречната функция. След сумирането на резултатите пациентите с висок скор
подлежат на стриктно наблюдение и евентуално радиографска оценка. Използавенето на тази
система е показало намаляване в забавянето на поставяне на диагнозата инсуфициенция на
анастомозата от 4 на 1.5 дни./23/
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Фиг.1The Dutch Leakage Score. According to the points attributed to the patients on the basis of clinical symptoms,
treating doctors can follow this diagnostic flowchart. Reprinted from den Dulk et al.

Резултати: За посочения период в клиниката са осъществени общо 138 ниски предни резекции.
Половото разпределение е, както следва мъже 74 /53.6%/, жени 64/46.4%/.

Полово разпределение
75
70
65
60
55

Мъже

74
64
Мъже

Жени

Жени

Фиг.2Полово разпределение.

От тях при n=112 се осъществи първична анастомоза, инсуфициенция се наблюдаваше при
n=9/8.03%/. При шестима/66.6%/ тя бе класифицирана, като Grade С изискващ спешна реоперация.
Лаваж с надшиване на дефекта и извеждане на протективна илеостомия се осъществи при двама
пациенти, при тях инсуфициенцията заемаше до 1/3 от циркумференцията. При останалите
четирима болни поради ангажиране на целия й диаметър проксималния край на дебелото черво се
изведе, като колостома.
При трима оперирани /33.3%/ инсуфициенцията се класифицира, като Grade В, в тази група нашия
арсенал включваше антибиотици, поставяне на перкутанни дренажи под ехографски контрол и
трансанален лаваж. За съжаление при двама от болните се получи влошаване на състоянието и
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преминаването им в Grade С което наложи осъществяване на оперативна ревизия, при нея се
намери тотална инсуфициенция на анастомозата и се изведе колостома.

Диагностициране на
инсуфициенция
3
6

Grade B

Grade C

Фиг.3Разпределение на пациентите „Dutch Leakage Score“.

Инсуфициенция на анастомозата се наблюдаваше между 5-7 ден., като за нейното
диагностициране бяха необходими между 24-48часа.
Основните симптоми включваха повишаване стойностите на левкоцитите, CRP, персистиране на
следоперативния илеус, фебрилитет, поява на перитонеално дразнене и изтичане на фекулентно
съдържимо от дреновете.
За диагностика от образните изследвания използвахме ЕХО, КАТ за установяване на свободна
течна колекция в малкия таз и/или коремната кухина, както и ректално туширане и RRS за
дигитално и визуално установяване и оценка степента на инсуфициенця.
Обсъждане:
След диагностициране на ИА мерките които ще се вземат зависят от големината на лезията и
клиничните белези. Лечебните действия варират в широк диапазон включващ антибиотична
терапия, перкутанни дренажи, трансанален дренаж, стентиране или реоперация. /24-147/
International Study Group of Rectal Cancer е предложила система за класифициране и поведение:
Ако инсуфициенцията е малка и няма клинични данни за развитието на перитонеално дразнене и
акумулиране на течност в коремната кухина, а данните за ИА са параклинични и рентгенографски,
тогава тя се класифицира като Grade A и подлежи на консервативно лечение и наблюдение. В
нашето проучване нямахме такива пациенти.
Когато състоянието на пациента изисква активна но, неоперативна намеса се класифицира, като
Grade В, той изисква използването на антибиотици, поставяне на транскутанни дренажи под
ехографски или скенеграфски контрол и/или трансанален лаваж. Имахме трима болни в тази група,
като при двама от тях се разви прогресия на симптоматиката с развитие картината на перитонит
налагаща оперативна ревизия. Само при единия състоянието се стабилизира, овладя и третира с
консервативни средства.
При наличието на физикални и рентгенови данни за дифузен перитонит с характерна параклинична
картина състоянието се класифицира, като Grade С изискващ спешна реоперация –лаваж,
надшиване на анастомозата, ако лезията заема до 1/3 от циркумференцията с извеждане на
протективна илеостомия, а при тотална инсуфициенция извеждането на колостома. При шестима от
нашите болни се осъществи реоперация, като поведението ни бе повлияно от степента на
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инсуфициенция на анастомозата и варираше от надшиване на дефекта и извеждане на протективна
илеостомия или разграждане на анастомозата и извеждане на колостома.

Фиг.4 Разпределение на инсуфициенцията по Grade scale.

Заключение: Инсуфициенцията на анастомозата след ниска предна резекция остава сериозен
проблем в световен мащаб поради влошеното качество на живот на пациентите, повишаване на
медицински разходи, съпътстващия морбидитет и морталитет. Методите за разпознаване на
субклинично проявена инсуфициенция включват систематизиране на неспицифичните оплаквания
и данните от образните и лабораторни изследвания. При възникване на това усложнение в
следоперативния период от значение е ранното му откриване, стриктното проследяване и
адекватното своевременно лечение, съобразно тежестта на симптомите с консервативни, инвазивни
и хирургични методи.
Библиография:

1.Griffen FD, Knight CD, Whitaker JM, Knight CD. The double stapling technique for low anterior resection.
Results, modifications, and observations. Ann Surg 1990; 211: 745-751; discussion 751-752 [PMID: 2357137]
2.
Bruce J, Krukowski ZH, Al-Khairy G, Russell EM, Park KG. Systematic review of the definition and
measurement of anastomotic leak after gastrointestinal surgery. Br J Surg 2001; 88: 1157-1168 [PMID: 11531861
DOI: 10.1046/ j.0007-1323.2001.01829.x]
3. Rahbari NN, Weitz J, Hohenberger W, Heald RJ, Moran B, Ulrich A, Holm T, Wong WD, Tiret E, Moriya Y,
Laurberg S, den Dulk M, van de Velde C, Büchler MW. Definition and grading of anastomotic leakage following
anterior resection of the rectum: a proposal by the International Study Group of Rectal Cancer. Surgery 2010; 147:
339-351 [PMID: 20004450 DOI: 10.1016/j.surg.2009.10.012
4. McArdle CS, McMillan DC, Hole DJ. Impact of anastomotic leakage on long-term survival of patients undergoing
curative resection for colorectal cancer. Br J Surg 2005; 92: 150-1154 [PMID: 16035134 DOI: 10.1002/bjs.5054
5. Vignali A, Gianotti L, Braga M, Radaelli G, Malvezzi L, Di Carlo V. Altered microperfusion at the rectal stump is
predictive for rectal anastomotic leak. Dis Colon Rectum 2000; 43: 76-82.
6. Hilsabeck JR. The presacral space as a collector of fluid accumulations following rectal anastomosis: tolerance of
rectal anastomosis to closed suction pelvic drainage. Dis Colon Rectum 1982; 25: 680-684.
7. Eriksen MT, Wibe A, Norstein J, Haffner J, Wiig JN. Anastomotic leakage following routine mesorectal excision
for rectal cancer in a national cohort of patients. Colorectal Dis 2005; 7: 51-57.
8.Peeters KC, Tollenaar RA, Marijnen CA, Klein Kranenbarg E, Steup WH, Wiggers T, et al. Risk factors for
anastomotic failure after total mesorectal excision of rectal cancer. Br J Surg 2005; 92: 211-21
9. Law WL, Chu KW. Anterior resection for rectal cancer with mesorectal excision: a prospective evaluation of 622
patients. Ann Surg 2004; 240: 260-268
10. Schrock TR, Deveney CW, Dunphy JE. Factor contributing to leakage of colonic anastomoses. Ann Surg 1973;
177: 513-518.

182

11. Graf W, Glimelius B, Bergstrom R, Pahlman L. Complications after double and single stapling in rectal surgery.
Eur J Surg 1991; 157: 543-547.
12. Nickelsen TN, Jorgensen T, Kronborg O. Lifestyle and 30-day complications to surgery for colorectal cancer.
Acta Oncol 2005;44:218-23.
13. Alves A, Panis Y, Trancart D, Regimbeau JM, Pocard M, Valleur P. Factors associated with clinically significant
anastomotic leakage after large bowel resection: multivariate analysis of 707 patients. World J Surg 2002;26:499502.
14. . Konishi T, Watanabe T, Kishimoto J, Nagawa H. Risk factors for anastomotic leakage after surgery for
colorectal cancer: results of prospective surveillance. J Am Coll Surg 2006;202:439-44.
15. . Matthiessen P, Hallbook O, Andersson M, Rutegard J, Sjodahl R. Risk factors for anastomotic leakage after
anterior resection of the rectum. Colorectal Dis 2004;6:462-9.
16. Sorensen LT, Jorgensen T, Kirkeby LT, Skovdal J, Vennits B, Wille-Jorgensen P. Smoking and alcohol abuse are
major risk factors for anastomotic leakage in colorectal surgery. Br J Surg 1999; 86: 927-931.
17. Nesbakken A, Nygaard K, Westerheim O, Lunde OC, Mala T. Audit of intraoperative and early postoperative
complications after introduction of mesorectal excision for rectal cancer. Eur J Surg 2002; 168: 229-235.
18. Lustosa SA, Matos D, Atallah AN, Castro AA. Stapled versus handsewn methods for colorectal anastomosis
surgery. Cochrane Database Syst Rev 2001; (3): CD003144 [PMID: 11687041 DOI: 10.1002/14651858.CD003144]/
19. Snijders, H.S., et al., Meta-analysis of the risk for anastomotic leakage, the postoperative mortality caused by
leakage in relation to the overall postoperative mortality. Eur J Surg Oncol, 2012. 38(11): p. 1013-9
20. . Hyman N, Manchester TL, Osler T, Burns B, Cataldo PA. Anastomotic leaks after intestinal anastomosis: it‘s
later than you think. Ann Surg. 2007;245:254–258. [PMC free article] [PubMed]
21. Rahbari NN, Weitz J, Hohenberger W, et al. Definition and grading of anastomotic leakage following anterior
resection of the rectum: a proposal by the International Study Group of Rectal Cancer. Surgery;147:339-51.
22. Nesbakken A, Nygaard K, Lunde OC, Blucher J, Gjertsen O, Dullerud R. Anastomotic leak following mesorectal
excision for rectal cancer: true incidence and diagnostic challenges. Colorectal Dis 2005; 7: 576-581.
23. Doeksen A, Tanis PJ, Vrouenraets BC, Lanschot van JJ, Tets van WF. Factors determining delay in relaparotomy
for anastomotic leakage after colorectal resection. World J Gastroenterol. 2007;13:3721–3725.
24. Lyon CC, Smith AJ, Griffiths CEM, Beck MH. The spectrum of skin disorders in abdominal stoma patients. Br J
Dermatol 2000; 143: 1248–1260.

2.4 MAF, PTAF И LIFT – СЪВРЕМЕННА ТЕНДЕНЦИЯ В
ХИРУРГИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ НА КОМПЛЕКСНИ ПЕРИАНАЛНИ
ФИСТУЛИ

М. Соколов¹, П. Грибнев¹, С. Тошев¹, Св. Маслянков¹, К. Ангелов¹, М.П. Атанасова², Д. Цонева², Г.
Тодоров¹
¹Клиника по хирургия, УМБАЛ”Александровска”ЕАД, МУ-София
²Клиника по анестезиология и интензивно лечение – УМБАЛ”Александровска”ЕАД, МУ - София
Абстракт
Въведение. Комплексните перианални фистули – транссфинктерни, супрасфинктерни и
екстрасфинктерни, представляват предизвикателство по отношение на хирургичното им третиране.
Наличието на множество описани оперативни техники и подходи доказват това. Self-locking cable
tie - имплантация на seton, Park`s –фистулотомията, различни модификации на фистулотомия
със/без затваряне на вътрешния остиум, инстилация на фибриново лепило, anal fistula plug (AFP™),
с изключение на фистулотомия с първична реконструкция на външния анален сфинктер, са добре
познати в България. В последните години се описват „ултрамодерни‖ методи като Video-assisted
anal fistula treatment (VAAFT), Acellular human dermal matrix; FiLAC (Fistula – Tract Laser Closure),
Fistula clip closure, Laser Ablation, Permacol™, Platelet rich plasma, Stem cells, които са скъпи,
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ресурсоемки и все още без приложение в нашата страна, а също и с ограничен опит в световен
мащаб. Основната цел на хирургията на перианалните фистули е ерадикацията им без засягане на
аналния сфинктерен механизъм. Потенциално отговарящи на тези условия, както и достъпни за
изпълнение, са ендоректален/ендоанален advancement flap в различни разновидности и методиката
– LIFT – лигиране на фистулния тракт в интерсфинктерното пространство.
Материал и методи. Сравняване на Mucosal Advancement Flap - MAF (ламбо от мукоза и
субмукоза), Partial Thickness rectal wall Advancement Flap - PTAF (включвайки циркулярния
мускулен слой заедно с мукоза и субмукоза) и LIFT – ligation of intersphincteric fistula tract литературни данни по отношение на успеваемост на ерадикацията, постоперативни компликации –
кървене, екхимоза, дехисценция на ламбото, постоперативна инконтиненция според Cliveland clinic
incontinence Score, анална манометрия с измерване на налягане в покой и при волева контракция.
Рецидивът се определя като продължаваща или новопоявила се гнойно-фекулентна секреция и/или
очевидни белези на фистулизация. Съпоставяне с обобщените данни с нашия първоначален опит от
10 пациента - 2 LIFT, 2 PTAF и 6 MAF.
Резултати. Успеваемост с първично заздравяване се описва при 53-93% при отделни автори с
несигнификантни различия за трите метода. Рецидивите варират от 0 до 30% и са несигнификантно
по-ниски при LIFT-техниката и сигнификантно по-малко при PTAF. Възможни причини за неуспех
и рецидиви при техниките с ламба са недостатъчно „дълбоко‖ мобилизиране на флапа с
напрежение на шевната линия, компрометирана микроперфузия на ламбото с тясна основа и
недобър дренаж с вторична инфекция. Различна степен на преходна флатус-инконтиненция се
описва при PTAF – 1-15% и по-малко при другите 2 метода, при които е свързана с аналната
дилатация при процедурата. При реоперации и рецидивни фистули инконтиненция за флатус и
течни фекалии се описва до над 30% като при някои случаи е трайна.
Заключение. Изпозването на продължителен seton – дренаж гарантира най-добри функционални
резултати при пациенти с Crohn. Широко прилаганият, все още, у нас метод на Hippocrates-Thoma
Junescu (т.нар. cutting-seton) е отхвърлен и дори забранен в някои европейски страни поради
последваща инконтиненция в повече от 35% от случаите. За реалностите на нашата ежедневна
клинична практика интерсфинктерното лигиране на фистулния тракт – при ниски транссфинктерни
фистули и методите със затваряне на вътрешния отвор и покриването му с мукозно/субмукозно
(още по-добри резултати и при включване на част от вътрешния сфинктер) ламбо са метод на избор
с повече от задоволителни структурни и функционални резултати.
Ключови думи: перианални фистули, лечение, Mucosal Advancement Flap -, Partial Thickness rectal
wall Advancement Flap, LIFT – Ligation of Intersphincteric Fistula Tract
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Abstract
Introduction. Complex perianal fistulas - transphinal, suprasphincter, and extravascular, continue to pose
a challenge in terms of their surgical treatment. The presence of many described operational techniques
and approaches proves this. Some methods such as Self-locking cable tie, Park`s-fistulomatomy, various
modifications of fistulotomy with / without internal occlusion, Fistula glue instillation, AFP ™, except for
fistulomatomy with primary reconstruction of the external anal sphincter are well known in Bulgaria.
Recent years describe "ultramodern" methods such as Video-assisted anal fistula treatment (VAAFT),
Acellular human dermal matrix; Fistula clip closure, Laser ablation, Permacol ™, Platelet rich plasma,
Stem cells, which are expensive, resource-consuming and still inexplicable in our country and with limited
worldwide experience. The main purpose of perianal fistula surgery is to eradicate it without affecting the
anal sphincter mechanism. Potentially meeting these conditions as well as available for implementation are
the endorectal / endoanal advancement flap in various varieties and the LIFT - ligation of the fistula tract
in the intersphincteric space.
Material and methods. Comparison of the Mucosal Advancement Flap - MAF (Particle Thickness Rectal
Wall Advancement Flap) - PTAF (including the circular muscle layer along with mucosa and submucosa)
and LIFT - ligation of the intersphincteric fistula tract - literature data on the success rate for fistula
eradication, postoperative complications - bleeding, ecchymosis, lambo dehiscence, postoperative
incontinence according to Cliveland Clinic Incontinence Score, anal manometry with mean maximum
resting pressure in the anal canal (MRP), mean maximum squeeze pressure in the anal canal (MSP).
Recurrence is defined as continuous or newly emerging purulent-fecal secretion and / or obvious signs of
fistulation. Comparison with the aggregated data with our initial experience of 10 patients - 2 LIFT, 2
PTAF and 6 MAF.
Results. Primary healing success rate was described in 53-93% with individual authors with nonsignificant differences for the three methods. Recurrences vary from 0 to 30% and are non significantly
lower in LIFT-technique and significantly less at PTAF. Possible causes of failure and recurrence in flap
techniques are insufficient "deep" mobilization of the flap with seam line tension, compromised
microperfusion of the narrow-flared lamella and poor secondary drainage with infection. A different
degree of transient rate-incontinence is described in PTAF - 1-15% and less in the other 2 methods
associated with anal dilatation in the procedure. In reoperations and recurrent fistulas, incontinence for
flatulence and liquid faeces is described to over 30% and in some cases it is long lasting.
Conclusion. The use of prolonged seton drainage guarantees the best functional results in patients with
Crohn. The widely applied yet Hippocrates-Thoma Junescu method (cuting-seton) has been rejected and
even banned in some European countries due to subsequent incontinence in more than 35% of cases. For
the realities of our daily clinical practice, the intersphincteric ligation of the fistula tract – especially in low
transsphincter fistulas as well as the methods of closing of the internal opening and covering it with
mucosal / submucosal (even better results have been achieved with inclusion of a part of the internal
muscle sphincter) are the method of choice with more than satisfactory structural and functional results.
Key words: perianal fistula, treatment, Mucosal Advancement Flap -, Partial Thickness Rectal Wall
Advancement Flap, LIFT - Ligation of Intersphincteric Fistula Tract
Въведение. Като „комплексни‖ перианални фистули се описват тези, при които фистулният ход
пресича външния анален сфинктер проксимално от неговата дистална третина (проксимално от
крайните 30% от дължината на сфинктера) – високи транссфинктерни, супрасфинктерни и
екстрасфинктерни; множество фистулни ходове, фистули с предна (вентрална) локализация,
свързани с Crohn – IBD, два или повече рецидива, предходна радиотерапия на малкотазовата или
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перианална област или такива при пациенти с фекална инконтиненция. При подобни фистули
фистулотомията трябва да бъде избягвана в полза на сфинктер-съхраняващите техники поради
опасност от вторична фекална инконтиненция. В литературата са описани множество техники,
третиращи сложните фистули чрез различни хирургични подходи. Решението за предприемане на
локален подход (лумена на засегнатия орган и самият фистулен тракт) или трансперинеален (с/без
тъканна транспоиция), или трансабдоминален подход се базира на етиологията, размера и
локализацията на фистулата, състоянието на околните тъкани и сфинктерната функция. Selflocking cable tie - имплантация на seton, Park`s –фистулотомията, различни модификации на
фистулотомия със/без затваряне на вътрешния остиум, инстилация на фибриново лепило, anal
fistula plug (AFP™), с изключение на фистулотомия с първична реконструкция на външния анален
сфинктер, са добре познати в България, макар че разпространената в световен мащаб практика за
първична имплантация на seton за период от минимум 12 седмици преди дифинитивната
хирургична интервенция за ликвидиране на фистулата не се прилага. В последните години се
описват „ултрамодерни‖ методи като Video-assisted anal fistula treatment (VAAFT), Acellular human
dermal matrix; FiLAC (Fistula – Tract Laser Closure), Fistula clip closure, Laser Ablation, Permacol™,
Platelet rich plasma, Stem cells, които са скъпи, ресурсоемки и все още без приложение в нашата
страна, а също и с ограничен опит в световен мащаб. Основната цел на хирургията на перианалните
фистули е ерадикацията им без засягане на аналния сфинктерен механизъм. Потенциално
отговарящи на тези условия, както и достъпни за изпълнение, са ендоректален/ендоанален
advancement flap в различни разновидности и методиката – LIFT – лигиране на фистулния тракт в
интерсфинктерното пространство. Те спадат към методите за локална репарация.
LIFT-техниката е описана за пръв път от Rojanasakul и сътр. през 2007г. като технически лесен за
изпълнение, сигурен, безопасен и сравнително евтин метод при перианални (особено комплексни)
фистули. Тя се състои в перинеална инцизия, проникване и дисекция на пространството между
вътрешния и външния анални сфинктери, идентифициране на фистулния ход, неговото лигиране и
прерязване. В систематичен обзор на 13 публикации, включващи 438 пациента е отчетена
успеваемост в рамките на 40-94.4%, но при пациенти с Crohn успеваемостта е под 33% след 1-вата
година. Описани са различни вариации на оригиналната LIFT-техника. Добавянето на
фистулектомия на външния фистулен тракт повишава успеваемостта над 82%.[22,25] Затварянето
на вътрешния фистулен отвор чрез сутуриране или ―с
вличаща се кръпка‖ – advancement flap
подобрява несигнификантно резултатите (все още лимитирани данни). Прибавянето на
интерпониране на биоабсорбируемо платно или fistula plug, по първоначални данни, също
подобряват успеваемостта. Предимствата на LIFT-техниката са минималното нарушаване на
континентната способност – 6% и потенциалната възможност за трансформиране на висока
транссфинктерна фистула в интерсфинктерна, при неуспех на интервенцията[23,28].
Ректално свличащо се платно (Rectal advancement flap - RAF) е една от най-предпочитаните опции
при комплексни перианални фистули при пациенти с нормален по структура и функция или
минимално засегнат ректум. Elting пръв описва методиката на свличаща се мукозна кръпка/flap при
третиране на анална фистула през 1912г. Принципът на техниката е да се облитерира първичния
(вътрешен) отвор на фистулния тракт чрез суперпониране/свличане на кръпка (flap) от ректалната
стена (зона с високо интралуминално налягане), оставяйки външния мускулен сфинктер незасегнат.
Съвременните характеристики на методиката включват използването на адекватни по размери и
структура флапове с гарантирана васкуларизация и анастомозиране на флапа достатъчно дистално
от мястото на предварително ексцизирания и сутуриран вътрешен отвор на фистулния ход, но с
гарантирано избягване на напрежение на шевната линия. Модификации на методиката са Mucosal
Advancement Flap (MAF) – П-образна кръпка от мукоза и субмукоза, Partial Thickness Advancement
Flap (PTAF) – освен мукоза и субмукоза, включване и на влакна от циркулярния мускул на ректума
– вътрешния сфинктер, Full Thickness Rectal Flap – флап от цялата дебелина (всички слоеве) на
ректалната стена, конвексни инцизии, правоъгълни или ромбовидни по форма флапове, с/без
затваряне на дефекта вътре (зашиване на вътрешния итвор на ниво вътрешен сфинктер) или извън
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външния мускулен сфинктер. Rectal sleeve advancement flap (RSAF) е индициран при тежък
перианален Crohn или предходна радиотерапия като циркулярно се изрязва маншон от мукоза и
субмукоза на засегнатата дистална част – анален канал/ректум , свлича се циркулярно проксимална
здрава ректална стена и се анастомозита с новата linea dentata.
В систематичен обзор на публикации, включващи 2065 пациента с RAF за комплексни фистули е
отчетена успеваемост на метода 79.2% до 98.5%[29,30], по-висока при пациенти с
криптогландуларни фистули и по-ниска при такива с Crohn. Въпреки че техниката се счита като
сфинктеросъхраняваща, инконтиненция, в различна степен, е отчетена при 9.4% до 25%. Фактори,
които имат негативно влияние върху изхода от операцията са първични оперативни интервенции в
областта, Crohn – проктит, ректо-вагинални фистули и затлъстяване (BMI>30kg/m²). Обратен,
позитивен ефект имат предоперативното поставяне на seton. Проспективно рандомизирано
проучване на Khafagy и сътр.[31] сравнява резултатите от MAF и PTAF при 40 пациента, с еднакъв
брой в двете групи. Фистулите са обективизирани с проктосигмоидоскопия и контрастна MRI, а
чрез анална манометрия е извършена предоперативна и следоперативна оценка на налягането на
аналния канал в покой - mean maximum resting pressure in the anal canal (MRP) и при волево
съкращение - mean maximum squeeze pressure in the anal canal (MSP). Авторите отчитат
сигнификантно по-добра успеваемост (по-нисък процент рецидиви) на PTAF-методиката поради
по-добрата васкуларизация на флапа (чрез включване в него на мускулни фибри от вътрешния
циркулярен сфинктер), гарантираща по-нисък процент на дехисценция на дисталната шевна линия.
Но временна инконтиненция (газове и тешни фекалии) е отчетена в по-малък процент
(несигнификантна разлика) при MAF.
Друго проучване на Tan и сътр. от 2012г. сравнява LIFT и flap – техниките след предварително
имплантиране на seton при сложни фистули при 55 пациента [32]. Авторите отчитат статистически
значима по-добра успеваемост (93.5% vs 62.5%) (p = 0.006) при flap-методиката всравнение с LIFT.
Според някои публикации, обаче, комбинацията от двата метода дава доста добри резултати, макар
да липсват достатъчно надеждни данни.
Материал и методи. Извършено в сравняване на различни методики при транссфинктерни (ниски
и високи) и супрасфинктерни перианални фистули - Mucosal Advancement Flap - MAF (ламбо от
мукоза и субмукоза), Partial Thickness rectal wall Advancement Flap - PTAF (включвайки
циркулярния мускулен слой заедно с мукоза и субмукоза) и LIFT – ligation of intersphincteric fistula
tract - литературни данни по отношение на успеваемост на ерадикацията, постоперативни
компликации – кървене, екхимоза, дехисценция на ламбото, постоперативна инконтиненция според
Cliveland clinic incontinence Score, анална манометрия с измерване на налягане в покой и при волева
контракция. Рецидивът се определя като продължаваща или новопоявила се гнойно-фекулентна
секреция и/или очевидни белези на фистулизация. Съпоставяне с обобщените данни с
първоначален опит на колектива от 10 пациента - 2 LIFT, 2 PTAF и 6 MAF. Периодът на
проследяване е 24 месеца.
Резултати. Традиционно прилаганият метод на ексцизия на екстрасфинктерната част на фистулния
тракт, дебридман на интрасфинктерната част и оставане на дефекта за вторично изгранулиране и
епителизация (laying open) в повечето случаи постига ерадикация на фистулата, но води до засягане
на аналната континенция в 6% до 34% от пациентите и изисква дълъг постоперативен период на
менажиране на оперативната рана[20]. Това е свързано с намаляване на налягането на аналния
канал в покой поради неминуемо засягане на структурата и функцията на външния анален
сфинктер, а също така, хирургичната инцизия/ексцизия води до деформиране на аналния ръб
(keyhole deformity) с компрометиране на аналнато континенция. Това изисква налагането на
алтернативни методи на хирургично лечение, каквото предлагат LIFT, MAF и PTAF-техниките.
Успеваемост с първично заздравяване се описва при 53-93% при отделни автори с
несигнификантни различия за трите метода. Рецидивите варират от 0 до 30% и са несигнификантно
по-ниски при LIFT-техниката и сигнификантно по-малко при PTAF. Описаните причини за неуспех
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на методите и рецидиви при техниките с ламба са недостатъчно „дълбоко‖ мобилизиране на флапа
с напрежение на шевната линия, компрометирана микроперфузия на ламбото с тясна основа и
недобър дренаж с вторична инфекция. Различна, по степен, преходна флатус-инконтиненция се
описва при PTAF – 1-15% и по-малко при другите 2 метода, при които е свързана с аналната
дилатация при процедурата – мануална или използване на Parks-ретрактор. При реоперации и
рецидивни фистули инконтиненция за флатус и течни фекалии се описва до над 30% като при
някои случаи е трайна. За описаният период на проследяване на нашите пациенти (инициален
опит), макар и в брой непозволяващ адекватна статистическа обработка и изводи, са регистрирани
два рецидива при MAF, свързани с дехисценция на флапа в рамките на първия следоперативен
месец. При тях се наложи извършване на реоперация – реексцизия/дебридман с първична
репарация на дисталната 1/3 на външния сфинктер – при единия пациент. До крайния момент на
проследяване – 11 мес. – само лекостеменна флатус-инконтиненция през първите 3 месеца, без
зацапване на бельото или нужда от хигиенни pads-превръзки. При втория болен реоперацията е
била във вид на реформиране на проксимално по-дълъг flap с включване на циркулярен мускул.
Пациентът е изгубен от проследяване (липса на обратна връзка) след реоперацията.
Заключение. Изпозването на продължителен seton – дренаж гарантира най-добри функционални
резултати при пациенти с Crohn. Широко прилаганият, все още, у нас метод на Hippocrates-Thoma
Junescu (т.нар. cutting-seton) е отхвърлен и дори забранен в някои европейски страни поради
последваща инконтиненция в повече от 35% от случаите. Преоперативната манометрична оценка
на функционалния капацитет на аналния сфинктерен комплекс – част от аналния континентен
орган, би спомогнала в избора на най-подходящия метод за третиране на аналната фистула и
намаляване на постоперативните инконтинетни компликации. Пациентите с ниски налягания в
покой и/или при волева контракция изискват прилагане на сфинктерсъхраняващи методики. За
реалностите на нашата ежедневна клинична практика интерсфинктерното лигиране на фистулния
тракт – при ниски транссфинктерни фистули и методите със затваряне на вътрешния отвор и
покриването му с мукозно/субмукозно (още по-добри резултати и при включване на част от
вътрешния сфинктер) ламбо са метод на избор с повече от задоволителни структурни и
функционални резултати.
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2.5 APPENDICEAL TUMORS: OUR EXPERIENCE IN THE LAST 5
YEARS

Emilio Corral – Fernandez¹, Toni Ivanov Stoyanov¹, Kaloyan Tonev Ivanov², Pablo Sarduy – Fernadez¹,
Antonio Melero – Abelan¹, Paloma Casado - Santamaria¹, Ana Sanchez – Mozo¹, Pencho Tonchev
Tonchev³, Elias Garcia – Grimaldo¹.
Department of General and Digestive Surgery, General Hospital of Villarobledo, Spain¹. Department of
Surgery MBAL- Medica, Ruse, Bulgaria². Department of Propaedeutics of Surgery, University Hospital
“Dr Georgi Stranski- Pleven”, Bulgaria³.
Abstract.
Introduction: The tumors of the appendix are a heterogeneous group of neoplasms with variable
prognosis and survival depending on the histology results, size of tumor, regional and distant metastasis.
These tumors contribute to 0.5% of gastrointestinal neoplasms and are found in approximately 1% of
appendectomies. Most patients are operated for acute appendicitis, and appendicular tumor is an incidental
finding. Additional treatment depends on histopathology results and tumor staging.
Methods: We present a retrospective study of 71 appendectomy histopathology results obtained between
2012 and 2017 in patients operated for acute appendicitis. Treatment and follow-up of patients diagnosed
with appendicecal tumors is described.
Results: For the above mentioned period 71 emergent appendectomies were carried out. Histopathology
results showed 61.2% phlegmonous appendicitis, 29.7% gangrenous appendicitis with or without
perforation, and 2 cases of catarrhal appendicitis. In 7 cases histology did not show acute appendicitis
(appendix with no morphological changes). In 1 patient histology result was appendicecal tumor (signet
ring cell adenocarcinoma of the appendix with invasion of the appendicular serosa, but with free of tumor
cells resection margin). Independently of this case, in another patient mucinous appendicular cystadenoma
was diagnosed after CT scan as a follow-up of endometrium neoplasm. A third patient with mucinous
adenocarcinoma was diagnosed by colonoscopy after positive fecal occult blood test (FOBT).
In the first patient with signet ring cell adenocarcinoma of the appendix right hemicolectomy was
performed on second stage. The histology result was foreign body granuloma of appendicecal stump with
no signs of tumor. In the second case with mucinous tumor of the appendix diagnosed by CT scan, right
hemicolectomy was done. The histology result showed mucinous cystadenoma (low grade) with no
involvement of the regional lymph nodes.
Finally in the patient with mucinous appendicecal tumor diagnosed by colonoscopy, intraoperatively a
large tumor formation was found in the caecum region with infiltration of small intestine, right fallopian
tube, and retroperitoneal space in ileocecal region. Right hemicolectomy was done with resection of the
infiltrated small intestine (~25cm proximally of the ileocecal valve) and right fallopian tube. Histology
results showed mucinous adenocarcinoma of the appendix with infiltration of the small intestine with no
data for metastasis in 25 isolated regional lymph nodes. Infiltration of small intestine by mucinous
adenocarcinoma was reported as distant metastasis (pT4bN0M1).
Conclusion: Appendicecal tumors are rare; their most common clinic is acute appendicitis, but our
experience shows that they can also present as incident finding. Prognosis and treatment depend on
histology findings and stage of the tumor.
Introduction.
The most common pathology of the appendix is acute appendicitis, which has been described since the
beginning of 15th century. In 1886, Reginald Fitz established the therapeutic importance of surgically
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removing the inflamed appendix. Charles McBurney, in 1889 in his report presented to the Surgical
Society of New York, proposed earliest possible extirpation of the ileocecal appendix as treatment of
choice for acute inflammation, as well as the topographical description of the most painful point in the
pathology, well known in our days as the point of McBurney.
The appendiceal tumors have a low incidence and constitute a small group within the pathology of this
organ, in which the inflammatory processes predominate widely. However, its importance lies in the fact
that these tumors are exceptionally diagnosed before or during surgery, and in cases in which
intraoperative diagnosis is suspected, doubts may arise regarding the surgical treatment of choice. Both
benign and malignant tumors of the appendix have been described. The most frequent benign tumor is
mucinous cystadenoma, which is associated with ovarian cystadenomas and colonic tumors. Another
benign tumor is the simple mucocele and, last but not least, the neurofibroma associated with Von
Recklinghausen's disease or neurofibromatosis.
The most common malignant tumors of the ileocecal appendix are carcinoid and adenocarcinoma.
Carcinoid is the most frequent appendicular tumor and occurs in 0.1 to 1.5% of all appendectomies.
Adenocarcinoma is rare; its frequency is 0.2% of all appendectomies.
The tumors of the appendix are a heterogeneous group of neoplasms with variable prognosis and survival
depending on histology results, size of tumor, regional and distant metastasis. These tumors contribute to
0.5% of gastrointestinal neoplasms and are found in approximately 1% of appendectomies. Most patients
are operated for acute appendicitis, and appendicular tumor is an incidental finding. Additional treatment
depends on histopathology results and tumor staging.
Material and Methods.
We present a retrospective study analyzing anatomopathological results of 71 appendectomies performed
between 2012 and 2017 for suspected acute appendicitis. The treatment and follow-up of patients
diagnosed with appendicular tumors was analyzed. Seventy one urgent appendectomies were performed.
The biopsy results showed 61.2% of them as phlegmonous appendicitis, 29.7% as gangrenous appendicitis
with or without perforation, and 2 cases of catarrhal appendicitis. In 7 cases the there was no histological
evidence of acute appendicitis (ileocecal appendix without morphological alterations). In one patient
histological signs of appendicecal tumor was found (signet ring cell adenocarcinoma of the appendix with
invasion of the appendicular serosa, but with free of tumor cells resection margin). Another patient was
diagnosed with appendicecal mucinous cystadenoma evidenced in a CT scan study as a follow up of
endometrial neoplasm. In the third case mucinous adenocarcinoma originating from cecal appendix was
found after colonoscopy for positive fecal occult blood test.
In the CT scan examination of the latter patient, appendiceal tumor of cystic density was described, with a
discrete peripheral enhancement of approximately 5.8 x 3.7 x 4.6 cm, suggesting that it corresponded to
the mucinous component, posing the first possibility of diagnosing mucinous cystadenocarcinoma.
Image 1. CT Scan of the third patient.
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Results.
In the first patient with histological signs of signet ring cell adenocarcinoma of the appendix, a right
hemicolectomy was performed on a second stage. The final histology result was reported as granulomatous
reaction to foreign body on an appendicular basis without evidence of tumor. In the second patient with
appendicecal mucinous tumor, diagnosed with CT scan of an extension of endometrial neoplasm, a right
hemicolectomy was done. The presence of an appendicecal lesion suspicious for mucinous tumor with
malignant potential mandated intraoprative careful manipulation in order to avoid rupture. Histology
results showed mucinous cystadenoma (low grade mucinous tumor) without lymph node involvement.
Finally, in the third patient diagnosed with appendicecal mucinous tumor by colonoscopy, a right
hemicolectomy was performed. Intraoperatively a large cecal tumor was found with retroperitoneal
invasion and infiltration of a small bowel loop. Extension of the resection to the infiltrated loop was done.
The histology reported an appendicecal mucinous adenocarcinoma that invaded adjacent small bowel wall,
no evidence of malignancy in 25 examined nodes, as well as a focus of infiltration of mucous
adenocarcinoma in the small bowel loop, which was considered a distant metastasis (pT4bN0M1 ).
Image 1. Surgical Piece.
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2.6 ИНТРАОПЕРАТИВНА ФЛОУРЕСЦЕНТНА АНГИОГРАФИЯ ЗА
ОЦЕНКА НА ДЕБЕЛОЧРЕВНАТА ПЕРФУЗИЯ ЧРЕЗ ИНДОЦИАНОВО
ЗЕЛЕНО В КОЛОРЕКТАЛНАТА ХИРУРГИЯ

П. Иванов, Д. Пенчев, Г. Коташев, Г. Попиванов, В. Кьосев, Г. Григоров, Х. Петров, В. Христова, В.
Мутафчийски
Военномедицинска академия София - клиника по ендоскопска ендокринна хирургия и
колопроктология
Въведение: Една от основните причини за инсуфициенция на анастомозата в колоректалната
хирургия е липсата на добра тъканна перфузия. Индоциановото зелено представлява
флоуресцентно багрило извън видимия спектър, с кратък пoлуживот и чернодробна екскреция. То
не се метаболизира и притежава висок афинитет към плазмените протеини. През последните
години методът се използва за интраоперативна флоуресцентна ангиография в колоректалната
хирургия, в областта на резекционните краища и анастомозата. Целта на метода е да намали
трофично свързаните инсуфициенции на анастомозата.
Материали и методи: За периода от 01.12.2017 до 10.01.2018 г. в клиниката по Ендоскопска
ендокринна хирургия и колопроктология на Военномедицинска академия – София са извършени
две интраоперативни флоуресцентни ангиографии за оценка на дебелочревната перфузия.
Използваме багрило Verdye® в дозировка 0.2мг/кг, разтворено в 10 мл NaCL 0,9%, под формата на
интравенозна болус доза. Първото приложение е непосредствено след мобилизация на дебелото
черво. Повторна апликация се прилага след осъществяване на анастомозата. При липса на перфузия
до 180-тата секунда се прилага втора болус-доза и след нея се взема решение за промяна в
резекционните линии или извършване на нова анастомоза
Резултати: Не се наблюдаваха странични реакции и усложнения, свързани с приложението на
багрилото. Оперативното време се е удължило с 4 минути при първия пациент и 6 минути при
втория. Времето до поява на перфузия при първия и втория пациент е съответно 51 и 64 секунди с
максимален интензитет на 57-та и 70-тата секунда. И при двата случая се наблюдава задоволителна
перфузия в проксималния и дисталния участък, както и в областта на анастомозата. Не се наложи
повторна апликация, промяна в резекционните линии или реанастомоза. Следоперативният престой
при двамата пациенти е съответно 4 и 6 дни, без периоперативни усложнения.
Изводи: Интраоперативната флоуресцентна ангиография за оценка на дебелочревната перфузия в
колоректалната хирургия е бърз и лесно приложим метод, без асоциирани странични реакции и
усложнения. Избягването на субективизма в оценката на виталността на чревния сегмент и
анастомозата е основното предимство на метода. Необходимо е стандартизиране на метода с
играждане на унифицирани протоколи за приложение. Към момента данните от литературата са
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оскъдни и е необходимо набирането на необходимия критичен минимум от доказателства за
приложението на метода.
Ключови думи: Колоректална хирургия, индоцианово зелено, флоуресцентна ангиография.

2.7 ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ И ХИРУРГИЧЕН ПОДХОД ПРИ
ТРАВМАТИЧНИ ДЕБЕЛОЧРЕВНИ УВРЕЖДАНИЯ ОТ
НЕПРОНИКВАЩА АБДОМИНАЛНА ТРАВМА
Константин Костов, Юлий Ванев, Росица Димова, Иван Коларов, Мартин Николов
УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”
Секция по обща, спешна и висцерална хирургия
Трета хирургична клиника

Увод: Уврежданията на кухи коремни органи при непроникваща абдоминална травма,
макар и не толкова чести, могат да доведат до сериозни последствия, ако не бъдат своевременно
диагностицирани. Значителна част от непроникващите наранявания са причинени от пътнотранспортни произшествия, основно са с деструктивен характер и с асоциирани увреждания на
други интраабдоминални органи.
Цел: Целта на проучването е преоценката на предоперативните диагностични методи и
лечението на дебелочревните лезии при непроникващите абдоминални травми.
Материал и методи: Събрани и обработни са данни от проучване на пациентска група в
Секцията по обща,висцерална и спешна хирургия на УМБАЛСМ„Н. И. Пирогов―за периода от
01.01.2005 до 31.12.2014 г. Анализирани са клинични, лабораторни и хирургични резултати при 51
пациенти с травматични дебелочревни увреждания при непроникваща абдоминална травма.
Резултати: От пациентският колектив 39 са мъже (76,47%), 12 (23,53%)- жени. Възрастта
им варира от 18 до 83 години. При 37 пострадали (72,55%), причината за травматично
дебелочревно нараняване е ПТП, 9 (17,65%) - професионални или битови травми, а при останалите
пет (9,8%)-криминални инциденти. Основа на показанията за спешна операция са били клиниката
на перитонит или рентгенологичен феномен, изобразяващ „ свободен газ в перитонеалната кухина‖.
Първично възстановяване е извършено при 15 пациенти (29,41%), при другите 36 (70,59%)многоетапен подход чрез стомия. Смърността е 21,56% - починали са 11 пациенти. Усложнения са
настъпили при 19 болни (37,25%).
Обсъждане: В съвременни условия значителна част от травматичните дебелочревни лезии
от непроникваща абдоминална травма могат да бъдат възстановени чрез едноетапен подход. Той е
метод на избор при селектирани нискорискови пациенти. За болни с нестабилна хемодинамика,
данни за шок, сигнификантна фекална контаминация и интраперитонеална кръвозагуба, както и
значителни асоциирани увреди, акуратния хирургичен подход са многоетапните интервенции.
Ключови думи: абдоминална травма, дебелочревно увреждане, първично възстановяване.
Увод
Травматичните дебелочревни увреждания при непроникваща абдоминална травма не са толкова
често срещани и се дължат основно на пътно-транспортни произшествия, битови и криминални
инциденти и производствен травматизъм. Oсновно сe характеризират с деструктивен характер и с
асоциирани увреждания на други интраабдоминални органи. Поради внезапния трансфер на
енергия, предизвикващ дебелочревеното нараняване, възникват интра- и екстраабдоминални
увреждания, като в сравение с другите дебелочревни сегменти, повечето от асоциираните лезии са
свързани с напречното дебело черво –най- често това са черен дроб, далак и тънко черво. Могат да
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доведат до сериозни последствия, ако не бъдат своевременно диагностицирани. Изолираните
дебелочревни лезии са по-рядко срещани. Белезите и симптомите на клиничната картина не са
специфични за дебелочревна лезия, бързо могат да се развият до перитонит, верифициран и с
образните диагностични методи(рентгенологично-пневмоперитонеум, УЗД за СПТ, КАТ).
Закъснялата диагноза в повечето случаи е свързана с ретроперитонеалните лезии на колона(4,6,7).
Дебелочревните наранявания се характеризират с висок морбидитет и леталитет. Хирургичното
лечение на тези увреждания е предмет на дискусия и съществуват различни подходи(8).
Първоначално са третирани чрез консервативни методи. От началото на 20-ти век, по време на
Първата световна война, и основно във Втората световна война като правило е въведено
прекъсването на пасажа(9). В наши дни повечето от проучванията препоръчват първично
възстановяване в болшинството от случаите, съобразно и уточнените рискови фактори(8,10,11).
Материал и методи
Събрани и обработни са данни от проучване на пациентска група в Секцията по обща,висцерална и
спешна хирургия на УМБАЛСМ„Н. И. Пирогов― за периода от 01.01.2005 до 31.12.2014 г.
Анализирани са клинични, лабораторни и хирургични резултати при 51 пациенти с травматични
дебелочревни увреждания при непроникваща абдоминална травма. Разгледани са сегментите на
дебелочревна увреда, както и сигнификантните асоциирани лезии- ЧМТ, гръден кош, таз,
гръбначен стълб, крайници и големи кръвоносни съдове.
Тежестта на увреда на колона се оценява според colon injury scale (CIS) както следва - степен I увреда или хематом без деваскуларизация, лацерация, частично изтъняване, без перфорация; степен
II - лацерация под 50% на циркумференцията; степен III -лацерация над 50% на циркумференцията
без транссекция; степен IV -транссекция на колона; степен V-транссекция на колона със сегментна
загуба на тъкан, деваскуларизиран сегмент; и покачване с една степен за множествени увреди над
трета степен. Степента на фекална контаминация по Сасаки се категоризира като минимална минимално замърсяване; ангажиран един квадрант – локална; ангажиране на 2 - 3 квадранта –
умерена; и ангажиране на всички квадранти – тежка.
При всички пациенти е включена реанимационна и антибиотична терапия. Избор на хирургичен
подход е направен на базата на оценка на общото състояние и локалните поражения на болните и
не на последно място зависи и от опита на хирурга. Резултатите от проучването отразяват
усложненията, свързани с дебелочревното увреждане (интраабдоминални абсцеси, вторичен
перитонит от инсуфициенция на анастомозата, илеус, чревна фистула, супурация на оперативната
рана, евентрация), и регистрирания леталитет. За диагностицирането на травматичните
дебелочревни лезии са използвани неинвазивните процедури - клинични прегледи за остър корем;
рентгенография за пневмоперитонеум; УЗД за СПТ; КАТ, както и инвазивни- ДПЛ; диагностична
лапаротомия (лапароскопия).
Резултати
От пациентският колектив 39 са мъже (76,47%), 12 (23,53%)- жени. Възрастта им варира от 18 до 83
години. При 37 пострадали (72,55%), причината за травматично дебелочревно нараняване е ПТП, 9
(17,65%) - професионални или битови травми, а при останалите пет (9,8%)-криминални инциденти.
Основа на показанията за спешна операция са били клиниката на перитонит или рентгенологичен
феномен, изобразяващ „ свободен газ в перитонеалната кухина‖. Първично възстановяване е
извършено при 15 пациенти (29,41%), при другите 36 (70,59%)- многоетапен подход чрез стомия.
Асоциирани увреди са диагностицирани при 15 болни- в 5 случая- фисури на мезентериум, при
двама пострадали -лезия на далак, при трима- нараняване на черен дроб, два- с лезии на стомах и
при други трима-ентерални лезии. Спешна лапаротомия е извършена в повечето случаи до втория
час след постъпването в болницата. Най-често увредения сегмент е colon transversum. Степента на
фекална контаминация е била минимална в 8 случая (15,69%), локална (1 коремен квадрант)- при
18 болни (35,29%), с умерена (2-3 квадранта) -16 пострадали (31,37%), и тежка (всички квадранти) -
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при останалите 9 пациенти (17,65%). Смърността е 21,56% - починали са 11 пациенти. Усложнения
са настъпили при 19 болни (37,25%). Основни предиктори на комликациите са тежестта на локална
лезия, фекалната контаминация и общото състояние на пострадалите. Най- често регистрираните
усложнения са интраабдоминални абсцеси (4 болни), супурация на оперативната рана- в 12 случая
и вторичен перитонит при инсуфициенция на анастомозата- при двама пациенти.
Обсъждане
Травматичното увреждане на кухи коремни органи е много по-често срещано при проникващата
абдоминална травма спрямо непроникващата.
Въпреки относително ниските дялове на дебелочревни увреждания при непроникваща
абдоминална травма, в повечето случаи те са деструктивни и са свързани с асоциирани увреди на
други коремни органи, което е предпоставка за трудно идентифициране и лечение. Доказано е, че
закъснялата диагноза и оперативно лечение са причина за повишените нива на компликации и
леталитет.
До Втората световна война е възприет подход чрез прекъсване на чревния пасаж в областта на
травматичната лезия или проксимално от нея, което редуцира нивата на леталитет от 70% на 30%.
За това спомагат и интравенозното обемозаместване, пероперативната антибиотична
профилактика, както и пълния обем реанимационни грижи. През 60-те и 70-те години на 20-ти век
отчетеният леталитет е 12%.
За повечето от травматичните лезии на дясната част от колона стандарт е първичното
възстановяване(сутура, сегментна резекция с анастомоза или хемиколектомия). За лявата част
съществуват противоречиви становища(13). Неоспоримо остава използването на многоетапния
подход при голям времеви интервал от травмата до оперативната интервенция, деструктивни
наранявания, сигнификантната фекална контаминация, тежки асоциирани интраабдоминални
увреди, нестабилната хемодинамика или данни за шок. В проучването причините за удълженият
болничен престой основно са наличието на шок и сигнификантни асоциирани увреди, водещи след
себе си редица комликации(14).
Анастомозите при първичен подход се възпроизвеждат „на ръка― или чрез ушивател. В
настоящият анализ шевните линии са „на ръка―
. Според Деметриадис(3) това няма отражение
върху честотата на абдоминалните компликации и изборът зависи от предпочитанията на хирурга.
В последните години спешните хирурзи фаворизират първичното възстановяване, но тези с помалък опит са
по-сигурни при възстановяването, използвайки многоетапен подход чрез
стомия(15).
Леталитетът при травматичните дебелочревни увреждания от непроникваща абдоминална травма
варира според световните литературни източници между 10 и 30%. В проучването смърността е
21,56% - починали са 11 пациенти, което се дължи на тежките асоциирани увреждания и шока, а не
корелира с тежестта на локалната лезия или вида на оперативната интервенция. Усложнения са
настъпили при 19 болни (37,25%). Най-честата компликация е супурация на оперативната рана.
Заключение
В съвременни условия значителна част от травматичните дебелочревни лезии от непроникваща
абдоминална травма могат да бъдат възстановени чрез едноетапен подход. Той е метод на избор
при селектирани нискорискови пациенти. За болни с нестабилна хемодинамика, данни за шок,
сигнификантна фекална контаминация и интраперитонеална кръвозагуба, както и значителни
асоциирани увреди, акуратния хирургичен подход са многоетапните интервенции.
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2.8 ОЦЕНКА НА УВРЕЖДАНЕТО И СЕЛЕКТИВЕН ХИРУРГИЧЕН
ПОДХОД ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕБЕЛОЧРЕВНИТЕ УВРЕЖДАНИЯ ОТ
ПРОНИКВАЩИ ПРОБОДНИ НАРАНЯВАНИЯ
Константин Костов, Юлий Ванев, Иван Коларов, Росица Димова, Мартин Николов
УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”
Секция по обща, спешна и висцерална хирургия
Трета хирургична клиника

Увод: Проникващите прободни наранявания представляват принципна индикация за
спешна експлоративна лапаротомия. Възстановяването на увредения дебелочревен сегмент при
установено дебелочревно увреждане се извършва чрез едноетапни или многоетапни процедури. В
съвремието първичното възстановяване при нискорискови пациенти е метод на избор поради
редица предимства.
Цел: Да се анализират клинико-патологичните характеристики на пациентите с
проникващи прободни дебелочревни увреждания и тяхното влияние за избора на първично
възстановяване и резултатите от него.
Материал и методи: Събрани и разгледани са данни от проучване на пациентска група в
Секцията по обща,висцерална и спешна хирургия на УМБАЛСМ„Н. И. Пирогов―за периода от
01.01.2007 до31.12.2014 г. Анализирани са клинични,лабораторни и хирургични резултати при 34
пациенти с проникващи прободни наранявания.
Резултати: Мнозинството от анализирания колектив са мъже – 29 (85,29%). С най-голяма
честота са ножевите прободни наранявания - в 30 случая (88,23%). Времевият интервал от
увреждането до интервенцията варира от 1 до 13 часа. Първична сутура е осъществена в най-много
от случаите - 16, следвана от хемиколектомия - при 14 пострадали. При 13 пациенти са възникнали
следоперативни усложнения- супурация на оперативната рана, интраабдоминални абсцеси, чревна
фистула. Болничния престой е от 7-19 дни. Летален изход е настъпил при 2 болни (5,88%).
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Заключение: Първичното възстановяване при селектирани нискорискови пациенти с
проникващи прободни увреждания на колона е сигурен и ефективен подход. Той предодвратява
повторната хоспитализация, усложненията от стомите, и свързаните с това дискомфорт на
пациентите и високи разходи.
Ключови думи: травма, дебелочревно увреждане, прободно нараняване, първично
възстановяване.
Увод
През последните десетилетия третирането на травматичните дебелочревни увреждания еволюира
значително. Нивата на леталитет са 3-5%, а морбидитета, и по специално абдоминалния сепсис е
малко над 20%, което доказва, че лечението на дебелочревните наранявания е една от важните
области в спешната медицина, която все още се нуждае от допълнителни проучвания(1).
Най-честите лезии при непроникваща абдоминална травма са на слезка(56%) и черен
дроб(21%), а при проникваща-тънко черво, поради голямата си площ, която заема в коремната
кухина(2). След като се верифицира прободното нараняване като интраперитонеално, степента и
тежестта на дебелочревното увреждане се оценяват интраоперативно(3).
Лечението на травматичните дебелочревни лезии изисква навременни и продължителни грижи
за пострадалите. В миналото промените в терапевтичното поведение бързо се развиват в резултат
на големия опит, който хирурзите придобиват по време на военните конфликти. Хирургичното
поведение при травматични лезии на колона се променя значително. По време на Втората световна
война оперативните интервенции са свързани основно с прекъсването на пасажа, докато
настоящите тенденции фаворизират първичното възстановяване. През Първата световна война
нивата на леталитет достигат до 60%. Американската хирургична асоциация излиза със становище,
в което се отбелязва, че всички дебелочревни увреждания трябва да се третират чрез стомия(5). Въз
основа на това поведение нивата на смъртност спадат до 30% по време на Втората световна война.
По време на конфликта във Виетнам леталитета спада до 10-15%.
Основните показанията за колостомия са случаите с ректални увреждания, деструктивни
наранявания на колона, шок, сигнификантни асоциирани увреждания. Периопеартивната
антибиотична терапия и навременната интраабдоминална експлорация с първично възстановяване
на дебелочревната лезия осигуряват задоволителни резултати(7).
Хиповолемия и сепсис са често срещани причини за заболеваемост и смъртност при
дебелочревните наранявания. Ето защо всички пострадали се нуждаят от незабавни реанимационни
грижи.
Оперативна интервенция чрез първичното възстановяване е сигурен метод в последните
години, използван за лечение на лезии на колона при проникващи прободни абдоминални травми.
Колостомията се извършва в селектирани случаи на шок, множество хемотрансфузии и
сигнификантни асоциирани увреждания(8). Навременното диагностициране и незабавната
реанимационна терапия са важен фактор за намаляване на честотите на морбидитет и
морталитет(10).
Материал и методи
Събрани и разгледани са данни от проучване на пациентска група в Секцията по обща,висцерална
и спешна хирургия на УМБАЛСМ„Н. И. Пирогов― за пери
ода от 01.01.2007 до31.12.2014 г.
Анализирани са клинични,лабораторни и хирургични резултати при 34 пациенти с проникващи
прободни наранявания.
Включени са всички пациенти с единични или множествени травматични увреждания на колона
с минимална фекална контаминация и липсващи или минимални съчетани органни увреждания,
както и в стабилно общо състояние (ASA I и ASA II).
При всички болни са анализирани основни клиничната белези, проведена е реанимационна
терапия, на някои от тях периоперативно, и на почти всички следоперативно антибиотично
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лечение. Извършена е оперативна интервенция с едноетапна процедура, както и дефинитивна
хемостаза. С първично възстановяване са третирани болни с минимална и локална контаминация.
Резултати
Мнозинството от анализирания колектив са мъже – 29 (85,29%), жените са 5(14,71%). С найголяма честота са ножевите прободни наранявания - в 30 случая (88,23%), останалите 5(11,77%) са
причинени от други остри предмети-стъкло, ламарина и т.н. Времевият интервал от увреждането до
интервенцията варира от 1 до 13 часа. Най-честите травматични увреждания са локализирани
съответно в colon transversum- 12 болни (35,29%) и в colon descendens- 10 пострадали (29,41%).
Нараняванията в областта на colon sigmoideum са при 6 пациенти (17,65 %), colon ascendens- 5
(14,71%) и caecum- 1 (2,94%). Първична сутура е осъществена в най-много от случаите - 16, случая
(незначителни лезии на colon transversum, colon descendens и colon sigmoideum), хемиколектомияпри 14 болни (травматични увреждания на caecum, colon ascendens, colon transversum и colon
descendens) и резекция с анастомоза- при 4 пострадали (с лезии на colon sigmoideum и colon
transversum). Най-честите съчетани увреждания са на тънко черво-в 5 случая; и стомах- при двама
пациенти. При 16 болни фекалната контаминация е била минимална (47,06%), а при 18-локална
(52,94%).
При 13 пациенти(38,24%) са възникнали следоперативни усложнения. Със супурация на
оперативната рана са 7 пациенти(20,59%), с интраабдоминални абсцеси-4(11,76%), и
двама(5,88%)-с чревна фистула. Поради настъпили усложнения-следоперативен илеус и
междугънъчни абсцеси се е наложила релапаротомия в 4 случая. Болничния престой варира от 7
до19 дни. Летален изход е настъпил при 2 болни (5,88%), като основни причини са усложнения
коморбидитет и полиорганна недостатъчност, най-често при съчетаните травми.
Обсъждане
В рамките на проследеният период са селектирани 34 пострадали с увреждане на колона от
проникваща абдоминална травма. По-голяма част от пациентите са мъже, а основните причиникриминални и битови инциденти, производствени аварии и т.н. Първичното възстановяване дава
по-добри резултати, докато колостомия се обсъжда само за деструктивни увреждания,
сигнификантни асоциирани наранявания, тежка фекална контаминация, шок както и повече от 4
сака хемотрансфузии. Първичният подход за възстановяване на травматичната перфорация на
колона е най-използван при нискоскоростни наранявания(като прободно-порезните), където
наранените органи са засегнати минимално и контаминацията е локална или минимална.
Уврежданията на colon transversum са най- често срещани, следвани от colon descendens и colon
sigmoideum, поради анатомичните им особености- мобилност и близост с предна коремна стена.
Времевия интервал от травматичното увреждане до интервенцията варира от 1 до 13 часа в
зависимост от разстоянието до болничния център, времето за поставяне на диагноза,
предоперативната реанимационна терапия и т.н. Фекалната контаминация е важен прогностичен
фактор. В изследваният пациентски колектив е била минимална при 16 болни, а при 18- локална,
което оказва влияние при следоперативните гнойно-септични усложнения (ГСУ). Те са с по- голяма
честота съответно при по-късно хоспитализираните и по-късно диагностицирани болни.
Асоциираните увреждания са локализирани най-често в тънко черво и по-рядко в областта на
стомаха и влияят на следоперативните усложнения и леталитет.
Минималните травматични лезии с незначителна контаминация са третирани с дебридман и
първична сутура; по – големите увреждания с по- масивна контаминация- съответно: за
десностранните локализации- дясна хемиколектомия с илеотраннсверзална анастомоза, за colon
transversum и colon sigmoideum- резекция с анастомоза и за colon descendens- лява хемиколектомия.
Тринадесет пациенти са развили следоперативни усложнения, като най-често срещана е
супурацията на оперативната рана (38,24%). Болничния престой варира от 7 до 19 дни в зависимост
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от настъпилите следоперативни хирургични или нехирургични усложнения. Леталитетът е 5,88%,
свързан с комплициран коморбидитет и развила се полиорганна недостатъчност.
Заключение
Първичното възстановяване при селектирани нискорискови пациенти с проникващи прободни
увреждания на колона е сигурен и ефективен подход. Той предодвратява повторната
хоспитализация, усложненията от стомите, и свързаните с това дискомфорт на пациентите и
икономически разходи. Но за едноетапна процедура като метод на избор са необходими преди
всичко навременната хоспитализация и идентификация на травматичното увреждане, както и
незабавна реанимационна терапия.
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2.9 МУКОЦЕЛЕ И МУЦИНОЗНИ НЕОПЛАЗМИ НА АПЕНДИКСА –
ДИАГНОСТИЧНА И ХИРУРГИЧНА ДИЛЕМА
К. Кьосев, Е. Белоконски, Г. Попиванов
Клиника по Коремна Хирургия, Военно-медицинска Академия, София

Ключови думи: апендикс, тумор, мукоцеле, малигнена муцинозна неоплазия
Въведение: Муцинозните неоплазии на апендикса са рядко и хетерогенно заболяване откриващо се
в 0.2% – 0.7% от всички апендиксни спесимени, като съставляват 8%-10% от всички тумори на
апендикса. Обикновено са безсимптомни и се откриват инцидентно; в някои случаи имат клиника
както при остър апендицит. В зависимост от малигненият им потенциал се класифицират в 4
хистологични субгрупи – прости ретенционни кисти, мукозална хиперплазия, муцинозен
кистаденом и муцинозен кистаденокарцином. Могат да се разпространяват по перитонеалната
повърхност включително и при ятрогенна перфорация по време на оперативната интервенция с
последващо развитие на pseudomyxoma peritonei, която от своя страна се характеризира с висок
морбидитет и морталитет.
Цел: Да се представят илюстративни случаи с муцинозни неоплазми на апендикса, като се
дискутират съвременните тенденции при тяхното лечение.

201

Материали и методи: Представяме 3 клинични случая лекувани в клиниката. При първия пациент
след спешна апендектомия е диагностицирано мукоцеле на апендикса. При другите двама пациенти
хоспитализирани с картината на чревна непроходимост са установени КТ данни за туморна
формация в илео-цекалната област. След извършването на дясна хемиколектомия, хистологично се
верифицира муцинозен тумор на апендикса с несигурен малигнен потенциал при единия пациент и
инвазивен аденокарцином на апендикса при втория пациент.
Резултати: Следоперативния период при тримата пациенти протече без усложнения. При 12
месечното им проследяване не се устоновиха данни за рецидив или метастатична активност.
Обсъждане: Представяме кратко ревю на достъпната литература с фокус на дискусията върху
съвременното класифициране на муцинозните неоплазми на апендикса и съответното оперативно и
следоперативно поведение.
Заключение: Макар и рядко срещани в клиничната практика този вид неоплазми изискват
радикално хирургично лечение. Традиционно се приема, че тумор на апендикса с размер над 2 см.
изисква извършването на дясна хемиколектомия. Тъй като размерът на тумора не винаги е в
корелация с неговия злокачествен потенциал, следва всяко мукоцеле на апендикса да се приема за
малигнено. Лапароскопското оперативно лечение е алтернатива на отвореното при спазване на
определени правила, тъй като са докладвани случаи с рецидив на мястото на порта.

2.10 БЪДЕЩЕТО НА БОЛНИТЕ СЛЕД ТАЗОВА ЕКЗЕНТЕРАЦИЯ
Kостадин Зарков, Кристиан Петков; Сабрие Бекир
Първо Хирургична Клиника, V МБАЛ, София, България

Въведение
Тазовите екзeнтерации (ТЕ) са комбинирани и разширени операции, при които се
отстраняват разпространени тумори на гастроинтестиналния и уринарния тракт, и гениталиите.
Това води до значими промени в организма – извеждане на стоми, формиране на голяма тазова
кухина. Съществуват парадигми, свързани с лечението и бъдещето на болните с разпространени
тазови карциноми : Тазова екзeнтерация или палиация? Качество на живот или продължителност
на живот? Радикална или палиативна тазова екзентерация?
Цели
Да представим бъдещите перспективи пред болните, претърпели ТЕ. Това се постига като:
Оценим болните с ТЕ по отношение на следоперативните усложнения (ранни или късни; свързани с
уриналния, гастроинтестиналния тракт или тазовото дъно; вида на тумора – произход, хистология,
първичен или рецидивен); морталитета; преживяемостта. Да сравним тези резултати при радикални
спрямо палиативни ТЕ и срямо палиации. Да определим доколко ТЕ е подходяща за лечението на
разпространените тазови карциноми по отношение на повишавене на преживяемостта.
Материали и методи
Анализираме 289 болни с ТЕ, оперирани за периода 1992-2011г – извършени са 88 тотални,
116 задни, 85 предни ТЕ–за напреднали първични или рецидивни ректални (54), генитални (223) и
урологични (12) карциноми. Радикални ТE–197; палиативни ТE-92. Палиации-47. Първични ТЕ–
107; вторични-при 124 рецидивни и 58 персистиращи тумори. Проучваните болни са разпределени
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в два периода на проучване – I група за 1992-2008г (131) и II група за 2009 – 2011г (96). Сравняват
се усложненията и преживяемостта в двете групи за радикалните ТЕ спрямо палиативните ТЕ
срямо палиациите.
Резултати
Възраст 28-75 години. Продължителност 3-5 часа. Смъртност– интраоперативна 0%;
следоперативна 6%. Усложнения: ранни и късни–гастроинтестинални– Iгр 25% / IIгр 23%;
уринарни–Iгр 48% / IIгр 38%; тазовото дъно– Iгр 44% / IIгр 24%. Преживяемост-радикални ТE: за
Iгр - 12 месеца–52%; 18 месеца–35%; 2 години–21%; 48 месеца–18%; 5 години–16%; за IIгр - 12
месеца–48%; 18 месеца–33%; 2 години–25%; 48 месеца–22%; 5 години–19,6%. За палиативни ТE–
до 24 месеца. За палиациите 2-6 месеца. Следоперативно лечение, анализирано при : първични ТE
– RT–17; RT&CT–15; CT–23; без–10; вторични – RT–14; RT&CT–13; CT–46; без–26.
Обсъждане
Усложненията след ТЕ са многобройни като почти всеки болен проявява 1 усложнение, а 4050% имат голямо усложнение, налагащо диагностични и терапевтични процедури. Най-честите
усложнения - уринарни, особено инфекции. Във втората група се наблюдава значителна
намаляване на услоненията спрямо първата, при по-слабо изразено подобрение в 5-годишната
преживяемост - 19,6% спрямо 16% за IIгр. Болните с палиативни ТЕ имат сигнификантно по-висок
морбидитет и по-ниска преживяемост от радикалните. Всички автори докладват за понижавене на
качеството на живот, което е по-изразено при болните с тотални ТЕ. Нашите болни са се съгласили
с намаленото качество на живот и са приели живота с двете стоми.
Заключение
Тъй като ТЕ е единственият по-радикален метод за лечение на разпространения тазов
карцином, тя заема главното място в комплексната терапия. Главните фактори, определящи
бъдещето на болните с ТЕ, са видът на операцията - радикални / палиативни ТE; следоперативните
усложнения; рецидивите. Постоперативният морбиедитет зависи от вида на операцията и
лимитира преживяемостта.
THE FUTURE OF THE PATIENTS AFTER PELVIC EXENTERATION
Kostadin Zarkov, Christian Petkov, Sabrie Bekir
First Surgical Department, Fifth General Hospital, Sofia, Bulgaria Bulgaria
Key words
pelvic exenteration - extended pelvis tumors – gastrointestinal – urinary – genital
Background: Pelvic exenterations (PE) as combined and extended operations, open for discussion
numerous problems and topics. The main paradigms concerning the management of extended pelvis
tumors are: Pelvic exenteration or palliation? Quality of life or duration of life? Radical pelvic exenteration
or palliative?
Aims: What is the future of patients after having PE? We assess this in terms of postoperative
complications (early or late; related to gastrointestinal and urinary system, and pelvic floor; also regarding
type of tumor – location, histopathology, primary or relapse); mortality; survival rates and quality of life.
Is the PE a feasible procedure for treating extended pelvic tumor in regard of increase of survival rates?
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Materials and methods: For the period 1992-2011 are analyzed 289 PE patients in our hospital - 88
total, 116 posterior and 85 anterior PE for advanced primary or relapse rectal (54), urological (12) and
genital (223) carcinomas. Radical PE-197; palliative PE-92; palliations-47. Primary PE–107; secondaryfor 124 relapse and 58 persisting tumors. Studied patients are distributed into two periods – I group for
1992-2008 (131) and II group for 2009 – 2011 (96). We compare the complications and survival rates in
the two groups for radical PE vs palliative PE vs palliations.
Results: Patients are aged from 28 to 75. Intraoperative mortality – 0%. Postoperative mortality to
30th day – 6 patients.
Complications:: early and late– gastrointestinal – I group 25% / II group 23%; urinary –I group 48%
/ II group 38%; pelvic floor – I group 44% / II group 24%. Survival - radical PE: for I group - 12 months–
52%; 18 months –35%; 2 years –21%; 48 months –18%; 5 years –16%; for II group - 12 months –48%; 18
months –33%; 2 years –25%; 48 months –22%; 5 years –19,6%. For palliative PE –to 24 months. For
palliations 2-6 months. Postoperative treatment, analyzed in: primary PE – RT–17; RT&CT–15; CT–23;
without–10; secondary – RT–14; RT&CT–13; CT–46; without –26.
Discussion: The potential complications after pelvic exenteration are numerous. Almost every
patient develops at least 1 complication, and approximately 40-50% experience a major complication
requiring further diagnostic and therapeutic procedures. Complications are more often in the palliative
pelvic exenteration cases. Reported 5-year survival rates after pelvic exenteration range from 23-61%
(16% for our patients). All authors report for a decrease in quality of life that is more apparent in total PE
cases. Our patients have agreed with the worsened Quality of life following pelvic exenteration. They have
accepted to live having the two stomas.
Conclusions. Although postoperative mortality is low in modern series, the major morbidity of
pelvic exenteration still remains very high. Despite the high level of invalidism, pelvic exenteration is the
only more radical method for treatment of advanced primary and relapse tumors in the pelvis, resulting in
increased survival rates compared to palliation only. Postoperative results are poor when the tumor is too
widely spread.
Ключови думи
тазова екзeнтерация - разпространен тазов карцином – гастроинтестинален – уринарен –
генитален
Въведение
Тазовите екзeнтерации (ТЕ) са комбинирани и разширени операции, при които се
отстраняват разпространени тумори на гастроинтестиналния и уринарния тракт, и гениталиите.
Това води до значими промени в организма – извеждане на стоми, формиране на голяма тазова
кухина.
Основните парадигми, свързани с лечението и бъдещето на болните с разпространени
тазови карциноми, са :
Тазова екзeнтерация или палиация?
Качество на живот или продължителност на живот?
Радикална или палиативна тазова екзентерация?
Цели
Нашата основна цел е да представим бъдещите перспективи пред болните, претърпели ТЕ.
Това се постига като оценим:
Кои фактори определят преживяемостта на болните с ТЕ ?
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Смъртността и преживяемостта ?
Да сравним тези резултати при радикални ТЕ спрямо палиативни ТЕ и срямо само
палиативни операции.
Да определим доколко ТЕ е подходяща за лечението на разпространените тазови карциноми
по отношение на повишавене на преживяемостта.
Бъдещето на болните след тазови екзентерации зависи от някои фактори ?
Това са:
1во място – Видът на тумора (произход, локализация, разпространение, първичен или рецидивен;
хистология) – включва индикации и контраиндикации.
2ро място – Възраст, общо състояние и придружаващи заболявания на болните.
3то място – Видът на извършената операция – радикална или палиативна.
4то място – Следоперативните усложнения (ранни или късни; свързани с уриналния,
гастроинтестиналния тракт или тазовото дъно).
5то място – Постоперативната / комплексната терапия
6то място – Наличието на Рецидиви и метастази
7мо място – Качеството на живот (QoL) ?
Потенциалните индикации за тазова екзентерация са следните:
– класически IVA стадий по FIGO цервикални карциноми с инвазия в стената на мехура или
чревната мукоза;
– локално авансиралия ректален карцином (LARC), който инвазира към органите на
отделителната система и вътрешните гениталии както при мъжете, така и при жените;
– персистиращ или рецидивен тумор (на гастроинтестиналния и уринарния тракт, или
гениталиите), ограничен в таза, при липсата на други терапевтични опции;
– болни с обемни тумори с формирана фистула във връзка с тумора или с терапията;
– такива тумори, при които лъчетерапията или химиотерапията е малко вероятно да доведат
до клиничен отговор.
(според C. J. Gannon [1]; A. Husain [2]; T. Kasamatsu [3]; L. Ungar и L. Palfalvi [4]; F. T. J.
Ferenschild [5]; S. Marnitz [6]).
Контраиндикации за тазова екзентерация
В своите статии Amreen Husain и Nelson Teng правят цялостна листа на известните
контраиндикации за извършване на тазова екзентерация .
Те определят:
Абсолютни контраиндикации :
– перитонеални метастази,
– имплантационни метастази по червата и
– далечни метастази, каквито са пулмоналните метастази,
Относителни контраиндикации
– метастазите в ретроперитонеалните лимфни възли,
– хидроуретер или хидронефроза [2; 7; 11].
В нашата практическа работа и научни разработки по темата ние многократно сме
показвали, че контраиндикациите за извършване на тазова екзентерация не са твърдо установени.
По отношение на перитонеалните метастази - възможно е да се извърши задна супралеваторна
тазова екзентерация за авансирал овариален карцином, а дори и да се направи колоректална
анастомоза. При някои ендометриални карциноми също може да се обсъди извършването на тазова
екзентерация. Нещо повече – при голяма част от нашите болни има наличие на хидроуретер или
хидронефроза. Метастазите в ретроперитонеалните лимфни възли може да бъдат обсъждани за
извършване на парааортална лимфаденектомия (К. Зарков[9] ) .
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Видове (категории) операции
Според целите, с които се извършва операцията – излекуване или палиация на симптомите
на тазовите тумори – ТЕ биват радикални или палиативни. Това разграничаване може най-добре да
бъде направено според състоянието на резекционните линии, т.е. дали са инфилтрирани, или не от
карцинома
Радикална ТE
Извършва се с лечебна цел. Осъществява се пълна резекция на разпространения тазов
тумор. Няма доказателство за остатъчна болест след операцията – без макроскопски или
микроскопски резидуален тумор.
(според S. Marnitz [6]; G. Houvenaeghel [8]; G. Mitulescu [12]; Markus C. Fleisch [13]; C. A.
Finlayson [14]; W. M. McCullough [15]; R. A. Lawhead [16] и B. Miller [17].
Палиативна ТE
Има наличие на макроскопски или микроскопски резидуален тумор. Извършва се с
намерение за палиация на симптомите – за контрол на локалната болест, предизвикваща болка,
кървене, обструкция, тежки фистули и други непреодолими симптоми.
P. J. Deckers и съавтори вярват, че елиминирането на болката, фистулите, тазовия сепсис и
зловонните зони на туморната некроза са важни за подобряване на качеството на живот за болния и
семейството му (P. J. Deckers) [18].
Палиации
Решението за палиативна операция се взема след щателна експлорация, когато
отстраняването на тумора е невъзможно. Извършва се с цел контрол на локалното заболяване;
палиация на симптомите – обструкция, хеморагия, възпаление. Включват – извеждане на стоми
(чревни или уринарни); двустранно лигиране на a iliaca interna.
Прогностични фактори за болните с ТЕ – преглед на литературата
Негативните прогностични фактори за болните с ТЕ според Markus C. Fleisch са: метастази
в тазовите лимфни възли; тумор, фиксиран към тазовата стена; тумор с позитивни резекционни
линии.
Други фактори, влияещи върху преживяемостта, са: инфилтрация по хода на лимфните и
кръвоносните съдове; хистологичният тип и грейдингът на тумора.
Болните с цялостна резекция имат с две години по-дълга преживяемост от болните с
позитивни резекционни линии.
Употребата на интраоперативна лъчетерапия (ИОРТ) може да е от полза за тези с
микроскопска резидуална болест.
Marnitz [19] и Deckers [18] докладват 5-годишна преживяемост от 43 до 52,5% за IVA
стадий по FIGO цервикален карцином с проведена ТЕ, в сравнение с резултатите само след химиолъчетерапия. ТЕ за болни с рецидивен цервикален рак след химио-лъчетерапия води до 5-годишна
преживяемост от 16 до 60 процента. Тези автори публикуват 5-годишна преживяемост след
палиативна ТЕ между 10,5 и 27 процента. Средната преживяемост за болните с палиативна
химио-терапия за рецидивни цервикални карциноми е 8–11 месеца (Markus C. Fleisch [13]).
Така M. A. Penalver смята, че високият процент на следоперативни усложнения води до
повишен следоперативен морталитет (M. A. Penalver [20]).
Много автори наблягат в своите разработки на значението на пред-оперативния подбор на
болните за тазова екзентерация върху преживяемостта. Необходимо е да се търсят прогностичните
фактори, за да се подобри селекцията на болните, които са способни да понесат операцията,
следоперативните усложнения и да останат без карцином (F. N. Rutledge [21]; Markus C. Fleisch
[13]). Високите следоперационни морбидитет и морталитет показват потребността от ясно
определени индикации за тази процедура и от усърдно предоперативно стадиране (J. N. Wiig [22]).
За внимателно подбрания локално авансирал тазов рак тазовата екзентерация може да осигури
благоприятната възможност за дългосрочна преживяемост (D. Pandey [23], M. A. Teran-Porcayo
[24]).
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T. Kasamatsu и сътрудници изследват общо 664 болни с локално авансирали цервикални
карциноми в стадий IB–IVA и определят кои болни са потенциално лечими. Това са тези, при които
туморът на органите в малкия таз е разположен централно, без да инфилтрира тазовите стени, и
при тазова екзентерация ще бъде отстранен с чисти резекционни линии (T. Kasamatsu [3]).
Наличието на резидуален тумор след тазовата екзентерация също е лош прогностичен белег
и е свързано със сигнификантно по-ниска преживяемост (M. A. Teran-Porcayo [24]).
В сериите на A. H. Poletto болните с R0 резекция са имали двойно по-голяма средна
преживяемост спрямо тези с R1 и R2 резекция (A. H. Poletto [25]).
C. S. Awtrey твърди, че единственият фактор, свързан с подобрените дългосрочни резултати
от палиативните ТЕ, е бил размерът на оставащата резидуална болест на края на хирургичната
резекция (C. S. Awtrey [26]).
Според C. J. Gannon и сътрудници единственият сигнификантно предиктивен фактор върху
резултата и прогнозата от екзентерацията, е характеристиката на тазовия тумор – дали е първичен
или е рецидивен. В различни серии се намира сигнификантна разлика по отношение на средната
преживяемост, общата 5-годишна преживяемост и 5-годишната преживяемост без наличие на
болест (DFS) (Disease Free Survival) – те са по-пролонгирани при първичен тумор и са значително
по-малки при рецидивен тумор (C. J. Gannon [1]).
До подобни резултати и изводи достигат и D. M. Kecmanovic и съавтори при сравняване на
преживяемостта при първичните и рецидивните ректални и цервикални карциноми (Таблица 1).
Средна преживяемост

Обща
5-годишна
преживяемост

Първични ректални карциноми 50 месеца

32%

Рецидивни ректални
карциноми

31 месеца

17%

Първични цервикални
карциноми

46,4 месеца

41%

Рецидивни цервикални
карциноми

23,4 месеца

16%

Таблица 1. Преживяемост при първични и рецидивни ректални и цервикални карциноми

На база на тези данни за преживяемостта Kecmanovic заключава, че тазовата екзентерация е
оправдана в случаите на локално авансирали първични и рецидивни карциноми на ректума,
маточната шийка и други тазови тумори (D. M. Kecmanovic [27]).
Локални рецидиви след тазова екзентерация
По данни на Y. H. Ho те се откриват в средно 50% от болните с локално авансирали тазови
тумори (Y. H. Ho) [28]. Те са с по-ниска честота след първичните карциноми спрямо рецидивните
карциноми – 22% срещу 52%, P = 0,05 при Gannon; 18% срещу 68% при J. N. Wiig (p = 0,008 и p =
0,03) (C. J. Gannon [1]; J. N. Wiig [22]).
Под средно време до раков рецидив при болните с локално авансирали тазови тумори се
разбира времето от операцията до верификацията на раков рецидив. Според Y. H. Ho това време е
13,3 ± 3,3 месеца (Y. H. Ho) [28]. C. J. Gannon отбелязва: „Времето за поява на рецидива е по-дълго,
когато рецидивът е след първичен карцином, и е значително по-кратко, когато е имало предхождащ
рецидив―.То е било по-дълго при първичния LARC – 17 месеца срещу 8 месеца при рецидивния
LARC; P < 0,01) (C. J. Gannon [1]).
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Според M. A. Teran-Porcayo преживяемостта е в зависимост от времето за поява на раковия
рецидив. Преживяемостта на болни с ранен рецидив е по-малка (56,9%), отколкото при болни с
късен рецидив (78%) (p = 0,05) (M. A. Teran-Porcayo [24]).
Метастазирането в лимфните възли е друг прогностичен фактор. При мултивариабилен
анализ, лимфнонодалното засягане и броят на извадените метастатични лимфни възли се очертават
като сигнификантни прогностични фактори за болните с рак на дебелото черво и тези с цервикален
рак (според D. Pandey [23]; Y. Nakafusa [29]; H. Ike [30]; E. Azria [31]).
Според друга разработка 5-годишната преживяемост без наличие на болест (DFS) и
общата 5-годишна преживяемост са сигнификантно свързани с броя на засегнатите органи (P =
0,040) и съхраняването на сфинктера (P = 0,026). Броят на местата на засягане корелира с по-лоша
прогноза (L. Stocchi [32]).
Модификациите в хирургичната техника са подобрили реконструктивната фаза.
Съхраняването на сфинктера също е фактор, асоцииран с прогнозата. Подходящият
предоперативен подбор на болните и строгите онкологични критерии разрешават ТE да бъде
изпълнена със съхраняване на сфинктерите и континентна реконструкция на чревния и уринарния
тракт, допринасящи за по-добри резултати в селектирани случаи (A. H. Poletto [25]). Техническите
модификации на уринарното отвеждане и лечението на тазовата кухина водят до повишаване на
сигурността от извършваната малкотазова екзентерация (според F. N. Rutledge [21]; G. L. Goldberg
[33]; J. Oledzki [34]; R. Angioli [35]).
Друга важна дискусионна точка е за разликата в преживяемостта на болните, подложени на
екзентерация, и болните, прекарали само химио-лъчетерапия. В тази насока особено показателни са
резултатите на C. Lopez-Graniel и сътрудници, които анализират болни с разпространени тазови
рецидивни или персистиращи цервикални карциноми. Авторите установяват, че преживяемостта е
32 месеца за подложените на екзентерация, а след химио-лъчетерапия е 3 месеца (C. Lopez-Graniel
[36]).
Усложнения след тазови екзентерации по литературни данни
Потенциалните усложнения след малкотазова екзентерация са многобройни.
Основните ранни следоперативни усложнения са : - кръвозагуба; - сепсис; - ранева
дехисценция; инсуфициенция на анастомоза или уринарен резервоар (според A Husain [2]; D Wydra
[37]; D Wydra [38]).
Късни са усложненията, които се появяват 6 седмици след операцията (според A Husain [2];
Penalver MA [20]; Hatch KD [39]).
Отделните автори докладват различна честота на усложненията след тазови екзентерации,
варираща от 32% до 78% :
– A Husein [2]. Pelvic exenteration. eMedicine. Jan 2003
– 50%
– M Hockel [40]. Lancet Oncology. 2006; 7(10):837-47
– 50%
– D Wydra [37]. W J of Gastroenterology. 2006; 12(7):1115-9 – 42,9%
– M Vermaas [9]. E J of Surgical Oncology 2007 33(4):452-8
– за първични тумори
– 26%
– за рецидивни тумори
– 50%
– O Turrini [41]. Ann of Surgical Oncology 2006;13(12):1622-6
– Ранни
– 27%
– Късни
– 78%
– KD Hatch [39]. Gynecologic Oncology 1990; 38(3): 462-7
– Ранни
– 44%
– Късни
– 32%
– MA Penalver [20].Gynecologic Oncology 1998; 69(3): 185-91
– Ранни
– 53%
– Късни
– 37%
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Болните с палиативни ТЕ имат по-голяма честота на усложнения в сравнения с радикалните
ТЕ. Консервативното лечение разрешава 80% - 84% от тези усложнения.
Преживяемост след тазови екзентерации
F. N. Rutledge [21]. Am J Obstet Gynecol. 129(8): 881–92, 1977 Dec 15.

33,8%

G. L. Goldberg [33]. Gynecologic Oncology. 101(2): 261–8, 2006 May.

47%

A. H. Poletto [25]. Journal of Surgical Oncology. 86(3): 122–7, 2004 Jun 1.

41,9%

M. J. Lopez и P. Luna-Perez [42]. Annals of Surgical Oncology.
11(1): 27–33, 2004 Jan.

44%

Таблица 2. Обща 5-годишна преживяемост след ТЕ. Според публикации по темата
A. H. Poletto [25]. Journal of Surgical Oncology. 86(3): 122–7, 2004 Jun 1.

40,5%

Таблица 3. Свободна от болест 5-годишна преживяемост

Следоперативна смъртност за болните с ТЕ
Малко са авторите, които в своите материали публикуват данните си за интраоперативната
смъртност:
–
3,5%
– D. Wydra [37]
–
1,4%
– H. Ike [30]
– J. T. Kakuda [43]
–
0,7%
–
2,0%
– H. S. Chen [44]
За следоперативната смъртност се срещат различни категоризации по периоди в зависимост
от срока от операцията, а именно – вътреболнична, ранна следоперативна, късна следоперативна,
смъртност до 30-ия ден. До определена степен може да има припокриване между тези категории.
Като вътреболничен морталитет (хоспитален; in-hospital) се определя смъртността,
настъпила по време на престоя в стационара. Ранната следоперативна смъртност е тази до 30-ия
ден. Повечето автори в публикациите си употребяват следоперативна смъртност, като имат
предвид само вътреболничния морталитет. Поради това представената по-долу в таблица
следоперативна смъртност варира в едни широки граници – от 7 до 26,9 процента.
D. Wydra [37]. WJ of Gastroenterology. 2006; 12(7): 1115–9.

7%

M. A. Penalver [45]. J Natl Cancer Inst Monogr. 1996; (21): 117–22.

9%

D. Pandey [23]. Indian Journal of Cancer. 41(3): 109–14, 2004 Jul-Sep.

10,42%

J Boey [46]. Ann Surg. 1982 April; 195(4): 513–518.

26,9%

Y. H. Ho [28]. International Surgery. 86(2): 107–11, 2001 Apr-Jun.

0%

J. N. Wiig [22]. European Journal of Surgery. 168(1): 42–8, 2002.

13%

Таблица 4. Следоперативна смъртност от тазови екзентерации. Според публикации по темата
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Материали и методи
Това е ретроспективно проучване на 289 болни с ТЕ, оперирани за периода 1992-2011г в
Първо Хирургично Отделение на Vта МБАЛ, София. Избрахме да изследваме болните до 2011 г.,
за да можем да проследим достатъчно дълго състоянието им от последните години и да дадем 5годишна преживяемост за целия период.
Според равнината на таза, в която се извършва операцията (т.е. според обема),
екзентерацията бива предна, задна и тотална. За целия период 1992–2011 г. са били извършени
следните ТЕ (Фигура 1):
– total (тотални) –
88 (30%)
– anterior (предни) – 85 (29%)
– posterior (задни) – 116 (41%)
Извършени са били и 47 палиации.
Задни
116
40%

Тотални
88
31%

Предни
85
29%

Фигура 1. Предна, задна и тотална ТЕ – извършени от нас за 1992–2011 г.

За какво сме извършвали ТЕ ?
Задна ТЕ
- LARC инфилтриращ матката - първичен
- рецидивен
- Локално авансирал генитален карцином
- първичен
инфилтриращ ректума
- рецидивен
ТоталнаТЕ
- LARC инфилтриращ матката и
- първичен
пикочния мехур
- рецидивен
- Локално авансирал генитален карцином
- първичен
инфилтриращ ректума и пикочния мехур
- рецидивен
Предна ТЕ
- Локално авансирал генитален карцином
- първичен
инфилтриращ пикочния мехур
- рецидивен
- Локално авансирал карцином на пикочния мехур инфилтриращ матката
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ТоталнаТЕ при мъже
- LARC инфилтриращ пикочния мехур и простатата
- Карцином на пикочния мехур инфилтриращ ректума
Първичната локализация на туморите, при които е извършена ТЕ е била :
–
–
–
–
–
–

Ректален карцином
Цервикален карцином
Ендометриален карцином
Овариален карцином
Вагинален карцином
Карцином на пикочния мехур

– 54
– 128
– 30
– 62
–3
– 12

Конкретно в нашата практика сме разделили болните съгласно индикациите за извършване на
тазова екзентерация в категории според произхода на тумора (Таблица 5), което е отразено и на Фигура
2.
Вид на тумора според произхода му:

Болни
N=

%

Тазови рецидиви от генитални тумори в малкия таз (цервикални,
ендометриални или овариални), ангажиращи ректума и/или
пикочния мехур

136

47%

Генитални карциноми, ангажиращи ректума и/или пикочния мехур

87

30%

Локално авансирал карцином на ректума [Locally advanced rectal
cancer (LARC)], ангажиращ матката и/или пикочния мехур при мъже
и жени (включително и рецидивни); (включени са GIST и
ретроректални тазови тумори)

54

19%

Карцином на пикочния мехур

12

4%

Таблица 5. Видове тумори – според произхода им, за които са били индицирани и извършени тазови
екзентерации за периода 1992–2011 г.
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Locally
advanced
rectal cancer
(LARC)
54
19%

Пикочен
мехур
12
4%

Локално
авансирали
генитални
карциноми
87
30%

Рецидивни
генитални
тумори
136
47%

Фигура 2. Видове тумори – според произхода им, за които са били индицирани и извършени тазови
екзентерации за периода 1992–2011 г.

Вид на туморите за ТЕ според наличието на предходна терапия :
– първични – не е имало предходна терапия за тазовия карцином
– рецидивни – карциномът се явява отново 8 месеца след терапията
Според
– персистиращи – карциномът е в наличност в първите месеци след терапията
вида на туморите по отношение на предходната терапия нашите болни се разпределят (Фигура 3)
така:
– първични – при 107 от нашите болни (37%);
– рецидивни – при 124 от нашите болни (43%);
– персистиращи – при 58 от нашите болни (20%).
Персистиращи
58
20%

Първични
107
37%

Рецидивни
127
43%
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Фигура 3. Видове тумори – според наличието на предходна терапия, за които са били
индицирани и извършени тазови екзентерации за периода 1992–2011 г.

По отношение на наличието на предходна терапия ТE са:
– Първични – без друго предходно лечение за тазовия карцином the pelvic cancer – при 107
от нашите болни (37%).
– Вторични – имало е предходно лечение за тазовия карцином или за първичния тумор –
при 182 от нашите болни (63%) – Фигура 4.

Първични
107
37%

Вторични
182
63%

Фигура 4. Видове ТЕ – според наличието на предходна терапия, за които са били индицирани и
извършени тазови екзентерации за периода 1992–2011 г.

Малкотазовата екзентерация по процедура е била:
– радикална – при 197 от нашите болни (68%);
– палиативна – при 92 от нашите болни (32%) – Фигура 5.
Палиативна
92
32%

Радикална
197
68%

Фигура 5. Видове ТЕ – радикални и палиативни за периода 1992–2011 г.

Изследваните 289 болни са разпределени в две групи, определящи се от два периода на
проучване :
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Iва група – период за 1992-2008г – включва 131 болни и
IIра група – период за 2009-2011г – включва 96 болни.
Сравняват се усложненията и преживяемостта в двете групи за радикалните ТЕ спрямо
палиативните ТЕ срямо палиациите.
Нашият модел за реконструкция след тазова екзентерация
В резюме нашият модел за реконструкция след тотална тазова екзентерация, т.е. дизайнът, по
който ние най-често реконструираме чревния и уринарния пасаж и тазовото дъно след провеждане на
предна, задна или тотална тазова екзентерация, се състои в следното:
1. Едностволов анус-претер, изведен вляво илиачно.
2. Едностранно (вдясно илиачно) извеждане на двата уретера като две
уретерокутанеостоми.
3. Имплантиране на меш на входа на таза.
Как изглеждат изведените уретери се демонстрира чрез ретроградна урография – след
вкарване на водноразтворима контрастна материя през стентиращите катетърчета в уретерите
(Фигура 6). Представяме и снимка на втория вариант на фиксиране на платното – отпуснато ниско,
като покрива тазовите стени (Фигура 7).
Защо сме избрали този модел на реконструкция на чревния и уринарния пасаж, и
тазовото дъно след предна, задна или тотална тазова екзентерация?
 При избора на реконструктивни техники водещи са общото състояние на болния и
усложнената симптоматика, предизвикана от авансиралия тазов тумор – с различна по степен
уринарна обструкция, с напреднала бъбречна недостатъчност, с хипопротеинемия и анемия; с
постоянно кръвотечение или с различна степен на чревна обструкция; съпътстващи заболявания:
кардио-пулмонални, диабет и т.н. Така че за голяма част от нашите болни тазовата екзентерация
има вид на спешна спасителна процедура.
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Фигура 6. Едностранно (вдясно) извеждане на двете уретерокутанеостоми

Фигура 7. Втори вариант на фиксиране платното

 Голям брой от болните са определени като анестезиолиген риск като ASA III–IV клас.
Ако се извършват сложни реконструктивни процедури за чревния или уринарния пасаж –
оперативното време се удвоява. Тези болни трудно биха понесли сигнификантно удължената
операция.
 Сложните реконструктивни техники са индицирани за болни в добро общо състояние,
без анемия или бъбречна недостатъчност и са контраиндицирани при палиативните тазови
екзентерации.
 От друга страна, при вземане на решение за възстановяване на чревния пасаж трябва да се
има предвид и начинът на разпространение на авансиралите и рецидивните карциноми в таза. Така
един цервикален карцином – има инвазия към ректум, пикочен мехур (trigonum), вагина с уретра.
Резултати
Разпределение на болните по възраст
Болните, при които сме извършвали малкотазови екзентерации, са в много широки
възрастови граници – от 25 до 84 години (Таблица 6 и Фигура 8).
Възрастови групи
години (от до)

Болни N=

20–25

-

2

26–30

-

6

31–35

-

9

36–40

-

16

41–45

-

35

46–50

-

29

51–55

-

34

56–60

-

57
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61–65

-

42

66–70

-

27

71–75

-

22

76–80

-

5

81–85

-

5

Таблица 6. Разпределение на болните по възраст

Разпределение на болните по пол
Повечето от изследваните болни са жени – 281 болни (97%).
Мъжете са само 8 болни (3%) (Фигура 9).
По-специално мъжете са с:
– Ректален карцином, инфилтриращ пикочния мехур – трима болни.
– Карцином на пикочния мехур, инфилтриращ простатата и/или ректума – четирима болни.
– Простатен карцином, инфилтриращ пикочния мехур и ректума – един болен.

45

39

40
35

Болни N=

25

18

15

20

12

7

10

0

12

11

15

5

27

26

30

2
20-25
years

5

5

2
31-35
years

41-45
years

51-55
years

61-65
years

71-75
years

81-85
years

Възрастови групи

Фигура 8. Разпределение на болните по възраст
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Мъже
8
3%

Жени
281
97%

Фигура 9. Разпределение на болните по пол

Други резултати
Оперативно време
То е в рамките на 3 до 5 часа, като най-често е било от 4 до 5 часа.
Интраоперативна кръвозагуба
В нашата практика интраоперативната кръвозагуба е обикновено в границите на 300 –
600ml и в отделни случаи до 1000 мл.
ТE извършени за рецидивни и персистиращи тазови карциноми
Представяме извършените вторични ТЕ за според вида на тазовите карциноми – рецидивни
и персистиращи – за които са били предприети. Също така е представена и предходната терапия химиотерапия (CT), лъчетерапия (RT), операция (Op), както и комбинация от терапии :
Рецидивни

Персистиращи тумори

after RT

–1

after RT

– 15

after CT

–1

after CT

–1

after Op

– 12

after Op

–2

after Op&RT

– 28

after Op&RT

–8

after Op&RT&CT

– 11

after Op&RT&CT

–2

after Op&CT

– 23

after Op&CT

–1

after RT&CT

–6

Усложнения от тазовите екзентерации в нашата практика
Усложненията след ТЕ в нашата практика ние класифицираме като:
 Усложнения от страна на уринарната система
 Усложнения от страна на гастро-интестиналната система
 Усложнения от страна на тазовото дъно
 Редки усложнения
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Усложнения от страна на уринарната система
Срещаните уринарните усложнения са представени в Таблица 7. Общо са при 64 (48%)
болни от първата и при 36 (38%) от втората група.
Усложнение

Болни от първа
група – N, %

Болни от втора
група – N, %

Хидронефроза

4 (3%)

2 (2%)

Уринарна инфекция – общо:

41 (31%)

24 (25%)

- Пиелонефрит

40 (30%)

23 (24%)

- Пионефроза

1

1

Уретерална стриктура/обструкция от
страната на уретерокутанеостома

14 (10%)

8 (8%)

Некроза на дисталната част на уретера,
изведен като уретерокутанеостома

5 (4%)

2 (2%)

Общо

64 (48%)

36 (38%)

Таблица 7. Усложнения от страна на уринарната система

са:

В предходно проучване ние уточняваме факторите, улесняващи уринарната инфекция. Това

–
–
–
–

продължителността на уринарната обструкция;
тежестта на уринарната обструкция;
степента на бъбречната недостатъчност (БН)
лъчетерапията (RT).
Какъв е ефектът на лъчетерапията (RT) върху морбидитета от страна на уринарната система
? Той се изразява в:
– уринарна инфекция;
– уретерална стриктура;
– некроза на дисталната част на уретера, изведен като уретерокутанеостома.
Кой от болните с тежка уринарна обструкция ще преживее ?
Преживяемостта зависи от :
– Времето за възстановяване на нормалната бъбречна функция
– Да няма уринарна обструкция
– Да няма уринарни инфекции
– Взрастта и придружаващите заболявания
– Радикална или палиативна ТЕ
Въпреки познаването на тези фактори, не е възможно точно да се предвиди преживяемостта
на болните след ТЕ. Просто няма правила!!!
Усложнения от страна на гастро-интестиналната система
Общо гастро-интестиналните усложнения са при 33 (25%) болни от първата и 22 (23%) от
втората група – Таблица 8.
Усложнение

Болни от първа
група – N, %

Болни от втора
група – N, %

Некроза на стомата

3 (2%)

2 (2%)

Инсуфициенция, хлътване на стомата

2 (1,5%)

3 (3%)

Стеноза на стомата

2 (1,5%)

3 (3%)
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Илеус/тънкочревна обструкция

3 (2%)

2 (2%)

Радиационен колит след лъчетерапия

1

-

Чревна фистула

14 (10%)

7 (7%)

- абдоминална

2 (1,5%)

1 (1%)

- перинеална

12 (9%)

6 (6%)

- тънкочревна

3 (2%)

2 (2%)

- дебелочревна

9 (7%)

5 (5%)

Инсуфициенция на шев на ректума

3 (2%)

2 (2%)

Инсуфициенция на ректална анастомоза

5 (4%)

3 (3%)

Общо

33 (25%)

22 (23%)

Таблица 8. Усложнения от страна на гастро-интестиналната система

Усложнения от страна на тазовото дъно
Инфекция на тазова кухина е била наблюдавана при 58 от 131 болни (63%) от първа група и
при 23 от 96 болни (24%) от втора.
Инсуфициенция на имплантирания на входа на таза меш – при 2 от 131 болни (1,5%) от
първа група. Такова усложнение не е било наблюдавано през периода 2009–2011 година.
Отделянето от тазовата кухина, която облитерира с вторично зарастване, обикновено
продължава 25 до 65 дни.
Инфекцията на тазова кухина зависи от това дали има предходна лъчетерапия, както и от
характера на извършената ТЕ – радикална или палиативна.
Трябва да отбележим, че отделянето от формираната тазова кухина може да бъде за много
по-дълъг период, когато е имало предхождаща лъчетерапия и когато се касае за палиативна ТЕ.
Постоперативна / комплексна терапия
Комплексното лечение на авансиралите тумори в малкия таз е важно за подобряване на
постоперативните резултати и особено на преживяемостта след ТЕ. Комплексното лечение
включва хирургична операция, химиотерапия и лъчетерапия. Най-важна от тях е операцията.
Ние предпочитаме извършването на ТЕ да стане преди RT или в кратки срокове след RT.
Предпочитаме извършването на ТЕ да стане преди RT, защото усложненията и особено
уритарните нарастват след RT.
Когато бъде установен авансиралите тумори в малкия таз ние предпочитаме – първична ТE
или– неоадювантна RT последвана бързо от ТE.
Мултидисциплинарният екип
Много автори наблягат на значението на мултидисциплинарния екип за лечението на
авансиралите тазови карциноми. Въпреки някои различия по отношение на участващите
специалисти при отделните автори, този екип включва хирург, гинеколог, уролог, онколог
химиотерапевт, онколог лъчетерапевт; патолог, анестезиолог реаниматор, пластичен хирург. Някои
автори предпочитат други специалисти, имащи отношение към съпътстващите заболявания на
болния – кардиолог, нефролог, пулмолог, ендокринолог, невролог; медицински специалисти по
грижа за стомираните, медицински психолог.
След напускане на болницата пациентите с ТЕ се нуждаят от грижи и подкрепа. Известен
период от време болният не може да обслужва стомите се и да се грижи за себе си напълно сам.
Кой от членовете на мултидисциплинарния екип ще бъде най-много от полза за пациентите с ТЕ,
когато са в домашни условия ? Според нас основна е грижата и подкрепата на семейството. И ако
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за адювантното лечение ще са важни онколозите, то в домашни условия ще са важни медицинските
специалисти по грижа за стомираните и медицинските психолози.
Постоперативна терапия на нашите болни
Проучили сме каква следоперативната терапия е била назначена на нашите болни химиотерапия (CT), лъчетерапия (RT), както и комбинация от терапии; и при кои не е имало
следоперативна терапия. Това сме проучили при 55 болни след първична ТЕ и при 73 болни след
вторична ТЕ.
Терапия
– След първична ТЕ – След вторична ТЕ
55 болни
73 болни
– RT
– 17 болни
– 14 болни
– RT&CT
– 15 болни
– 13 болни
– 23 болни
– 46 болни
– CT
– няма
– 10 болни
– 26 болни
Операции след тазова екзентерация?
Дали тазовата екзентерация е дефинитивна операция?
Тазовата екзентерация е сложна процедура. Дали обаче е възможно извършването на
следващи операции в областта?
В началото на нашата работа разглеждахме тазовата екзентерация като дефинитивна
операция, след която не са възможни повече интервенции. Постепенно с натрупването на опит с
повече болни и особено при такива с изява на усложнения след операцията ни се е налагало в
практиката си да оперираме болни, които вече имат направена преди това тазова екзентерация.
Операциите в корема и таза, направени след тазова екзентерация, може да бъдат групирани
според причините за извършване като:
– операции за усложнения от страна на уринарната система;
– операции за усложнения от страна на СЧТ;
– операции за рецидиви или метастази.
Операциите за усложнения от страна на уринарната система се подразделят на три:
1. При стриктура на уретера (или уретерокутанеостомата) на нивото на мускулоапоневротичния слой или на нивото на кожата извършените операции са били:
 Перкутанна нефростома;
 Реинсерция на уретерокутанеостомата.
2. При некроза на уретера (или уретерокутанеостомата) извършените операции са били:
 Реинсерция на уретерокутанеостомата.
3. При персистираща инфекция на уринарната система или при пионефроза извършените
операции са били:
 Нефректомия.
Операции за усложнения от страна на СЧТ:
При стеркорална фистула – абдоминална или перинеална:
1. Тънкочревна фистула, дължаща се на инкарцерация, рецидив, перфорация.
2. Дебелочревна фистула, дължаща се на радиационен колит, инсуфициенция на ректална
сутура, инсуфициенция на анастомоза.
Извършените операции са били:
 Просто възстановяване на дефекта – тази процедура се смята за оптималната операция от
много автори;
 Сегментарна тънкочревна или дебелочревна резекция и анастомоза;
 Трансверзостомия – при инсуфициенция на ректална сутура или анастомоза и наличие на
високодебитна перинеална фистула.
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Операции за рецидивни тумори или метастази:
Когато е наличен рецидив на болестта – локален или отдалечен – след извършване на тазова
екзентерация, е възможно да се извърши екстирпация на тумора, което може да бъде със или без
чисти резекционни граници.
Операции след предна ТЕ:
Когато след предна тазова екзентерация има наличие на локален рецидив или метастаза в
малкия таз и формацията може да бъде екстирпирана, извършените операции са били:
 Резекция на ректума заедно с рецидивния тумор, като по този начин предходната
операция предна тазова екзентерация се допълва до обема на една тотална тазова екзентерация. От
своя страна тя може да бъде:
– супралеваторна – резекцията на ректума е като операцията на Hartmann;
– инфралеваторна – резекцията на ректума е като операцията на Miles.
 Екстирпация на рецидивния или метастатичния тумор в малкия таз.
Това може да се осъществи цялостно или частично – най-често при дисеминирани
овариални карциноми като част от една оптимална циторедуктивна операция.
 Екстирпация на перитонеални метастази – най-често при дисеминирани овариални
карциноми. Това в нашата практика сме извършвали без или със резекция на тънкочревни или
дебелочревни сегменти, стомах, опашка на панкреас, слезка, части от диафрагма.
 Екстирпация на чернодробни метастази.
Специално обръщаме внимание, че при всички провеждани операции след предна тазова
екзентерация е необходимо да се внимава да не се наруши целостта на уретерите, които са
изведени като уретерокутанеостоми.
Ако при предходната предна тазова екзентерация уретерите са били изведени като
уретерокутанеостоми вдясно илиачно (по начина, който ние предпочитаме), тогава едностволовият
анус-претер се извежда на типичното за тези операции място вляво илиачно. Но ако
уретерокутанеостомите са били изведени двустранно, то тогава съществуват следните
възможности:
– Лявата уретерокутанеостома да бъде транспозирана отдясно в близост до дясната.
– Ако транспозицията на левия уретер е неосъществима, тогава анус-претерът се извежда на
друго място на разстояние от уретерокутанеостомата.
Операции след задна ТЕ:
Когато след задна тазова екзентерация има наличие на локален рецидив или метастаза в
малкия таз и формацията може да бъде екстирпирана, извършените операции са били:
 Цистектомия – при наличие на инфилтрация, пикочният мехур се отстранява заедно с
рецидивния тумор, като по този начин предходната операция задна тазова екзентерация се допълва
до обема на една тотална тазова екзентерация.
Съществуват някои особености в зависимост от вида на осъществената резекция на ректума
при предходната операция. Тя може да е била като операцията на Miles, като операцията на
Hartmann, с ректална анастомоза. Затова при отстраняване на рецидивния или метастатичния тумор
може да се наложи отстраняване на части от тазовото дъно, включително ректален чукан и анус; да
се наложи резекция на ректума с анастомозата от предходната операция по типа на операцията на
Hartmann или на Miles; да не се наложи отстраняване на ректалния чукан или ректума с
анастомозата.
След задна тазова екзентерация също са възможни:
 Екстирпация на рецидивния или метастатичния тумор в малкия таз – цялостно или
частично.
 Екстирпация на перитонеални метастази.
 Екстирпация на чернодробни метастази.
Операции след тотална ТЕ:
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Във всички случаи след тотална тазова екзентерация, когато има наличие на локален
рецидив в малкия таз или метастаза и формацията може да бъде екстирпирана, може да бъдат
извършени тези операции:
 Екстирпация на рецидивния или метастатичния тумор в малкия таз – цялостно или
частично.
 Екстирпация на перитонеални метастази.
 Екстирпация на чернодробни метастази.
Операции за рецидивни тумори или метастази в малкия таз след тазови екзентерации
Такива операции се извършват рядко. В цялата редица от нашите болни те не заемат
значителен дял. По-голямата част от този тип операции сме направили след 2006 година.
Практически най-често се получава допълване на предходната екзентерация до тотална. Когато е
имало тотална екзентерация, се екстирпира рецидивният тумор.
В нашата практика сме имали: операции за рецидивни тумори в малкия таз след предна
тазова екзентерация – петима болни; операции за рецидивни тумори в малкия таз след задна тазова
екзентерация – двама болни; операции за рецидивни тумори в малкия таз след тотална тазова
екзентерация – един болен.
Трябва да се има предвид, че 48% (138 болни) от тези, на които сме извършвали тазови
екзентерации, вече са имали предходна операция – тазовата екзентерация е била вторична.
Болните, на които са били отстранени перитонеални метастази (най-често при
дисеминирани овариални карциноми) без или със резекция на тънкочревни или дебелочревни
сегменти, стомах, опашка на панкреас, слезка, части от диафрагма, практически нямат извършена
тазова екзентеративна процедура. При тях извършената операция се определя като разширена
горна абдоминална хирургия за метастази. Тук е необходимо да припомним, че на 62 болни с
локално авансирали овариални карциноми са били извършени тазови екзентерации, от които 58%
(36 болни) са били задни. Разширена горна абдоминална хирургия се е наложила при 15 от тези 62
болни (24%).
Чернодробни метастази са били отстранявани в други лечебни заведения при трима от
нашите болни след тазови екзентерации.
Палиативни операции:
В случаите от нашата практика след предна, задна или тотална тазова екзентерация, когато
има наличие на локален рецидив или метастаза в малкия таз, които не може да бъдат екстирпирани,
при възможност за това, сме осъществявали палиативни операции:
 Чревни стоми – дебелочревни или тънкочревни.
 Уретерокутанеостоми – двустранни или едностранна.
 Нефростома.
 Оперативно антеградно поставяне на протеза (тубаж) в уретер, когато не е осъществимо
цистоскопски – т.е. стентиране на малигнената обструкция.
Mortality (Смъртност)
Интраоперативна смъртност – 0%
Вътреболнична смъртност:
– За периода 1992–2008 г. е била 6 (5,6%) болни
– За периода 2009–2011 г. е била 11 (6,0%) болни
Следоперативна смъртност до 30тия ден :
6 (4,5%) болни
Преживяемост
Извършили сме оценка на общата преживяемост на болните с тазови екзентерации,
оперирани в Първо Хирургично Отделение на Vта МБАЛ, София. Болните са разделени в две групи
според условното разделяне на проучването на два периода – от 1992 до 2005 г. и от 2006 до 2011
година.
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За периода 1992–2005 г. сме анализирали 71 болни с радикални тазови екзентерации, 31
болни с палиативни тазови екзентерации и 15 болни със само палиативни операции (Фигура 10).
Преживяемост за 71 болни с радикални тазови екзентерации:
12 месеца
37 болни – 52%
18 месеца
25 болни – 35%
24 месеца (2 години)
15 болни – 21%
48 месеца
13 болни – 18%
5 години
11 болни – 16%
Преживяемост за 31 болни с палиативни тазови екзентерации:
6 месеца
15 болни – 48%
12 месеца
8 болни – 26%
18 месеца
5 болни – 16%
24 месеца
3 болни – 10%
Преживяемост за 15 болни само с палиативни операции:
2 месеца
11 болни
4 месеца
4 болни
5 месеца
2 болни
6 месеца
2 болни
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Фигура 10. Графично сравняване на преживеямостта на болни след радикална ТЕ спрямо болни
след палиативна ТЕ спрямо болни след палиативни операции за периода 1992-2005г

За периода 2006–2011 г. сме провели отделно проучване за преживяемостта. Анализирали
сме 122 болни с радикални тазови екзентерации, 59 болни с палиативни тазови екзентерации и 19
болни със само палиативни операции (Фигура 11).
Преживяемост за 122 болни с радикални тазови екзентерации:
12 месеца
59 болни – 48%
18 месеца
41 болни – 33%
24 месеца (2 години)
31 болни – 25%
48 месеца
27 болни – 22%
5 години
24 болни – 19,6%
Преживяемост за 59 болни с палиативни тазови екзентерации:
6 месеца
26 болни – 44%
12 месеца
19 болни – 32%

223

18 месеца
10 болни – 17%
24 месеца
4 болни – 7%
Преживяемост за 19 болни само с палиативни операции:
2 месеца
13 болни
4 месеца
4 болни
5 месеца
2 болни
6 месеца
2 болни
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Фигура 11. Графично сравняване на преживеямостта на болни след радикална ТЕ спрямо болни
след палиативна ТЕ спрямо болни след палиативни операции за периода 2006 - 2011г

Сравнение на преживяемостта в двете наши проучвания
Какви са разликите в преживяемостта в тези две наши проучвания за двата различни
периода 1992-2005г и 2006 - 2011г?
По отношение на радикалните тазови екзентерации, преживяемост 12 месеца е отчетена при
52% в първото и 48% във второто проучване (Фигура 12). По отношение на 5-годишната
преживяемост, тя е 16% според първото и 19,6% според второто проучване (Фигура 13).

12-месечна
преживяемост

60%
50%

52%

48%
Радикални ТЕ

40%
30%
20%
10%
0%

1992-2005г 2006-2011г

Фигура 12. Сравняване на 12-месечна преживяемост при болни с радикални ТЕ през първия и втория
период на проучване.
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Фигура 13. Сравняване на 5-годишната преживяемост при болни с радикални ТЕ през първия (само за
2001г) и втория период (само за 2006-2007г) на проучване.
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Фигура 14. Графично сравняване на преживяемостта след радикални тазови екзентерации в
проучванията за периодите 1992-2005г и 2006 - 2011г

Не се открива сигнификантна разлика в 12-месечната преживяемост на болните с радикални
ТЕ през двата периода на проучване - 1992-2005г и 2006 - 2011г. (Фигура 12). Не се открива
значителна разлика и в 5-годишната преживяемост при сравняванене на двата периода на
проучване, въпреки отбелязаното нарастване през втория период (Фигура 13). Графичното
сравняване (Фигура 14) показва сходен ход на кривите на преживяемостта за двата периода.
По отношение на палиативните тазови екзентерации, преживяемост 12 месеца е отчетена
при 26% в първото и 32% във второто проучване (Фигура 15). На 24-тия месец преживяемостта е
10% в първото и 7% във второто проучване (Фигура 16). При сравняване на двете величини се
открива значителна разликата в 12-месечна преживяемост между второто и първото проучвания.
При 24-месечната преживяемост се отбелязва снижение през периода 2006-2011г спрямо първия,
като разликата също е значителна. И в двете проучвания няма преживяемост до 30 месеца.
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Фигура 15. Сравняване на 12-месечна преживяемост при болни с палиатовни ТЕ през първия и втория
период на проучване.
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Фигура 16. Сравняване на 24-месечна преживяемост при болни с палиатовни ТЕ през първия и втория
период на проучване.

Графичното сравняване (Фигура 17) показва сходен ход на кривите на преживяемостта без
съществени различия в двата периода на проучване.
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Фигура 17. Графично сравняване на преживяемостта след палиативни тазови екзентерации в
проучвания за периодите 1992-2005г и 2006 - 2011г

Обсъждане
Много младата възраст е за сметка основно на цервикалните карциноми, но също така и на
овариални карциноми и на GIST. Ректалните карциноми при изследваните болни се явяват след 42годишна възраст. В старческа възраст сме извършвали задни тазови екзентерации по повод на
авансирали карциноми на ректума.
Тазова екзентерация или палиация?
 Радикалната ТE може да доведе до 5-годишна преживяемост;
 Палиативната ТE има сигнификантно по-къса преживяемост, отколкото радикалната ТE;
 Палиативните операции имат още по-къса преживяемост;
 Публикуваната 5-годишна преживяемост след тазова екзентерация е в широки граници –
от 23 до 61 процента. За нашите болни с радикална ТE е 16–19,6 процента. Това е в резултат от
разширяването на индикациите за радикални ТE.
 Интраоперативната и постоперативната смъртност са ниски.
 Усложненията след ТЕ са многобройни като почти всеки болен проявява 1 усложнение, а
40-50% имат голямо усложнение, налагащо диагностични и терапевтични процедури.
 Усложненията (ако се появят някакви) могат да бъдат лимитиращ фактор за живота след
ТE. Ние не можем да предскажем кой от болните ще има усложнения.
 Най-честите усложнения - уринарни, особено инфекции. Във втората група се наблюдава
значителна намаляване на усложненията спрямо първата.
 Болните с палиативни ТЕ имат сигнификантно по-висок морбидитет и по-ниска
преживяемост от радикалните.
 Ако няма животозастрашаващи усложнения, болният ще има полза от ТE, дори и от
палиативната ТE.
 Качеството на живот е приемливо и добро за тези болни, които са без усложнения.
 Всички автори докладват за понижавене на качеството на живот, което е по-изразено при
болните с тотални ТЕ. Нашите болни са се съгласили с намаленото качество на живот след ТЕ и са
приели живота с двете стоми.
 И при двете стратегии на лечение – ТE или палиативна операция – се извеждат стоми, но
при ТЕ се отстранява туморът.
Бъдещето на болните с ТЕ
Бъдещето на болните с ТЕ се определя главно от:
– Радикалността на извършената екзентерация – отстраняване на тумора с чисти резекционни
граници; осъществен клирънс на всички лимфни колектори; не се откриват данни за далечни
метастази.
– Наличието на усложнения – малки или големи.
– Данни за локален рецидив или далечна дисеминация.
Кой е идеалният болен с ТЕ ?
Идеалният случай, при който се очертава най-благоприятна прогноза за болния, е, когато:
1/ При ТЕ се отстранява централно разположен тазов карцином без дисеминация в
лимфните колектори или в далечни органи.
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2/ Извършена е била радикална ТЕ - с чисти резекционни граници.
3/ Няма данни за главни ранни или късни усложнения.
4/ Не са се развили рецидив или метастази след ТЕ.
Заключение
Тъй като ТЕ е единственият по-радикален метод за лечение на разпространения тазов
карцином, тя заема главното място в комплексната терапия.
Главните фактори, определящи бъдещето на болните с ТЕ, са видът на операцията радикални / палиативни ТE; следоперативните усложнения; рецидивите.
Постоперативният морбидитет зависи от вида на операцията и лимитира преживяемостта.
Уринарните инфекции са най-честото усложнение, което най-сигнификантно повлиява
прогнозата и бъдещето на болните с ТЕ.
Болните с палиативни ТЕ имат сигнификантно по-висок морбидитет и по-ниска
преживяемост от тези с радикална ТЕ.
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2.11 СЪВРЕМЕННО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ АНАЛНИ ФУСТУЛИ

Г. Иванов, В. Игнатов, Н. Колев, А. Тонев, Т. Кирилова, Д. Петров, Щерев, А. Златаров, М.
Хадживели, Д. Димов, Б. Андонов, К. Иванов
Първа клиника по хирургия, УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна
Катедра по обща и оперативна хирургия, Медицински университет – Варна
Аналната фистула представлява хронично заболяване на аналния канал. То може да
възникне спонтанно или при наличие на перианален абсцес. Целта на лечение е да се премахне
фистулата и да не се допуска рецидив на състоянието при съхраняване функционалността на
сфинктерния апарат. Неусложнените или ниски анални фистули могат да бъдат премахнати чрез
фистулотомия, като се наблюдават отлични резултати от лечението. Предизвикателство пред
хирурга представляват усложнението анални фистули, за които все още не е наложен „златен
стандарт― при лечението. През последните години се наблюдава въвеждането на различни
оперативни методи, чиято основна цел е запазването на сфинктерния апарат при минимална травма
за пациента. Съществуват 12 различни оперативни интервенции за лечение, като найразпространените процедури са: Endorectal advancement flap (EAF); Ligation of the intersphincteric
fistula tract (LIFT); Fibrin seаlatins and fistula plug; Fistula tract Laser closure (FiLAC); Adipose-derived
stem cells (ASC); Video-assisted anal fistula treatment (VAAFT). От изброените техники за лечението
на усложнените анални фистули все още не се откроява най-добрия метод за лечение, която да се
наложи като „Златен стандарт―. Целта на това проучване е да презентира съвременното лечение
при анални фистули и резултатите от приложението им.
CURRENT TREATMENT FOR ANAL FISTULA
G. Ivanov, V. Ignatov, N. Kolev, A. Tonev, T. Kirilova, D. Petrov, Shterev, A. Zlatarov, M. Hadzhveli, D.
Dimov, B. Andonov, K. Ivanov
First Clinic of Surgery, St. Marina University Hospital – Varna,
Department of General and Operative Surgery, Medical University – Varna
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Anal fistula is a chronic anal canal disorder. It may occur spontaneously or in the presence of a
perianal abscess. The purpose of her treatment is to remove the fistula without recurrence of the condition.
An important principle in its treatment is to preserve the functionality of the sphincter. Uncomplicated or
low anal fistulae can be removed by fistulotomy, with excellent treatment outcomes. The challenge of the
surgeon is complicated anal fistulas, for which no "gold standard" has yet been imposed in their treatment.
In recent years, various surgical interventions have been observed, with the main goal of maintaining the
sphincter with minimal trauma to the patient. There are 12 different surgical interventions for treatment,
and the most common procedures are: Endorectal advancement flap (EAF); Ligation of the intersphincteric
fistula tract (LIFT); Fibrin selatins and fistula plug; Fistula tract Laser closure (FiLAC); Adipose-derived
stem cells (ASC); Video-assisted anal fistula treatment (VAAFT). From this techniques for treatment of
complicated anal fistulas still not yet stands out the best method of treatment which to be established as the
"Gold Standard". The aim of this study is to present newest treatment for anal fistulas and the applying of
new technologies.
ВЪВЕДЕНИЕ: Аналните фистули са едно от най-честите аноректални заболявания с
честота 8.6-10/100000 годишно с вариации в различните страни от Европейския съюз [1] [2].
Историческата медицинска литература представя значителните предизвикателства в лечението на
фистулите от 400 г. пр.н.е., когато Хипократ описва фистулотомия и използването на набор от
конски косми [3]. Хирургията остава дефинитивния терапевтичен подход, въпреки че може да е
сериозно предизвикателство за хирурга. Сложността на аналната фистула обяснява наличието на
различни хирургични техники описани в литаратурата [4]. Всички тези техники са разработени по
същите фундаментални приниципи на лечение включващи внимателна идентификация на
анатомията на фистулния ход, адекватен дренаж и обединяване на фистулните ходове, внимателно
затваряне на вътрешния отвор, избягване на напрежение, исхемия, некрози и абсцедиране в
областта [5]. Описани са няколко сфинктерсъхраняващи техники като алтернативен подход в
лечението на аналните фистули: Advancement Flap Procedures (AFP), Fibrin Glue Sealants (FGS),
Anal Collagen Plugs (ACP) и Ligation of Intersphincteric Fistula Tract procedures (LIFT).
Първоначалните доклади за тези техники показват отлични резултати. Въпреки това по-скорошни
проучвания не показват позитивни ранни резултати. Настоящето проучване е предназначено да
оцени възприемането и използването както и успеваемостта на изброените по-горе техники въз
основа на тяхната еволюция във времето.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ: Направихме проучване на данните в Pubmed на всички
проучвания и доклади за лечението на аналните фистули от 1990 до 2017 година. Използвани
термини в търсенето бяха: Advancement Flap Procedures (AFP), Fibrin Glue Sealants (FGS), Anal
Collagen Plugs (ACP) and Ligation of Intersphincteric Fistula Tract procedures (LIFT). Използвахме
следните параметри за събиране на данни: първият автор, годината на публикуване,
характеристиките на популацията на проучването, дизайнът на проучването, общият брой
пациенти и общият брой операции, извършени във всяко проучване, резелтатните в успех на
процедурите - AFP, FGS, ACP, LIFT. Проучихме следните резултати от всички доклади: Процент
на успеваемост (скорост на възстановяване, определена от главните автори на всяко проучване) и
степен на приложение (брой пациенти, претърпели специфична процедура във всяко проучване) на
процедурите AFP, FGS, ACP и LIFT.
Анализ на проучванията докладващи резултатите от AFP
Разгледани са 40 проучвания с общ брой пациенти 2333. Успеваемостта при AFP варира
между 20% до 100%. Успеваемостта и прилагаемостта на AFP показват спад с времето, както е
показано на Фигура 1А, Б, В. Броят на пациентите включени във всяко проучванене не повлия на
успеваемостта (р=0.087). Въпреки това, времето за всяко проучване(р=0.01) и годините изминали
от първото проучване(р=0.027) са статистически значими.
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Анализ на проучванията докладващи резултатите от FGS
Разгледани са 31 проучвание, в които са включени 871 пациенти. Успеваемостта при
пациентите с FGS варира от 0% до 86%. Успеваемостта на FGS показва тенденция за спад във
времето. (фиг. 2А) Въпреки това прилагаемостта се запазва (фиг. 2Б) . Продължителността на
изследването е единствената значима променлива (р=0.02) отразявайки се на успеваемостта на
FGS
Анализ на проучванията докладващи резултатите от LIFT
Общо 759 пациента включени в 19 проучвания с LIFT. Успеваемост варираща от 51% до
94%. Фигура 3А, Б, В показват, че дори прилагането да се увеличава с времето успеваемостта
остава една и съща с времето. Продължителността на проучванията и времето преминало от
първото проучване не са статистически значими за успеваемостта на LIFT.
Анализ на проучванията докладващи резултатите от ACP
Общо 1641 пациенти включение в 43 проучвания. Успеваемостта варира от 14% до 100% с
тенденция на спад във времето както е показано на фиг. 4А, Б и С. Времетраенето на проучванията,
проучените пациенти и времето от първото проучване са статистически значими.
ДИСКУСИЯ
AFP техниката е базирана на три основни принципа: правилна анатомична идентификация
на фистулния ход, адекватен дренаж, обединяване на фистулните ходове и затваряне на вътрешния
отвор. В литературата се съобщават разнообразни резултати след приложенитето на тази техника.
Soltani and Kaiser докладват успеваемост при 81% от пациентите с криптогландуларни фистули и
64% успеваемост при анални фистули при болест на Крон. При 0% до 35% е наблюдавания рейт на
пациентите с инконтиненция с общ среден процент от 13.3% за криптогландуларни фистули и 9.4%
при пациентите с фистули на базата на болест на Крон [6]. Ortiz и сътрудници съпоставят AFP и
ACP при лечението на криптогландуларните фистули. След една година се установяват рецидиви
при 80% от пациентите (12/15) лекувани с ACP сравнено с 12.5% при пациентите (2/16) лекувани с
AFP [7]. В едно двойно сляпо мултицентрично рандомизирано проучване на van Koperen и
сътрудници, наблюдаваната честота на рецидиви е 71% (н=22) в групата на ACP и 52% (н=15) в
групата на пациентите претърпели AFP процедура [8]. Не се установява статистически значима
разлика по отношение на постоперативна болка, пред- и постоперативна степен на инконтиненция
и качество на живот. Muhlman и сътрудници демонстрират че изборът на типа на оперативната
интервенция ACP или AFP не води до промяна лошата степен на зарастване при около една трета
от пациентите във всяка група [9]. Прави впечатление, лошите резултати в Азия, Австралия и
Северна Америка, в сравнение с наблюдаваните резултати в Европа. Докладваната честота на
нарушена континенция след AFP варира между 8 и 35 процента. Предполага се, че използването на
влакна от вътрешния анален сфинктер, което е необходимо за да се осигури здравина на флапа,
допринася за нарушаване на континенцията [10].
Техниката на лечение с фибриново лепило на перианалните фистули се счита за проста,
безопасна и безболезнена. Поради това, в миналото този метод е бил много популярен, но в
последните години се докладват лоши дългосрочни резултати [11-13]. Abel and Hjortrup публикуват
първите доклади в началото на 90-те години [14, 15]. Те съобщават 60% и 52% успеваемост и
подчертават значението на кюретажа, за да се отстрани всичката гранулационна тъкан. В
литературата са докладвани различни фибринови лепила. Проучване на Park и сътрудници не
показва значими разлики в групата от 43 пациенти, лекувани с тъканно фибриново лепило в
сравнение с тези лкувани с автоложно фибриново лепило [16]. Basillari и сътрудници показват
положителни резултати при 71,4% само с едно третиране и 90,2% след повече от третиране на
фистулата,
използвайки
цианоакрилатно
лепило
(N-бутил-2-цианоакрилат
и
метакрилоксисулфолан). През 1998 г. Tisseel докладва успех от 33% -74% [17-19]. Beriplast (Aventis
Behring, Sussex, Великобритания) има успешни резултати в 63% до 74% [15, 20]. В литературата
има само две рандомизирани контролирани проучвания, сравняващи конвенционалното
хирургично лечение срещу FGS, където степента на зарастване е по-висока в първата група (р =
0,68), а степента на инконтиненция е много ниска в групата на FGS (p = 0,08) , Освен това,
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използването на FGS в комбинация с интраадхезивни антибиотици не подобрява скоростта на
заздравяване (p = 0.65) [21]. Haim съобщава, че краткосрочният успех на FGS при лечението на
криптогенни фистули е предсказуем за дългосрочно излекуване, но една четвърт от лекуваните в
краткосрочен план има вероятност да развият повтарящи се симптоми впоследствие [22]. Данните
показват, че фибриновото лепило не винаги действа, защото или изпада, след като се съсирва, или е
вероятно е неподходящ биоматериал за лечение на фистули. Успеваемостта фибриново лепило
показва влошаване във времето във всичките три анализирани географски региона: Европа,
Северна Америка.
Rojanasakul [23] от Тайланд съобщава за успех от 94,4% за процедурата LIFT през 2007 г.
Aboulian съобщава за първично зарастване при 69% [24] а проучване на Shanwani 82% [25] и Bleier
57% [26]. Едно от основните предимства на процедурата LIFT е запазването на сфинкерния
механизъм и ниските нива на инконтиненция. Въпреки това, истинското сравнение и предимство
на процедурата LIFT може да не са ясни, докато не се извършат по-големи проспективни
рандомизирани проучвания. Честотата на приложение на метода се е увеличила като цяло.
ACP показва степен на успех, вариращ от 14% до 100% в различни проучвания. ACP е
безопасен метод е показващ нисък процент на заболеваемост и няма нарушаване на сфинктерния
апарат. Външният отвор може да бъде оставен отворен, за да се осигури дрениране на
възпалителния ексудат. Ниският риск от миграция на плъга се дължи на платформата, която
улеснява прикрепването му към вътрешния отвор. Порестата му структура улеснява дренажа, като
по този начин намалява риска от образуване на абсцес. Изследванията, публикувани досега, обаче
са само кохортни проучвания и главно ретроспективни случаи. Процентът на разместване на плъга
варира от 4-41%. При пациенти с множество фистулни канали обикновено има един вътрешен
отвор и множество външни отвори. Затова плъгът се поставя в най-дългият фистулен отвор [27].
Успех в лечението с този метод е постигнат средно в 56%, като варира между 15% -85%, като се
използва Biodesign® Surgisis® със средно проследяване от 211 дни (диапазон: 30-730 дни ) [27-34].
Позитивните резултати при всички процедури са вариабилни. Няма еднозначност в периода на
проследяване при отделните методи. Изследваната популация в различните проучванията включва
пациенти с прости или комплекси фистули, първични или вторични фистули, транссфинктерни или
ректовагинални фистули, фистули с криптогландуларен произход или такива при болест на Крон.
.В допълнение се наблюдава значителна хетерогенност с липса на методология в проучванията
относно подготовката на червото за оперативна интервенция, следоперативно приложение на
антибиотици, и грижа за оперативната рана както и нива на физическа активност. Тези недостатъци
правят сравненията на резултатите трудни и поставят ключов въпрос относно селекцията на
пациентите: кой реално има полза от всяка техника?
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Необходимо да се постигне консенсус, като се определят видовете
фистули, хомогенноста на изследваните групи, време на излекуване, инконтиненция,
продължително проследяване и честота на рецидивиране след операцията. Необходимо е да се
извърши рандомизирано контролирано проучване, сравняващо фистулотомията, фистулектомията
AFP FGS, LIFT и ACP с еднаква структура на резултатите от проучването, ще бъде полезно за
сравняване на техниките, за да се даде възможност за вземане на решение за най-подходящото
лечение.
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2.12 РОЛЯ НА 18F-FDG PET/CT ПРИ РЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ

Б. Чаушев1, В. Игнатов2, Н. Колев2, Д. Петров2, Щ. Щерев2, А. Златаров2, Т. Кирилова2, Г. Иванов2,
Д. Димов2, А. Тонев2, Г. Валентинов2, К. Иванов2
1 - Клиника по Нуклеарна медицина и метаболитна терапия, УМБАЛ „Св. Марина“ – гр. Варна
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Колоректалния карцином (КРК) е третото по честота онкологично заболяване и четвъртата
водеща причина за смърт в световен мащаб. КРК е второто по-честота на разпространение
заболяване при мъжете след рака на белия дроб, а при жените след рака на млечната жлеза.
Приблизително 30% от случаите на колоректален карцином се установяват в сигмата, 25% в
ректума и 25% в цекум и колон асценденс. Позитронноемисионната томография с компютърна
томография (ПЕТ/КТ) е хибридна изобразяваща техника, която комбинира компютърната
томография и позитронноемисионната томография.
Методът осигурява анатомична (КТ) и функционална информация (ПЕТ), използваща найчесто глюкозен аналог 2-[18F] fluoro-2-deoxy D-glucose (FDG) и визуализира метаболитните
изменения в туморните клетки. Въвеждането на 18F-FDG ПET/КT в лечебно-диагностичният
алгоритъм при пациенти с карцином на ректума променя избора на лечение, редуцира
безуспешните операции и подобрява изхода от болестта. Посредством 18F-FDG ПЕТ/КТ могат ясно
да бъдат дефинирани границите на метаболитно активен тумор и да бъде планирано лъчелечение.
Основна насока в приложение на ПЕТ/КТ е в предоперативното стадиране на пациенти с карцином
на ректума за установяване на рецидив при високи стойности на карциоембрионалния антиген
(СЕА) и оценка на резидуална туморна маса след проведено лечение.
Методът е със значително по-висока сензитивност и специфичност спрямо компютърната
томография и магнитно резонансната томография. 18F-FDG ПЕТ/КТ е надежден метод за
стадиране, рестадиране и оценка ефекта от проведено лечение и променя лечебния алгоритъм на
пациентите с карцином на ректума.
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ROLE OF 18F-FDG PET / CT IN RECTAL CARCINOM
B. Chaushev1, V. Ignatov2, N. Kolev2, D. Petrov2, S. Shterev2, A. Zlatarov2, T. Kirilova2, G. Ivanov2, D.
Dimov2, A. Tonev2, G. Valentinov2, K. Ivanov2
1 - Clinic of Nuclear Medicine and Metabolic Therapy, University hospital ―S
t. Marina‖- Varna
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Colorectal carcinoma (CRC) is the third most common oncological disease and the fourth leading
cause of death worldwide. CRC is the second most prevalent disease in men after lung cancer and in
women after breast cancer. Approximately 30% of cases of colorectal cancer occur in the sigma, 25% in
the rectum, and 25% in the cecum and colon ascendens. Positron emission tomography with computed
tomography (PET / CT) imaging is a hybrid technique that combines computed tomography and positron
emission tomography.
The method provides anatomical (CT) and functional information (PET) using the most common
glucose analogue of 2- [18F] fluoro-2-deoxy D-glucose (FDG) and visualizes metabolic changes in tumor
cells. The introduction of 18F-FDG PET / CT in the treatment-diagnostic algorithm in patients with rectal
carcinoma changes the choice of treatment, reduces unsuccessful operations and improves the outcome of
the disease. By 18F-FDG PET / CT can be clearly defined boundaries of metabolically active tumor, and
be scheduled radiotherapy. The main guideline in PET / CT is in preoperative staging of patients with
rectal carcinoma to detect relapse at high CAB values and to assess residual tumor mass after treatment.
The method has significantly higher sensitivity and specificity than computed tomography and
magnetic resonance tomography. 18F-FDG PET / CT is a reliable method for staging, restoring and
evaluating the effect of treatment and changing the healing algorithm of patients with rectal carcinoma.
ВЪВЕДЕНИЕ
Колоректалния карцином (КРК) е третото по честота онкологично заболяване и четвъртата водеща
причина за смърт в световен мащаб. КРК е второто по-честота на разпространение заболяване при
мъжете след рака на белия дроб, а при жените след рака на млечната жлеза и карцинома на белия
дроб.(1) Приблизително 30% от случаите на колоректален карцином се установяват в сигмата, 25%
в ректума и 25% в цекум и колон асценденс.(2) Точното стадиране е от изключително значение за
прогнозата и избора на терапевтично поведение при всеки един пациент.(3) Най-важните фактори
свързани с предоперативното стадиране при КРК включват – определяне на степента на инвазия на
тумора в чревната стена, наличие или отсъствие на метастатични лезии в регионалните лимфни
възли, ангажиране на органи по съседство и наличие на далечни метастази. Всички тези фактори са
определящи при избора на терапевтично поведение – локална ексцизия, радикална операция,
неоадюватна или адювантна химиотерапия, лъчелечение или насочване на пациента за палиетивни
грижи.(4-6)
Стадиране на ректален карцином
Стадирането на ректалния карцином включва мултимодален подход от конвенционални образни
изследвания – Ендоректална ехография (ЕРЕ), Компютърна Томография (КТ) и Магнитно
Резонансна Томография (МРТ). (7)
При определяне на Т – стадия при ректален карцином точността на ЕРЕ за определяне на локалната
туморна инвазия варира от 80 – 95%. Основен недостатък е надценяване на T2, тъй като не може да
се прецени дали неравните външни очертания на ректалната стена се дължат на перитуморно
възпаление или на трансмурална туморна инфилтрация. От друга страна, невъзможността да се
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открие микроскопска малигнена инфилтрация може да доведе до подценяване на стадия. При
опредяляне на N – стадия точността на методът варира от 60% дo 83% (8)
Значението на КТ изследване за откриване на колоректален карцином (КРК) е малко. Точността за
предоперативно локално стадиране варира между 48% и 77%.
При определяне на N – стадия точността за откриване на уголемени лимфни възли е над 80%.
Поради невъзможност за разграничаване на тумор-ангажирани от неангажирани уголемени лимфни
възли поради значим процент на метастази в лимфни възли с размер > 10 mm точността не
надвишава 77%. (9)
КТ има високи диагностични възможности при диагностиката на белодробни и чернодробни
метастази от ректален карцином.
МРТ я е рутинен метод за изследване на болести на малкия таз като по-високото магнитно поле
осигурява по-висока пространствена и тъканна разделителна способност на метода. За целите на
диагностика и локално стадиране на ректалния карцином може да се приложи магнитнорезонансна
колонография (МРК). С високата си тъканна разделителна способност методът позволява детайлна
морфологична оценка – наличие на туморна формация, размери, отношения към стената на червото
и мезоректалната фасция, отношения към околните структури, усложнения, регионални лимфни
възли. Според редица проучвания чувствителността и специфичността на МРК за установяване на
ректален карцином варират от 87-91% и 100% респективно.
Точността на МРТ в предоперативно установяване на лимфни възли варира между 70 – 87%. МРТ
има висока чувствителност 100% при диагностика на чернодробни метастази с размери над 10.0 мм
и 90% при метастази с размери под 10.0 мм.(10)
18F-FDG PET/CT (Позитронно Емисионна Томография с Компютърна Томография.
Позитронноемисионната томография с компютърна томография (ПЕТ/КТ) е хибридна
изобразяваща техника, която комбинира компютърната томография и позитронноемисионната
томография. Методът осигурява анатомична (КТ) и функционална информация (ПЕТ), използваща
най-често глюкозен аналог 2-[18F] fluoro-2-deoxy D-glucose (FDG) и визуализира метаболитните
изменения в туморните клетки. Въвеждането на 18F-FDG ПET/КT в лечебно-диагностичният
алгоритъм при пациенти с карцином на ректума променя избора на лечение, редуцира
безуспешните операции и подобрява изхода от болестта. Посредством 18F-FDG ПЕТ/КТ могат ясно
да бъдат дефинирани границите на метаболитно активен тумор и да бъде планирано лъчелечение.
Най-голямата трудност при провеждане на 18F-FDG ПЕТ/КТ при пациенти с колоректален
карцином е наличието на физиологична активност в гастроинтестиналния тракт. Към момента не е
напълно изяснена причината за повишеното натрупване на радионуклида 18F-FDG в червата.
Според някои автори разликите в хистологията на чревните жлези в колон асценденс, колон
десценденс, ректума и тънките черва може да бъде причина за разликата в регионалното
натрупването на 18F-FDG и промяна в количествения маркер за оценка степента на натрупване на
радионуклида (SUV). Мускулната активност с перисталтиката може да бъде още една причина за
повишена активност в колона.(11)
Начално стадиране с 18F-FDG PET/CT при ректален карцином.
При начално стадиране провеждането на целотелесна 18F-FDG PET/CT установява в 95-100%
интралуменната локализация на първичната туморна формация в ректума, както и едновременното
с това открива далечни метастатични лезии. Фалшиво негативни образи могат да се установяват
при муцинозните тумори и тубуловилозните аденоми.(12,13) Ангажирането на лимфните възли при
ректален карцином е от голямо значение при определяне прогнозата на заболяването.
Метаболитните промени често предхождат морфологичните промени позволяващи натрупването
на 18F-FDG в лимфните възли с нормални размери.При определяне на N – стадия 18F-FDG PET/CT
има чувствителност от 29 – 37 % и специфичност над 87%.(12,14)
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Фиг.1 Стадиране при ректален карцином с 18F-FDG PET/CT

Инцидентно установяване на колоректален карцином
Физиологичното натрупване на 18F- FDG в червата е вариабилно и непредсказуемо, но обикновено
е дифузно и сегментно без да се установяват морфологични промени на КТ образа, който е
съставна част от РЕТ/СТ изследването. Фокално повишеното натрупване на радионуклида FDG в
колона се среща при 2 – 3% от преминаващите РЕТ/СТ изследване, от тях 40 – 60% се представят с
аденоматозен полип и такива в ранен стадий на КРК изискващи по нататъшно уточняване с
колоноскопия.(15,16) Въпреки, че 18F-FDG има висока точност приблизително 90% при детекцията
на полипи с големина > 13.0 мм, но неговата чувствителност при детекцията на малки полипи е помалка от 24% и го прави неподходящ за скрининг и прекурсор на малигненост в колона.(17)
Детекция на рецидив при ректалния карцином
Прблизително при 30% от пациентите претърпяли оперативна интервенция по повод ректален
карцином се очаква рецидив в първите две години от заболяването, както и повишение на
стойностите на карциоембрионалният антиген (СЕА) като ранен индикатор за рецидив при
приблизително 60% от пациентите.(18) При пациенти с повишени стойности на СЕА и негативни
или неясни образи от конвенционални изследвания, 18F-FDG PET/CT има чувствителност 67 – 75%
при установяване на рецидив. (19) 18F-FDG PET/CT има висока негативна предиктивност от 95 –
100% в тази ситуация.(19,20) Провеждането на 18F-FDG PET/CT трябва да се обсъжда при всички
пациенти със съмнение за рецидив с високи стойности на СЕА и неубедителни данни от
конвенционални изследвания за потвържване на точната локализация и избор на последващи
изследвания и лечение.
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Фиг.2 18F-FDG PET/CT при локален рецидив на ректален карцином с метастази в бял дроб, черен дроб и
кости

238

Фиг.3 18F-FDG PET/CT при рецидив на ректален карцином с повишени стойности на СЕА

Оценка на пресакрални маси след проведена терапия
Повечето пациенти развиват фиброзни маси в пресакралното пространство след проведена
оперативна интервенция или лъчелечение при ректален карцином вследствие на което е трудно
разграничаването на локален рецидив от доброкачествени изменения от проведени конвиционални
образни изследвания. При тези пациенти се очаква локален рецидив в 20 – 30% от случаите три
години след проведена оперативна интервенция.(21) При предполагаем локален рецидив 18F-FDG
PET/CT може да разграничи доброкачествена от малигнена пресакрална маса с чуствителност 100
% и специфичност 96 % с въздействие върху клиничното лечение при 47 % от пациентите.(21)
Понякога се установява фалшиво позитивно натрупване на 18F-FDG PET/CT вследствие на
възпаление или инфекция предизвикани от усложнение при проведено хирургичното лечение.
Оценка на терапевтичният отговор
Ограничението на конвенционалните морфологични образни изследвания в оценката на
терапевтичният отговор при проведена неоадювантна, адювантна или палиетивна терапия е добре
познато.(22) Приложението на 18F-FDG PET/CT дава възможност за предикция на терапевтичния
отговор посредством редукция на метаболитната активност в тумора и неговите метастази.(23,24)
Заключение
Приложението на 18F-FDG PET/CT при пациенти с ректален карцином подобрява стадирането ,
рестадирането, детекция на ранен рецидив при повишени стойности на СЕА и неубедителни данни
от конвенционални образни изследвания, както и пост терапевтичната оценка на пресакрални маси
и далечни метастатични лезии.
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2.13 РОЛЯ НА ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕТО ПРИ КОМБИНИРАН ПОДХОД НА
ЛЕЧЕНИЕ НА РЕКТАЛЕН РАК – СОБСТВЕН ОПИТ

Енчева, Е. 1, Радева Т.1, Н. Колев2, В. Игнатов2, Д. Петров2, Щ. Щерев2, А. Златаров2, Т. Кирилова2,
Г. Иванов2, Д. Димов2, А. Тонев2, Г. Валентинов2, К. Иванов2
1. Клиника по лъчелечение, УМБАЛ "Света Марина" Варна, МУ Варна
2. Първа клиника по хирургия, УМБАЛ "Света Марина" Варна, МУ Варна
Цел: Неоадювантното лъчелечение, съчетано с химиотерапия (НЛХЛ), последвано от операция
след 6-8 седмици е стандартно лечение при пациенти с локално авансирал карцином на ректум
(ЛАРК). Използването на съвременните техники на облъчване води до намаляване на страничните
реакции и подобряване на лечебните разултати. Целта е да се проучи ролята на неодювантното
ЛХЛ при пациенти с ЛАРК.
Методи и материали: Включени са 23 пациента с ЛАРК, които в периода 07.2015 -09.2016 са
провели НЛХЛ в Клиника по лъчелечение, УМБАЛ "Света Марина" Варна. Туморите са стадирани
с ПЕТ/КТ, ЯМР, КТ, ендоректална ехография и ФКС. Мишенните обеми са дефинирани на базата
на наслагване на образите от МРТ, ПЕТ/КТ и КТ с планиращия КТ. Техниката на облъчване е
обемно ротационно модулирано лъчелечение VMAT, под ръководството на образно ръководено
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лъчелечение IGRT с реализиран ООД 50,4 Gy. Приложената химиотерапия по време на
лъчелечението е перорален капецитабин. Ефектът на проведеното НЛХЛ е оценено 4-6 седмици
след приключването му чрез ФКС и ЯМР и КТ при ново дефиниране на TNM стадия.
Резултати: Не са наблюдавани странични реакции над степен 2 по време на провеждането на
НЛХЛ, в комбинация със съвременните прецизни техники на облъчване. При 15 от проучените
пациенти се установи снижаване на TNM стадия. При 4 от пациентите туморът персистира без
промяна в TNM стадия. При 2 от пациентите се установява пълен паталогичен отговор на
проведеното лечение, доказано хистологично чрез биопсия. При 2 пациент се установява
прогресия.
Изводи: Комбинирането на различните образни методи за прецизно контуриране на мишения
обеми и прилагане на техники VMAT и IGRT, при НЛХЛ при ЛАКР, постига отлични лечебни
резултати при минимална токсичност.
Ключови думи: Локално авансирал ректален карцином, неоадювантно лъчелечение, образни
методи, контуриране мишенни обеми, техники на облъчване

The role of Radiotherapy in the combined treatment approach in rectal cancer -own
experience
Encheva, E. 1, Radeva T.1, N. Kolev2, V. Ignatov2, D. Petrov2, Z. Shterev2, A. Zlatarov2, T. Kirilova2, G.
Ivanov2, D.Dimov2, A.Tonev2, G.Valentinov2 , K. Ivanov2
1. Radiotherapy Department, University Hospital St. Marina, Varna, Medical University of Varna
2. First Clinic of Surgery, University Hospital St. Marina, Varna, Medical University of Varna
Аim: Neoadjuvant radiotherapy, combined with chemotherapy and followed by surgery is the standard
treatment approach for patients with locally advanced rectal cancer (LARC). Мodern radiotherapy
techniques leads to reduction of side effects and the improvement of the treatment results. The aim of the
study is to investigate the role of neoadjuvant chemoradiation in patients with LARC.
Methods: The study included 23 patients with LARC treated with neoadjuvant chemoradiation at
Radiotherapy Department, University Hospital "St. Marina" Varna between 07.2015 and 09.2016.
PET/CT, MRI, CT, endorectal ultra sound and Fiber-colonoscopy were used for tumor staging. For
accurate target volume delineation a fusion between planning CT and PET/CT and MRI was performed.
The patients were irradiated with Volumetric modulated arc therapy (VMAT), in combination with Image
guided radiotherapy (IGRT) to a total irradiation dose of 50,4 Gy. The chemotherapy applied during
radiotherapy is oral capecitabine. The tumors were restaged in 4-6 weeks after treatment with MRI, CT,
Fiber-colonoscopy.
Results: No side effects above Grade 2 were observed when neoadjuvant chemoradiation was applied in
combination with modern precise radiotherapy techniques. In 15 patients down staging of the tumor was
observed. In 4 patients, the tumor persisted without any change in the TNM stage A complete pathological
response was seen in 2 patients histologically proven by biopsy. Tumor progression was observed in 2
patients.
Conclusions: Combining different imaging methods for precise target volumes contouring and using
VMAT and IGRT irradiation techniques for neoadjuvant chemoradiation in patients with LARC achieves
excellent treatment results with minimal toxicity.
Key words: Locally advanced rectal carcinoma, neoadjuvant radiotherapy, imaging methods, contouring
target volumes, irradiation techniques
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Въведение
Колоректаният карцином е един от най- разпространените тумори в световен мащаб. За 2012г. са
регистрирани 1,4 мил. нови слуачая (1). Региони с висока честота са Северна Америка, Европа и
Австралия (2). За България през 2011г. са регистрирани 2528 нови случаи с карцином на дебелото
черво (3). Неоадювантното лъчелечение, съчетано с химиотерапия (НЛХЛ), последвано от
операция след 6-8 седмици е стандартно лечение при пациенти с локално авансирал ректален
карцином (ЛАРК). Използването на съвременните техники на облъчване води до намаляване на
страничните реакции и подобряване на лечебните разултати. Предоперативното лъчелечение
съчетано с химиотерапия (ХТ) подобрява локорегионалния контрол, дава възможност за
осъществяване на сфинктер – съхраняваща операция, подобрява общата преживяемост, снижава
локалните рецидиви, улеснява извършването на R0 резекция (4). Техниките, които се използват при
лъчелечение на ЛАРК са: модулирано по интензитет лъчелечение (Intensity modulated radiotherapyIMRT), образно ръководено лъчелечечение (image guided radiotherapy-IGRT). IMRT е съвременна
техника, при която дозата следва конформално зададения контур. VMAT (volumetric modulated arc
therapy-VMAT) е усъвършенстваната разновидност на IMRT, при която имаме непрекъснато
изменящо се по интензитет конформално разпределение на дозата при непрекъсната ротация на
гентрито. Това позволява реализиране на максималната доза в тумора и свеждане до минимум
дозата, получена от околните здрави тъкани (тънки черва, пикочен мехур, главички на фемурите) за
по- кратко време, сравнено с това при IMRT. Освен това продължителното време на реализиране на
дозата за една фракция при IMRT е предпоставка за понижаване на прецизността на облъчването,
поради възможност за движение на органите и пациента. Както ректумът, така и мезоректумът са
подвижни структури и използването на образно ръководено лъчелечение е задължително (IGRT) (5,
6). Чрез IGRT се добиват триизмерни образи в процедурното помещение, посредством компютърно
томографско устройство, прикрепено към линейния ускорител, които образи се съпоставят с
изходните образи от локализационната КТ, използвана за дефиниране на мишенните обеми и
изработване плана на облъчване. Това позволява ежедневна визуализация на тумора на машината,
позволявани проследяване на промени в неговата големина и разположение, и гарантира точно
реализиране на облъчването само в мишенните обеми.
Цел на настоящата работа е да се проучи ролята на съвременните техники на облъчване при
23 пациенти с ЛАРК, провели НЛХЛ в клиника по лъчелечение на УМБАЛ ‗‘Света Марина‘‘
Варна.
Материали и методи
Характеристика на пациентите: Включени са 23 пациента с ЛАРК. Всички са на възраст
> 18г., с хистологично верифициран аденокарцином на ректума, G1-2. Стадият по TNM е
определен чрез МРТ, КТ, ПЕТ/КТ, ФКС, ЕРЕ: Т2-4, N0-2, M0. Всички пациенти са лекувани в
УМБАЛ "Света Марина" Варна в периода 07.2015-09.2016г. Приложено е предоперативно
лъчелечение, съчетано с химиотерапия ( капецитабин 825мг/м2).
Лечение: На онкологична мултидисциплинарна комисия, при всички пациенти, е взето
решение за провеждане на предоперативно лъчелечение съчетано с химиотерапия. При постъпване
в клиниката е изготвена локализационна КТ по протокол: всички пациенти преди КТ симулацията
и след изпразване на пикочния мехур изпиват 500мл. вода за 10 мин. След 45 мин пациентът ляга
на масата на КТ в позиция на облъчване и се провежда компютърна томография. Цели се както
възпроизводимост в позицията на пациента, така и в напълнеността на пикочния мехур, т.е
възпроизводимост на геометрията в малкия таз. На база локализационната КТ се контурират
мишенните обеми. Образите от локализационната КТ и предварително проведените МРТ и ПЕТ/КТ
се регистрират в планиращата система към линейните ускорители и се получава т.нар хибриден
образ. Регистрацията представлява наслагване на еднакви анатомични точки от различни
изображения. Хибридният образ спомага за по-добро разграничаване на първичния тумор и
ангажираните лимфни възли. Контурират се мишенните обеми: същински туморен обем (GTV-
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gross tumor volume), клиничен мишенен обем (CTV-clinical target volume), планиран мишенен обем
(PTV-planning target volume). Лъчелечението на пациентите се извършва на два етапа за два
клинични мишенни обема. Реализират се 28 фракции по 1,8Gy дневна фракция до обща огнищна
доза (ООД) 50,4Gy. При първия етап мишенният обем включва ректума с регионалния лимфен
басейн и в него се реализира ООД 45Gy. На втория етап в мишенният обем се включват-първичния
тумор (GTV) с осигурителна зона 2см и ангажираните лимфни възли, които получават 5,4Gy или
сумарно с първи етап ООД 50,4Gy. Контурират се органи в риск тънки черва, пикочен мехур и
главичките на феморите. Изработват се двана плана на облъчване с най-усъвършенстваната
техниката на облъчване обемно модулирано ротационно лъчелечение VMAT. По време на курса
лъчелечение ежедневно, на линейния ускорител преди всяка фракция на облъчването, се извършва
верификация (IGRT) на позицията на пациента и позицията на тумора чрез компютърен томограф с
конусовиден сноп (CBCT-cone beam CT). Съпътстващата ХТ е под формата на орален капецитабин
(825мг/м2) приложен сутрин и вечер в дните на облъчване.
Резултати: Всички 23 пациенти проведоха перкутанно лъчелечение на 2 етапа в пълен обем
до ООД 50,4Gy с техника на облъчване VMAT под ръководството на образно ръководено
лъчелечение (IGRT). При всички 23 пациенти лъчелечението се съчета с ХТ с реализиране на
пълната предписана доза ХТ. Не са наблюдаваха странични реакции над степен 2 по време на
провеждането на НЛХЛ, в комбинация със съвременните прецизни техники на облъчване. Ефектът
на проведеното НЛХЛ е оценено 4-6 седмици чрез ФКС и ЯМР и КТ при ново дефиниране на TNM
стадия.
При 15 (65%) от проучените пациенти се установи снижаване на TNM стадия. При 4 (17%)
от пациентите туморът персистира без промяна в TNM стадия. При 2 (8,7%) от пациентите се
установи пълен паталогичен отговор на проведеното лечение, доказано хистологично чрез биопсия.
При 2 (8,7%) пациента се установи прогресия (белодробни и чернодробни метастази).
Дискусия
В Европа няколко рандомизирани проучвания сравняват самостоятелното хирургично
лечение с предоперативно лъчелечение, последвано от операция. Установява се значителна
редукция на локалните рецидиви с 50%-60% при прилагане на предоперативно лъчелечение.
Вследствие на това предоперативното лъчелечение се препоръчва като рутинна терапия в много
европейски страни (7). Предимствата на предоперативното лъчелечение са свързани както със
степента на отговор на тумора, така и със степента на токсичност на околните здрави тъкани.
Намаляването на обема на тумора е свързано с възможност за извършване на сфинктер
съхраняваща операция и възможност за извършване на R0 резекция. Лъчелечение на област, която
не е хирургично обработена е свързано с по- добра оксигенация на тъканите и съответно по- висока
лъчечувствителност (8). Туморните обеми, които се дефинират при предоперативно лъчелечение са
по- малки в сравнение с тези при следоперативното лъчелечение. NCCN (National Comprehensive
Cancer Network 2018) препоръчва прилагането на съчетано предоперативно лъчелечение
(капецитабин/инфузия 5-FU) при ЛАРК (9). МРТ се препоръчва като метод на избор за правилно
стадиране на пациентите и селектиране. Ендоректалната ехография е най- подходящ метод за
стадиране на ранните тумори. Проучване доказва,че точността на TNM стадирането се повишава
при едновременно използване на двата образни метода (10). Двата метода са комбинирани и при
стадиране на пациентите в представената в настоящото проучване група. Три рандомизирани
проучвания доказват, че най- добър локален контрол се постига при комбиниран подходпредоперативно лъчелечение съчетано с химиотерапия (11).
Капецитабин- перорален флуоропиримидин, е цитостатик, алтернатива на инфузиятас 5-FU.
Фаза II проучване разглежда 98 пациента с ЛАКР, всички по време на лъчелечението приемат 2
пъти дневно капецитабин (825 мг/м2 дневна доза). Приложено е облъване до ООД= 50,4Gy.
Клиничният отговор е 61%. R0 резекция е извършена при 89% от 59 оценени пациенти. Диария е
най- честия страничен ефект при 46 пациента, като степен 3 и 4 са регистрирани само при 7% (12).
Капецитабин се доказва като по- удобен за прием медикамент заради пероралната форма, в
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сравнение с 5-FU. По тази причина ХТ приложена в докладваното проучване е перорален
капецитабин.
Шведско проучване за ролята на неоадювантното лъчелечение при пациенти с карцином на
ректум е едно от първите, които доказва, предимствата на лъчелечението в комплексния подход
при тези пациенти. При прилагане на краткия курс предоперативно лъчелечение (5 фракции по
5Gy) общата преживяемост се увеличва от 30% на 38%, а локалните рецидиви намаляват от 26% на
9% (13). Холандско проучване също разглежда ролята на предоперативното лъчелечене в
комбинация с тотална мезоректална ексцизия: резултатите са снижаване на локалните рецидиви от
11% на 5%. Алтернатива на краткия курс лъчелечение е дългата схема, където се прилага ООД=
50,4 Gy в комбинация с химиотерапия. NCCN препоръчва за ранни Т3 тумори без ангажиране на
лимфните възли кратката схема, а дългата за напредналите Т3 и Т4 тумори с ангажирана
циркумферентна линия с/или без ангажирани лимфни възли. Снижаването на стадия при тези
напреднали стадии дава възможност за извършване на R0 резекция и извършване на сфинктер
съхраняваща операция (14). Поради авансиралия стадий при представените 23 пациенти е
приложена дългата схема на съчетано лъчехимиолечение.
Richetti et al сравняват различните техники на облъчване: съвременната VMAT, IMRT и постарата 3 Д конформално лъчелечение при 25 пациента. При пациентите провели VMAT се отчита
диария степен 1-2 при 40% , степен 3 при 8% (5 9), т.е много по- ниска токсичност в сравнение с 3Д
конформалното лъчелечение. В предствените 23 пациенти в нашето проучване не се наблюдаваха
странични реакции над степен 2.
Проучване разглежда каква степен на токсичност предизвиква прилагането на
предоперативно лъчелечение в комбинация с капецитабин. Включени са пациенти с Т3N0-2 (87%)
и Т4N0-2 (13%). Всички провеждат предоперативно лъчелечение до ООД= 50,4, в комбинация с
химиотерапия капецитабин 825мг/м2. При нито един пациент не е регистрирана 4 степен
токсичност. При 6 е отчетена 3 степен тоскичност (11%). Лека или умерена токсичност е често
срещана и включва левкопения (72%), диария (40%), проктит (34%) и кожна токсичност (20%).
Снижаване на ТNM стадия се наблюдава при 57%, пълен патологичен отговор при 24%. 34 от
пациентите имат ниско разположен тумор (на по- малко от 5см от ануса), при 20 от тях (59%) е
извършена сфинктер съхранвяща операция (15). При нашата група пациенти не се наблюдава
лекопения и степен 3 реакции. Но пълен патологичен отговор се наблюдава при 2 пациенти от 23
(8,7%), което се различава от докладваните в литературата.
Оценката на токсичността на проведенното лечение е важно да бъде извършена поради
чувствителността на аналния сфинктер, уринарния тракт и тънките черва. Новите техники на
облъчване, като обемно модулирано ротационно лъчелечение, под ръководството на образно
насоченото лъчелечение, водят до подобряване на лечебните резултати. Благодарение на тези
техники се реализира максимална доза в тумора и минимална в околните здрави тъкани. Проучване
разглежда 22 пациента с ЛАКР провели предоперативно лъчелечение, съчетано с химиотерапия.
При всички е приложено образно ръководено лъчелечение (IGRT). 19 от пациентите провеждат
хирургична операция след приключване на лъчелечението. На всички 19 пациента е извършена
резекция с негативни резекционни линии. 7 от пациентите (32%) нямат резидуален тумор. При 1
пациент са отчетени странични реакции степен 4, свързани с предозиране на капецитабин (16).
Заключение:
Лъчелечнието заема важно място в комлесния подход на лечение на ректалния карцином.
Комбинирането на различните образни методи за прецизно контуриране на мишения обеми и
прилагане на съвременни техники на облъчване VMAT и IGRT, при НЛХЛ при ЛАКР, постига
отлични лечебни резултати при минимална токсичност. VMAT способства конформално
реализиране на максималната доза в мишенните обеми и ограничаване облъчването на околните
здрави тъкани, докато IGRT гарантира ежедневно прецизно реализиране на дозата. Бъдещите
проучвания трябва да са насочение към създаване на по- добри и точни методи на селектиране на
пациентите според туморния стадий и други маркери с оглед индувидуализиране на тяхното
лечението.
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2.14 3D-ЕНДОРЕКТАЛНА ЕХОГРАФИЯ ПРИ РЕКТАЛЕН РАК

Д. Петров, Т. Кирилова, Н. Колев, В. Игнатов, Д. Петров, Щ. Щерев, А. Златаров, Т.
Кирилова, Г. Иванов, Д. Димов, А. Тонев, Г. Валентинов, Т. Калинов, К. Иванов
Първа клиника по хирургия, УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна
Катедра по обща и оперативна хирургия, Медицински университет – Варна

Лечението при ректалния карцином през последните години претърпя еволюция във връзка
с навлизането на предоперативната лъчехимиотерапия. Ендоректалната ултрасонография (ЕРУС) е
основен диагностичен метод в локорегионалното стадиране на ректалния карцином, което е от
съществено значение при определяне индикациите за неоадювантна терапия. ЕРУС предоставя
информация относно инвацията в стената на ректума (T-стадий) и регионални лимфни възли.
Добавянето на триизмерност в получавания образ подобрява диагностичните възможности на
метода. Поставихме за цел извършване на анализа на собствения опит при предоперативно
стадиране и проследяване на пациенти с триизмерна ендоректална ултрасонография. Резултатите
бяха сравнени с тези от магнитно-резонасна томография (МРТ) и разпределени според Т-стадия.
Общата специфичност и чувствителност на 3D-ЕРУС бяха съответно 93,1% и 94,1%, а при МРТ
съответно 94,2% и 95,1%. По отношение на N-стадия чувстивтелността на метода е 75,1%, а
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специфичността 90,2%. Дялът на случаи с „overstaging―е 2,87%, а тези с ―unde
rstaging‖ бе 6,56%.
Триизмерната ендоректална ехография демонстрира диагностична точност, сравнима с тази на
магнито-резонансната томография при стадиране на ректален карцином, поради което може да
бъде възприета като метод на избор.

3D ENDORECTAL ULTRASONOGRAPHY FOR RECTAL CANCER

D. Petrov, T. Kirilova, N. Kolev, V. Ignatov, D. Petrov, S. Shterev, A. Zlatarov, T. Kirilova, G.
Ivanov, D. Dimov, A. Tonev, G. Valentinov, T. Kalinov, K. Ivanov

Department of General and Operative Surgery - Medical University – Varna
First Clinic of Surgery - University Hospital "St. Marina "- Varna

In recent years the treatment of rectal cancer has undergone evolution in connection with the
advent of preoperative radio and chеmotherapy. Endo-rectal ultrasonography (ЕРУС) is a major diagnostic
method in the locoregional staging of rectal cancer, which is essential in identifying indications of
neoadjuvant therapy. ЕРУС provides information for invasion of the wall of the rectum (T-stage) and
regional lymph nodes. Adding three-dimensional image to the image improves the diagnostic capabilities
of the method. We aimed to perform the analysis of our own experience in preoperative staging and
follow-up of patients with three-dimensional endorectal ultrasonography. The results were compared to
MRI and T-staged. Our aim was to perform analysis of our own experience in preoperative staging and
follow-up the patients with three-dimensional endorectal ultrasonography. The results were compared with
those from MRI and T-staging. Overall specificity and sensitivity of 3D-ЕРУС were 93.1% and
respectively 94.1%, and for MRI, 94.2% and respectively 95.1%. Regarding the N-stage, the sensitivity of
the method is 75.1% and the specificity 90.2%. The proportion of cases with "overstaging" is 2.87%, and
those with "understaging" was 6.56%. Three-dimensional endorectal ultrasound demonstrates diagnostic
accuracy comparable to that of magnetic-resonance tomography in rectal cancer staging, and can therefore
be considered as a method of choice.
ВЪВЕДЕНИЕ: Ендоректалният ултразвук (ЕРУС) се използва като диагностичен
инструмент за стадиране на ректалния карцином от 80-те години на миналия век. (1) По
литературни данни диагностичната точност на ЕРУС е 81,8%. (2) Макар че повечето от
проучванията представят данни между 85% и 95%, основните данни са от две големи проучвания,
всяко от които съдържа повече от 400 пациенти. В тези серии точността е по-ниска - 63.3% и 69%;
(3, 4). Един общ недостатък на ЕРУС и ядрено-магнитния резонанс (ЯМР) е фалшивопозитивното
диагностициране на Т2 тумори, дължащи се на неправилен външен контур, поради перитуморното
възпаление или разширението на трансмуралния тумор. Друго препятствие за ЕРУС и особено за
твърдите трансдюсери са стенотичните тумори, тъй като не може да се премине лезията. Точността
при N-стадия за ЕРУС варира от 70% до 75% (1,5,6). Метастатичните лимфни възли се
характеризират с хипоехоичен външен вид, кръгла форма, перитуморно местоположение и размер>
5 mm (7,8). Лимфните възли, по-големи от 5 mm, имат шанс от 50% до 70% да бъдат злокачествени,
докато тези по-малки от 4 mm имат само 20% (9, 10).
Новата модалност на ендоректалния ултразвук представлява триизмерен ЕРУС, който
осигурява по-добри визуални образи за обема на тумора и пространствените връзки със съседните
органи и структури, дори по-добри от тези на ЯМР, което води до по-добра диагностична точност
от ЯМР и стандартните ЕРУС. (15) Уникалното за 3D-ЕРУС надлъжно сканиране може точно да
определи размера и мястото на тумора (16). Най-важната характеристика на подобрената модалност
е способността да се намалят грешките на интерпретатора и да се предложи потенциална прогнозна
стойност. 3D-ЕРУС предоставя възможност да се разграничат кръвоносните съдове от лимфните
възли и да се позволят прецизни FNA биопсии (13,17). Установено е, че периферната инфилтрация
корелира с Т-стадий, лимфоваскуларна инвазия, хистологична туморна диференциация и възлова
метастаза. Коничните издатини по дължината на дълбоките туморни маржове корелират с степента
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на инфилтрация, както и с Т- и N-статуса (13,17). Триизмерният (3D) ЕРУС дава възможност за
многопланна оценка на тумора, което позволява визуализиране на по-фините промени в туморните
характеристики и следователно по-добро T- и N-стадиране (18). Прегледът на 86 пациенти, които
са подложени на стандартни 3D-ЕРУС, ЕРУС и четириканален детектор CT, показва T-степенна
точност от 78%, 69% и 57%, съответно (19). След анализ на грешката на извършващия
изследването, точността на 3D-ЕРУС за T-етап достигна 91% за 3D-ЕРУС и 88% за стандартен
ЕРУС, а точността на N-етап се подобри съответно до 90% и 76%. Също така ЕРУС може да се
използва за диагностициране на предмалигнени лезии като аденоми и полипи (20). Основната цел е
правилно да се идентифицира всеки случай на туморна инвазия в първичната лезия и включване на
околните лимфни възли и в случай на отсъствие на тези тревожни характеристики позволяват
ендоскопска резекция на лезията. Използвайки сонди с по-висока разделителна способност, ЕРУС
може да различи Т0 от Т1 лезии. Според мета-анализ на 258 биопси-негативни тумори, ЕРУС
идентифицира туморната маса в 81% от 24 лезии, за които се установи, че са инвазивни тумори при
морфологично изследване (20). Друга серия от 60 пациенти с лезии pT0 / pT1 демонстрира
чувствителност и специфичност на ЕРУС съответно 89% и 88% (21).
Подобно на ЯМР, такива изображения осигуряват по-добро дефиниране на мезоректалната
фасция, което позволява оценка на границите на периферната резекция (14, 22). Тези ранни
проучвания предполагат, че 3D-ЕРУС може да бъде в състояние да комбинира изображения с
висока разделителна способност на ректалната стена и рентабилност на стандартен ЕРУС с
многоплантовите и стереоскопичните способности за изображения на ЯМР. 3D-ЕРУС вероятно ще
бъде бъдещата най-добра форма на изображения, използвана при лечението на рак на ректума.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ: Между септември 2008 и декември 2018 г. са изследвани 145 пациенти с
ендоскопски установен рак на ректума Първа клиника по хирургия, УМБАЛ "Св. Марина " - Варна.
Следоперативни патологични изследвания са проведени при всички пациенти. Имаше 61 мъже и 84
жени на средна възраст (65,3 ± 13,2) години (вариращи от 39 до 82 години). Критериите за
включване са първичен рак на ректума. За извършване на 3D ЕРУС беше използвана ултразвукова
система Brüel & Kjær (Дания) с ендолуминална широколентова мултичестотна сонда. Честотите на
линейния масив варират от 5.5 до 10 MHz, а честотите на изпъкналата матрица варират от 5.5 до 8.5
MHz. Триизмерният ЕРУС се използва за наблюдаване на местоположението, размера и
морфологията на лезията, степента на туморна инвазия на ректалната стена, връзката между
лезията и пертериалните органи и степента на перидеална лимфаденопатия. ЕРУС е извършена
преоперативно и интерпретирана от двама специалисти с опит в ендоректалната ехография.
Дълбочината на трансмурмалната туморна инвазия беше оценена според TNM класификациите
както за 3D ЕРУС, така и за хистопатологични изследвания и резултатите бяха сравнени
проспективно.
Нито един от пациентите не е получавал неоадювантна терапия. Извършваните оперативни
процедури бяха предна резекция на ректума, ултраниска предна резекция и абдомино-перинеална
екстирпация. Резултитите от ЕРУС бяха съпоставени с тези от окончателния хистологичен резултат
след радикална операция. Данните бяха изразени като средно ± стандартно отклонение (SD), а
данните за броя бяха представени като процентно съотношение. Диагностичната точност,
чувствителността и специфичността на биплана ЕРУС при установяването на ректален рак се
изчисляват в съответствие с постоперативните патологични резултати (последните се считат за
златен стандарт). SPSS 11.0 (SPSS Inc. USA) се използва за оценка на всички данни. к се прилага
тест за идентичност и P стойност по-малка от 0.05 се счита за статистически значима.
РЕЗУЛТАТИ: Използвайки 3D ЕРУС, uT1 е открит в 19 случая, uT2 в 67 случая, uT3 в 49
случая и uT4 в 10 случая. 3D-ЕРУС диагнозата съвпада с хистологичната при 139 от 145 (93%)
пациенти, а съгласието за дълбочината на дълбочината на трансмуралната инвазия е добро (κ =
0,73; 95% CI: 0,60-0,86, P = 0,000) Хистологичният преглед на пробите разкрива, че в общия случай
с по-голяма степен (2.85%), туморът нахлува близо до по-дълбок слой и реактивните промени
присъстват в съединителната тъкан около тумора, включително и възпаление. Метастатичният
статус на лимфните възли бе определен с чувствителност 79.1% (19/24), специфичност от 91.4%
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(43/47) и диагностична точност 87.3% (62/71). Общата специфичност и чувствителност на 3D-ЕРУС
бяха съответно 93,1% и 94,1%, а при МРТ съответно 94,2% и 95,1%. По отношение на N-стадия
чувстивтелността на метода е 75,1%, а специфичността 90,2%. Дялът на случаи с „overstaging―е
2,87%, а тези с ―unde
rstaging‖ бе 6,56%.
ДИСКУСИЯ: В скорошен мета-анализ (23) е установено, че ЕРУС е една от най-точните
модалности в сравнение с компютърната томография и магнитно-резонансна томография за оценка
на локалната инвазия на ректалния карцином. Въвеждането и приемането на 3D ЕРУС е опция за
увеличаване на резултатите от тази лесна, евтина и ефективна диагностична техника. (24).
Пациентите с Т1 тумори са надвишени два пъти по-често в сравнение с Т2 (7.6% срещу 3.4%) , и
повече Т4 заболяване е по-стар от T3 (20% срещу 4,1%). 3D ЕРУС правилно поставяха пациентите
с ректален рак T1 или T2, T3 и T4 (92.8%, 93.1% и 91.6% и 100% (твърде малък брой пациенти), в
сравнение с J. Ren et al, (24) са с по-лоши резултати в сравнение с другите етапи, като общите
надценени случаи са били 2,75%, а при поетапни случаи - 6,75%, а спецификата на 3D-ЕРУС от T1
до T4 е почти равна. разликата между ранна и напреднала ректална лезия и тази техника
изглеждаше по-прецизна в разграничаването на Т1 и Т2, диференциацията между лезиите ТЗ и Т4
остава надеждна. (2) Massari et al (25) установиха, че цялостната точност на дълбочината на
инфилтрация на ЕРУС е била 90,7%, а надвишаването е станало при 4% от пациентите, докато не са
станали по-стари g възлиза на 5,3%. При включването на лимфните възли, цялостната точност е
76%, чувствителността е 69,8%, а специфичността е 84,4%. Тези констатации са сравними с нашите
резултати.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
3D-ЕРУС осигурява по-добри визуални образи за обема на тумора и пространствените
отношения със съседните органи и структури, дори по-добри от тези на ЯМР, което води до подобра диагностична точност от ЯМР и стандартните ЕРУС. Тя е лесна за изпълнение, добре
поносима от пациентите, евтина и лесно използваема в клиничната среда. Въпреки стръмната крива
на обучение, специалистът може лесно да овладее 3D ЕРУС. Резултатите от нашето изследване и от
литературния преглед показват, че 3D-ЕРУС е диагностичен метод на избор при локалното
стадиране на ректалния карцином.
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2.15 КОМБИНИРАНИ ЛАПАРОСКОПСКИ КОЛОРЕКТАЛНИ И
ЧЕРНОДРОБНИ РЕЗЕКЦИИ ПО ПОВОД НА МЕТАСТАЗИРАЛ КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ
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Въведение
Лапароскопските чернодробни и колоректални резекции по отделно, като персонализирани
мултимодални подходи, се приемат за осъществими, безопасни и онкологично еквивалентни на
отворените хирургични методи за лечение на колоректален карцином. Въпреки това все още няма
консенсус по отношение на приложимостта на този вид лапароскопски симултанни резекции.
Цел
Целта на настоящото изследване е да се определи надеждността на комбинираната лапароскопска
колоректална и чернодробна резекция, при подбрани пациенти с първичен колоректален карцином
и синхронни чернодробни метастази.
Материали и методи
За периода април 2014 до август 2018 осемнадесет (18) пациента с първичен КРК и синхронни
чернодробни метастази са претърпяли тотално-лапароскопска или "хибридна" комбинирана
резекция. Проспективно са анализирани данните на пациентите и характеристиките на тумора,
оперативните променливи и следоперативните резултати.
Резултати
Първичният тумор е бил разположен в колона при 14 пациента, а в ректума – при 4. Десет (10)
пациента са имали солитарни синхронни чернодробни метастази, а осем (8) – множествени.
Извършени са седем (7) големи чернодробни резекции. Следоперативни усложнения са
наблюдавани при трима (3) от пациентите – степен IIIа и IIIb (по класификацията на Dindo-Clavien).
Периоперативната смъртност е нула (0). R0-резекция е постигната при всичките осемнадесет (18)
пациента, а в един (1) от случаите лапароскопската комбинирана резекция е била първият етап от
двуетапна чернодробна резекция. Рецидив на заболяването е установен при двама от пациентите,
съответно на 3-ти и 14-ти месец.
Заключение
Симултанната лапароскопска колоректална и чернодробна резекция се доказва като приложим
метод при адекватно подбрани пациенти с КРК и синхронни чернодробни метастази, когато се
изпълнява от специализиран и в двете области, хирургичен екип.
Ключови думи: Колоректален карцином, Чернодробни метастази, Комбинирани резекции,
Лапароскопска хирургия.
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Introduction
Nowadays, regarding a personalized multimodal approach, laparoscopic liver and colorectal resections,
separately distinguished, are accepted as feasible, safe and oncological equivalent to open resections
surgical methods of treatment for colorectal carcinoma. However, there is still no consensus, regarding the
applicability of combined laparoscopic colon and liver resection.
Aim
The aim of the present study is to determine the feasibility of combined different volume laparoscopic
colon and liver resection in selected patients with primary colorectal cancer and synchronous liver
metastases.
Materials and Methods
From April 2014 to August 2018 eighteen patients with primary CRC and a synchronous liver metastases
underwent combined totally laparoscopic or ―hy
brid‖ liver and colorectal surgery. Patient and tumor
characteristics, operative variables, and postoperative outcomes were evaluated prospectively.
Results
The primary tumor was located in the colon in 14 patients and in the rectum - in 4 patients. 10 patients had
a solitary synchronous liver metastasis and 8 patients - multiple. The major hepatic resections were 7.
Postoperative complications were observed in three patients (Grade IIIa/IIIb – Dindo-Clavien
classification). Mortality rate was zero. R0 resection was achieved in all 18 patients, and in one patient
laparoscopic combined procedure was the first stage of a two-stage liver resection. Recurrent disease was
found in two patients on the 3rd and on the 14th month respectively.
Conclusions
Simultaneous laparoscopic colorectal and liver resection appears to be feasible in selected patients with
CRC and SLM on providing an adequate preoperative selection and combined surgical expertise.
Key words: Colorectal carcinoma, Liver metastases, Combined resection, Laparoscopic surgery.

2.16 НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ НА ДЕБЕЛОЧРЕВНАТА ПОДГОТОВКА С
ЕНДОФАЛК
М. Караманлиев, Т. Делийски, И. Георгиева, Д. Димитров, Ц. Иванов, И. Петрова, Г. Вълчева, В.
Нанев, М. Енчев
Име на институцията:
Клиника по онкологична хирургия, УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ - Плевен
Адрес за кореспонденция:
Ключови думи: предоперативна дебелочревна подготовка, негативни ефекти

Въведение:
В клиничната практика все повече се налага съвременната тенденция за стесняване на индикациите
за предоперативна дебелочревна подготовка. Когато тя се извършва ефективен начин е почиствае с
осмотично действащия препарат Ендофалк. В нашата практика ние също възприехме този начин на
дебелочревна подготовка, но проведохме задълбочени наблюдения на неговата ефективност,
оптимален вариант на приложение и негативни ефекти.
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Цел:
Целта на настоящото проучване е да отчетем негативните ефекти на дебелочревната подготовка с
Ендофалк върху хомеостазата и проявите на нежелани лекарствени реакции.
Материали и методи:
При 37 пациенти с абсолютни индикации за дебелочревна подготовка приложихме осмотично
действащия очистителен препарат Ендофалк по следния начин: изпиване на разтвор на 6 сашета
разтворени в 3 литра вода за 3 часа с начало 14:00ч в дена преди операцията или
фиброколоноскопията. Проследихме многобройни фактори свързани с ефекта и въздействието на
препарата. В настоящото проучване включихме тези, които могат да имат негативно влияние върху
психическото и физическото състояние на пациента. Те са страх и притеснения, многократни
изхождания, смущаващи режим на почивка и сън, промяна на пулса и кръвното налягане като
показатели от хомеостазата и осем вида потенциални нежелани лекарствени реакции (гадене,
повръщане, подуване на корема, болки в корема, общо неразположение, безсъние, сухота в устата и
жажда)
Резултати:
В проучването участват 37 пациенти – 16 жени (43,24%) и 19 мъже (56,76%). Средната възраст е
64,54 години. Среден индекс телесна маса (ИТМ) – 25,83кг/кв.м. Средните загуби от дефекация
при пациентите са 1638,91мл и от диуреза – 663,78мл. Само при един пациент се наблюдава
промяна в средното артериално налягане повече от 20mmHg и при един пациент се наблюдава
увеличаване на пулса с над 20/мин. Страх и притеснения има при 1/3 от пациентите, смутен режим
на следобедна почивка и нощен сън причинени от многократни изхождания при 1/3, нежелани
лекарствени реакции при ¼ от пациентите като при повечето от тях тези реакции са повече от една.
Не е имало пациент с тежки животозастрашаващи лекарствени реакции
Обсъждане:
За нас както и за много клиницисти въпросът за дебелочревната подготовка е в период на търсене
на оптимални решения, затова решихме да добием по-задълбочена представа за нейните
ефективност и влияние върху психическото и физическото състояние на пациентите. Проучихме
този процес при възприетия от нас метод за такава подготовка с едно от осмотично действащите
очистителни средства с активни съставки полиетиленгликол (ПЕГ), натриеви и калиеви соли Ендофалк. По отношение на влиянието на този начин на почистване на червата, резултатите
показват, че макар и без тежки видими нежелани реакции за пациентите то е свързано с
психическо натоварване и със смущения в режима на почивка в предоперативния период.
Заключение:
Дебелочревната подготовка с Ендофалк е свързана с немалка честота на негативни въздействия
върху психическото и физическо състояние на пациента, което засилва стремежа за възможно найстриктно прецизиране на индикациите за приложението му.

2.17 IL-6/STAT3 СИГНАЛНИЯТ ПЪТ ПРОМОТИРАЩ ТУМОРНАТА
ПРОГРЕСИЯ ПРИ КОЛОРЕКТАЛНИЯ КАРЦИНОМ
1
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Абстракт
Интерлевкин-6 (IL-6) е един от ключовите цитокини, който промотира пролиферацията на
епителни клетки в туморната тъкан и оказва потискащ ефект върху имунните клетки. Сигналният
трансдюсер и активатор на транскрипцията 3 (STAT3) протеинът подкрепя туморното развитие
чрез активирането на про-онкогенните пътища включващи IL-6-GP130-Janus kinase (JAK)
сигналния път.
Цел на настоящото проучване е да се оцени броя на IL-6+ и STAT3+ имунните клетки (ИК) в
туморната микросреда на колоректалния карцином (КРК) при микросателитно стабилни и/или
нестабилни пациенти.
Материали и методи: Изследвани са хирургични биопсии от 95 пациента с КРК чрез
имунохистохимия с антитела срещу IL-6 и STAT3 протеина. Пациентите са 48 мъже и 47 жени на
средна възраст 66.43±1.017. Те са разделени в две групи :I+II туморен стадий (n=38) и III+IV
туморен стадий (n=16) и са проследени до месец март 2018.
Резултати: Резултатът от броенето на имунните клетки показва увеличен брой на STAT3+ИК в
инвазивния ръб (ИР) на пациентите с MSI в I+II туморен стадий в сравнение със същите клетки при
MSS пациентите (p=0.078). Броят на IL-6+ИК в ИР е увеличен в III+IV туморен стадий при
пациентите с MSS в сравнение с тези с MSI (p=0.061).
Заключение: Инфилтрацията с IL-6+ИК и STAT3+ИК в тумора при напреднал стадий, потвърждава
тезата за про-туморната роля на IL-6, както и експресията на STAT3 в напредналите стадии на
тумора, може да бъде добър прогностичен маркер при определяне на лошата прогнозата на КРК.
Въведение:
Колоректалният карцином (КРК) е комплексно заболяване, обусловено от множество ендогенни и
екзогенни фактори. В развитите страни КРК е второто най-често злокачествено заболяване при
жените след рака на гърдата и третото по честота при мъжете след рака на белите дробове и
простатата [1]. Честотата на заболяването в световен мащаб варира, като тя е най-ниска в Африка и
Азия, а е най-висока в Европа, Северна Америка и Австралия. В България се отчита трайна
тенденция за нарастване на заболеваемостта, като представлява трети по честота солиден
злокачествен тумор засягащ и двата пола.
Известно е, че за развитието на КРК са отговорни различни фактори като наследствеността и
факторите на околната среда (например начина на хранене, затлъстяване, захарен диабет,
тютюнопушене, консумация на алкохол) [2]. За отбелязване е и наличието на хронични
възпалителни чревни заболявания което се счита за важен рисков фактор за развитието на рака,
като се има предвид, че отношението на хроничното възпаление към развитието на тумора е
свързано със способността му да индуцират мутации (например чрез реактивен кислород или
азотни видове) [3], което предизвиква директен ефект на възпалението върху туморния растеж.
Създаването на определен цитокинов фон е ключов фактор във взаимоотношението между
туморните клетки и клетките на туморната микросреда. Цитокините контролират автокринната и
паракринна комуникацията между клетките. Те повлияват растежа и преживяемостта на туморните
клекти, координират създаването и ремоделирането на екстрацелуларния матрикс, стимулират
неоваскуларизацията, регулират левкоцитната инфилтрация и манипулират имунния отговор [4].
Туморните клетки също синтезират и секретират различни цитокини, регулиращи
диференциацията, функциите и преживяемостта както на самите туморни клетки, така и на всички
останали клетъчни типове от туморната микросреда. Според някои автори, тумори, които не
продуцират или продуцират малко количество цитокини са с ограничен туморен растеж [4,5].
Множество изследователи са изследвали в различни туморни клетъчни линии експресията на IL-6 в
супернатанта. [6,7,8]. Така секретираният цитокин се свързва с мембранен рецептор (IL-6R),
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активирайки JAK/STAT, Ras/MAPK и PI3-K/AKT сигналните пътища. Тези действия регулират
възпалителните реакции, имунния отговор и няколко други патофизиологични процеси,
асоциирани с канцерогенезата, включително клетъчен растеж, диференциация, клетъчната
мобилност и ангиогенезата. Следователно, IL-6 / IL-6R автокринната активност е недвусмислено
свързана с развитието и прогресирането на раковите заболявания [3]. В допълнение, повишените
нива на серумен IL-6 са асоциирани с лоша прогноза при някои тумори, като рак на стомаха,
простата, яйчниците и гърдите [2]. Серумното ниво на IL-6 корелира и с преживяемостта на
пациенти с колоректален рак, но не и като независим прогностичен фактор. Серумният IL-6 се
произвежда от няколко вида клетки, включително макрофаги, моноцити, фибробласти и туморни
клетки. Kinoshita и сътр., съобщава, че 60% от пробите от рак на дебелото черво показват
свръхекспресия на IL-6.
В подобни проучвания са открили повишена експресия на IL-6 при пациенти с КРК, където нивата
на IL-6 са повишени както в серума така и в самата туморна тъкан [9,10]. Според проучвания на
Knüpfer и Preiss, експресията на IL-6 може да бъде свързана с туморния стадий, размера, както и
далечните метастази при определяне на преживяемостта на пациенти с КРК [11]. Предполага се, че
повишени нива на IL-6 може да има при тумори и секретиращи възпалителни клетки, свързани с
колити. При корелацията на експресирането на IL-6 с КРК прогнозата и повишената експресия на
IL-6 при пациенти с IBD, се смята, че IL-6 действа като връзка между хроничното възпаление и
развитието на тумора [12].
През 1992 г. Lahm и сътр. първи описват ефект на IL-6, стимулирайки растежа му, върху клетъчни
линии на колоректален рак in vitro. Обаче едва през 2004 г. Becker и сътр., доказват, че IL-6
секретиран от lamina propria Т клетки и макрофаги, също са от значение за развитието на КРК in
vivo [13]. Стимулиращият ефект на IL-6 може да бъде инхибиран чрез лечение с анти-IL-6R
антитела или sgp130Fc, вариант на разтворим gp130, който специфично блокира транссигнализирането. Освен това, TGFp сигнализирането потиска IL-6 транс-сигнализирането в
туморни клетки. Ефектът на STAT3 върху туморните клетки се медиира чрез експресията на
различни регулатори на G1 / S и G2 / M прогресия на клетъчния цикъл. Интересното е, че и в двете
проучвания IL-6 / STAT3 сигнализирането уврежда чревното възпаление при AOM + DSS
третираните животни. В тази връзка, IL-6 и STAT3 са предложени като важни регулатори на
чревната хомеостаза. Повечето ефекти на STAT3 се дължат на пряка регулация на прогресирането
на клетъчния цикъл чрез този транскрипционен фактор, поддържащ туморния растеж.
Целта на нашето проучване беше да се определи микросателитната нестабилност при група
пациенти с колоректален карцином и да се оцени броя на IL-6+ и STAT3+ имунните клетки в
туморната микросреда при тези пациенти за определяне прогнозата и прогресията при тази
неоплазма.
Материали и методи:
Пробите са получени от 95 пациенти, оперирани от колоректален карцином в Клиниката по
Хирургия, УМБАЛ-Стара Загора-ЕАД, включени са 48 мъже и 47 жени, на средна възраст
66.43±1.017. Нито един от пациентите не е получавал противораково лечение преди операцията.
При всички пациенти е използвана стандартизирана обработка на биопсичния матриал (при
предоперативна биопсия в диагностичния етап, при нужда - интраоперативна експресна
хистологична диагностика – гефрир, рутинно хистологично изследване на интраоперативно
отстранения материал - оцветяване с хематоксилин-еозин (ХЕ) и специфични оцветявания за
определяне на слузопродукция, както и имунохистохимичнен метод в катедрата по Обща и
клинична патология, съдебна медицина и деонтология- Тракийски университет, Медицински
факултет, Стара Загора. Стандартно са определяни характеристиките на диференциация (Ggrading), стадиране по TNM-staging, лимфносъдова инвазия, венозна инвазия, периневрална
инвазия, стромна реакция и възпалителна инфилтрация на тумора (туморния ръб). Според
туморния стадии пациентите са разделени в две групи : , I+II туморен стадий (n=38) и III+IV
туморен стадий (n=16) и са проследени до месец март 2018 в КОЦ- Стара Загора.
Имуннохистохимия:
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Туморните проби се фиксират в 10% буфериран формалин след което са поставят в парафин.
Хистологично класификация се извършва при рутинно хематоксилин и еозин оцветяване съгласно
с протоколите. Пробите са фиксирани в 10% формалин, вкючени в парафин на микротомни срези с
дебелина 4-5μm.Така готовите срези се монтират на предметни стъкла предварително покрити с
адхезив Poly-L-Lisine (Sigma Chemicals, St. Louis, MO). Следва фиксиране на хистологичните срези
чрез изсушаване –1-2 h на 600С/в термостат/. Депарафинирането и обезводняването на
хистологичните срези се извършва с ксилол, етилов алкохол и дестилирана вода. След това
стъклата се инкубират във влажна камера при стайна температура с моноклонално антитяло, с
система DAKO-REALTM En-VisionTM (DAKO) в продължение на 60 минути, след което се
визуализира с диаминобензидин и се оцветяват с хематоксилин на Mayer.
Използвани бяха следните компоненти за имунохистохимично оцветяване: anti IL6-antibody
produced in rabbit purified immunoglobulin (SAB1408591-100UG)произведено от Sigma –Aldrich
(разреждане 1:100), и STAT3 (F-2) sc-8019, mouse monoclonal antibody, произведено от Santa Crus
Biotechnology (разреждане 1:100).
Статистически методи
Получените методи бяха подложени на статистически анализ, извършен с помощта на
статистическата програма SPSS for Windows Version 16 (SPSS, Inc., Chicago, IL, USA). За всички
използвани анализи, статистически достоверни различия бяха приети при ниво на значимост p<0.05
и ниво на гаранционна вероятност 0.95. При изготвянето на графичните изображения и таблици
използвахме софтуерните продукти Microsoft Excel XP Microsoft и Word XP (Microsoft
Crop.,2010,USA).
Резултати:
От изследваната група пациентите с КРК (n=62) са микросателитно нестабилни (MSI) и (n=33)
микросателитно стабилни (MSS) Фиг.1 и Фиг.2. Според туморния стадий пациентите са разделени
в две групи : I+II туморен стадий (n=38) и III+IV туморен стадий (n=16). Резултатът от броенето на
имунните клетки показва увеличен брой на STAT3+ имунни клетки в инвазивния ръб (ИР) на
пациентите с MSI в I+II туморен стадий в сравнение със същите клетки при MSS пациентите
(p=0.078). Броят на IL-6+имунни клетки в ИР е увеличен в III+IV туморен стадий при пациентите с
MSS в сравнение с тези с MSI (p=0.061) Фиг.3 .
Фиг.1 IL-6 + ИК в туморната строма и туморния ръб при пациенти с MSS и MSI
IL6/MSI

IL6/MSS
38,13

33,92
24,09
16,59

TS
IF

Фиг.2 STAT3+ИК в туморната строма и туморния ръб при пациенти с MSS и MSI
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STAT3/MSI

16,29

STAT3/MSS

7,97

13,48

7,23

TS
IF

Фиг. 3 Имунохистохимия: негативна реакция на маркерите: MLH1, MSH2, MSH6, доказващи MSI; IL-6 и
STAT3-положителни иммуни клетки в туморния ръб ( х 200).

Дискусия:
В нашето проучване показваме, че броят на STAT3+ имунни клетки в инвазивния ръб са повече
при микросателитно нестабилни пациенти в I+II туморен стадий, както и че, броят на IL-6+имунни
клетки в инвазивния ръб е увеличен в III+IV туморен стадий при пациентите с микросателитна
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стабилност. Тези данни сочат, че STAT3 ускорява клетъчната пролиферация, въпреки че за разлика
от другите сигнализиращи молекули, досега не са идентифицирани естествени генетични мутации
или амплификации на STAT3, свързани с онкогенезата [14], което показва, че персистиращата
STAT3 активност най-вероятно се дължи на нерегулирани промени по веригата на STAT3 в
сигналните пътища (напр. мутация на физиологични STAT активатори като Janus- кинази).
Алтернативно, STAT3 активирането при рак може да бъде резултат от свръхекспресия на растежни
фактори и техните рецептори или от инхибиране на отрицателни регулатори [15]. От друга страна в
подобни проучвания авторите [16] анализират значението на микросателитната нестабилност и
връзката с прогресията на тумора, като при изследване на 126 пациента с КРК показват, че
спорадичните КРК с MSI са по-агресивни, развиват се по-рано и прогресират по-бързо до понапреднал туморен стадий. В този контекст STAT3 действа потискащо на туморните клетки при
нестабилните карциноми още в по-раннен стадий, чрез имунни клетки излъчващи STAT.
В друго проучване в култивирани туморни клетки са изследвали, че блокирането на STAT3
намалява пролиферацията и индуцира програмираната клетъчна смърт [17]. Трансфекцията на
доминантната негативна форма на STAT3 води до инхибиране на растежа и апоптоза при рак на
гърдата, мозъка, простатата, включително и колона[14,18,20].
Различни автори са изследвали корелацията на експресирането на IL-6 с КРК прогнозата и
повишената експресия на IL-6 при пациенти с IBD, като се смята, че IL-6 действа като връзка
между хроничното възпаление и развитието на тумора [12, 21]. Също така предполагат, че IL-6 е
ключов маркер по отнощение на по-напреднал стадии и развитие на далечни метастази,
регулирайки възпалителните реакции, имунния отговор клетъчен растеж,
туморната
диференциация, както и клетъчната мобилност и ангиогенеза.
В заключение можем да кажем, че инфилтрацията с IL-6+ИК в тумора при напреднал стадий
потвърждава тезата за про-туморната роля на този цитокин. Увеличението на STAT3+ИК в
напредналите стадии на тумора може да бъде добър прогностичен маркер при определяне на
лошата прогнозата на КРК.
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2.18 ПЪРВОНАЧАЛЕН ОПИТ С ЛАЗЕРНА АБЛАЦИЯ НА
ПЕРИАНАЛНИ ФИСТУЛИ И ХЕМОРОИДИ - ЕДНОЦЕНТРОВО
ПРОУЧВАНЕ

М. Караманлиев, Д. Димитров, Ц. Иванов, М. Чортова, И. Петрова, Г. Вълчева, И. Георгиева, Т.
Делийски
Име на институцията:
Клиника по онкологична хирургия, УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ - Плевен
Ключови думи: лазерна аблация, перианални фистули, хемороиди
Въведение:
Въпреки дългия опит и множеството налични оперативни техники лечението на перианалните
фистули и хемороидалната болест все още е предизвикателство. По-новите техники за лечението
им са предназначени да сведат до минимум дисекцията на тъканите с цел намаляване на честотата
на инконтиненция, следоперативната болка и кървене.
Цел:
Целта на настоящото проучване е да представи първоначален опит с лазерна аблация на хемороиди
и перианални фистули в УМБАЛ „Д-р Г. Странски―– Плевен.
Материали и методи:
Перианалните фистули и хемороидите бяха третирани с процедурите съответно FiLaC® (Fistula –
Tract Laser Closure) и LHP® (LaserHemorrhoidoPlasty) използвайки LEONARDO®DUAL 45 диоден
лазерен апарат с дължина на вълната 1470 nm и мощност 12 W в непрекъснат режим на работа.
Пациентите бяха проследени за период от 4 месеца след интервенцията.
Резултати:
В настоящото проучване са включени първите 5 пациенти третирани чрез FiLaC® и LHP® – 3
пациенти с перианални фистули и 2 пациенти с хемороидална болест. Пациентите с хемороиди
бяха: един с IIIст и един с IVст разширение на хемороидални възли. Пациентите с перианални
фистули бяха: един със сложна транссфнктерна перианална фистула, един с проста
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транссфинктерна и един със суперфициална фистула съгласно класификацията на Parks.
Средно време за аблация и използвана енергия при пациентите с перианална фистула бяха 21s и
212,2J. Средно време за аблация и използвана енергия при пациентите с хемороиди бяха 62s и 544J.
Обсъждане:
Проучвания в областта показват съответните предимства на лазерната аблация: процедура
запазваща сфинктерите, може да бъде извършена под локална анестезия, ниско ниво на
следоперативната болка, добро възприемане от пациентите, избягване на кожни шевове, по-малка
травма на тъканите, може да бъде използвана неколкократно, може да се комбинира с други
интервенции, използваема при всяка степен на хемороидална болест, нисък процент на
усложнения, нисък процент на инконтиненции и др. При проучване на дългосрочните резултати се
установява отличен процент на успеваемост на процедурата, намаляване на броя хирургични
интервенции, избягване на стома и липса на сигнификантни инконтинентни прояви.
Заключение:
Лазерната аблация е изпълним, лесен, относително евтин, безопасен и ефективен метод имащ
своето място в комплексното лечение на хемороидална болест и перианални фистули.

2.19 ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ УЛЦЕРОЗЕН КОЛИТ –
КЛИНИЧНИ, ЕНДОСКОПСКИ И ХИСТОЛОГИЧНИ КРИТЕРИИ

Кристиан Петков1, Гиргина Стоянова2, Силвия Грънчарова3, Костадин Зарков1
¹ Първа Хирургична Клиника, V МБАЛ, София, България; ²- Клиника по Гастроентерология, V
МБАЛ, София, България
3Клиника по Коремна Хирургия, Военно-медицинска академия, София, България
-

Ключови думи
улцерозен колит (УК) – хистологични промени – колоноскопия - оперативно лечение –
индикации
Въведение
Улцерозният колит (УК) е хронично заболяване в резултат на наследствени и външни
фактори. Понякога болестта се открива след извършена спешна чревна резекция. Тогава е
необходимо провеждане на медикаментозна терапия и следоперативно наблюдение.
Цели
Кога трябва да се преустанови с консервативното лечение и да се вземе решение за
операция? Гледната точка на гастроентеролога и хирурга. Индикациите за операция - ендоскопски,
хистологични и клинични критерии.
Пациенти и методи
Настоящият материал е обзор на съвременното виждане за диагностиката и лечението на
болни с УК, както и представяне на съвместни болни на Първа хирургична клиника и на
Гастроентерология в V МБАЛ – София. Според активността си (съобразно критериите кървава
диария, пулс, температура, Hb, СУЕ и CRP) УК се разпределя в лека, средна и тежка степен.
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Симптомите на УК - кървава диария, ректорагия, тенезми, коремна болка, умора,
фебрилитет. Ендоскопските белези са лесна ранимост, спонтанно кървене и разязвявания.
Стенозата на червото показва агресивно протичане на възпалителния процес и/или дългогодишен
ЯК. Микроскопските белези на ЯК са мукозна атрофия и нарушаване на архитектониката на
криптите, дифузен трансмукозен инфилтрат от базални плазмоцити, криптити и крипт абсцеси.
Болните с кървава диария ≥ 6 на ден и белези на системна интоксикация (тахикардия > 90
уд/мин, фебрилитет > 37,8С, Hb < 105; CRP > 30mg/l или СУЕ > 30мм) имат тежка форма на
улцерозен колит и трябва да бъдат хоспитализирани за интензивно лечение. Болните се лекуват
съвместно от гастроентеролог и хирург от момента на приемането им. Лечението при тежък
улцерозен колит изисква спазване на консенсусни алгоритми, които включват следните групи:
кортикостероиди, азатиоприм, аминосалицилати, антибиотици от IIра и IIIта генерация, водносолеви инфузии и белтъчно плазмени заместители.
Решението за последващото поведение зависи от: - степента на повлияване на общия и
локален статус; - степента на подготовка за съвместно лечение и наблюдение; - съпътстващата
патология.
За периода 2012-2017г в V МБАЛ-София след оперативна намеса 23 болни са продължили
лечението си в Гастроентерология, а 12 са били оперирани в Първа хирургия поради различни
индикации. Ще бъдат представени отделни показателни клинични случаи.
Резултати
Въпреки че около 50% от болните постигат клинична ремисия, 70% до 80% имат активност
в първите 2 години от откриване и 90% имат вероятност за рецидивен ход. Около 20% от болните с
УК се нуждаят от оперативно лечение.
Обсъждане
Забавянето в операцията е свързано с увеличаване на хирургичните усложнения. Всяко
клинично влошаване трябва да подтикне към обсъждане за своевременна оперативна намеса.
Стенозата на червото представлява повишен риск от карцином и трябва да бъде отграничена
навреме.
Заключение
Прецизирането на индикациите за операция при улцерозен колит (УК) води до : 1/
Подобряване на качеството на живот; 2/ Намаляването на хирургичните усложнения и 3/
Увеличаване на преживяемостта. Хроничните възпалителни заболявания на червата не могат да
бъдат излекувани, а единствено да бъдат контролирани по-ефективно до овладяване на този
необичаен по тежест възпалителен процес.
OPERATIVE TRATMENT FOR ULCERATIVE COLITIS – CLINICAL, ENDOSCOPIC AND
HISTOPATHOLOGY CRITERIA
Christian Petkov1, Girgina Stoyanova2, Silvia Grancharova3, Kostadin Zarkov1
1
2
3

– First Surgical Clinic, Fifth General Hospital, Sofia, Bulgaria

– Clinic of Gastroenterology, Fifth General Hospital, Sofia, Bulgaria

– Clinic of Abdominal Surgery, Military Medical Academy, Sofia, Bulgaria
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Key words
ulcerative colitis (UC) – histopathology features – colonoscopy - operative treatment– indications
Introduction
Ulcerative colitis (UC) is a chronic disease as a results of genetic and environmental factors.
Sometimes this disease is encountered after performed emergency bowel resection. In such cases
postoperative medication treatment and surveillance are necessary.
Aims
When to stop with the conservative treatment and to decide for surgery? The gastroenterologist‘s
and the surgeon‘s point of view. Indications for operation - clinical, endoscopic and histopathology.
Patients and methods
This material is a review of the contemporary views for diagnostics and treatment of UC patients,
as well as to present some common cases of First Surgical Clinic and Clinic of Gastroenterology at Fifth
General Hospital, Sofia, Bulgaria. According to disease activity (regarding the criteria bloody stool, pulse,
temperature, Hb, ESR and CRP) UC is distributed into mild, moderate and severe degrees.
Symptoms of UC - bloody stool, rectal bleeding, tenesmus, abdominal pain, fatigue, fever.
Endoscopic features are mucosal friability, spontaneous bleeding and ulcerations. Bowel stenosis marks
aggressive course of the inflammatory process and /or long term UC. Microscopic features of UC are
mucosal atrophy and distortion of crypt architecture, diffuse transmucosal infiltrate of basal plasmocytes,
cryptitis and crypt abscessus.
Patients with bloody diarrhea ≥ 6 per day and systemic intoxication features (tachycardia > 90
bpm, temperature > 37,8С, Hb < 105; CRP > 30mg/l or ESR > 30mm) have severe for of UC and should
be admitted in hospital for intensive care. Patients should be treated simultaneously by gastroenterologist
and surgeon since admission. It is necessary to follow consensus algorithms for treatment of ulcerative
colitis, including intravenous corticosteroids, azathioprine (Imuran), aminosalicylates, antibiotics of IInd
and IIIrd generations, infusions of electrolytes and proteins.
To decide about the next treatment course depends on: - the rate of the impact on general and local
status; - the rate of qualification for common treatment and surveillance; - the concomitant diseases.
For 2012-2017 period 23 patient were operated in First Surgical Clinic of Fifth General Hospital,
Sofia and continued their treatment in Gastroenterology. Other 12 UC patients underwent operation in
First Surgical Clinic for various indications. We present several clinical cases.
Results
Despite about 50% of patients achieve clinical remission, 70% tо 80% have activity in the first 2
years after diagnosis and 90% possibility for relapse course. Approximately 20% of UC patients need
surgery.
Discussion
Delay in surgery is associated with an increased risk of surgical complications. Every clinical
worsening should push to discussion for in time operative intervention. Colonic stenosis presents an
increased risk for cancer and should be defined on time.
Conclusions
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Precision of the indications for operation for ulcerative colitis (UC) cases results in : 1/ Increased
quality of life; 2/ Decreased surgical complications and 3/ Increased survival. Chronic inflammatory bowel
diseases may not be cured but only to control more effectively this extraordinary in severity inflammatory
process.

Ключови думи
улцерозен колит (УК) – хистологични промени – колоноскопия - оперативно лечение – индикации
Въведение
Улцерозният колит (УК) е хронично заболяване в резултат на наследствени и външни фактори.
Понякога болестта се открива след извършена спешна чревна резекция. Тогава е необходимо
провеждане на медикаментозна терапия и следоперативно наблюдение.
Хроничните възпалителни заболявания на червата не могат да бъдат излекувани, а единствено да
бъдат контролирани по-ефективно до овладяване на този необичаен по тежест възпалителен
процес.
Около 20% от болните с УК се нуждаят от оперативно лечение [1, 4, 5, 6-19].
Цели
Основната цел на този материал е да се отговори на някои въпроси относно индикациите за
оперативно лечение при болните с УК. Кога трябва да се преустанови с консервативното лечение и
да се вземе решение за операция? Гледната точка на гастроентеролога и хирурга. Какви са
индикациите за операция?
Да представим литературен обзор на съвременното виждане за диагностиката и лечението
на болни с УК.
Да анализираме болни с УК, лекувани в Първа хирургична клиника и на Гастроентерология
в V МБАЛ – София.
Да представим отделни показателни клинични случаи.
Кога трябва да се преустанови с консервативното лечение и да се вземе решение за операция?
Според какви критерии се поставят индикациите за операция? Тези критерии са
ендоскопски,
– хистологични и
– клинични.
Пациенти и методи

–

Настоящият материал е обзор на съвременното виждане за диагностиката и лечението на болни с
УК – а именно представяме водещите насоките (guidelines) от Третия Европейски Консенсус за
диагностика и лечение на болни с улцерозен колит на ECCO (European‘s Crohn and Colitis
Organization). Представяме съвместни болни на Първа хирургична клиника и на Гастроентерология
в V МБАЛ – София, лекувани за периода 2012-2017г, като анализираме извършените операции,
резултатите, смъртността.
Според разпространеността си УК се класификацира като проктит, левостранен и разпространен
(Таблица 1).
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Таблица 1. Разпределение на УК (адаптирано от Silverberg et al. [4]).

Озна-

Разпространеност

Описание

E1

Проктит

Засягането е ограничено до ректума [проксималното
разпространение на възпалението е дистално от сигморекталната връзка]

E2

Левостранен

Засягането е ограничено до частта от колона, дистално
от flexura lienalis [аналог на ‗дистален‘ колит]

E3

Разпространен

Засягането се разпростира проксимално от flexura
lienalis, включително панколит

чение

Симптомите на улцерозния колит са - кървава диария, ректорагия, тенезми, коремна болка, умора,
фебрилитет.
Според активността си (съобразно критериите кървава диария, пулс, температура, Hb, СУЕ и CRP)
УК се разпределя в лека, средна и тежка степен.
(Таблица 2 и 3).
Таблица 2. Активност на болестта при УК (адаптирано от Truelove & Witts [12]).

Лек

Умерен
„между лек и тежък‟

Тежък

Кървави
изхождания/ден

<4

4 или повече ако

≥6и

Пулс

< 90 уд/мин

≤ 90 уд/мин

> 90 уд/мин или

Температура

< 37.5°C

≤ 37.8°C

> 37.8°C или

Haemoglobin

> 11.5 g/dl

≥ 10.5 g/dl

< 10.5 g/dl или

СУЕ

< 20 mm/h

≤ 30 mm/h

> 30 mm/h или

CRP

Нормален

≤ 30 mg/l

> 30 mg/l

Според възрастта на проява е установено, че по-ранното начало на болестта има по-малко
благоприятен ход. Болните с УК под 40 години имат по-агресивена болест и изискват повече
имуномодулатори [2, 9, 20].
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Таблица 3. Монреалска класификация на активност на болестта при УК (адаптирано от Silverberg et al.
[4] и Satsangi et al.[5])

S0
Ремисия

S1
Лек

S2
Умерен

S3
Тежък

Изхождания/ден

≤4

>4

≥6и

Кръв

Може да има

Наличен

Наличен

Всички
нормални

Минимални,
или няма
белези на
системна
интоксикация

Пулс

Асимптомна

Температура
Haemoglobin
СУЕ

> 90 уд/мин
или
> 37.5°C или
< 10.5 g/dl или
> 30 mm/h

Ендоскопските белези на улцерозния колит са лесна ранимост, спонтанно кървене и разязвявания.
Най-често промените започват от аналното отвърстие и продължават проксимално като са
конфлуиращи и концентрични. Демеркацията между възпалените и нормалните зони обикновено е
ясна.
Ендоскопските белези при лек УК – еритема, съдова конгестия, частична загуба на съдов рисунък.
Ендоскопските белези при умерен УК – пълна загуба на съдов рисунък, полепнала кръв към
мукозата, ерозии, често с поява на гранулации и мукозна чупливост.
Ендоскопските белези при тежък УК – спонтанно кървене и улцерации [21, 23, 24 -26].
Стенозата на червото показва агресивно протичане на възпалителния процес и/или дългогодишен
УК. При дългогодишен УК наличието на стеноза е сигнал за повишен риск от колоректален
карцином и изисква множество биопсии при ендоскопията, а така и внимателно хистологично
оценяване [27].
Хистопатология. Микроскопските белези на УК са мукозна атрофия и нарушаване на
архитектониката на криптите, дифузен трансмукозен инфилтрат от базални плазмоцити, криптити
и крипт абсцеси [3, 22, 28 -35].
Микробиологично изследване
Всички болни с предполагаема активна болест изисскват изследване на копрокултура, включително
и тест за токсини на Clostridium difficile, за да се изключи чревна инфекция. Болните с УК са в риск
от опортюнистични инфекции, особено тези с малнутриция и приемащите имуномодулатори [36,
37-39].
На Таблица 4 и Фигура 1 са показани най-честите причинители на опортюнистични инфекции по
групи – вирусни, бактериални и микотични причинители.
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Вирусни
инфекции

Бактериални
инфекции

Микотични
инфекции и
паразитози

Varicella zoster virus

Herpes simplex virus

Cytomegalovirus

Epstein – Barr virus

Human papilloma virus

Influenca virus

Escherichia coli

Salmonella spp.

Streptococcus pneumonia

Clostridium difficile

Staphylococcus spp.

Legionella pneumophila

Mycobacterium tuberculosis

Listeria monocytogenes

Mycobacterium avium spp.

Nocardia

Candida spp.

Aspergillus spp.

Pneumocystis jiriveci/ carinii/

Histoplasmosis

Cryptococcus spp.

Leishmania donovani

Blastomycoses

Toxoplasma gondii

Таблица 4 . Причинители на опортюнистични инфекции при УК(по Xavier Roblin, Jean-Marc Phelip – Hepatogastro vol. 16, janvier- fevrier 2009 [40]).
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Фигура 1. Причинители на опортюнистични инфекции при УК.

Поведение при остър тежък улцерозен колит
Болните с кървава диария ≥ 6 пъти на ден и белези на системна интоксикация (тахикардия > 90
уд/мин, фебрилитет > 37,8С, Hb < 105, CRP > 30mg/l или СУЕ > 33мм) имат тежка форма на
улцерозен колит и трябва да бъдат хоспитализирани в интензивно отделение. Лечението се
провежда съвместно от гастроентеролог и хирург от момента на приемането. Признаците на
системна интоксикация трябва да бъдат щателно мониторирани.
Лечението при тежък улцерозен колит изисква спазване на консенсусни алгоритми, които включват
следните групи: интравенозни кортикостероиди, азатиоприм, аминосалицилати, антибиотици от
IIра и IIIта генерация, водно-солеви инфузии и белтъчно плазмени заместители. Всички болни
трябва да получават тромбопрофилактика.
Решението за последващото поведение зависи от:
- степента на повлияване на общия и локален статус;
- степента на подготовка за съвместно лечение и наблюдение;
- съпътстващата патология.
Ако няма подобрение в рамките на 7 дни от медикаментозната терапия,
се препоръчва колектомия, за да се избегне повишаването на постоперативния морбидитет.
При каквото и да е клинично влошаване трябва да се обсъди за извършване на спешна
колектомия.
Абсолютните индикации за спешно оперативно лечение при УК са :
– токсичен мегаколон,
– чревна перфорация,
– остро кървене и
– остър парапроктит.
Понякога болестта се открива след извършена спешна чревна резекция.
А медикаментозната терапия трябва да се провежда и след операцията.
Поведение при хроничен рефрактерен УК
Точното време и вида на операцията трябва да бъдат определени от гастроентеролога и хирурга.
Нутритивният статус и общото състояние на болния трябва да бъдат прецизирани преди планова
операция, за да се понижи следоперативният морбидитет.
Поведение при Колоректален Карцином (CRC) при болни с УК и проследяване
Риск от Високостепенна Дисплазия / Колоректален Карцином (CRC) при болни с УК
Какъв е рискът от Колоректален Карцином (CRC) при болни с УК?
УК с продължителна давност е асоцииран с повишен риск от CRC. Eaden и съавтори са описали
мета-анализ на 116 проучвания и са заключили, че след 30 години с УК кумулативният риск от
CRC е 18% [41].
Едно австралийско проучване показва кумулативна честота на CRC от 1% при 10години; 3% при 20
години и 7% при 30 години [43].
Наблюдение на болните с УК
Скринигова колоноскопия се препоръчва след 8 години от началото на симптомите на всички
болни за преоценка на болестта.
При болните със първичен склерозиращ холангит се препоръчва ежегодно проследяване с
колоноскопия [42, 44, 45,46,47].
Наличието на ниско-степенна или високо-степенна дисплазия трябва да бъде потвърдено от друг
хистопатолог с гастроинтестинална специализация [50, 51, 52, 53]. Дисплазията се класифицира в
три категории: полипоидна, неполипоидна и ендоскопски невидима.
Полипоидната дисплазия се лекува адекватно чрез ендоскопска полипектомия [27, 54, 55, 56].
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Неполипоидна дисплазия може да се лекува ендоскопски при селектирани случаи. Ако се постигне
цялостна резекция, без наличие на друга такава лезия в колона, болният се подлага на
продължително проследяване с колоноскопия. Всеки друг случай на неполипоидна дисплазия
трябва да се лекува с колектомия, независимо от степента на дисплазията [56, 57].
Наличните доказателства са недостатъчни, за да се оцени балансът между риска и ползата от
колектомия за плоска ниско-степенна дисплазия. Решението да се препоръча колектомия или
продължително наблюдение е най-добре да се определя индивидуално след внимателно обсъждане.
Ендоскопски невидимата високостепенна дисплазия има вариабилен риск от прогресия към
малигненост – от 3% за 10 години до 53% за 5 години [58]. Затова има и противоречиви препоръки
за лечение. При ендоскопски невидимата високостепенна дисплазия се препоръчва колектомия
поради риска за съпътстващ или бъдещ колоректален рак [49]. При несъгласие на болния с
операцията, се препоръчва ежегодно проследяване[48].
Препоръчваната операция при Високостепенна Дисплазия / Колоректален Карцином (CRC) при
болни с УК е колектомия или прокто-колектомия, като се имат предвид онкологичните
принципи; поради големият риск от мултиплени синхронни тумори и предоперативно по-ниско
стадиране.
При необходимост от лъчелечение, то трябва да бъде проведено като неоадювантно т.е.
предоперативно.
Обем на операцията при болни с УК
До началото на 1980те златният стандарт за операцията е бил проктоколектомия с илеостомия.
Новият златен стандарт за обема на операцията при болни с УК е колектомия или проктоколектомия и едновременно възстановяване на пасажа чрез:
1/ илеален пош и анастомоза с дисталния чревен сегмент
Най-често се предпочита конструирането на J- пош.
J- пошът е стандарт в лечението, дължащо се на простото му конструиране и добрите
дългосрочни резултати.
След като е направен пошът се пристъпва към анастомозата, която според това какъв е дисталният
остатък, може да бъде
– илеален пош-ректална анастомоза;
– илеален пош-анална анастомоза (IPAA)
IPAA е златен стандарт като възстановителна процедура [58, 59, 60 ].
2/ илео-ректалната анастомоза (IRA)
При оптимални обстоятелства илео-ректалната анастомоза е резонна алтернатива на IPAA.
Предпочита се, когато има сравнително запазен ректум (или оздравял след медикаментозна
терапия), при добър тонус на сфинктера.
Предимствата в резултатите трябва да бъдат претеглени срещу необходимостта от
наблюдение на ректума и последваща проктектомия при 50% от случаите [69, 71, 72].
Технически особености на хирургията при остър тежък улцерозен колит
Какво да се вземе под внимание при конструиране на пош и анастомоза?
 Предпочита се конструиране на поша и анастомозата да се осъществи със стаплер
 Максималната дължина на ректалния маншон / остатъчния ректум – т.е. разстоянието между
linea dentatа и анастомозата – да не надвишава 2cm. Дългият ректален маншон (> 2cm ) крие риск от
възпаление, кървене и/или дисплазия
 Илео-ректалната анастомоза е резонна алтернатива на илеален пош-анална анастомоза (IPAA).
 Препоръчва се извеждането на протективна бримкова илеостомия
 Предпочита се лапароскоският подход [62, 63].
Предоперативна медикаментозна терапия
Преднизолон по 20мг на ден или еквивалент за повече от шест седмици преди операцията е рисков
фактор за хирургични усложнения.
Затова, кортикостероидите трябва да бъдат спрени по възможност.
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Неуспехът да се спре кортизоновата терапия (20 мг хидрокортизонов еквивалент) за повече
от шест седмици преди операцията, трябва да отложи конструирането на пош на втори етап. При
тези болни се препоръчва двуетапна операция [73 -77].
Лапароскопската хирургия като миниинвазивен подход е подходяща за :
 планово оперативно лечение на УК и
 спешна колектомия
Защото има:
– по-бързо възстановяване на жизнените функции;
– съкратен болничен престой;
– намаляване на постоперативните инфекции;
– по-добри дългосрочни резултати (намаление на адхезиите и хернииране)[61].
Постоперативна фаза. Рискове и усложнения
Спешната колектомия за УК има морталитет до 8% и морбидитет до 51%. В специализираните
центрове морталитетът е до 1%.
Тънкочревната обструкция е често усложнения след хирургията за УК - до 30%, в повечето случаи
се лекува без операция.
Следоперативно при УК, има повишен риск от тробмоемболични усложнения – препоръчва се
превенция за редуциране на риска.
Болните със съпътстващ първичен склеротичен холангит имат висок риск от развитие на пушит.
Пушити
Определение - Неспецифично възпаление на илеалния пош.
Честота - До 50% от болните с IPAA за УК
Диагноза – осъществява се чрез : – Симптоматика; – Ендоскопски характеристики; –
Хистологични характеристики.
Рискови фактори за пушитите са: – Широко разпространен УК;
– Първичен склеротичен холангит; – Непушачи
– Употреба на нестероидни противовъзпалителни средства
Симптоматика на пушитите включва : – Чести дефекация > 8 пъти/ден;
– Течни дефекации; – Тенезми, крампи, тазов дискомфорт; – Ректално кървене – по-характерно за
къфит; – Инконтиненция за фекалии [66, 70].
Ендоскопски характеристики на пушитите. При извършване на пушоскопия : – Стеноза
на пуш-аналната анастомоза; – Еритем; – Едем;
– Грануларност; – Чупливост; – Спонтанно или контактно кървене; – Загуба на съдов рисунък; –
Ерозии и язви
При пушоскопия да се има предвид, че:
– Ерозии и язви по анастомозната линия не означават задължително пушит
– Затова биопсия се взима от мукозата : – на пуша и – на аференото коляно над пуша [70,
78, 79, 80, 81].
Видове пушити
– Остър
– Хроничен > 4 седмици; при 10% от болните
– Рецидивен (Рекурентен) при повече от 50% от болните
– Усложнения на пушитите - включват :
- Абсцес ; - Фистула; - Стеноза на пушаналната анастомоза; - Карцином на пуша [80, 82, 83-86, 87].
Лечение на пушитите
Остър
Антибиотици – повечето се влияят от Метронидазол и Ципрофлоксацин
Хроничен
– Комбинация от два антибиотика
– Алтернативно – budesonide; beclomethasone dipropionate
Хроничен рефрактерен пушит
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– Infliximab или adalimumab
Превенцията на пушитите – включва употреба на пробиотици [88, 89, 90]
Къфити
Определение - Възпаление на маншона между linea dentata и пош-аналната анастомоза.
Може да съществува едновременно с пушит
Симптоматика - Кървенето е характерно
Диагностика - Осъществява се чрез Ендоскопия [87]
Невъзпалителна дисфункция на поша и неуспех на поша
Определение: Неуспех на поша се определя като отстраняване на поша или неопределено
дефункционализиране.
Невъзпалителните причини за дисфункция на поша включват:
– пош анална стриктура; – проблеми с капацитета на поша; – дисфункция на еферентното
коляно на (S-пош); – хроничен пресакрален сепсис [64, 65, 66]
Пресакрален абсцес
При дефункционализирана инсуфициентна пош-анална анастомоза пациентът трябва да
бъде лекуван с тактиката :
―Набл
юдавай и очаквай‖ (―
Watch and wait‖), която се състои в :
- дренаж (трансанален или трансглутеален)
- с лаваж или вакуумна ендоскопска терапия.
Перианални проблеми
 при наличието на перианални фистули и / или абсцеси е важно да се изследва пациента
за сепсис и възпаление на ректума, както и да се обсъди диагностично - болест Крон.
 при излекувана преди това перианална болест няма абсолютна контраиндикация за
формиране на илео-анален пош.
Проследяване на болни с пош :
- при липсата на рискови фактори като неоплазма или първичен склерозиращ холангит, не
се изисква специален протокол за проследяване на асимптомни болни
- ранната ендоскопия (пушоскопия) се препоръчва при симптоми на дисфункция или
възпаление на поша [66, 67, 68]
Наши болни
За периода 2012-2017г в Първа хирургия на V МБАЛ-София по повод на УК са били
оперирани 35 болни. Те могат да бъдат разделени в две категории (групи):
1ва група/ Болни, които след оперативна намеса са продължили лечението си в
Гастроентерология - 23 болни;
2ра група/ Болни, които са били лекувани за УК, но с поради различни индикации са били
оперирани в Първа хирургия – 12 болни.
В първата група попадат болни, които преди операцията не са имали поставяна диагнозата
Улцерозен колит. Тези болни са били оперирани в порядък на спешност или отложена спешност,
като предоперативната диагноза е била:
 Илеус;
 Колоректален тумор с обструкция;
 Колоректален тумор с абсцес;
 Хеморагия.
След операцията и патохистологичното верифициране на УК тези болни продължават
лечението си в Гастроентерология.
Във втората група са болните, които са диагностицирани и лекувани за УК и са достигнали
до клинично влошаване или други усложнения. Индикациите са били:
 Стеноза на червото;
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 Хеморагия;
 Наличие на високостепенна дисплазия или малигнизация.

болни

Резултати
Операциите, извършени при болните от първата група, са били:
 сигмо-ректална резекция по Hartmann
 19 болни
 резекция на сигмата
 1 болен
 предна резекция на ректума
 1 болни
 колектомия
 2 болни
Операциите, извършени при болните от втората група, са били:
 4 болни
 сигмо-ректална резекция по Hartmann
 ампутация на ректума по Miles
 2 болни
 2 болни
 резекция на сигмата
 лява хемиколектомия
 1 болен
 прокто-колектомия с илеостомия  3 болни
Следоперативният морбидитет е свързан с :
 отклонения от общ характер - анемия, хипопротеинемия, хипокалиемия – при всички
 раневи инфекции – над половината от болните
 инсуфициенции на анастомози – 1 болен с фистула
Следоперативен морталитет:
 2 болни
поради отклонения от общ характер и кардио-пулмонарни причини.
Клинични случаи

Клиничен случай 1.
Мъж на 43 г., който трикратно е бил опериран по повод на субилеусни прояви – подуване
на корема и болки в долния етаж на корема и латералните олбласти. Обективизирани са били
ингвинални хернии двустранно и са били оперирани, а после и бил апендектомиран. Оплакванията
са продължили. През 2015г по време на ФКС е установин язвен колит, започната е била
консенсусна комбинирана терапия с 5-АСА (Salofalk) 3-4g дневно, Imuran 100mg и
глюкокортикоиди по схема. Отчетен е бил незадовлителен ефект на 6тия месец с персистиращ
болково-диспептичен синдром от долен тип, и астено-адинамичен. Съгласно ECCO стандартите и
иизискванията на НЗОК от 2016г е била започната анти-TNF терапия със адалимумаб – (Humira
Abbvie). При този мъж бе отчетен добър начален ефект от анти-TNF терапията – без субилеусни
прояви и с клинично подобрение.
Клиничен случай 2.
Мъж на 53 г., който е бил опериран по повод упорито ректално кървене, диагностицирано
като хемороидална болест – извършвана е била хемороидектомия с различни хирургични техники.
Въпреки това е персистирал анемичен синдром и кръвоизливи – спонтанно и при допир при
ректално туширане. Неповлияването на оплакванията и персистирането на анемия са наложили
консултация с гастроентеролог и провеждане на тотална ФКС. След хистологична верификация е
било прието, че се касае за язвен панколит с левостранна активност и псевдополипозни промени в
ректо-сигмоида. Стартирана е била терапия със Salofalk – като начало локално 4g наливки; след
което перорално Salofalk
гранули 3g дневно, Imuran 100mg и селективен глюкокортикоид – будезонид
(Budenofalk) 9mg дневно. Проведено е било и третиране и на суперпонираната микоза с добър
ефект. Въпреки отчетения на 6тия месец добър обективен статус и възстановени показатели на
хемопоезата, при пациента предстои включване на патогенетична селективна анти-TNF терапия с
препарата Ведолизумаб, съгласно изисквания и критерии на НЗОК и ECCO консенсуса.

270

Обсъждане
Въпреки че около 50% от болните постигат клинична ремисия, 70% до 80% имат активност в
първите 2 години от откриване и 90% имат вероятност за рецидивен ход. Около 20% от болните с
УК се нуждаят от оперативно лечение.
Забавянето в операцията е свързано с увеличаване на хирургичните усложнения. Всяко
клинично влошаване трябва да подтикне към обсъждане за своевременна оперативна намеса.
Стенозата на червото представлява повишен риск от карцином и трябва да бъде отграничена
навреме.
В първата група от нашите болни са такива, които преди това не са били изследвани с
колоноскопия. Операциите при тях са извършвани по спешност и то без целенасочено внимание
към УК, а към стенозиращ CRC. Затова и обемът на хирургия е бил адекватен за карцином на
колона и ректума; и само в два случая е извършена колектомия, като индикацията е бил
авансиралият илеус. Освен това макроскопската преценка на тумора на операционната маса е
трудна и така тумороподобните стенози на червото, причинени от УК са били преценени като
карциноми. Въпреки наличието на стеноза на червото при тези случаи не е бил открит карцином.
Във втората група са болните, които във хода на систимно провеждане на лечение и
наблюдение са прояви авансиране на заболяването и влошаване. Те са били оперирани в планов
порядък, а така и в порядъка на отложена спешност.
Заключение
Прецизирането на индикациите за операция при улцерозен колит (УК) води до :
/ Подобряване на качеството на живот;
2/ Намаляването на хирургичните усложнения;
3/ Увеличаване на преживяемостта. Хроничните възпалителни заболявания на червата не
могат да бъдат излекувани, а единствено да бъдат контролирани по-ефективно до овладяване на
този необичаен по тежест възпалителен процес.
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2.20 ЯТРОГЕННИ УВРЕДИ НА ДЕБЕЛО ЧЕРВО СЛЕД
ФИБРОКОЛОНОСКОПИЯ
А. Иванов, Кошов Т., Данов К., Иванова Н., Киров Г.
„Четвърта МБАЛ-София“ ЕАД

Въведение
Колоноскопията е съвременна широко разпространена методика за диагностика и лечение на
колоректалните заболявания. Диагностичната колоноскопия се осъществява при наличие на
локална и обща симптоматика, изразяваща се с ректохеморагия, обща отпадналост и анемичен
синдром. При терапевтичната колоноскопия най-често се извършват полипектомии, субмукозни
резекции и спиране на малки хеморагии /1, 2, 4, 6, 8/. Като следствие на всичко това може да се
получат хеморагии или перфорация на дебело черво /1, 2, 4, 6, 8/. Ятрогенните перфорации след
фиброколоноскопия са редки, но сериозни усложнения. Обикновено по-често се получават при
пациенти в увредено общо състояние с придружаващи заболявания. Изключително важна е
навременната и екзактна диагностика. От друга страна е добрата колаборация на гастроентеролози
и хирурзи, което обуславя бързата оперативна намеса и адекватната хирургична тактика.
Световните статистики показват различни стойности на усложненията при колоноскопски
манипулации - 0,02% до 0,8%, а други публикации от 0,15% до 3% /1, 3, 5, 7/.
Материал и методи
За 17 години в „Четвърта МБАЛ-София― ЕАД са извършени 6784 фиброколоноскопии с
диагностична и терапевтична цел. При 17 от тях /0,25%/ са установени лезии на дебело черво или
ректум от началото на изследването до шестия час. От пациентите с перфорация 13 са жени /76 %/
и 4 мъже /24 %/ във възрастова граница от 44 до 77 години. Увредите, установени по хода на
колона и ректума са представени на табл. 1, както следва:
Таблица 1 Увреди на колона и ректума

Орган

Брой

Процент

Мъже
Брой

Жени
Процент

Брой

Процент

2

11,76%

Coecum

2

11,76%

Fl. Coli

1

5,88%

1

5,88%

-

3

17,65%

1

5,88%

2

11,76%

6

35,29%

1

5,88%

5

29,41%

5

29,41%

1

5,88%

4

25,53%

lienalis
Colon
descendens
Colon
sigmoideum
Rectum

Всички колонскопии са извършени под обща венозна анестезия.
Резултати
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При 15 /88 %/ от нашите пациенти лезиите на колона са установени по време на изследването и
само при двама от втория до шестия час, след развитието на признаци на остър хирургичен корем.
Всички пациенти са оперирани под обща интубационна анестезия. Взависимост от размера на
лезията, големината на туморния процес, стадия на развитие на перитонита, общото състояние и
придружаващите състояния бе определен обема на оперативната интервенция, показан на таблица
2.
Таблица 2

Оперативна интервенция

Брой

Процент

Дясна хемиколектомия

2

11,76%

Лява хемиколектомия

4

25,53%

Резекция на сигма с колостомия

3

17,65%

Резекция на сигма без колостомия

3

17,65%

Сутура на ректум с колостомия

3

17,65%

Сутура на ректум без колостомия

2

11,76%

Следоперативни усложнения бяха установени при 5 пациенти. При един бе диагностициран
инфаркт на миокарда, при двама преходни нарушения на мозъчното кръвообръщение и при други
двама трудно поддаваща се на лечение следоперативна хипертония. По-трудно се възстанови
чревния пасаж при пациенти без отбременителна колостома. Средният следоперативен престой при
нашите пациенти бе от 7 до 11 дни, средно 8,5 дни. Не сме наблюдавали следоперативна смъртност
при нашите пациенти. Възстановяване на контюнуитета на чревния тракт бе в граници от 2 до 8
месеца и бе взависимост от възрастта и наличния коморбидитет.
Обсъждане
Високите технологии широко навлязоха в съвременната медицина, респективно в хирургичната
практика. Фиброколоноскопиите са неотменима част от диагностичните и терапевтичните
процедури на дебелото и правото черво. За съжаление в нашата страна рядко се правят
профилактични скринингови изследвания на колона и ректума. Обикновено колоноскопиите се
извършват при съответно проявени симптоми, като в много случаи се установява напреднал
туморен процес. Има автори от Япония и САЩ / 3,6 /, които съобщават за опит върху извършване
на 60 000 до 80 000 колоноскопии и при тях ятрогенните перфорации варират от 0,005% до 0,63%.
Други автори цитират същите усложнения от 0,02% до 0,8% /1, 2, 3, 5, 6/. При нашето проучване
върху по-малък брой пациенти 6 874 са установени усреднен брой ятрогенни перфорации – 17
/0,25%/. Колоноскопските перфорации могат да бъдат свързани не само с колоректален карцином, а
така също с дивертикулоза на дебелото черво, адхезии и предшестващи химио и лъчетерапии.
Диагнозата е ясна и лесна, когато лезията на дебелото черво се установи по време на
колоноскопията, придружена с наличие на свободен газ в коремната кухинаили навлизане на
апарята в коремната кухина. При по-малки перфорации и микролезии развитието на симптомите
на перитонит се мифестира обикновено след втория час. Това се установи и при двама от нашите
пациенти. При единя клиниката на перфоративен перитонит се визуализира след втория,а при
другия след петия час от началото на изследването. Не без значение за тези усложнения са
възрастта, BMI /бодимас индекса/, а в някои отношения и пола. Накои автори съобщават за почести перфорации при колоскопии при жени с висок BMI, като съобщават, че намаляването на
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бодимас индекса, води и до намаляване на риска от перфорации при колоноскопии /1, 5/. Ние
нямаме проучване в тази насока в нашето изследване.
Заключение
Перфорациите на колона и ректума след диагностична и терапевтична колоноскопия са едни от
най-тежките усложнения. Навременната диагноза води до адекватна хирургична намеса. Обемът на
оперативната намеса е в пряка зависимост от големината на лезията, общото състояние, степента на
развитие на перитонита и коморбидитета. Проблемът относно диагностиката и лечението при тази
съвременна патология остава дискутабилен и интересен.
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population based study., J Nati Cancer Inst. 2003, 95: 230.

2.21 ХЕМОРОИДЕКТОМИЯ С LIGASURE И МЕХАНИЧНА
ХЕМОРОИДОПЕКСИЯ ПРИ 3ТА И 4ТА СТЕПЕН ХЕМОРОИДАЛНИ
ВЪЗЛИ - СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ
Е. Ходжаджиков, И. Семерджиев, М. Табаков, Д. Андонов, Б.Бенишев,
А. Филипов
УМБАЛ „ Св. Иван Рилски“ ЕАД, София

Ключови думи: хемороидектомия, хемороидопексия, Longo, Ligasure
Цел. Проучването цели да сравни резултатите от прилагането на хемороидектомия с Ligasure и
механична хемороидопексия, при хемороиди с пролапс.
Материал и методи.124 пациенти с хемороиди от трета и четвърта степен бяха разпределени на
случаен принцип в две еднакви групи според плануваната оперативна интервенция. При едната
група беше извършена хемороидектомия посредством Ligasure a при другата -хемороидопексия с
използване на стаплер по метода на Longo.
Проспективно бяха отчетени демографските показатели, клинични те данни, оперативната
продължителност, постоперативната болка по визуално аналоговата скала, необходимост от
постоперативно обезболяване, продължителност на болничния престой, време за възстановяване на
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работоспособността. Също така бяха регистрирани постоперативните усложнения и рецидивите.
Пациентите бяха периодично проследявани за период от 12 месеца.
Резултати. И в двете групи пациентите са със сходни демографски и клинични показатели. Не се
наблюдаваха съществени различия в оперативното време, следоперативната болка, необходимостта
от допълнително обезболяване, продължителността на болничния престой и времето за
възстановяване на работоспособността при двата метода. Следоперативните усложнения също са
без съществени разлики освен в следните показатели:
Четири седмици след операцията остатъчен пролапс се наблюдава при 14 (22,5%) от пациентите
преминали хемороидопексия с използване на стаплер срещу 4 (6,4%) пациента от групата, при
която е извършена Ligasure хемороидектомия.
Честотата на рецидивите на пролапс при едногодишно проследяване е по-висока при пациентите
преминали хемороидопексия с използване на стаплер (7 пациенти 11,3%), сравнено с тези, при
които е извършена Ligasure хемороидектомия (2 пациент 3,2%), но разликата не е сигнификантна.
Заключение. Ligasure хемороидектомията и механичната хемороидопексия със стаплер дават
сравнително добри резултати с кратко оперативно време и минимални усложнения, при лечението
на хемороиди от трета и четвърта степен, с по-ниска степен на остатъчен пролапс при Ligasure
хемороидектомия.
И двете операции предлагат приемливи нива на постоперативна болка, поради което са добра
алтернатива за оперативно лечение на пациенти с напреднали стадии на хемороидалната болест

2.22 МАЛИГНЕНА ЧРЕВНА ОБСТРУКЦИЯ НА ЛЯВ КОЛОН –
КРИТЕРИИ ЗА МЕНАЖИРАНЕ В УСЛОВИЯТА НА СПЕШНОСТ

С. Илиев, П. Владова, А. Габърски, Ив. Пресолски, К. Недялков, Е. Филипов, Д. Нгуен, Ив.
Ристовски, П.Мирочник
Катедра Пропедевтика на Хирургическите Болести, МУ-Плевен; Отделение по Колопроктология
и Гнойно-септична хирургия, УМБАЛ- Плевен
Ключови думи: колоректален карцином, ляв колон, критерии за поведение
Въведение:
Хирургичната интервенция е водеща в леченито на колоректалния карцином (КРК).
Елективната хирургия при КРК е предпоставка за прецизно предоперативно оптимизиране на
общия и хирургичния статус на пациента, онкологично стадиране, радикалност, понижава
необходимостта от стоми и многоетапни операции.[1]
За съжаление 15 - 20% от пациентите с колоректален карцином са с картина на остра чревна
непроходимост при поставяне на диагнозата.[2] Такива пациенти обикновено са в тежко общо
състояние, вследствие основното туморно заболяване, съпътстващия коморбидитет,
дехидратацията, електролитния дисбаланс и промените в чревната мукоза. Спешната оперативна
интервенция в тези случаи е свързана с висока смъртност и висок процент на постоперативните
усложнения[3]; извеждане на колостома[4], която в 40% от случаите остава дифинитивна и води до
влошено качество на живот.[5,6]
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Спешната оперативна интервенция при малигнената чревна обструкция (МЧО) е рисков
фактор за лош резултат по отношение на дългосрочната преживяемост.[7]
За разлика от обструкцията на десния колон, където се извършват най-често едноетапни
операции с първични анастомози, малигнена обструкция при левия колон в повечето случаи
изисква двуетапни оперативни вмешателства.
Опитите за предоперативна декомпресия на колона, преодоляването на илеусното
състояние и пристъпването към оперативно лечение в условията на отложена спешност са с подобри резултати, като морбидитета и леталитета са 23% и 3,5%, срещу 39% и 12% в случаите на
спешна хирургия.[8,9]
Опитите за поставяне на саморазширяващите се метални стентове (SEMS) и ендоскопските
опити за декомпресия на дебелото черво са предпоставка за преминаване към елективна хирургия и
предоставят възможност за дефинитивно лечение на резектабилните КРК. Приложими са само за
дисталните отдели на левия колон и ректума.[10,11]
Предоперативното лечение на пациентите с МЧО от КРК се основава на абсолютна диета,
парентерална хидратация, назогастрална аспирация и антимеметични и аналгетични лекарства.
Целите на тези мерки са да контролират симптомите, да възстановят хидроелектротичното
равновесие, да спомогнат за спонтанно разрешаване на обструкцията и да спечелят време за
установяване на нивото и тежестта на обструкцията, както и за вземане на индивидуално
съобразено решение за хирургично поведение.
С тези мерки адекватен контрол на симптомите се постига в 80% от случаите и
преодоляване на илеусното състояние в 30% от пациентите за по-малко от 8 дни.[12]
Извършването на очистителни сифонни клизми за дебарсиране на дисталните на
обструкцията отдели на колона и ректума подпомагат извършването на последваща ФКС, която
освен за диагностициране нивото и вида на обструкцията, може да доведе и до спонтанно
преодоляване на илеусното състояние.[9] В най-големия обобщен анализ на хирургичните
резултати (43 проучвания, 4 265 пациенти) оперативното вмешателство е включвало илеостомия и /
или колостомия в 20%, резекция на червата с анастомоза в 48% или байпас в 38% от случаите, като
висок процент пациенти претърпяват повече от една оперативна намеса.[13]
Поведението при пациентите с малигнена обструкция на левия колон е сериозно
предизвикателство пред хирургичните екипи, изисква динамично наблюдение и предоперативна
подготовка, прецизен избор на момента за оперативна намеса и съобразен обем на оперативната
интервенция с цел запазване живота на пациента и издържаност по отношение на онкологичните
принципи на лечение.
Въпросите, които възникват са:
1.

Кога да се предприеме оперативно лечение?

2.

Какъв вид оперативно лечение да бъде приложено?

Цел: Нашата цел е да представим критерии за поведение при малигнена чревна обструкция на
левия колон, съобразени с последните световни консенсусни препоръки и алгоритми.
Методи: Достъпните до нас актуани консенсуни решения по проблема в световните бази данни.
Промяната в серумните нивата на CRP и D-лактат са показателни по отношение динамиката
на илеусното състояние, наличието на чревна исхемия и некроза и могат да бъдат отправна точка
при вземане на решение за оперативно лечение в спешен или в отложен порядък.[14]
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Колектив на Секция по спешна хирургия при УМБАЛСМ ―Н.И. Пирогов‖ Юлий Ванев и
сътр. на Национален конгрес по хирургия, Албена, 2016. предложи критерии за интраоперативна
оценка на степента на чревната непроходимост базирани на просвет, чревна стена и перитонеално
пространство(Табл.№1), както и патоморфологични критерии за оценка на промените в чревната
стена.[15]
Табл.№1.

Степен

Лумен

Стена

Перитонеум

I

До умерена дилатация

Умерен едем

Бистър трансудат

II

До умерена дилатация

Тежък едем

Бистър трансудат

III

Изразена дилатация

Тежък едем; исхемични
зони и десерозации

Локален/разпространен
перитонит

IIIa
IV

Изразена дилатация на тънките черва
Всички степени

IVa

Перфорации

Фекулентен перитонит

Всички степени с дилатация на тънките черва

Материали:
Пациенти с малигнена обструкция на левия колон, постъпили по спешност в ОКПГСХ на
УМБАЛ „Д-р Г. Странски ЕАД―гр Плевен за 18месечен период: 01.01- 2017-01.06.2018г.
Резултати:
Постъпили са 53 пациента с малигнена обструкция на левия колон – 21-на жени и 32-ма
мъже. Съпътстващият коморбидитет е включвал: сърдечно-съдови заболявания; мозъчно-съдова
болест; захарен диабет типII; болест на Паркинсон; ХОББ; бронхиална астма. При 73% от
пациентите сме регистрирали различна степен на нарушен коагулационен статус в момента на
приема. Най-младият пациент с МЧО на левият колон постъпил в отделението е на 58г., а найвъзрастният на 89години. Средната възраст на пациентския колектив е 73,5години.
Съотношението на пациентите според локализацията на тумора е представено в
таблица.№2:
Табл.№2. Локализация на тумора.

Локализация

Брой

Дистален трансверзум, флексура лиеналис

15 (28,3%)

Колон десценденс

9 (16,9%)

Колон сигмоидеум

19 (35,8%)
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Сигма-ректум, проксимален ректум

10 (18,8%)

В таблица №3 е представено съотношението на пациентите спрямо диференциацията на тумора:
Табл.№3. Диференциация на тумора

Диференциация

Брой

G1

6 (11,3%)

G2

39 (73,5%)

G3

6 (11,3%)

Невроендокринен или смесен тумор
(MANEC)

2 (3,7%)

В таблица №4 са представени степента на чревна непроходимост и времето за предоперативната
подготовка.
Табл.№4. Степен и тайминг в менажирането на малигнената чревна обструкция

Степен

брой

Предоперативно време

I

4 (7,5%)

5-7денонощшя

II

18 (33,9%)

5-7 денонощия

III

15 (28,3%)

3-5 денонощия

IIIa

10 (18,8%)

3-4 денонощия

IV

4 (7,5%)

2-4 денонощия

IVa

2 (3,7%)

До 24-тия час

В таблица №5 са представени вида на извършените оперативни интервенции и степента на чревна
непроходимост.

Оперативна интервенция
Лява хемиколектомия с анастомоза
Операция на Хартман

Степен

Брой

I, II, III, IIIa

28

IIIa, IV

18
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Дебарсираща стома

IIIa, IV, IVa

7

Извършили сме 3 блок резекции при локализация в лява флексура с отстраняване на
слезката и опашката на панкреаса с оформяне на трансверзостома; 2 леви хемиколектомии с
хистеректомия с латеро -терминална анастомоза – 1 и колостома – 1. Регистрираните усложнения в
пациентския колектив са: следоперативна хеморагия при 2-ма болни (3,7%) наложила ревизия в
първите 24 часа; супурация на оперативната рана при 6 пациенти (11,3%); дехисценция при 4 болни
(7,5%); инсуфициенция на анастомозата при 3-ма (5,6%) ; интраабдоминален абсцес при 1 пациент
(1,8%). Пациентите са изписвани средно на 9-тия следоперативен ден, като пролежаването е между
9 и 15 дни. Починали са 2-ма (3,7%) пациенти в рамките на пролежаването и още 14 (26,4%) в
рамките на разглеждания 18 месечен период.
Обсъждане:
Възможността за преодоляване на илеусното състояние и преминаването от спешна към
елективна хирургична интервенция съществено влияе върху прогнозата на малигнената чревна
обструкция на левия колон. Времето отделено за предоперативно стабилизиране и подобряване
състоянието на пациента, дебарсиращите процедури и ФКС на дисталния отдел на дебелото черво
подобряват прогнозата и способстват за коректно поставяне на диагнозата и съобразено оперативно
лечение. Проследяването на нивата на CRP и D-лактат са показателни по отношение динамиката на
илеусното състояние, наличието на чревна исхемия и некроза и могат да бъдат отправна точка при
вземане на решение за оперативно лечение в спешен или в отложен порядък.
Предложените степени за интраоперативна оценка на илеусното състояние базирани на
конкретни патологични находки и морфологични промени дават възможност за коректно
сравняване на резултатите при различни пациентски колективи.
На фигура №1 си позволяваме да представим схема за менажиране и тайминг на
малигнената обструкция на левия колон, която прилагаме в нашата клиника:
Фиг.№1 Менажиране и тайминг на МЧО на левия колон.
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МЧО

МЧО +
перитонеално
дразнене

ВСР, дебарсиращи
процедури
АБ
операция до 24-тия час

МЧО без
перитонеално
дразнене

ВСР, КС, дебарсиращи
процедури
АБ
ФКС
↑CRP;↑Leu
операция до 48-мия час

ВСР,КС дебарсиращи
процедури
АБ
ФКС
↓CRP;↓Leu
операция след 72-рия час

Преодоляване на
илеуса
Диагностично
прецезиране
оперативно лечение
в планов порядък

Въпреки развитието на съвременната медицина и в частност на хирургията отговорите на
въпросите, кога да се оперира и какъв вид оперативно лечение да се приложи при МЧО на левия
колон, носят високо ниво на субективизъм и зависят от опита и подготвеността на хирургичните
колективи. Въвеждането на критерии за поведение, целят да намалят субективизма и да
оптимизират менажирането на МЧО и да позволят коректност при сравняване на резултатите.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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2.23 НЕВРОЕНДОКРИНЕН ТУМОР НА ТЪНКО ЧЕРВО – СЛУЧАЙ ОТ
ПРАКТИКАТА, АНАЛИЗ НА ПОВЕДЕНИЕТО И ИЗБОР НА
ПРАВИЛНА ТАКТИКА
П. Владова, С. Илиев, Ан. Габърски, Ив. Ристовски, П. Мирочник
Отделение по Колопроктология и гнойно-септична хирургия, УМБАЛ- Плевен

Ключови думи:
невроендокринен тумор, тънко черво, поведение
Въведение:
Невровендокринните тумори(НЕT) на тънко черво са трета по честота подгрупа от
гастроентеропанкресните невронедокринни тумори. Обикновенно са единични, характеризират се с
ниска степен на пролиферация, много често са метастазирали в момента на откриването им.
Първият по честота симптом при този вид тумори е болката, последвана от карциноидния синдром.
Цел:
Целта е да представим случай от нашата практика на неворенодокринен тумор на тънко черво и да
анализираме коректността на поведението ни.
Материали и методи:
Представяме клиничен случай на 66 годишен мъж, постъпващ по спещност в Отделение по
Колопроктология и гнойно-септична хирургия към УМБАЛ- Плевен с клиника на остър апендисит.
Резултати:
Пациентът беше опериран по спешност, поради картината на остър хирургичен корем.
Интраоперативно се попадна на туморна формация на терминален илеум. Изпрати се материал за
експресна биопсия, при което се установи, че се касае за ниско диференциран карцином. Извърши
се първична икономична резекция с последваща анастомоза. След дехоспитализацията пациентът
беше насочен за самотостатинова сцинтиграфия и препоръчана дясна хемиколектомия 1 месец след
дехоспитализацията .
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Обсъждане:
В условията на спешност хирургичните постулати гласят, че се прави минималното. В нашата
практика невроендокринните тумори са рядкост, а поведението при тях непознато. Възниква
въпросът дали в този случай е била уместна първична дясна хемиколектомия или не? Европейската
асоциация по невроендокринни тумори (ENETS) препоръчва при НЕТ на илеум първоначална
резекция с лифна дисекция и синхронна холецистектомия. Тази препоръка обаче е валидна в
случаите на плановост и предоперативно стадиране. В случаите на спешност
водещо е
разрешаването на острия хирургичен корем и критериите на ЕNETS се оказват неприложими.
Заключение:
Конкретният случай показва един голям проблем в съвременна хирургия, а именно наличие на
критери за поведение, неприложими в реална спешна ситуация. Това от своя страна налага
изискването за по-добра предиагностика и правилно менажиране на пациента след овладяване на
острия момент.

ДОКЛАД

Увод:
Невроендокринните тумори (НЕТ) на тънкото черво представляват най-често срещаните
гатроентеропанкреасни неворендокринни тумори [1, 2, 3]. Интересното е, че в източната част на
Азия, невроендокринните тумори на тънкото черво са много по-редки, отколкото в западните
страни [4, 5]. Докладваната честота на НЕТ на тънките черва варира между 0,32-0,33 / 100,000 в
Англия и Япония [4,5] и 0,67 / 100,000 в САЩ [2] и до 1,12 / 100,000 в Северна Европа [6]. Честота
им достига до 30-50% от всички новообразувания на тънките черва[6] и подобно на други
невроендокринни неоплазми, тяхната честота нараства, както показват неотдавнашните
епидемиологични проучвания[7]. В серия от аутопсионни материали, честотата им е значително
по-висока от клиничната честота, която е 1,22: 100, което предполага, че мнозинството от НЕТ на
тънко черво имат бавен растеж и дълго време остават асимптомни [8].
Степента на разпространение на НЕТ на тънко черво нараства с възрастта, най-честото начало е на
40-годишна възраст, достигайки връх в осмото декада от живота [9]. Средната възраст на
диагностициране е между 59 и 65 години [8]. В проучване от 2009 година превалира мъжката
популация над женската.[8, 10]; тези данни обаче не са потвърдени от други серии [2]. Както се
предполага от констатациите в базата данни SEER, невроендокринните тумори на тънкото черво
имат различно етническо разпространение, което е по-често при афро-американци и по-рядко при
азиатските пациенти [2]. Значителен процент от тях се характеризират с ниска пролиферация, G1
или G2, докато G3 туморите са изключително редки. Въпреки честотата на ниската и средна
пролиферация, тези тумори се появят с регионални (36%) и / или далечни метастази (48%) по време
на диагностиката[10]. Основните прогностични фактори са TNM и хистологична класификация,
основана на Ki-67 индекса [10]. Някои проучвания съобщават, че 5-годишната им преживяемост е
100% за стадии I и II, 97,1% за стадий III и 84,8% за IV стадий[11]. В същото проучване
зависимостта от 5-годишно преживяемост е 93.8% за G1, 83.0% за G2 и 50.0% за G3 [11].
Карциноидният синдром е типично клинично представяне на метастатичен карциноиден тумор на
тънко черво, който се среща при около 18% от пациентите и се характеризира със сенсибилизация,
диария и коремна болка [12, 13]. По-рядко се случват карциноидни сърдечни заболявания, както и
бронхо-констрикция и пелагра. Синдромът е свързан с масовото освобождаване на серотонин от
тумора, който не може да се преработи от черния дроб, поради нарушената му функция, вследствие
наличните метастази. Други вещества, включени в карциноидния синдром са
тахикини
(невропептид К, вещество В, NKA), простагландини и брадикинини [14]. Пациенти с карциноиден
синдром са с повишени нива на разпаден продукт на серотонин 5-HIAA в урината, с нива между
100 и 3000 цмол / 24 часа (Реф. <50 цмол / 24 часа).
Материали и методи:

285

Представяме клиничен случай на 66 годишен мъж, постъпващ по спещност в Отделение по
Колопроктология и гнойно-септична хирургия към УМБАЛ- Плевен с клиника на остър
хирургичен корем.
Клиничен случай:
Случай на 66 годишен мъж, постъпващ по спешност в отделение по Колопроктология и Гнойносептична Хирургия към УМБАЛ – Плевен със силна болка в илеоцекалната област, фебрилитет до
38.8 градуса по Целзий, гадене без повръщане. Пациентът съобщава за периодично изпотяване и
флъшове с давност над 4-5 месеца. При постъпването му е направена ехография на коремни органи
без патологична находка. От лабораторните изследвания – наличие на незначителна левкоцитоза за
сметка на гранулоцитите и повишени нива на С-реактивен протеин( 85 mg/).
Поради данните за илеус-перитонит е извършена хирургична интервенция в неотложен порядък.
При визуалната и манулна експлорация на коремната кухина се установява туморна формация с
диаметър около 1.5 см на терминален илеум на 6-7 см от Баухиновата клапа , напълно обтурираща
лумена на червото, на протежение от 2 см, довела до перфорация на илеум с перфорационно
отвърстие 0.5см в диаметър. Допълнителна находка е флегмонозно реактивно променен апендикс с
увеличени лимфни възли по хода на мезентерика супериор. Интраоперативно се изпрати материал
за експресно изследване от формацията, който показа тъкани с инфилтрация от ниско
диференциран аденокарцином. В условията на стеркорален перитонит, данните от експресната
хистология и съмнението за невроендокринен тумор на тънко черво се предприе икономична
резекция. Резекция на тънкото черво с последващо възстановяване на чревния континюитет чрез
латеро-латерална илео-илео анастомоза на два етажа и типична апендектомия. Следоперативният
период протече без усложнения и пациентът се дехоспитализира в подобрено общо състояние.
Хистологичният резултат показа: невроендокринен карцином на илеума – едроклетъчен вариант
Grade G3 с инфилтрация до серозата, включитено и множество емболи в субсерозните,
мезентериални лимфни и венозни съдове. На пациента беше предложено повторно оперативно
лечение с цел онкологична радикалност, което той отказа. Онкологичен стадий: pT4N1MxLV1. От
имунохистохимичния анализ: Synaptophisin(+), CD56(+), Chromogranin(-), Ki67(+) в над 80% от
туморните клетки. След дехоспитализацията е обсъден на Онко комитет и насочен за
соматостатинова сцинтиграфия с цел стадиране на онкологичното заболяване. Поради данните за
метастази в регионални лимфни възли и карциноиден синдром е започното лечение със
самотастатинов аналог и химиотерапия по схема. Към настоящия момент, пациентът е жив, със
стационирано онкологично заболяване без прогресия.
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Снимка №1: Интраоперативна находка – терминален илеум с тумор с перфорация
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Снимка №2: Макроскопски вид на невроендокринния тумор на терминален илеум
Обсъждане:
Карциноидите в 70% - 80% са асимптоматични и се срещат случайно по време на операцията.
Може да протекат със симптоми на чревна обструкция или да се открият по време на изследване
на тънкото черво в търсене на първична неоплазма при образни данни за далечни метастази[15]..
Първичният тумор е малък, с бавен растеж и рядко се демонстрира при образни изследвания.
Метастазите в черен дроб са чести при първоночално диагностициран невроендокринен туморна
тънко черво.Те зависят от размера на първичния тумор: тумори по-малки от 1 см метастазират в
две процента от случаите, тумори 1-2 см метастазират в 50% и над 2 см са клинично мълчаливи, но
могат да причинят карциноиден синдром. Костните метастази са рядкост, повечето от които са
остеопластични, но рядко се появяват литични или смесени лезии [16].
Основният терапевтичен подход в тези случаи е хирургичната резекция на първичната лезия и е
единственият метод на избор. При по-малки лезии (<1 сантиметър), икономичната резекция
обикновено е достатъчна. Въпреки това, при лезии над 1,5 cm съществува висок риск от рецидив и
поради тази причина се изисква сегментна резекция с лимфна дисекция на мезентериалните
лимфни възли[17]. Установено е, че хирургията е от полза, дори при пациенти с метастазирано
заболяване, както за получаване на симптоматично облекчение, така и за подобряване на
преживяемостта [18]. Други възможности за симптоматично лечение на пациенти с хормонални
симптоми включват биотерапия, използваща лекарства като аналози на соматостатина. Те са
показани не само, за да осигурят симптоматично подобрение при 70-80%, но и да стационират
туморния растеж[19]. Лечението с цитотоксични, биологични и туморно-насочени
радионуклеотидни агенти може да удължи преживяемостта и да помогне за облекчаване на
симптомите [20]. НЕТ с висока пролиферативна активност (Ki67> 20%) се лекуват подобно на рак
на белите дробове с комбинирана химиотерапия с цисплатина-етопозид. Хирургията,
радиочестотната аблация и чернодробната емболизация са включени в текущия терапевтичен
подход при налични чернодробни метастази [20].
В конкретния случай е извършено само част от хирургично лечение, направена е икономична
резекция без лимфна дисекция, предвид липсата на имунохистохимична верификация
интраоперативно.Липсата на адекватен скриниг в голям процент от онкологичните заболявания
води до манифестирането им с усложнения, което налага решаване на усложнението и на втори
етап да се мисли за онкологична издържаност.
Изводи:
Конкретният случай показва един голям проблем в съвременна хирургия, а именно наличие на
критери за поведение, неприложими в реална спешна ситуация. Това от своя страна налага
изискването за по-добра предиагностика и правилно менажиране на пациента след овладяване на
острия момент.
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2.24 МЕТОД ЗА ПРЕДОПЕРАТИВНО ПЛАНИРАНЕ И
ОПТИМИЗИРАНЕ НА ДИСЕКЦИЯТА ПРИ МИНИМАЛНО
ИНВАЗИВНА ЦЯЛОСТНАТА МЕЗОКОЛИЧНА ЕКСЦИЗИЯ С
ЦЕТРАЛНО СЪДОВО ЛИГИРАНЕ ПРИ КАРЦИНОМ НА КОЛОНА
Иванов Ц1, Димитров Д1, Караманлиев М1, Станиславова Н2, Йоцов Ц3, Делийски Т1
1. Клиника по онкологична хирургия, УМБАЛ „Г. Странски“ Плевен
2. Отделение по образна диагностика, УМБАЛ „Св. Марина“ Плевен
3. Студентска научно-изследователска група по хирургична онкология към МУ-Плевен

Въведения: Следване на ембриологичните планове на дисекция с централно съдово лигиране е
стандартен хирургичен подход, който води до значително подобряване на онкологичните резултати
при пациенти с колоректален карцином (КРК). Въпреки че минимално инвазивната
хирургия(МИХ) доказа своите предимства пред конвенционалната хирургия при тези пациенти,
двуизмерният образ и анатомичните съдови вариетети водят до някои технически затруднения,
налагащи разработване на методи за предоперативно планиране, симулиране и интраоперативна
навигация с цел по-добро интраоперативно засичане на съдовите стволове. Триизмерните
реконструкции върху компютърно-томографска (КТ) мезентериална ангиография се използва все
по-често в практиката за предоперативното планиране на минимално инвазивна хирургия при КРК.
Цел: Да представим първоначалните си резултати след въвеждане на техника за предоперативно
планиране и интраоперативна навигация чрез индивидуални триизмерни
модели на
мезентериалните съдове при пациенти с минимално инвазинва хирургия по повод КРК.
Материали и методи: Извърши се едноцентрово проспективно проучване за периода от Май 2017
до Февруари 2018 върху интраоперативните и постоперативните усложнения и ранните клинични
резултати при пациенти с КРК оперирани чрез МИХ. При всички пациенти беше извършено
предоперативно планиране и интраоперативна навигация за засичане на топографската анатомия и
вариетети на мезентериалните съдове чрез индивидуални триизмерни модели. За създаване на
индивидуалните триизмерни модели на всеки пациент беше използван 128-срезов,
мултидетекторен КТ и маса за виртуални дисекции SECTRA. Сравни се интраоперативната
анатомия с предоперативните данни от моделите.
Резултати: 20 пациента бяха включени в проучването. При всички пациенти беше извършена
МИХ с централно лигиране на съдвете и тотална мезоколична /мезоректална ексцизия(ТМЕ).
Сериозни интраоператини и следоперативни усложнения не бяха регистрирани. Не се намери
разлика в предоперативната и интраоперативната анатомия на мезентериалните съдове.
Заключение: Методът за виртуално планиране на МИХ при КРК с ТМЕ и централно лигиране на
съдовете чрез триизмерна реконструкция на мезентерилни КТ ангиографии е приложим и
безопасен с висока чувствителност и специфичност.

290

2.25 ТЕХНИЧЕСКИ АСПЕКТИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА
ЛАПАРОСКОПСКИ-АСИСТИРАНА ТРАНСАНАЛНА ТОТАЛНА
МЕЗОРЕКТАЛНА ЕКСЦИЗИЯ

Д. Пенчев, П. Иванов, Г. Коташев, Г. Попиванов, В. Кьосев, Г. Григоров, Х. Петров, В. Христова, В.
Мутафчийски
Военномедицинска академия София - клиника по ендоскопска ендокринна хирургия и
колопроктология
Въведение: Иновациите в медицината и бурното развитие на технологиите в ерата на четвъртата
индустриална революция превърнаха хирургията в най-високотехнологичната специалност.
Лапароскопски-асистираната трансанална тотална мезоректална ексцизия е сравнително нов
миниинвазивен метод, който се възползва именно от тези технологични иновации. Новите
технологии са неизменно свързани, както с предимствата, така и с редица трудности и недостатъци
от приложението им. Целта на анализа е да представи техническия аспект в лапароскопскиасистираната трансанална тотална мезоректална ексцизия, на фона на събрания едногодишен опит
от проспективно нерандомизирано проучване.
Материали и методи: За периода на провежданото едноцентрово сравнително проспективно
нерандомизирано проучване-от 27.02.2017 до 20.02.2017 г. в клиниката по Ендоскопска ендокринна
хирургия и Колопроктология на Военномедицинска академия – София са приети 46 паценти с
ректален карцином. От тях, 15 не отговарят на критериите за включване в проучването. Останалите
31 пациенти са разпределени в двете рамена - съответно15 трансанални и 16 лапароскопски. За
лапароскопска асистенция е използван четири-троакарен достъп, а за трансаналния - SILS Covidien
порт с три троакара. Използван инсуфлатор е IU40 на KarlStorz в режим 12мм/Hg и поток 1мл/мин.
Използвани енергийни източници при дисекцията са ултразвуков, биполярен и монополярен ток.
Резултати: Средното оперативно време е 236 мин. Технически трудности възникнаха при 32% от
пациентите по време на ТаТМЕ и 10% в лапароскопската група. Най-честите интраоперативни
трудности са задимяване, нестабилен пневмомезоректум, спазми на ректалната стена и липса на
триангулация. Оперативното време е забавено средно с 40 минути поради технически трудности.
Не се наблюдаваха интраоперативни усложнения. Средният следоперативен престой е 6 дни без
периоперативна смъртност, на фона на 24% периоперативни усложнения.
Изводи: Трансаналната тотална мезоректална ексцизия се характеризира с висока честота на
интраоперативни технически затруднения, които забавят оперативната интервенция. От своя
страна те не увеличават честотата на интраоперативните и следоперативните усложнения.
Ключови думи: Трансанална тотална мезоректална ексцизия, предна резекция на ректум, ректален
карцином, технически аспект.
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2.26 НАШИЯТ ОПИТ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ХЕМОРОИДАЛНАТА
БОЛЕСТ
Арк. Иванов, Т. Кошов, Г. Киров
„Четвърта МБАЛ-София“ ЕАД

УВОД
Хемороидалната болест е описана и лекувана далеч преди новата ера още в древния Рим и древна
Гърция. В средните векове (след 15 век) има съобщения на отделни автори за диагностиката и
лечението на хемороидите. Сборна статистика посочва, че 4% от населението на земята страда от
хемороиди /1, 2, 3, 4, 5, 6/. Всъщност те предсталяват разширени артерио-венозни анастомози и се
разделят на външни, вътрешни и смесени. Принципно лечението на хемороидите е консервативно и
оперативно. Консервативните методи предхождат оперативното лечение. Известни са много
консервативни средства, които облекчават значително оплакванията на пациентите, но не водят до
трайно излекуване. Обикновено към оперативно лечение се пристъпва към 3-ти и 4-ти стадий на
заболяването /1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
За период от 17 години 2001-2017г. в Хирургично отделение на „Четвърта МБАЛ-София―ЕАД са
лекувани оперативно общо 151 пациента. От тях 86 /57%/ са мъже и 65 /43%/ жени.
Фиброколоноскопия е извършена при 119 /79%/, ректоскопия при 32 /21%/, ендолуменна ехография
при 23 /15%/. При 124 /82%/ от оперираните пациенти е приложена спинална, а при 27 /18%/ обща
анестезия.
РЕЗУЛТАТИ
Всички наши пациенти са лекувани консервативно от 1 до 10 години. Решението за оперативно
лечение на хемороидалната болест и прилагането на съответните оперативни методи е определяно
строго индивидуално, като предвид са взети: локалния статус, честотата на хеморагиите,
съчетанието с придружаващи анални фисури, пролапс на ректална лигавица, като не на последно
място наличието на тромбоза и тежък болков синдром. Извършени са следните оперативни
интервенции:
Таблица 1 Оперативни интервенции при хемороидална болест

Интервенция

Общо

Мъже

Жени

Брой

Процент

Брой

Процент

WH

17

6

3,97

11

7,28

MM

42

22

14,56

20

13,24

MMF

5

2

1,32

3

1,98

F

17

11

7,28

6

3,97
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LONGO

68

38

25,31

30

19,87

LONGO+F

1

-

-

1

0,66

LIG

1

-

-

1

0,66

Решението за прилагане на дадена оперативна методика е взето строго индивидуално, в зависимост
от стадия на развитие на заболяването и локалната находка. Класическият метод на Whitehead
(WH) е приложен при 17 /11%/ пациенти до 2006г. Той има своето място, предимно в исторически
аспект на хирургичната практика. Съвременните методи на криодеструкция и лазерна коагулация,
които се прилагат в много клиники трябва да бъдат строго прецизирани. Друг класически метод на
Милиган-Морган (MM) е използван при 42 /28%/ болни. Той има своето место в съвременната
хирургична практика, както и Милаган-Морган-Фергюсън (MMF) при 5 /3%/ от нашите пациенти.
Оригиналният метод на Фергюсън (F) е осъществен при 17 /11%/ пациенти. Най-често използвания
метод при наблюдаваните от нас пациенти е PPH метода на Лонго (L) 68 /45%/. Той има своите
показания на приложение и обикновено се осъществява в четвърти стадий на хемороидалната
болест и наличието на пролапс. Като сравняваме в развитие оперативното лечение на
хемороидалната болест е видно, че с навлизане на съвременната технология в медицинската
практика, най-приложим е стаплер метода на Лонго. Наблюдавани са рецидиви при отелните
методики.
Таблица 2 Следоперативни усложнения са наблюдавани при 17 /11,26%/ пациенти.

Усложнение

Брой

Процент

Болков синдром

11

7,28

Кървене

3

1,98

Тромбоза

2

1,32

Инконтиненция

1

0,66

Рецидиви са наблюдавани в период 2 до 4 години при 11 /7,28%/ пациенти.
Обсъждане
Хемороидалната болест с нейните разновидности и многобройни методи на оперативно лечение
остава съвременен, интересен и дискутабилен проблем. В близките двасетина години в
оперативната практика навлязоха нови методики: хемороидектомия с Ligasure, лазерна и
ултразвукова хемороидектомия, HAL с доплер, криотерапия и стаплерова хемороидектомия /1, 3,
5, 7/. Независимо от всичко това много автори по света държат на златен стандарт на оперативното
лечение – Милиган - Морган и Фъргюсън /1, 2, 4, 5, 7/. Принципно на оперативно лечение
подлежат 5 до 10% от пациентите с хемороиди, които не се поддават на оперативно лечение и
особено тези в трети към четвърти стадий на заболяването. Много важен е опита на хирурга и
правилния подбор на оперативна техника взависимост от продължителността на заболяването,
оплакванията на пациента и локалната находка. В нашето хирургично отделение, както е видно от
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таблицата са приложени почти всички съвременни оперативни методики, като тази на Longo е с
най-голям брой и добри следоперативни резултати. Позитивното при тази оперативна техника е, че
почти липсва болкови синдром или е преходен до 24-ия час, липсва следоперативно кървене, за
което много важно е адекватното поставяне на стаплера /2, 3, 5, 6, 7/. Според нас всяка хирургична
техника при оперативното лечение на хемороидалната болест има своето място в широката гама от
методики, в зависимост от опита на хирурга и общия и локален статус на пациента.
Заключение
Оперативното лечение на хемороидалната болест остава интересен и дискутабилен проблем в
съвременната хирургия. Възможностите за хирургическото лечение на хемороидите са много и
въпреки, че повечето хирургични техники се основават на принципите на лигиране и ексцизия, поновите процедури целят да се сведет до минимум дисекцията на тъканите с цел намаляване на
следоперативната болка и кървене. Проблемът с оперативното лечение на хемороидалната болест
остава открит и е в зависимост от продължителността и стадия на заболяването и многобройните
опити за консервативно лечение.
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2.27 КОНВЕНЦИОНАЛНИ И ЛАПАРОСКОПСКИ КОЛЕКТОМИИ

Б. Атанасов1,2, Н. Белев1,3, М.Славчев 1, Б. Сакакушев2, Д. Хаджиев2, Е.Хаджиева2
1- Хирургично Отделение- УМБАЛ „Еврохоспитал” Пловдив
2- Първа Хирургия- УМБАЛ „Св. Георги”-Пловдив,Катедра по Пропедевтика на хирургическите
болести,Медицински факултет,Медицински Университет- Пловдив
3- Медицинският Симулационен Тренировъчен Център, Медицински факултет,Медицински
Университет- Пловдив
Абстракт
Колектомиите са оперативни процедури предприемани при лечението на различни малигнени и
бенигнени заболявания. Често те се явяват единствения ефективен метод на лечение. Увеличава се
дела и на миниинвазивните методи.
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Цел на нашето проучавене е анализ на данните на пациентите с извършени колектомии- тотални,
субтотални и проктоколектомии.
Материали и методи
За периода юни 2012 до декември 2017 в ХО на УМБАЛ „Еврохоспитал‖- Пловдив и Първа
Хирургия на УМБАЛ „Св.Георги―
- Повдив, бяха извършени 59 колектомии.
Резултати
Колектомии при малигнени заболявания извършихме при 51 болни. Планови оперативни
интервенции по повод на полипоза на колона извършихме при 4 болни. Случаите на усложнена
болест на Крон бяха 2, мезентериална тромбоза-1 и при 1 пациент се установи-мегаколон. При 9
болни поради наличие на карциноматоза, се предприе и извършването на хипертермична
интраперитонеална химиотерапия.
Заключение
Плановите колектомии при болни с бенигнени и малигнени процеси са съпроводени с по-добри
периоперативни резултати в сравнение със спешните случаи. Подобрени резултати се отчитат и в
групата на лапароскопски извършените колектомии. При липсата на специфични контраиндикации,
считаме че миниинвазивните подходи са добра алтернатива на плановите отворени колектомии.
Ключови думи: колектомии; лапароскопска хирургия; усложнен колоректален карцином
Abstract
Colectomies are operative procedures for treatment of various malignant and benign diseases. Often they
are the only effective method of treatment.Mini-invasive methods are becoming more and more popular.
The purpose of the study is analyzing the data of the patients with colectomies, total and subtotal and
proctocolectomy.
Materials and methods: 59 colectomy procedures have been done and analyzed from June 2012 to
December 2017 in the surgical departments of university hospitals Eurohospital and St George, Plovdiv,
Bulgaria.
Results
Colectomies in malignancies occurred in 51 patients. Elective operative interventions for colonic polyposis
were performed in 4 patients. Cases of complicated Crohn's disease were 2, mesenteric thrombosis - 1 and
1 patient was found with a megacolon. In 9 patients was performed hyperthermic intraperitoneal
chemotherapy due to the presence of carcinomatosis.
Conclusion
Compared to emergency cases, elective colectomies in patients with benign and malignant processes are
being accompanied with better perioperative outcomes. Improved results are also reported in the group of
laparoscopically performed colectomies. In the absence of specific contraindications, it is believed that
mini-invasive approaches are a good alternative to elective open colectomies.
Key words: colectomies, laparoscopic surgery, complicated CRC
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Въведение
Колектомиите са оперативни процедури предприемани при лечението на различни малигнени и
бенигнени заболявания. Често те се явяват единствения ефективен метод на лечение при синхронни
колоректални тумори, обтуриращи карциноми на левия колон, фамилни полипози и редица
бенигнени заболявания.(1,2,8) Увеличава се дела и на миниинвазивните методи- лапароскопски,
лапароскопски асистирани и роботизирани методики. Въпреки това липсват достатъчно
доказателства за преимуществеността на този тип операции при наличието на спешни
състояния.(5,7,10) В това наше проучавене проспективно сме събрали и анализирали пациентите с
извършени колектомии- тотални, субтотални и проктоколектомии.
Материали и методи
За периода юни 2012 до декември 2017 в ХО на УМБАЛ „Еврохоспитал‖- Пловдив и Първа
Хирургия на УМБАЛ „Св.Георги―
- Повдив, бяха извършени 59 колектомии. Включени бяха всички
планови и спешни болни с бенигнени и малигнени заболявания, оперирани посредством
конвенционални и лапароскопски методи. За диагностика на тези състояние се извърши физикален
преглед, стандартни лабораторни тестове, абдоминална ехография, КТ и видео-ендоскопия за част
от случаите. Показателите, които отчетохме бяха: разпределенията по пол и възраст, вид на
болестния процес, метод на подход- конвенционален или лапароскопски,вид оперативна
процедура, болничен престой и усложнения. При всички болни се използва въведена програма за
бързо възстановяване след оперативни намеси- ERAS.
Резултати
Колектомии при малигнени заболявания извършихме при 51 болни. В тази бройка се включиха
случаите на обструктивен карцином на левия колон с илеус; синхронни колоректални карциноми и
болни с КРК съчетан с полипоза. Планови оперативни интервенции по повод на полипоза на
колона извършихме при 4 болни. В два от тези случаи оперативната интервенция се извърши
лапароскопски. Случаите на усложнена болест на Крон изискваща колектомия бяха 2. При 1 болен
се извърши тотална колектомия по повод на мезентериална тромбоза, усложнена с дебелочревни
перфорации и тотален перитонит. Извършихме отворена колектомия при болен с данни за чревна
непроходимост на базата на мегаколон.(фиг.1)
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Лапароскопски оперативни интервенции бяха предприети общо в 9 от случаите. Всичките при
планови болни. Конверсия се наложи при 2 пациента. В 8 от случаите използвахме лапароскопията
като метод на диагностика. При 16 болни се извършиха симултантни колектомията съчетани с
оперативни интервенции и върху други коремни органи. Най-често извършихме съчетана операция
при КРК с метастатични чернодробни лезии. При 8 болни оперативната интервенция се състоеше в
колектомия и различна по обем чернодробна резекция. При 9 болни поради наличие на
карциноматоза, след провеждане на циторедуктивна хирургия се предприе и извършването на
хипертермична интраперитонеална химиотерапия. По отношение на вид операция и плановост,
разпределението на пациентите е демонстрирано в таблица 1.

Вид операция

колектомия

Субтотална
колектомия

проктоколектомия Общо

Спешни

15

7

0

22

Планови

20

16

1

37

общо

35

23

1

59

Обсъждане
Колектомиите остават метод на избор при наличието на синхронни колоректални тумори
засягащи левия и десен колон, при обтуриращи карциноми на левия колон или при съчетанието им
с полипоза. (1,2,9) В нашата серия извършихме 13 колектомии при обструктивен КРК и 12 при
наличието на синхронни тумори. При 17 пациенти открихме съчетание на карцином на ляв колон и
полипи в останалите отдели на колона, а при 3-ма съчетание на КРК с тотална полипоза. За периода
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2012-2017 извършихме 4 колектомии при болни с полипоза. Спешни колектомии извършихме при
болен с мезентериална тромбоза и при пациент с мегаколон. По отношение на миниинвазивните
методи, такива предприехме като оперативен метод на лечение само при планови пациенти. Такива
извършихме при 24.3% от случаите (9/37). Нямаме случай на конверсия, като това се обяснява в
детайлния подбор на пациентите и липсата на спешност. Считаме,че при плановата хирургия,
лапароскопските
методи
са
напълно
еквивалентни
на
класическите
отворени
операции.(3,4,7)Усложнения отчетохме при 14 болни. Най-честото усложнение - супурации на
оперативната рана (n-11). При трима болни се изяви ранен следоперативен илеус, преодолян с
консервативна терапия. Този тип усложнение се получи в групата на болните, при които КРК се
намери съчетан с карциноматоза и беше извършено съчетание на циторедуктивна хирургия с
интраперитонеална хемеотерапия. Тази група пациенти е специфична, характеризира се с
определен тип преоперативна подготовка, различен тип интреоперативни манипулации и
следоперативно мониториране. (6) Това наложи резултатите от нея да не са причислят в общия
анализ. При групата с миниинвазивните оперативни процедури постигнахме по-бързо
възстановяване на пасаж, по-кратък болничен престой и отчетохме по-дълго оперативно време.
Тези резултати са напълно съпоставими с данните изнесени в световната литература.(6)
Заключение
Плановите колектомии при болни с бенигнени и малигнени процеси са съпроводени с по-добри
периоперативни резултати в сравнение със спешните случаи. Подобрени резултати се отчитат и в
групата на лапароскопски извършените колектомии. При липсата на специфични контраиндикации,
считаме че миниинвазивните подходи са добра алтернатива на плановите отворени колектомии.
Поради голямата хетерогенност на обследваните пациенти е трудно да се направят заключения по
отношение на оперативно време и болничен престой.
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2.28 МЯСТО НА МУЛТИМОДАЛНИЯ ПОДХОД ПРИ ПЪРВИЧНО
МЕТАСТАТИЧНИ И ТУМОРИ С МЕТАХРОННИ МЕТАСТАЗИ ОТ
КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ
С.Маслянков, В.Павлов, Цв. Пайчева*, К.Ангелов, Г.Велев, М.Соколов, И.Фидошев,
М.Атанасова**, Д.Цонева**, Г.Тодоров
II Хирургия, УМБАЛ „Александровска”, МУ – София
*Медицински Факултет, СУ „Кл.Охридски”, студент по медицина
**КАИЛ, УМБАЛ „Александровска”, МУ – София

Резюме
Въведение: До 50 % от пациентите с колоректален карцином развиват синхронни или метахронни
чернодробни метастази след диагностицирането им. Само хирургичната резекция, комбинирана с
мултимодален подход може да има потенциален лечебен резултат при метастатични случаи.
Едновременната хирургия може да се приложи за олигометастатично заболяване, но води до
увеличена заболеваемост. При неусложнен тумор може да се приложи агресивен първичен подход
спрямо черния дроб, включващ дори двуетапни интервенции. Резекциите (типични и атипични),
радиофреквентната аблация, интрахепаталната емболизация и други опции се употребяват за
постигане на R0 на чернодробния паренхим
При авансирано заболяване използването на хирургичен подход срещу колоректалната
неоплазма води до подобрено хранене и общо качество на живот. Съвременната полихимиотерапия
и приложението на таргетни агенти увеличават алгоритмичните модалитети. Приложението им
директно в чернодробното кръвообращение е една съвременна опция за намаляването на
неблагоприятните странични прояви на системното лечение. Стои възможността за конвертиране
на първично неопреабилни и последващото им третиране. Употребата на лапароскопския метод
също е възможност, с която се минимизира общата травма особено при синхронни резекции.
Цел: Целта на това изследване е да се анализират лечебните подходи за колоректални тумори с
чернодробни метастази в II хирургична клиника на УМБАЛ "Александровска". Разгледани са
оперативни интервенции, извършени за период от пет период (2013 - 2017).
Методи: За обхванатия период са приложени 492 пациенти с неоплазма на дебелото черво и
ректума, от които 46 са (9.6%) са с чернодробни метастази, лекувани с хирургична намеса от
радикален тип. Бяха приложени 31 синхронни резекции, 11 интервенции са комбинирани с
радиофреквентна термоаблация; пет случая с лигатури на клон на v.portae; 12 отложени
чернодробни резекции (след неоадювантна терапия). Оперирани са радикално и 29 пациента с
метахронни метастази от колоректален произход. Средната възраст на групата е 64.7 години. Пет от
комбинираните операции са извършени с лапароскопски подход.
Резултати: Атипичната резекция на чернодробни метастази с начален първичен тумор се
наблюдава в най-големия процент синтетични случаи на лечение - 28 (44,1%). Aнатомична
сегметектомия или големи чернодробни резекции са извършени в 9 случая (15,5%). В осем случая е
извършена комбинация с техника за радиофракционна аблация (19,5%). Чернодробната резекция е
отложена при 12 пациенти на втори етап след конвертираща химиотерапия. В пет случая се
извършва резекция на първичен тумор след неоадювантна полихимио- или таргетна терапия.
Средния следоперативен престой е 7,9 (6-14) дни в обхванатата група. Най-често следоперативно
усложнение е преходна жлъчна фистула при 6 пациенти (11,8%), два чернодробни абсцеса (4,6 %) и
две чревни непроходимости.

299

Заключение: Правилното селектиране за адекватно мултимодално лечение може да доведе до
постигне R0 и контрол на заболяването при пациенти с първичен метастатичен колоректален
карцином. Оперативният подход е най-важният локално-аблативен елемент със стратегическо
значение при първично операбилни пациенти. Подборът на подходящият метод дава необходимите
тактически ползи за достигане максимален онкологичен резултат при гранично операбилните и
първично неоперабилни такива.
Ключови думи: колон, ректум, резекция, рак, метастази, мултимодално лечение.

MULTIMODAL APPROACH IN PRIMARY METASTATIC AND METHACHRONE LIVER
METASASES OF COLORECTCAL TUMORS
S.Maslyankov, V.Pavlov, Ts.Paycheva*, K.Angelov, G.Velev, M.Sokolov, M.Atanasova** D.Tsoneva**,
G.Todorov
II Surgery, University Hospital "Aleksandrovska", Medical University - Sofia
*Medical Faculty, Sofia University, medical student
**KAIL, University Hospital "Aleksandrovska" - Sofia
Abstract
Introduction: Up to 50% of patients with colorectal carcinoma develop synchronic or metachronic liver
metastases after diagnosis. Only surgical resection combined with a multimodal approach may have a
potential treatment outcome in these cases. Synchronous surgery can be used for oligometastatic disease
but it may increase the morbidity. In an uncomplicated tumour, an aggressive primary approach to the liver
may be applied, including even two-stage interventions. The resections (typical and atypical),
radiofrequency ablation, intrahepatic embolization and other options are used to achieve R0 for the hepatic
parenchyma.
The advanced disease sometimes requires a primary approach against the colorectal neoplasm with
the goal of improved nutrition and overall quality of life. Contemporary polychemotherapy and the usage
of target agents increase algorithmic modalities. The option of direct liver‘s circulation application is a
modern option for reducing the adverse side effects of systemic treatment. It is possible to convert some
primary unresectable and subsequent operation. The laparoscopy is also an option that minimizes overall
trauma, especially in synchronous resections.
Aim: The aim of this study is to analyze the healing approaches for colorectal tumors with hepatic
metastases at the II Surgical Clinic of UMHAT "Alexandrovska". Interventions analyzed were carried out
over a period of five years (2013-2017).
Methods: 492 patients with neoplasm of the colon and rectum were enrolled for the covered period, 46 of
whom (9.6%) had liver metastases treated with a radical type surgical intervention. 31 synchronous
resections were applied, 11 interventions combined with radiofrequency thermoablation; five cases of
ligatures of v.portae branch; 12 delayed liver resections (after neoadjuvant therapy). 29 patients with
metachronic metastases of colorectal origin were also operated radically. The average age of the group is
64.7 years. Five of the combined operations were performed with the laparoscopic approach.
Results: Atypical resection of hepatic metastases with primary primary tumor was observed in the largest
percentage of synthetic cases - 28 (44.1%). Anatomical segmentectomy or large hepatic resections was
performed in 9 cases (15.5%). In eight cases a combine technique with radiofriquent ablation (19.5%) was

300

performed. Hepatic resection was postponed in 12 patients in the second stage after conversion
chemotherapy. In five cases, a primary tumor is resected after neoadjuvant chemo or target therapy. The
mean post-operative stay is 7.9 (6-14) days in the affected group. The most common post-operative
complication is a transient biliary fistula in 6 patients (11.8%), two liver abscesses (4.6 %) and two
intestinal obstructions.
Conclusion: The proper selection and the adequate multimodal treatment can lead to R0 and disease
control in patients with primary metastatic colorectal cancer. The operative approach is the most important
locally-ablative element with the strategic importance for primary operable patients. The selection of the
appropriate method gives the necessary tactical benefits to achieve the maximum oncological result for the
borderline operable and primary inoperable cases.
Keywords: Colon, rectum, resection, cancer, metastases, multimodal treatment.

Ключови думи: колон, ректум, резекция, рак, метастази, мултимодално лечение.
Въведение: Половината пациенти с колоректален карцином ще развият синхронни или метахронни
чернодробни метастази в определен етап на заболяването им. При много от тях метастазите са вече
налични в момента на диагнозата, а в някои случаи са и неоперабилни. Едновременната хирургия
се прилага за олигометастатично (или ограничено) заболяване, но е свързана с увеличено ниво на
усложнения. Употребата на лапароскопския метод също е възможност за минимизиране на общата
травма. Неусложнения тумор позволява да се приложи агресивен първичен подход спрямо черния
дроб, включващ етапни интервенции. Резекциите (типични и атипични), радиофреквентната
аблация, интрахепаталната емболизация и други опции се употребяват за постигане на R0 на
чернодробния паренхим. Съчетаната с таргетни агенти полихимиотерапия увеличава възможните
модалитети, тъй като едва 25% от болните с метастатичен колоректален карцином са първично
операбилни.
Цел: Целта на това изследване е да се анализират лечебните подходи за колоректални тумори с
чернодробни метастази в II хирургична клиника на УМБАЛ "Александровска". Разгледани са
оперативните интервенции на пациенти с КРК, извършени за период от пет период (2013 - 2017).
Методи: За обхванатия период са приложени 492 пациенти с неоплазма на дебелото черво и
ректума, от които 46 са (9.6%) са с чернодробни метастази, лекувани с хирургична намеса от
радикален тип. От тях 24 бяха мъже (52,2%) и 22 жени (47,8%). Бяха приложени 31 синхронни
резекции (67,4%), 11 интервенции са комбинирани с радиофреквентна термоаблация (23,4%); пет
случая с лигатури на клон на v.portae; 12 отложени чернодробни резекции (след неоадювантна
терапия). Оперирани са радикално 29 пациента с метахронни метастази от колоректален произход.
Средната възраст на групата е 64.7 години. Клиничното стадиране на процеса предоперативно и
метастазите в черния дроб се извършва с контрастна КАТ, а в определени случаи и с ЯМР.
Резултати: Атипичната резекция на чернодробни метастази с начален първичен тумор се
наблюдава в най-големия процент синтетични случаи на лечение - 28 (44,1%). Пет от
комбинираните операции са извършени с лапароскопски подход. В комбинация с анатомична
сегментектомия или големи чернодробни изрязвания са извършени в 9 случая (15,5%), като един от
тях е лапароскопски (лява латерална лобектомия). В осем случая е извършена комбинация с
техника за радиофракционна аблация (19,5%). Чернодробната резекция е отложена при 12
пациенти на втори етап след конвертираща химиотерапия. В пет случая се извършва резекция на
първичен тумор след неоадювантна полихимио- или таргетна терапия. Средния следоперативен
престой е 7,9 (6-14) дни в обхванатата група. Най-често следоперативно усложнение е преходна
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жлъчна фистула при 6 пациенти (11,8%), един чернодробен абсцес (2,3%) и две чревни
непроходимости.
Обсъждане: При пациенти, клинично стадирани с олигометастатична болест (ОМБ) има
възможност да се осъществи радикална резекция. Понятието ОМБ се дефинира като до 4
синхронни лезии, в един или повече извънтуморни органи [1]. Най-честата локализация на далечни
КРК метастази е черния дроб. За да се осъществи R0 чернодробна резекция, трябва да се следват
следните условия: 25-30% резидуален функционален паренхим; коморбидността на пациентът да
позволява да толерира резекцията; чиста резекционна линия на ексцизираните метастази;
едноетапна резекция на максимум 4 метастази [1,2]. Абсолютни противопоказания за чернодробна
резекция са остра органна недостатъчност, остро чернодробно заболяване, кардиомиопатия,
коагулопатии и хипоксемия. При пациенти с костни, мозъчни и/или далечни метастази, както и с
локална туморна инфилтрация, метастатичната болест се класифицира като авансирала. Тези
пациенти са първично нерезектабилни, съответно кандидати за системна терапия. За изолирани
лезии, при нерезектабилните пациенти, могат да се осъществят локални аблативни процедури. При
успешен down-staging може да се конвертира към последваща чернодробна хирургия [2,3].
При резектабилна ОМБ няма единно мнение дали първичната чернодробна намеса или
операция, след неоадювантна терапия – химио- (или друга) дава по-добри резултати. Т.е. дали да се
започне със саниране на първичното огнище или с чернодробната резекция. Основният дебат е
дали забавянето може да доведе до по-широка дисеминация на метастазите [4]. Това дава
основание за т.нар «първо ч.дроб хирургия» (Liver-first approach) и справяне с чернодробните
метастази, преди операция по повод на първичния тумор. Това позволява контрол на
метастатичната болест, считана за основен източник на системна дисеминация и намаляваща
преживяемостта [5]. Последва адекватна системна терапия, която е неоадювантна на първичното
огнище и при добър отговор може да се намали обема на неговата резекция [6]. Това важи особено
за ректалния карцином, като Macchia et al. определят 13 седмици, като оптималното време за
максимален отговор между химиолъчетерапията и операцията [7]. В нашия център този период е 8
до 14 седмици. Недостатъците на първичния чернодробен подход са: могат да се резицират само
макро-метастазите; обемът на резекцията е ограничен от остатъчния функционален паренхим;
първичния тумор може да промотира появата на нови метастази и системна дисеминация. По
отношение на общата преживяемост и тази без прогресия, този подход няма сигнификантни
предимства [5,8,9,10].
Пациентите с олигометастатични колоректален карцином, включени в проучването са с
предприета едноетапна радикална резекция на първичния тумор и с атипична резекция на черния
дроб, включваща само метастазите в здраво, с чисти резекционни линии. Резултатите, по
отношение на рецидивите, съпоставени с предоставените от различни центрове, са сходни с тези
при анатомична резекция. Възстановяването след атипична резекция е в по-кратки срокове и не се
увеличава значително времето за хоспитализация, спрямо изолираната резекция на първичния
тумор. Най-важното съображение е съхраняване на функционалния чернодробен паренхим,
особено с оглед приложението на полихимиотерапия, която е хепатотоксична [11,12].
Лапароскопският подход е приложим, както при първичната чернодробна резекция, така и при
едноетапна – при малки или по-големи чернодробни резекции. Основните предимства са:
намалените време за хоспитализация, следоперативната болка и в болшинството случаи
кръвозагуба. Недостатъците са по-дългата обучителна крива, по-високата цена и удълженото
оперативно време [13,14,15].
Високочестотната термоаблация е сравнително безопасна алтернатива, при пациенти с
нерезектабилни чернодробни метастази. Тя може да се осъществи перкутанно под ехографски
контрол или интраоперативно под визуален такъв. Може много точно да се прецизира размера на
третираната област и да се намали до минимум увреждането на околната тъкан. Изчислено е, че
добро съотношение безопасност/ ефективност се постига с генериране на температура между 50 и
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100◦C [16,17]. Диаметърът на аблирания участък се определя по-голям от туморния диаметър и с
постигане на поне 5мм демаркационна зона. Честотата на усложнения (хеморагия, образуване на
хематоми, биломи, абсцеси в паренхима на дроба, увреждане на съседни органи или тромбоза в
прилежащите съдове, дисеминация), спрямо хирургичната резекция е по-ниска при аблацията, но
това се наблюдава само при лезии под 3см в диаметър [18,19]. За докладваните пациенти, метод на
избор е резекция на първичния тумор с интраоперативна аблация на чернодробните метастази,
поради труднодостъпни лезии или анатомична близост на аблирания участък с важни структури.
Това също е осъществено при увредени пациенти, които не могат да толерират голяма чернодробна
резекция. Всички 11 пациенти преодоляха добре последиците от процедурата и няма съществени
разлики по отношение на общата преживяемост и рецидивите.
От болните с метастатичен КРК под 25% са подходящи за чернодробна резекция в момента
на първичата операция [20]. Ето защо се търсят алтернативни подходи за down-staging, с цел
последваща радикална резекция. Намаляване броя и големината на метастазите може да позволи
радикално отстраняване. Схемите за неоадювантна химиотерапия включват комбинации от 5fluorouracil и cisplatin (oxaliplatin), irinotecan и leucovorin. Моноклоналното антитяло Cetuximab е
ефективно при KRAS див тип и се добавя към стандартни схеми, а Bevacizumab е VEGF-A насочен
моноклонален агент. От друга страна прекалено агресивната химиотерапия може да доведе до
значителна редукция на функционалния паренхим, което да направи последваща чернодробна
резекция нежелателна. Типичните промени след химиотерапия включват жълта атрофия и син
черен дроб, водещи до увеличена морбидност. Приложението на химиотерапевтиците директно в
чернодробното кръвообращение е една съвременна опция за намаляването на неблагоприятните
странични прояви на системното лечение. Стои възможността за конвертиране на първично
неопреабилни (down-staging) и последващото им третиране с инвазивен метод.
Усложненията, които се наблюдават в изследваната извадка са по-чести при големите
чернодробни резекции, свързани и с по-голям оперативен риск и по-дълъг период на
възстановяване. При пациентите претърпели неоадювантна и адювантна на резекцията
химиотерапия се наблюдават циротични промени на чернодробния паренхим, които могат да
корелират и с по-висока честота на усложненията. Чревната непроходимост в ранния
следоперативен период, най-често се асоциира с други усложнения и не може да се докаже
директна връзка с нея, с изключение на случаите с билиарна фистула.
Заключение: Правилното селектиране за адекватно мултимодално лечение може да доведе до
постигане на R0 и контрол на заболяването при пациенти с първичен метастатичен колоректален
карцином. Оперативният подход е най-важният локално-аблативен елемент със стратегическо
значение при първично операбилни пациенти. Подборът на подходящият метод дава необходимите
тактически ползи за достигане максимален онкологичен резултат при гранично операбилните и
първично неоперабилни такива.
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2.29 ЛAЗЕРАБЛАЦИЯ ПРИ СИМПТОМАТИЧНАТА ХЕМОРОИДАЛНА
БОЛЕСТ
Г.Григоров, Р. Ангов, Д. Тодоров
МБАЛ Надежда, София

Ключови думи: хемороидална болест, лазерна аблация, операция на Longo
Високо технологичните иновации в лечението на редица хирургични заболявания през последните
години, доведоха до значително подобрение на непосредствените клинични резултати, постигане
на дефинитивен дълготраен ефект и минимализиране дискомфорта на пациентите и
продължителността на болничния престой.
Цел на проучването:
Да се приложи и установи надеждността и ефекта от лазераблацията (LHP: Laser-HemorrhoidoPlasty) при лечението на пациенти със симптоматична хемороидална болест (2-4 степен).
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Материал и методи
Представя се кохортно ретроспективно двугодишно проучване (2016-2017 г). В проследената
клинична група са включени 18 пациенти със симптоматична хемороидална болест, на които са
приложени различни лечебни процедури: лазерна аблация, операцията на Longo, операцията на
Langenbeck.
За лазерната аблация е използван диоден лазер Leonardo (Biolitec), работещ с две дължини на
вълната (980 nm и 1470 nm).
Техническа характеристика на процедурата: дължина на вълната – 1470 nm, мощност – 6W,
продължителност на един импулс – 3 секунди.
Характеристика на процедурата: контролирана, субмукозна апликация на лазерната енергия, което
води до свиване на хемороидалните пакети и последваща фиброзна реконструкция на тъканите с
фиксиране на лигавицата към подлежащата тъкан. Това препятства образуването на рецидивен
пролапс. Липсват отворени рани. При част от пациентите е извършена допълнителна
хемороидопексия.
Резултати:
Продължителността на процедурата е около 15 минути (10 – 20 мин). Обработени са средно по 2.5
хемороидални пакета на пациент. Стандартно продължителността на болничния престой е 2 дни.
Не е имало необходимост от удължаването му.
Отбелязва се слаба до умерена болка в оперативната зона през първите 24 часа, която отзвучава
бързо след това.
Не са наблюдавани сериозни ранни и късни постпроцедурни усложнения като хирургично значимо
кървене, силен болков синдром, ретенция на урината, инфекция и фекална инконтиненция.
Всички пациенти са проследени на 7, 14, 30 и 45 постоперативен ден. Окончателните, трайни
резултати се наблюдават 1.5 месеца след процедурата.
Обсъждане и изводи:
Лазерната хемороидопластика (LHP) е почти безболезнена минимално-инвазивна процедура за
постигане на дълготраен ефект и се толерира много добре от пациентите. Постигайки репозиция и
тъканна редукция функционалните резултати от прилагането на LHP са сравними с класическата
реконструкция по Parks.
Методът е приложим при рецидивна и резидуална хемороидална болест.
Краткият постоперативен престой, ранната мобилизация на пациентите и липсата на сериозни
постпроцедурни усложнения до момента, дължащи се на минималната тъканна травма дават
основание за по-широкото приложение на лазерната аблация при 2-3 степен симптоматична
хемороидална болест.

2.30 ЛАПАРОСКОПСКИ ПОДХОД ПРИ 92 БОЛНИ СЪС
ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО. АНАЛИЗ НА
ПЕРИОПЕРАТИВНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

В. Маринов 1, К. Драганов 1, Р. Гайдарски 1, Д. Русенов 1,
Клиника по Чернодробно-Жлъчна, Панкреатична и Обща Хирургия, Аджибадем Сити Клиник,
МБАЛ Токуда ЕАД, София
Ключови думи: лапароскопска резекция, дебело черво, колоректален карцином, дивертикулит
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РЕЗЮМЕ
Въведение. В наши дни, патологията на дебелото черво и в частност коло-ректалния карцином
имат подчертана тенденция към нарастване на честотата. Отношение към това имат добре
дефинирани причини като лошата здравна култура, хранителни навици, увеличаващата се
продължителност на живота, недобре функциониращи скринингови програми. Доказаните
предимства на лапароскопската хирургия при заболяванията на дебелото черво, като бързото
възстановяване, ниските нива на болка, краткият болничен престой, по-ниските нива на инфектни
усложнения ни карат да разширяваме постоянно индикациите за миниинвазивен подход при тази
патология
Цел. Да бъдат анализирани периоперативните резултати в група от 92 болни със заболявания на
дебелото черво, оперирани по лапароскопски път.
Материал и метод. За период от 3 години Април 2015 – Февруари 2018г в нашата Клиника са
оперирани 92 пациенти с дебелочревна патология по лапароскопски път. Използвани са всички
съвременни предоперативни, интра- и следоперативни методи за диагностика и оценка на болните.
Резултати. За посочения период се наблюдава тенденция към нарастване броя на оперираните
пациенти по лапароскопски път с дебелочревна патология. Докато за 2015г са били оперирани 9
пациенти, то през 2016 са били 32, а през 20017 – 42. Средният болничен престой в проучваната
група възлиза на 6, 72 дни. Регистрирани са усложнения при 11 (11,9%) болни. Една пациентка е
починала. Периоперативният леталитет възлиза на 1,08%. В хода на лапароскопията 19 (20,6%)
пациенти са били конвертирани към лапаротомия за довършване на операцията по конвенционален
път.
Обсъждане. С преминаване кривата на обучение и усъвършенстване на техническите възможности
на лапароскопската апаратура и инструментариум се стремим да разширяваме индикациите за
миниинвазивен подход. Анализирайки показанията за извършване на лапароскопски дебелочревни
резекции, периоперативните резулати по отношение на морбидитета, морталитета и структурата на
усложненията и прегледа на актуалната специализирана литература е видно, че представените
данни съответстват на докладвани такива в авторитетни издания. Специално внимание се отделя на
опита на хирурга в областта на конвенционалната колоректална хирургия, като фактор за редукция
и менажиране на потенциални усложнения. Относително високото ниво на конверсии (20,6%) е
резултат от желанието за намаляване нивата на хирургични усложнения, които в някои научни
съобщения възлизат на около 22%.
Заключение. В ръцете на опитни хирурзи, лапароскопският подход при лечението на
дебелочревната патология може да бъде стандартен при ясно дефинирани индикации.
Въведение
През последните години се наблюдава изключителна експанзия на лапароскопския подход при
лечения на почти всички заболявания в коремната кухина. След обявяването на лапароскопската
холецистектомия за златен стандарт и ясните предимства на метода като минимална хирургична
травма, намалена кръвозагуба, кратък болничен престой, ниски нива на периоперативни
усложнения, бързо възстановяване, дебелочревната патология стана изключителен обект на
хирурзите практикуващи миниинвазивна хирургия в нашата страна. Наблюдава се постоянно
увеличаване на центровете практикуващи лапароскопска колоректална хирургия, като расте и броя
на оперираните по миниинвазивен път пациенти на годишна база. Наред с предимствата на метода
по отношение на периоперативните резултати(1,2) в световната литература съществуват
доказателства за съпоставимост и дори преимущество на лапароскопията по отношение на
онкологичната издържаност и дълготрайни резултати в сравнение с отворената хирургия(3,4,5).
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Още повече, има доказателства за по-добър ефект на лапароскопията върху системния имунен
отговор(6).
В унисон с тези данни и натрупването на опит в лапароскопската хирургия се стремим да
увеличаваме активността по отношение коло-ректалната патология, като разширяваме индикациите
за прилагането на този подход.
Цел
Да бъдат анализирани периоперативните резултати в група от 92 пациенти с коло-ректална
патология оперирани по лапароскопски път. Настоящото съобщение има задача да коментира
нарастващата лапароскопска активност през призмата на натрупания опит, както и постоянно
разширяващите се индикации за лапароскопски подход – спешни състояния при заболявания на
дебелото черво, локално авансирал Т4 карцином, синхронни чернодробни метастази, място на
лапароскопията при палиативни резекции на дебелото черво.
Материал и метод.
За период от 3 години Април 2015 – Февруари 2018г в нашата Клиника са оперирани 92 пациенти с
дебелочревна патология по лапароскопски път. Анализът е извършен за периода след
преструктурирането на хирургичните звена в Ачибадем Сити Клиник МБАЛ ―Т
окуда‖ и има за цел
да проследи развитието на лапароскопската коло-ректална хирургия в Клиниката по Чернодробножлъчна, Панкреатична и Обща Хирургия. Извършени са намеси върху всички анатомични части на
дебелото и право черво по повод Т1-Т4 коло-ректален карцином, синхронни чернодробни
метастази, усложнен дивертикулит, перфорации на дебелото черво и др. Използвани са всички
съвременни методи на диагностика за пред-, интра- и следоперативна оценка на заболяването,
статуса на пациентите и ранна детекция на потенциалните усложнения.
Резултати
Разглеждайки честотното разпределение по пол и възраст на пациентите в проучваната група прави
впечатление превалиране на мъжете – оперирани са 55 (59,7%) мъже, за сметка на 37 (40,3%) жени.
Средната възраст в групата е 62,1г. Най-младата болна е на 32г, а най-възрастните на 89г. Прави
впечатление, че 29 (31,5%) пациенти са на възраст над 75г. Основната индикация за лапароскопска
операция е била коло-ректален карцином. Осемдесет и три болни(90,2%) са били оперирани по
лапароскопски път по повод хистологично верифициран аденокарцином на дебелото черво. При
двама болни е извършена лапароскопска резекция по повод големи, аденоматозни полипи. Седем
пациенти са оперирани с данни за усложнена дебелочревна дивертикулоза, като при един е
осъществена лапароскопска сутура на мястото на префорирал дивертикулит с лаваж на
перитонеалната кухина, а при един спешна лапароскопска дясностранна хемиколектомия по повод
неовладяема хеморагия.
На табл. 1 са показани лапароскопските намеси.

Вид на операцията

Бр

Вид на операцията

Бр

Дясна хемиколектомия с
интракорпорална анастомоза

8

Ниска предна резекция на ректум

3

Дясна хемиколектомия с
екстракорпорална анастомоза

28

Резекция на трансверзум

1

Резекция на сигма с екстракорпорална

6

Колостомия при илеус

1
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анастомоза
Резекция на сигма с интракорпорална
анастомоза

17

Сутура на сигма при перфорирал
дивертикулит

1

Miles

3

Конверсии

19

Лява хемиколектомия

5

В проучването не са включени лапароскопски сутури на дебелото черво след ятрогенна увреда
следствие на долна ендоскопия.
Палиативни резекции са извършени при 7 болни с данни за множествени билобарни чернодробни
метастази, като при всички е направена чернодробна биопсия в хода на операцията. При 4 пациента
сме провели синхронни чернодробни метастазектомии и дебелочревни резекции.
При 19 (20,6%)болни е извършена конверсия. Като най-честа причина за това е отбелязана
големина на тумора, Т4, изразена перитонеална адипоза, перитонеални адхезии.
Средният болничен престой възлиза на 6,9 дни.
Една пациентка е починала с данни за масивна пулмонална тромбемболия на 3-ти следоперативен
ден след дясностранна хемиколектомия, за която се предполага, че е имала латентна ДВТ.
При 11 пациенти (11,9%) има регистрирани усложнения.
Преобладават чисто хирургичните усложнения. Наложили са се оперативни ревизии при 4 болни
поради перфорация на тънко черво, следоперативен илеус следствие на ―
усукване‖ на илеотрансверзостомията след дясна хемиколектомия и уринарна фистула следствие лезия на пикочен
мехур след предна резекция на ректума, следоперативен илеус. При двама болни има регистрирани
супурации. Останалите усложнения са с общ характер и са менажирани консервативно.
Обсъждане
Множество проучвания сочат, че лапароскопският подход при коло-ректалната хирургия е
асоцииран с по-ниска честота на периоперативни усложнения(7,8,9). При някои по литературни
данни усложненията варират в големи граници и възлизат на 1,5% - 36%. В проучваната група
нивото на периоперативни усложнения възлиза на 11,9%, като при 4 (4,3%)пациента са се
наложили оперативни ревизии. Пациентите, при които се наложиха оперативни ревизии са с
проведени дясностранни хемиколектомии, с интра- или екстракорпорално възстановяване на
пасажа. При 2 болни сме наблюдавали възникването на следоперативен илеус поради ―у
сукване‖ на
илео-трансверзостомията след екстракорпорално възстановяване на пасажа, а при други двама
болни след инракорпорално. Тези усложнения възникнаха през първите две години от
лапароскопската коло-ректална програма. В последствие, след изчистване на някои технически
моменти, подобни усложнения не са наблюдавани.
Нивото на конверсии според публикации от различни проучвания и метаанализи показват нива
между 16% и 34% (10,11,12). Авторите посочват като най-чести причини ниските ректални тумори,
T4, интраперитонеални адхезии. Нивото на конверсии в нашата група възлиза на 20,6%. Наред с
горепосочените причини, лошата визуализация, интраперитонеалната адипоза при първите случаи
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в хода на кривата на обучение са причини за по-високата честота на конверсии. Специално
внимание трябва да се обърне на факта, че в проучваната група 7 пациента са оперирани по повод
различни усложнения на дебелочревна дивертикулоза. Не са регистрирани усложнения или
конверсии при тези болни. Други 7 пациента са с извършени палиативни резекции на дебелото
черво, като при тях също не са наблюдавани усложнения.
Заключение
С натрупване на опит в лапароскопската коло-ректална хирургия има тенденция към постоянно
разширяване на индикациите за този подход. От изключително значение са опитът на хирурга,
техническата осигуреност и прокторският подход при обучението на начинаещите лапароскопски
хирурзи. Днес абсолютни хирургични контраиндикации за лапароскопия при заболяванията на
дебелото и право черво няма. Не е далече моментът в който миниинвазивната хирургия ще бъде
златен стандарт при лечението на тези пациенти.
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3.ХИРУРГИЯ НА ПРЕДНА КОРЕМНА СТЕНА
3.1 КАЧЕСТВО НА ЖИВОТА СЛЕД ЛАПАРОСКОПСКА И
КОНВЕНЦИОНАЛНА ВЕНТРАЛНА ХЕРНИОПЛАСТИКА –
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ
М. Табаков, А.Филипов
УМБАЛ „ Св. Иван Рилски“ ЕАД, София

Ключови думи: лапроскопия, лапароскопска вентрална херниопластика, Rives-Stoppa,
качество на живота
Въведение. Вентралните хернии са често срещана патология в ежедневната хирургична практика.
С намаляване на честотата на рецидивите след вентрална херниопластика, вниманието на
хирургичната общност се измести върху второстепенните резултати от оперативното лечение,
които влияят върху качеството на живота.
Цел. Настоящото проучване има за цел да се сравни качеството на живота при пациенти
претърпели конвенционална и лапароскопска вентрална херниопластика (ЛВХП) през първите три
следоперативни месеца .
Материал и методи. За периода януари 2013 година – декември 2016 година e проучена група от
204 последователни пациенти с вентрални херниорепарации, като при 89 оперирани е извършена
лапароскопска пластика, а при останалите 115 – конвенционална операция по метода на RivesStoppa. За определяне на качеството на живота е използвана оценъчната скала Eura HS-QoL на 1ви
и 3ти постоперативен месец. Оценъчният резултат се базира на сбора от нумерологичните
резултати (0-10) от девет въпроса, разпределение в три направления:1.Болка в областта на хернията
или на херниопластиката; 2.ограничения във физическата активност и 3. Козметичен дискомфорт.
Общият резултат на скалата варира от 0-90, като най-ниския скор отразява най-добрия показател за
качество на живота.
Резултати. При сравняване на качеството на живота след лапароскопска и конвенционална
вентрална херниопластика един месец след операцията се установяват значително по-лоши
резултати при конвенционално оперираните пациенти, както по отношение на отделните параметри
на оценъчната скала, така и по отношение на общия резултат. Един месец след операцията болката,
физическите ограничения и естетическият дискомфорт са сигнификантно по-големи след
конвенционална вентрална херниопластика. Тези резултати определят и значително по-лошо
качество на живота след отворена операция през първите 30 следоперативни дни. На третия месец
след операцията, разликата между двата типа интервенции в показателя „болка―изчезва. Запазват
се обаче сигнификантно по-лошите резултати след конвенционална вентрална херниопластика по
отношение на физическите ограничения и естетическия дискомфорт. Общият скор за качество на
живота също е сигнификантно по-голям (по-лош) три месеца след отворена вентрална
херниопластика в сравнение с лапароскопската операция.
Заключение. Качеството на живота е значително по-добро след ЛВХП в сравнение с отворената
операция през първите три следоперативни месеца, като разликите изчезват в дългосрочен план.
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3.2 ЛАПАРОСКОПСКА ВЕНТРАЛНА ХЕРНИОПЛАСТИКА ПРИ
БОЛНИ С НАДНОРМЕНО ТЕГЛО
М. Табаков, А.Филипов
УМБАЛ „ Св. Иван Рилски― Е
АД, София

Ключови думи: лапроскопия, лапароскопска вентрална херниопластика, Rives-Stoppa,
затлъстяване
Въведение. В коремната хирургия, затлъстяването (ИТМ ≥ 30 кг/м2) отдавна е признато като важен
фактор за появата на първични и следоперативни хернии. В допълнение, обезитасът е рисков
фактор за настъпването на рецидиви, както и за повишаване на честотата на раневите усложнения
след конвенционална вентрална херниопластика. Лапароскопският подход при болни с наднормено
тегло, за извършването на апендектомия, холецистектомия и бариатрични операции е свързан с пократък болничен престой и по-малка честота на раневите усложнения. Вероятно лапароскопията би
имала същия благоприятен ефект и върху пациентите с първични и следоперативни вентрални
хернии.
Цел. Настоящото проучване има за цел да се сравнят следоперативните резултатите при пациенти с
наднормено тегло, претърпели конвенционална и лапароскопска вентрална херниопластика.
Материал и методи. За периода януари 2012 г. – декември 2016 г. са оперирани 59 пациенти с
първични и следоперативни вентрални хернии и ИТМ ≥ 30 кг/м2. В 24 случая е извършена
лапароскопска херниопластика, а при останалите 35 – конвенционална операция на Rives- Stoppa.
Оперираните болни са проследени средно 24,7 мес ± 13,2 мес (1-48). Отчетени са демографските
показатели на изследваната кохорта, продължителността на оперативнaта интервенция, болничния
престой, постоперативната болка на 24ч и 7ми следоперативен ден, интра и постоперативните
усложнения и броя на рецидивите .
Резултати. Болничният престой е по-кратък след лапароскопска интервенция, отколкото след
отворена операция – 1,54 ± 2,24 дни срещу 6,17 ± 2,65 дни (p<0,001). ВАС на 24-ти час и 7ми ден
има сигнификантно по-ниски стойности при лапароскопски оперираните пациенти – 6,25±0,74
срещу 7,49±0,85. (p<0,001) и 2,33±0,92 срещу 4,29±0,96. (p<0,001) респективно.
Двете операции
не се различават по средното оперативно време – 123,13±36,17мин. срещу 129,71±40,05 мин.
(p=0,57) и по напречния 5,42см±1,81 срещу 6,02см±3,07,(р=0,06) и надлъжния размер 7,56± 2,89см.
срещу 8,12±4,09см.(р=0,08) на херниалните дефекти. При сравнителен анализ на възникналите
следоперативни усложнения се установяват сигнификантно повече повърхностни раневи инфекции
в отворената група: 0% срещу 22,86% (р<0,05). Серомите и херниите на мястото на портовете
превалират в лапароскопската група, без да достигат статистическа значимост. Останалите
усложнения и рецидивите в областта на оперираната херния, са статистически незначимо по-чести
в отворената група. Двете изследвани групи не се различават статистически по броя и вида на
наложилите се реоперации.
Заключение. При пациенти със затлъстяване, дефинирано като ИТМ≥30 кг/м2, ендоскопските
техники за вентрална херниопластика дават предимство в сравнение с отворения подход като
елиминират негативния ефект на наднорменото тегло върху оперативното време, понижават
сигнификантно болничния престой, постоперативната болка и честотата на раневите инфекции при
сравнима честота на рецидивите.
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3.3 УЛТРАЗВУКОВО НАВИГИРАН TRANSVERSUS ABDOMINIS
PLANE BLOCK, TAP-БЛОК ПРИ ДВУСТРАННА ЛАПАРОСКОПСКА
ИНГВИНАЛНА ХЕРНИОПЛАСТИКА
М. Секуловски1,3, Я. Мутафов1,3, М. Зашев2,3, А. Трифунова2,3, Г. Царянски1,3, Г. Мутафов1, Р.
Горнев2,3, Б. Симонска1, М. Пешевска-Секуловска3, Л. Спасов3
1
УБ „Лозенец“ – Клиника по анестезиология и интензивно лечение, София
2
УБ „Лозенец“ – Клиника по Обща хирургия, София
3
Медицински факултет при СУ „Св. Климент Охридски“, София
Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Козяк“ 1

Ключови думи: transversus abdominis plane block, регионална анестезия
ВЪВЕДЕНИЕ: Двустранната ингвинална херниопластика извършвана лапароскопски е
свързана с различна степен на болка в следоперативния период. Ултразвуково навигиран, (УЗ)
ТАР-блок е нова локо-регионална анестезиологична техника за адювантно интраоперативно и
следоперативно обезболяване на пациенти с интервенции ангажиращи коремната стена.
ЦЕЛ: Да се оцени ефективността на двустранния ТАП-блок, при пациенти подложени на
лапароскопска двустранна ингвинална херниопластика.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ: В проучването са включени 35 пациенти (мъже) на възраст от
24 до 55 години (ASA клас I и II). Приложена е мултимодална анестезия: пропофол, мускулен
релаксант, фентанил и севофлуран. След увода в анестезия под УЗ контрол е инжектирано
двустранно по 20 мл 0,375% ropivacaine в нервно-фасциалната повърхност на m. transversus
abdominis. В следоперативния период интензитета на болката е изследван на 6, 12 и 24 час чрез
визуално-аналоговата скала, ВАС. Приложените статистики са приети с величина на значимост
α>95%.
РЕЗУЛТАТИ: ТАП-блок беше изпълнен без особености при всички пациенти. Средната
стойност на следоперативната болка, оценена по ВАС в дефинираните времена е от 2 до 3 еденици,
при всеки пациент от 1 до 10. На 6-ия след оперативен час величината е сигнификантно по-ниска
от тази на 24-ия час, p=0,046, като няма сигнификантна разлика в нивото на 12-ия цас, p=0,4. При
28 пациенти не са прилагани НСПВЛ за интервала на проучването, при 5 пациенти допълнителна
аналгезия с НСПВС е извършена след 6 час и преди 12-ия час. При 2 пациенти приложението е
след 12 до 24-ия час: Таблица 1

След оп. час
ВАС ср.ст-т ± ст. откл.
НСПВС/пац

6

12

24

1,94±2,3

2,2±2*

2,94±1,7*

0

5

2

Таблица 1: Оценка на болката, приложение на НСПВС; *р=0,046

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: УЗ навигирания ТАП-блок е с висока успеваемост. Обезболяването в
следоперативния период до 6-ия следоперативен час е ефективно и се определя от
характеристиките на използвания локален анестетик. За постигане на адекватна аналгезия след 6-ия
до 24-ия час при някои пациенти е необходимо приложение на стандартно обезболяване.
ЛИТЕРАТУРА: AvroraS, Chhabra A, Subramaniam R, Arora MK, Misra MC, Bansal VK.
Transverus abdominis plane block for laparoscopic inguinal hernia repair: a randomized trial. Journal of
clinical anesthesia. 2016 Sept. Vol. 33, pages 357-364.
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TRANSVERSUS ABDOMINIS PLANE BLOCK WITH ULTRASOUND GUIDANCE IN
LAPAROSCOPIC REPAIR OF BILATERAL INGUINAL HERNIAS
M. Sekulovski1,3, Y. Mutafov1,3, M. Zashev2,3, A. Trifunova2,3, G. Tsarianski1,3, G. Mutafov1, R. Gornev2,3,
B. Simonska1, М. Peshevska-Sekulovska3, L. Spassov3
1

UH „Lozenetz―– Clinic of anesthesiology and intensive care, Sofia
2
3

UH „Lozenetz―– General surgery, Sofia

Faculty of medicine, SU „ St. Kliment Ohridski―, So
fia

Key words: transversus abdominis plane block, regional anesthesia
INTRODUCTION: Laparoscopic repair of bilateral inguinal hernias is associated with a different
intensity of postoperative pain. TAP-block with ultrasound guidance, is a new local-regional anesthesia
technique for adjuvant intraoperative and post-operative analgesia for patients with interventions involving
the abdominal wall.
OBJECTIVE: To evaluate the effectiveness of the bilateral TAP block in patients undergoing
laparoscopic bilateral inguinal hernioplasty.
MATERIAL AND METHODS: The study included 35 patients (men) from 24 to 55 years old
(ASA Class I and II). Multi-modal anesthesia: propofol, muscle relaxant, fentanyl and sevoflurane has
been applied. After the induction in anesthesia under ultrasound guidance, 20 ml of 0.375% ropivacaine
was injected bilaterally into the nerve-facial surface of m. transversus abdominis. In the post-operative
period, pain intensity was examined at 6, 12 and 24 hours by the visual-analog scale, the VAS. The applied
statistics are assumed to be of significance α> 95%.
RESULTS: TAP-block was performed without specificity in all patients. The mean value of
postoperative pain, assessed in the VAS at defined times is from 2 to 3 points, in the individual patient
from 1 to 10. In the first six hours ,the value is significantly lower than at 24 hours, p = 0.046, with no
significant difference in the 12th cushion, p = 0.4. NSAIDs for the study interval were not administered to
28 patients, in 5 patients additional analgesia with NSAIDs was performed between 6-12 hours. In 2
patients the NSAID s administration was performed between 12-24 hours: Table 1.

Post-operative hour

6

12

24

VAS, average ± SD

1,94±2,3

2,2±2*

2,94±1,7*

0

5

2

NSAIDs/patient

Table 1: Pain assessment, administration of NSAIDs; * p = 0.046

CONCLUSION: The TAP block with ultrasound guidance is highly successful. Post-operative
analgesia is effective in first six hours and is determined by the characteristics of the local anesthetic, that
has been used. To achieve proper analgesia after 6 to 24 hours, some patients require standard analgesia.
LITERATURE:
1.

AvroraS, Chhabra A, Subramaniam R, Arora MK, Misra MC, Bansal VK. Transverus abdominis plane

block for laparoscopic inguinal hernia repair: a randomized trial. Journal of clinical anesthesia. 2016
Sept. Vol. 33, pages 357-364.
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3.4 ТРАНСАБДОМИНАЛНА ПРЕПЕРИТОНЕАЛНА ПЛАСТИКА ПРИ
ЛЕЧЕНИЕ НА ИНГВИНАЛНИ ХЕРНИИ - НАЧАЛЕН ОПИТ
М. Зашев, А. Трифунова, А. Михайлов, В. Митова, Р. Горнев
УБ „Лозенец“ – Клиника обща хирургия
Медицински факултет при СУ „Св. Климент Охридски“

Ключови думи: ингвинална херния, TAPP, начален опит
Въведение: Миниинвазивните техники набират все по-голяма популярност в страната ни през
последните години. Ингвиналната херния остава една от най-честите патологии, като годишно у
нас се извършват около 20 000 операции. Според различни източници делът на лапароскопските
техники е около 10%. Познаването в детайли на анатомичните структури в ингвиналната област е
основен фактор за превенеция на интраоперативните усложнения и честотата на следоперативната
болка.
Цел: Целта на настоящото изследване е да се определи кривата на обучение при начално
въвеждане на техниката, както и да се представи протокол за предоперативна подготовка и
следоперативно проследяване на пациентите.
Материали и методи: За период от 1 година в клиниката миниинвазивно са оперирани 52
пациента с ингвинална херния на възраст между 24 и 77 години. При всички е приложена
стандартна трансабдоминална преперитонелана пластика. Анализираха се данните от създадения
протокол, включващ възраст, пол, тип на хернията, оперативно време, следоперативни усложнения,
постоперативна болка, болничен престой.
Резултати: Всички пациенти са от мъжки пол, като 34 са с двустранна херния, а при 6 от
пациентите е извършена и пластика на пъпна херния. При 3 пациента интраоперативно е
установена контралатерална херния, недиагностицирана при първоначалния преглед. Средното
оперативно време е 157 ± 32 мин. Като след 14-ата процедура оперативното време остава почти
константа около 150 мин. Не се регистрираха интраоперативни усложнения налагащи конверсия
или лапаротомия. 4 пациенти са проследени по повод формиране сером, като при всички е
отчетена спонтанна пълна резорбция за период до 60 дни. В следоперативното проследяване при
един пациент е регистриран рецидив на дясна ингвинална херния след извършена двустранна
ТАПП.
Обсъждане: ТАПП е ефективен и безопасен метод за лечение на ингвинална херния Използването
на стандартна техника позволява бързо преминаване през обучителната крива с избягване на добре
описаните в литературата усложнения. Според данните от направения анализ, кривата на обучение
при въвеждане на техниката се свързва основно с оперативното време.
Заключение: Владеенето на съвременните техники за лечение на ингвинална херния позволяват
точен избор на метод, отворена пластика без напрежение, TAPP или ТЕР, съобразно конкретният
пациент и видът на неговата херния. Голям процент от пациентите включени в изследването са с
двустранна ингвинална херния, което определяме, като основна индикация за избора на метода.
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TRANSABDOMINAL PREPERITONEAL REPAIR OF INGUINAL HERNIA – INITIAL
EXPERIENCE
M. Zashev, A.Trifunova, A.Mihailov, V. Mitova, R. Gornev
Lozenetz University Hospital, General Surgery Department
Medical Faculty of Sofia University "St. Kliment Ohridski"
Key words: Inguinal hernia, TAPP, initial experience
Introduction: Minimally invasive surgical techniques has gained increasing popularity in our country in
recent years. Inguinal hernia repair remains one of the most common surgery procedures, with more than
20000 operations being performed annually in Bulgaria. According to various sources, the proportion of
laparoscopic approach is about 10%. Proficient knowledge of anatomical structures in the groin area is a
major factor to prevent intraoperative complications and the incidence of postoperative pain.
Aim: The aim of the study is to ascertain the learning curve after introduction of the procedure in our
institution, as well to present a protocol for preoperative care and post-operative follow-up of patients.
Material and Method: For a period of 1 year, fifty-two patients with inguinal hernia between 24 and 77
years of age were operated minimally invasive in our department. In all cases was use standard
transabdominal preperitoneal repair of the inguinal defect. All data from the protocols, including age,
gender, type of hernia, operating time, postoperative complications, postoperative pain, hospital stay, were
analyzed.
Results: All patients are male, 34 had bilateral inguinal hernia, and 6 of the patients had umbilical hernia.
In 3 patients, a contralateral hernia was detected intraoperatively. The average operating time was 157 ±
32 minutes. After the 14th procedure, the operating time became almost constant for about 150 minutes.
No intraoperative complications requiring conversion or laparotomy were recorded. 4 patients were
monitored for seroma formation, all had spontaneous full resorption for up to 60 days. In the postoperative follow-up, a recurrence of right inguinal hernia was recorded in one patient after a bilateral
TAPP repair.
Discussion: TAPP is an effective and safe method for treating of inguinal hernia. Standardization of the
operative procedure allows quick adoption avoiding complications well described in the literature.
According to the analysis, the learning curve at the introduction of the technique is mainly related to the
operating time. Most of patients enrolled in the study have bilateral inguinal hernia, which we define as the
main indication of choice of the method.

Ключови думи: ингвинална херния, TAPP, начален опит
Въведение: Миниинвазивните техники набират все по-голяма популярност в страната ни през
последните години. Ингвиналната херния остава една от най-честите патологии, като годишно у
нас се извършват около 20 000 операции. Според различни източници делът на лапароскопските
техники е около 10%. Познаването в детайли на анатомичните структури в ингвиналната област е
основен фактор за превенеция на интраоперативните усложнения и честотата на следоперативната
болка.
Цел: Целта на настоящото изследване е да се определи кривата на обучение при начално
въвеждане на техниката, както и да се представи протокол за предоперативна подготовка и
следоперативно проследяване на пациентите.
Материали и методи: За период от 1 година в клиниката миниинвазивно са оперирани 52
пациента с ингвинална херния на възраст между 24 и 77 години. При всички е приложена
стандартна трансабдоминална преперитонелана пластика. Анализираха се данните от създадения
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протокол, включващ възраст, пол, тип на хернията, оперативно време, следоперативни усложнения,
постоперативна болка, болничен престой.
Резултати: Всички пациенти са от мъжки пол, като 34 са с двустранна херния, а при 6 от
пациентите е извършена и пластика на пъпна херния. 18 са оперирани по повод едностранна
ингвинална херния. При 3 пациента интраоперативно е установена контралатерална херния,
недиагностицирана при първоначалния преглед.
брой; type 3a;
Nyhus
30

брой; type 2;
24

брой; type 3b;
20

брой; type 1;
10

брой; type 4; 2
брой; type 3c; 0

Фиг. 1 Разпределение по тип херния според Nyhus classification.

Средното оперативно време е 157 ± 32 мин. Аналлизира се оперативното време на първата група от
17 пациенти, като се отчете продължителност от 171 ± 35 мин., докато при последващите пациенти
продължителноста е 143 ± 21 мин.
Оперативно време в минути
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

Фиг2. Оперативно време в минути.
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Не се регистрираха интраоперативни усложнения налагащи конверсия или лапаротомия. Всички
пациенти са раздвижени в пълен обем до 6-ти следоперативен час. 46 от пациентите са изписани на
1-ви след оперативен ден, а останалите 6, на 2-ри следоперативен ден.
Пациентите бяха проследени на 1-ви, 3-ти и 6-ти следоперативен месец, като 7 от пациентите не се
явиха на последния предвиден контролен преглед. 4 пациенти са проследени по повод формиране
сером, като при всички е отчетена спонтанна пълна резорбция за период до 60 дни. В
следоперативното проследяване при един пациент е регистриран рецидив на дясна ингвинална
херния след извършена двустранна ТАПП.
Обсъждане: ТАПП е ефективен и безопасен метод за лечение на ингвинална херния Използването
на стандартна техника позволява бързо преминаване през обучителната крива с избягване на добре
описаните в литературата усложнения. Според данните от направения анализ, кривата на обучение
при въвеждане на техниката се свързва основно с оперативното време.
Заключение: Владеенето на съвременните техники за лечение на ингвинална херния позволяват
точен избор на метод, отворена пластика без напрежение, TAPP или ТЕР, съобразно конкретният
пациент и видът на неговата херния. Голям процент от пациентите включени в изследването са с
двустранна ингвинална херния, което определяме, като основна индикация за избора на метода.
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Абстракт
Въведение. Лапароскопските методи за ингвинална херниопластика TAPP и TEP са съвременни
миниинвазивни подходи за tension-free възстановяване, базирани на преперитонеален подход при
имплантиране на протезния материал (mesh). И двата метода осигуряват уни- или билатерално
имплантиране на достатъчно голямо, по размери, протезно платно, покриващо слабите места на
образуване на директни, индиректни, феморални и обтураторни хернии едновременно, използващо
естествените сили на вътрекоремното налягане за поддържане и фиксиране на платното. Като
предимства се изтъкват по-добра визуализация на анатомията, по-бързото възстановяване, послабата следоперативна болка и по-нисък риск от инфекциозни усложнения. Използват се
съответни анатомични маркери за дисекцията и имплантирането на платното, като се внимава за
определени „критични―структури, потенциални за интраоперативни (лезии на кръвоносни съдове,
елементи на кордона и др. ) и постоперативни (най-вече следоперативна хронична болка)
усложнения.
Материал и методи. Ретроспективен анализ на извършени, от авторския екип, 26 лапароскопски
херниопластики за последните 18 месеца, период на проследяване 1-18 месеца за TAPP и 1- 12
месеца за TEP. Сравняеми показатели – средна подължителност на оперативната процедура, интраи следоперативни усложнения, хоспитализационен престой от деня на операция до деня на
изписване, калкулирана себестойност на оперативната процедура, рецидиви за проследявания
период.
Резултати. От общия брой интервенции 16 са по метода TAPP и 10 TEP, свързани с първоначално
обучение и овладяване на TAPP метода от водещия автор. 6 TAPP и 3 TEP са при билатерална
херниопластика, две от TAPP операциите са по повод феморална херния. Модификация от TEP в
TAPP – в 2 случая. Средна продължителност на оперативното време – 300мин. при първите 5-6
интервенции до 90 мин. в края на периода – без сигнификантна разлика при двата метода. Не са
отчетени сериозни интраоперативни усложнения. В две от TEP – интервенциите е допусната малка
лезия на перитонеума с пневмоперитонеум, изискващи допълнително поставяне на Veress-игла
около оптичния троакар в пъпната ямка за декомпресия и зашиване на перитонеалното разкъсване.
Отчетен е 1 следоперативен сером след TAPP интервенция, два рецидива за периода на
проследяване – по един за всяка група. Няма сигнификантна разлика в болничния престой.
Сигнификантно по-висока е себестойността на TAPP интервенцията поради използване на
лапароскопски такер за фиксиране на платното и V-loc – конец за затваряне на перитонеалната
инцизия.
Дискусия. Недостатъци, общи за двата метода, са изискванията за технически умения, попродължително оперативно време и риск от рецидиви (свързани с началото на т.нар. „обучителна
крива―при овладяване на метода), необходимост от обща анестезия и мускулна релаксация, както и
по-високата цена. Безспорно е предимството на лапароскопския метод при реконструкция на
рецидивна херния след преден достъп (вкл. Lichtenstein). И двата метода имат своите нюансни
предимства и недостатъци. При TEP преперитонеалната дисекция е по-бърза и потенциалния риск
за ятрогенна лезия на интраперитонеалните органи е по-малък, но работното пространство е
лимитирано, оригинално използваните балон-дисектори са скъпи и при нарушаване целостта на
перитонеума с по-големи размери пневмопреперитонеума вече не е налице и е необходимо
преминаване към TAPP. Трансабдоминалния подход осигурява адекватно широко работно
пространство, позволява по-добра идентификация на цялата ингвино-феморална анатомия преди
екстензивна дисекция и е особено подходящо при случаи на инкарцерация за преценка виталността
на херниалното съдържимо и целия интраперитонеален висцерум. И двата метода са идеално
решение за рецидив след предходна конвенционална предна херниопластика (с/без платно). Няма
абсолютни противопоказания за лапароскопска херниопластика, различни от невъзможността на
пациента да толерира обща анестезия. Предходни лапаротомии и интервенции в долната част на
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коремната половина (особено радикална ретробубична простатектомия) понякога изискват особено
внимание при осигуряване на достъпа и сериозна адхезиолиза.
И двата метода изискват внимание за избягване ятрогенна лезия на т.нар. ―c
orona mortis‖. При
TAPP със същите средства перитонеалният лист покрива платното и се фиксира за останалия
перитонеум. Фибриновото лепило, за разлика от такера, дава по-слаба следоперативна болка, а при
TEP платното може и да не се фиксира (спирането на инсуфлацията на CO2 самофиксира платното
в преперитонеалното пространство).
Заключение. Никой от двата метода няма, строго определящи приложението му, предимства или
недостатъци спрямо другия. Личните предпочитания и интраоперативен комфорт на хирурга, както
и специфични нюанси в конкретния вид и размер на хернията определят избора на оперативен
метод.
Ключови думи: TAPP, TEP, лапароскопска херниопластика, сравнение, предимства, недостатъци
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Abstract
Introduction. Laparoscopic methods for inguinal hernia repair as TAPP and TEP are modern miniinvasive approaches to tension-free recovery based on a preperitoneal approach to implantation of the
prosthetic material (mesh). Both methods provide unilateral or bilateral implantation of a sufficiently large
in size mesh covering the weak sites of formation of direct, indirect, femoral and obturatorial hernias
simultaneously, utilizing the natural forces of intraabdominal pressure to maintain and fix that mesh.
Advantages include better visualization of anatomy, faster recovery, poorer postoperative pain, and lower
risk of infectious complications. Appropriate anatomical markers are used for the dissection and
implantation of the mesh, taking care of certain "critical" structures that are potential for intraoperative
(vascular lesions, cordon, etc.) and postoperative (mostly post-operative chronic pain) complications.
Material and methods. A retrospective analysis of 26 laparoscopic hernia repair surgeries performed for
the past 18 months, a follow-up period of 1-18 months for TAPP and 1 to 12 months for TEP. Comparable
indicators are mean operating time, intra- and post-operative complications, hospitalization length of stay
from day of surgery to day of discharge, calculated cost of surgery, recurrences for the follow-up period.
Results. Of the total number of interventions, 16 were TAPP and 10 TEP, related to initial training and
mastering of the TAPP method by the lead author. 6 TAPP and 3 TEP are in bilateral hernioplasty, two of
the TAPP operations are related to femoral hernia. Modification by TEP in TAPP - in 2 cases. Average
operating time - 300min in the first 5-6 interventions to 90 minutes at the end of the period - no significant
difference between the two methods. No serious intraoperative complications have been reported. In two
of the TEP interventions a small lesion of the peritoneum with pneumoperitoneum was allowed, requiring
addition of a Veress needle around the optic trocar in the umbilical area for decompression and suturing of
the peritoneal rupture. One post-operative seroma after TAPP intervention, two recurrences for the followup period - one for each group. There is no significant difference in hospital length of stay. Significantly
higher is the cost of TAPP intervention due to the use of a laparoscopic tacker-fixation and V-loc thread
for closing the peritoneal incision.
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Discussion. Disadvantages common to both methods include technical skill requirements, longer operating
time and relapse risk (associated with the onset of the so-called "learning curve" in mastering the method),
need for general anesthesia and muscle relaxation, as well and the higher price. There is undoubtedly the
advantage of the laparoscopic method in the reconstruction of recurrent hernia after open access (including
Lichtenstein). Both methods have their nuances and disadvantages. In TEP preperitoneal dissection is
faster and the potential risk for iatrogenic lesion of the intraperitoneal organs is smaller but the working
space is limited, the original balloon-dissectors used are expensive, and in case of disturbance of the
integrity of the parietal peritoneum the pneumopreperitoneum is no longer therefore there is a need to
switch to TAPP. The transabdominal approach provides adequate broad workspace, allows for better
identification of the entire inguinal-femoral anatomy before extensive dissection, and is particularly useful
in cases of incarceration to assess the vitality of the hernial content and the entire intraperitoneal viscera.
There are no absolute contraindications to laparoscopic hernioplasty other than the patient's inability to
tolerate general anesthesia. Previous laparotomy and lower abdominal interventions (especially radical
retropubic prostatectomy) sometimes require particular attention when providing access and serious
adhesion. Both methods require attention to avoid iatrogenic lesion of the so-called "Corona mortis". With
TAPP with the same means, the peritoneal sheet covers the mesh and is fixed for the remaining
peritoneum. Fibrin glue, unlike tacker, produces less postoperative pain, and TEP may not be fixed
(stopping CO2 insufflation self-aligns the canvas in the pre-peritoneal space).
Conclusion. None of the two methods have a clear definition of its application, advantages or
disadvantages to the other. The personal preferences and intraoperative comfort of the surgeon, as well as
specific nuances in the particular type and size of the hernia determine the choice of the surgical method.
Keywords: TAPP, TEP, laparoscopic hernia repair, comparison, advantages, disadvantages
Въведение. Лапароскопските методи за ингвинална херниопластика TAPP и TEP са съвременни
миниинвазивни подходи за tension-free възстановяване, базирани на преперитонеален подход при
имплантиране на протезния материал (mesh). И двата метода осигуряват уни- или билатерално
имплантиране на достатъчно голямо, по размери, протезно платно, покриващо слабите места на
образуване на директни, индиректни, феморални и обтураторни хернии едновременно, използващо
естествените сили на вътрекоремното налягане за поддържане и фиксиране на платното. Като
предимства се изтъкват по-добра визуализация на анатомията, по-бързото възстановяване, послабата следоперативна болка и по-нисък риск от инфекциозни усложнения. Използват се
съответни анатомични маркери за дисекцията и имплантирането на платното (фиг. 1),

Фигура 1 Анатомични маркери при лапароскопска херниопластика
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като се внимава за определени „критични―структури, потенциални за интраоперативни (лезии на
кръвоносни съдове, елементи на кордона и др. ) и постоперативни (най-вече следоперативна
хронична болка) усложнения(фиг.2, фиг. 3).

Фигура 2 „Триъгълник на болката“ – не се фиксира платното в тази област – опасност от ACNES

При TAPP (TransAbdominal PrePeritoneal) се използва лапароскопски достъп през перитонеалната
кухина към преперитонеалното пространство за дисекция и имплантиране на протезния материал.
Чрез транс-/инфраумбиликална инцизия се поставя оптиката (30° наклон на челната оптична леща)
в перитонеалната кухина, а два работни 5 mm троакара се поставят натерално от долните
епигастрални съдове на нивото на пъпната хоризонтала. Инцизира се перитонеума (краниално от
триъгълника на Hesselbach) и тъпо се отпрепарира дистално като се оформя отворена краниално
„кръпка―flap).
(
Нивото на дистална и латерална дисекция и анатомични маркери са същите както
при TEP процедурата. Трансабдоминалния подход осигурява адекватно широко работно
пространство, позволява по-добра идентификация на цялата ингвино-феморална анатомия преди
екстензивна дисекция и е особено подходящо при случаи на инкарцерация за преценка виталността
на херниалното съдържимо и целия интраперитонеален висцерум.
При TEP се използва инфраумбиликален разрез, инцизира се предния лист на влагалището на
ипсилатералния прав коремен мускул, който се екартира латерално; тъпо се дисецира
пространството зад мускула (с балон или с камерата) под визуален контрол до ретропубисното
пространство. Използва се 30° или 0° оптика на камерата. Визуализират се долните епигастрални
съдове, лигамента на Cooper (медиално до нивото на външната илиачна вена) и tractus iliopubicus –
анатомични маркери. Внимава се да не се наранят феморалния клон на n. genitofemoralis и n.
cutaneous femoris lateralis (намират се латерално и под илиопубисния тракт) като дисекцията
продължава латерално до нивото на spina iliac anterior superior. Скелетира се кордона като се
репонира херниалния сак.
След репониране на херниалния сак се имплантира нерезорбируемо полипропиленово платно
(предпочита се light-weight – с широки отвори на мрежата), което се фиксира със специални нитове
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(tacking stapler) или с фибриново лепило за lig. Cooperi и апоневрозата на m. transversus abdominis
като се внимава да не се засегнат кръвоносни съдове и нервните елементи.
Внимава се и за ятрогенна лезия на т.нар. ―c
orona mortis‖ – артериална съдова аркада (среща се в
20% от популацията), анастомозираща a. epigastrica inferior (клон на a. iliaca externa) и a. obturatoria
(клон на a. iliaca interna) (фиг.3 ). При TAPP със същите средства перитонеалният лист покрива
платното и се фиксира за останалия перитонеум. Фибриновото лепило, за разлика от такера, дава
по-слаба следоперативна болка, а при TEP платното може и да не се фиксира (спирането на
инсуфлацията на CO2 самофиксира платното в преперитонеалното пространство).

Фиг. 3 „Триъгълник на смъртта“ – потенциална опасност от лезия на кръвоносни съдове

Материал и методи. Авторите правят ретроспективен анализ на извършени 26 лапароскопски
херниопластики за последните 18 месеца. Периодът на проследяване е 1месец до18 месеца за TAPP
- процедурата и 1до 12 месеца за TEP – херниопластика (поради по-късното внедряване на метода
от авторския колектив). Използвани са следните показатели при сравнение на двата оперативни
метода – средна подължителност на оперативната процедура; интра- и следоперативни
усложнения; хоспитализационен престой от деня на операция до деня на изписване; калкулирана
себестойност на оперативната процедура и броят/процент на рецидиви за проследявания период.
Резултати. Общият брой интервенции чрез миниинвазивен подход са 26. От тях 16 са по метода
TAPP и 10 са TEP-процедури, свързани с първоначално обучение и овладяване на TAPP метода от
водещия автор. Като билатерална херниопластика са приложени 6 TAPP-процедури и 3 TEP. Две
от TAPP интервенциите са по повод феморална херния. Поради затруднения (техническо и
субективно естество) при навлизане в преперитонеалното пространство, както и перитонеални
лезии по-големи от 2 см, с невъзможност за сутуриране на разкъсания париетален перитонеум, е
извършена конверсия от първоначално предприетия TEP - подход в TAPP при 2 случая. Средната
продължителност на оперативното време е отчетена като 300мин. при началните 5-6 интервенции
като в края на обучителната крива достига до 90 мин. – без сигнификантна разлика при двата
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метода. Не са отчетени сериозни интраоперативни усложнения. В две от TEP – интервенциите е
допусната малка лезия на перитонеума с пневмоперитонеум, изискващи допълнително поставяне
на Veress-игла около оптичния троакар в пъпната ямка за декомпресия и зашиване на
перитонеалното разкъсване. Отчетен е 1 следоперативен сером след TAPP интервенция, овладян
консервативно. При един случай на TEP на 3 СОД е установено формиране на масивен
преперитонеален хематом с хеморагичен шок при 83 годишна пациентка с множествен коморбидирет, от който водеща е високостепенна ре-стеноза на митрална клапа, ИБС – ритъмна
форма и високодозова индиректна антикоагулантна профилактика 2х0.6ml нискомолекулярен
хепарин. Извършена е отворена ревизия на преперитонеалното пространство, намерени са
множество дифузно капилярно-кървящи локуси без солитарен високодебитен източник. Извършена
е щателна дефинитивна биполярна електрокоагулация и поставяне на фибринов pach. Пациентката
се възстанови нормално, но на 11 СОД, след ревизията, се установи изтичане на урина от
оперативната рана, обективизирано след въвеждане на метиленово синьо през уретралния катетър.
Извършена ре-ревизия, съвместно с урологичен екип, установи се лезия на ретропубисната част на
пикочния мехур в непосредствено до медиалния ръб на ProGrip-mesh`а. Извършена сутура и
дренаж на spatium Retzii. След 5 дни – отново секреция на урина през контактния (до сутурата)
Petzer`ов катетър/дрен. Болната бе преведена в урологична клиника за нова ревизия и пластика на
пикочния мехур, но поради поради прогресивно влошаване на сърдечно-съдова хихателна и
бъбречна функция екзитира преди урологичната интервения.
От останалите случаи са установени два рецидива за периода на проследяване – по един за всяка
група. Няма сигнификантна разлика в болничния престой при двете техники. Сигнификантно повисока е себестойността на TAPP интервенцията поради използване на лапароскопски такер за
фиксиране на платното и „V-loc‖™ – конец за затваряне на перитонеалната инцизия.
Дискусия. Недостатъците, които могат да бъдат възприети като общи и за двата метода, са
изискванията за технически умения при извършване на процедурата, по-продължителното
оперативно време, както и риска от рецидиви, свързан с началото на т.нар. „обучителна крива―при
овладяване на метода, необходимостта от обща анестезия и мускулна релаксация, както и
категорично по-високата цена. Безспорно е предимството на лапароскопския метод при
реконструкция на рецидивна херния след преден достъп (вкл. Lichtenstein). И двата метода имат
своите нюансни предимства и недостатъци. При TEP преперитонеалната дисекция е по-бърза като
потенциалния риск за ятрогенна лезия на интраперитонеалните органи е по-малък, но работното
пространство е значително лимитирано, а препоръчваните балон-дисектори са скъпи. Освен това,
при нарушаване целостта на перитонеума с по-големи размери пневмопреперитонеума вече не е
налице и е необходимо преминаване към TAPP. Трансабдоминалния подход осигурява адекватно
широко работно пространство, позволява по-добра визуализация на цялата ингвино-феморална
анатомия преди и по време на екстензивна дисекция и е особено подходящо при случаи на
инкарцерация за преценка виталността на херниалното съдържимо и състоянието на цялата
интраперитонеална кухина. И двата метода са идеално решение за рецидив след предходна
конвенционална предна херниопластика (с/без платно). Няма абсолютни противопоказания за
лапароскопска херниопластика, различни от невъзможността на пациента да толерира обща
анестезия. Предходни лапаротомии и интервенции в долната част на коремната половина (особено
радикална ретропубична простатектомия) понякога изискват особено внимание при осигуряване на
достъпа и сериозна адхезиолиза.
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И двата метода изискват внимание за избягване ятрогенна лезия на анатомичните структури,
особено на опасната, т.нар. ―c
orona mortis‖, при чието нараняване се получава ретракция на
съдовите краища и интензивно кървене, които затрудняват овладяването на това усложнение. При
TAPP със същите средства перитонеалният лист покрива платното и се фиксира за останалия
перитонеум. Фибриновото лепило, за разлика от такера, дава по-слаба следоперативна болка, а при
TEP платното може и да не се фиксира (спирането на инсуфлацията на CO2 самофиксира платното
в преперитонеалното пространство).
Заключение. Никой от двата метода няма, строго определящи приложението му, предимства или
недостатъци спрямо другия. Личните предпочитания и интраоперативен комфорт на хирурга, както
и специфични нюанси в конкретния вид и размер на хернията определят избора на оперативен
метод.
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3.6 LAPAROSCOPIC HERNIA REPAIR: TAPP VS. TEP. RESULTS,
COMPLICATIONS, AND RECURRENCES. EIGHT YEARS OF
EXPERIENCE.

Toni Ivanov Stoyanov1, Emilio Corral – Fernandez1, Kaloyan Tonev Ivanov2, Pablo Sarduy – Fernadez1,
Antonio Melero – Abelan1, Paloma Casado- Santamaria1, Ana Sanchez - Mozo1, Pencho Tonchev
Tonchev3, Elias Garcia - Grimaldo1.
Department of General and Digestive Surgery, General Hospital of Villarobledo, Spain1. Department of
Surgery MBAL- Medica, Ruse, Bulgaria². Department of Propaedeutics of Surgery, University Hospital
“Dr Georgi Stranski- Pleven”, Bulgaria³.
Background: An inguinal hernia is a weakness of the abdominal wall, which is large enough to allow
escape of abdominal contents, especially a part of the intestine or great omentum. Surgical repair
procedure is currently the most frequent general operation worldwide. Only in Europe and North America
the number of inguinal hernia repairs exceeds 1.5 million per year. There are two widely accepted
endoscopic approaches: transabdominal preperitoneal procedure (TAPP) and total extraperitoneal
procedure (TEP).
Patients, Methods and Results: For a period of 8 years between 2010 and 2017, in 47 patients (pts)
diagnosed with inguinal hernia, laparoscopic hernia repair (TAPP or TEP) was performed in General
Hospital of Villarobledo. Forty two (42) pts (89%) were male and 5 pts (11%), were female. Nine (9) pts
had right inguinal hernia (RIH), 18 pts - left inguinal hernia (LIH); 12 pts had bilateral inguinal hernia
(BIH), 6 pts had recurrent unilateral inguinal hernia, and 2 pts had recurrent BIH. In 32 patinens (68%)
transabdominal preperitoneal (TAPP) repair was done, in 15 pts (12%) totally extraperitoneal (TEP) repair
was performed. In 7 pts simultaneous surgical procedures were done: in 4 pts umbilical hernioplasty and
laparoscopic cholecystectomy in 3 pts respectively. There was no conversion in any surgical procedure.
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The average operative time was 77 minutes. Twenty six pts had a one day surgery, 18 had 1 day hospital
stay, and 3 pts were discharged in 2 days after the surgery. In 7 patients (14%) recurrence was observed:
on first postoperative year - 1 patient, on second year - 3 pts, 3rd year - 2 pts and on 6th postoperative year 1 patient. The recurrence rate was 2 out of 32 pts after TAPP (6%), versus 5 out of 15 pts after TEP (33%)
Chi-squared=5.91, p=0.015). In one patient perforation of the bladder was seen after TEP which was
managed conservatively by urethral catheter and preperitoneal drainage.
Conclusion: In our series we observed a considerable difference in recurrence rates between the two
techniques, contrary to reported by many authors similar rates of recurrence after TAPP and TEP. This
may be a results of the longer learning curve required by TEP.
Introduction:
An inguinal hernia is a weakness of the abdominal wall, which is large enough to allow escape of
abdominal contents, especially a part of the intestine or great omentum. Surgery of inguinal hernias is
currently the most frequent general operation worldwide. Only in Europe and North America the number
of inguinal hernia repairs exceeds 1.5 million per year. There are two widely accepted endoscopic
approaches: transabdominal preperitoneal procedure (TAPP) and total extraperitoneal procedure (TEP)(1).
Synthetic mesh techniques revolutionized inguinal hernia repair. Recurrence rates dropped to less than 5%
with the polypropylene prosthetic mesh techniques. With the introduction of minimally invasive
laparoscopic approach recurrence rates, postoperative pain and recovery time were further reduced (2).
Whether endoscopic or open approach is used to inguinal hernia repair is a choice made by the surgeon,
but it should be based on meta-analyses of randomized trials. When it comes to open approach, the
Lichtenstein technique is probably the most widely used, so it is therefore the standard to which
endoscopic approaches should be compared (3).
Patients and Methods:
For a period of 8 years between 2010-2017, in 47 patients (pts) diagnosed with inguinal hernia
laparoscopic hernia repair (TAPP or TEP) was performed in General Hospital of Villarobledo, Castilla la
Mancha. Forty two (42) patients (89%) were male and 5 patients (11%) were female. Nine (9) patients had
right inguinal hernia (RIH), 18 patients - left inguinal hernia (LIH); 12 patients had bilateral inguinal
hernia (BIH), 6 patients had recurrent unilateral inguinal hernia, and 2 patients had recurrent BIH. In 32
patients (68%) transabdominal preperitoneal (TAPP) repair was done, in 15 patients (12%) totally
extraperitoneal (TEP) repair was performed. In 7 patients simultaneous surgical procedures were done: in
4 patients - umbilical hernioplasty and laparoscopic cholecystectomy - in 3 patients respectively.
Table 1.
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(33%)

Results:
There was no conversion in any surgical procedure. The average operative time was 77 minutes (ranged 40
-127 min). Twenty six patients had a one day surgery, 18 had 1 day hospital stay, and 3 patients were
discharged in 2 days after the surgery. No wound infection, signs of seroma or hematoma were observed
postoperatively. Hernia recurrence was observed In 7 patients (14%). The recurrences were distributed in
time as follows: on first postoperative year - 1 patient, on second year - 3 patients, on third year - 2 patients
and on sixth postoperative year - 1 patient. The recurrence rate was 2 out of 32 pts after TAPP (6%), versus
5 out of 15 patients after TEP (33%) (Chi-squared=5.91, p=0.015). No important bleeding from a
retroperitoneal blood vessel, or serious intraoperative complications was observed, except in one patient
(2.1%). In that case perforation of the bladder was seen after TEP, which was managed conservatively by
urethral catheter and preperitoneal drainage. No chronic postoperative pain or inguinal paresthesia was
seen in either group of patients.
The mean time to return to work or normal activities in both group was 23.6 days (ranged 8-45 days).
Discussion:
The advantages of endoscopic surgical technique versus open surgery are reduced postoperative pain,
recovery period, wound infection, hematoma, nerve injury, and chronic groin pain rates. The advantages of
the Lichtenstein technique are reduced operating time and lower seroma and hernia recurrence rates. There
is no difference in total morbidity, or bowel injury, urinary bladder lesion, vascular injury, urinary
retention, and testicular problems occurrence rates (3).
Higher rates of seroma formation around the mesh have been reported after TEP. Seromas occurring after
laparoscopic inguinal hernioplasty normally disappear spontaneously. However, a visible inguinal swelling
may worry patients in the early postoperative days, so they should be informed that it is a temporal
symptom. In most cases drainage of the seroma is not required (4). Using light-weight meshes could
prevent its development (5). In our cohort of operated patients we did not observe a postoperative seroma
after TEP, which could be explained by the few number of patients.
The recovery period depends on various circumstances. In spite of this the clinical trials on the topic are
highly homogeneous and report a considerably reduced reconvalescence period after endoscopic approach.
Quicker recovery is probably due to reduced wound pain and nerve injury, the latter being a common
cause of neuralgia after the operation (3).
Probably the most questionable factor is the difference in recurrence rates between the open and
laparoscopic technique. In general recurrences are depend on technical details as well as on the experience
of the surgeon.
Some authors point out the usual causes of recurrence after laparoscopic inguinal hernia repair as poor
dissection of the preperitoneal space and mesh-connected errors such as flaws, inadequate size,
inappropriate fixation, folding or twisting, etc (6, 7). When a technical fault is done, a recurrence after
laparoscopic inguinal hernia repair appears promptly. According to a study by Liem et al. more than two
thirds of the recurrences after TEP are diagnosed within the 1st postoperative year, while for the same
period less than half of the recurrences took place after open repair without mesh(8). Other large-series
studies of laparoscopic approach to hernia repair report recurrence rates of 1% (9). Furthermore
endoscopic techniques seem to have verified advantages compared to the open approach when it comes to
recurrent hernia repair (10).
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In our series the mean recurrence rate was 14%. The most recurrences appeared in the second (3 pts) and
third year (2 pts) postoperatively, which could be due to errors in surgical technique. Another observation
was a considerable difference in recurrence rates between TAPP and TEP approaches. The results showed
6% after TAPP versus 33% after TEP. Such difference in recurrences between the two techniques makes
us think that TEP is a more complex endoscopic procedure and requires more time and treated patients to
overtake the learning curve.
Conclusion: In our series we observed a considerable difference in recurrence rates between the two
techniques, contrary to reported by many authors similar rates of recurrence after TAPP and TEP. This
may be a results of the longer learning curve required by TEP.
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3.7 ЛАПАРОСКОПСКА ЗАДНА КОМПОНЕНТНА СЕПАРАЦИЯ С
ОСОБОЖДАВАНЕ НА ТРАНЗВЕРЗУС АБДОМИНИС КАТО МЕТОД
НА ИЗБОР В ЛЕЧЕНИЕТО НА КОМПЛЕКСНА ВЕНТРАЛНА ХЕРНИЯ

Г. Коташев, Д. Пенчев, П. Иванов, Г. Григоров, В. Кьосев, В. Христова, Г. Попиванов, Х. Петров, В.
Мутафчийски
Военномедицинска академия София - клиника по ендоскопска ендокринна хирургия и
колопроктология
Въведение: През последното десетилетия хирургията по повод комплексна вентрална херния
претърпя множество промени и редица иновации се наложиха в ежедневната практика. Сред
основните индикации за извършването на компонентна сепарация са големи вентрални хернии без
възможност за първично възстановяване, абдоминален компартмент синдром, наличие на диастаза
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на правите коремни мускули и др. Конвенционалната предна компонентна сепарация на коремната
стена е често избирана оперативна техника при тези пациенти, въпреки високата честота на
усложнения. През последното десетилетие, като алтернатива на тази оперативна техника се прилага
все по-често миниинвазивната задна компонентна сепарация, с освобождаване на транзверзус
абдоминис. Целта на анализа е да представи нашите начални резултати в прилагането на задна
компонентна сепарация с освобождаване на транзверзус абдоминис при пациенти с комплексна
вентрална херния.
Мaтериали и методи: За периода от 01.07.2017 до 10.02.2018г в клиниката по Ендоскопска
ендокринна хирургия и колопроктология на Военномедицинска академия – София са извършени
четири оперативни интервенции, в обем на задна компонента сепарация с особождаване на
транзверзус абдоминис чрез лапароскопски метод при пациенти с комплексна вентрална херния,
по-голяма от 10см в най-големият си диаметър. Всички пациенти са предоперативно подготвени по
стандартен протокол, включително и предоперативна компютърна томография. Профилактика на
тромбоемболитичните и инфекциозни усложнения беше извършена и при четирите случая.
Резултати: Средното оперативно време е 270 минути. Иползвани са седем троакара при първия и
шест при останалите пациенти. Поставено беше двукомпонентно платно с р-ри 30х30 в
ретромускуларното пространство при всички случаи. Не се наблюдаваха периоперативни
усложнения. Бяха поставени два активни редон дрена на края на всяка процедура Средният
болничен престой е 5 дни, средната болка-оценена чрез видео аналоговата скала за първите три
следоперативни дни е съответно 4,3 и 0, като са без данни за рецидив в серията до момента на
проследяване.
Изводи: Задната компонентна сепарация с освобождаване на транзверзус абдоминис е безопасна и
приложима техника. Минимално инвазивната пластика на предна коремна стена с избягване на
интраперитонеално поставяне на платно теоретично намалява усложненията, свързани със
срастванията около протезния материал. Намалената хирургична травма води до по-бързото
възстановяване и по-малката болка в следоперативния период. По-малкото следоперативни
усложнения, инфекции на оперативната рана и други нехирургични усложнения са сред
цитираните предимства на метода пред конвенционалната компонентна сепарация
Ключови думи: комплексна вентрална херния, лапароскопска задна компонентна сепарация,
освобождаване на транзверзус абдоминис

POSTERIOR COMPONENT SEPARATION OF ABDOMINAL WALL WITH
TRANSVERSUS ABDOMINIS RELEASE - TRANSABDOMINAL APPROACH TO
COMPLEX VENTRAL HERNIA
G. Kotashev, D. Penchev, P. Ivanov, G. Grigorov, V. Kyosev, V. Hristova, G. Popivanov, H. Petrov, V.
Mutafchiyski
Military Medical Academy Sofia – Department of endoscopic endocrine surgery and coloproctology
Introduction: In the last decade, minimally invasive surgery of abdominal wall hernias gains lots of
improvement. Many concerns arise among surgeons about postoperative adhesion of laparoscopic
intraperitoneal mesh placement and difficulties to restore abdominal wall domain. All these lead to the
invention of posterior component separation with transversus abdominis muscle release with laparoscopic
approach. Evading the intraabdominal mesh replacement and the opportunity to put back in place
abdominal wall muscles with minimal trauma are one of the benefits of the procedure. Compared to the
conventional component separation, the laparoscopic one is characterized with less surgical trauma, pain
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and better results with less postoperative complications, such as infections of the wound. The aim of the
study is to present our initial experience in posterior component separation with transversus abdominis
release.
Materials and methods: We conducted a prospective observational study in Military medical academy
Sofia in patients with large hernias - more than 10 cm in diameter, treated with laparoscopic
transabdominal posterior component separation with transversus abdominis muscle release and inlay mesh
placement. For the period between 01.07.2017 – 01.12.2017 in the department of Endoscopic endocrine
surgery and coloproctology were performed 4 operations. All patients had a preoperative abdominal CT
and were prepared, according to the local protocols. In every patient we performed antibacterial
preoperative prophylaxis of single dose Amoxiclav-1g, 30 minutes before surgical incision. We used six
trocars technique, but in the first case we needed to put 1 more extra trocar for posterior fascia closure.
Results: Mean operative time was 270 min. No postoperative morbidity and/or mortality were observed in
the study group. We put 2 active drains in every patient, which were removed on postoperative day 1 and
2. Mean length of stay in study was 5 days. Mean postoperative pain, according to video analogue scale
are 4, 3 and 0 on the first, second and third postoperative day.
Conclusion: Laparoscopic posterior component separation with transversus abdominis muscle release is
feasible and safe procedure. Minimally invasive abdominal wall hernia repair without intraperitoneal mesh
placement may evade mesh-related adhesions and future complications, related to small bowel
obstructions or difficulties with redo operations in those patients. Also, repair of abdominal domain lead to
better function of abdominal wall at all. Less surgical trauma reduces immune response and postoperative
pain, which leads to faster recovery and maybe few postoperative complications, such as infections and
nonsurgical-related morbidity.
Keywords: abdominal wall hernias, posterior component separation, transversus muscle release,
laparoscopic surgery

3.8 ТЕРАПИЯ С НЕГАТИВНО НАЛЯГАНЕ ПРИ СЛЕДОПЕРАТИВНА
ФАСЦИАЛНА ДЕХИСЦЕНЦИЯ – АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА И
БОЛНИЧНИТЕ РАЗХОДИ
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Въведение
Следоперативната хирургична инфекция и дехисценцията на оперативната рана продължават да
бъдат значим проблем за съвременното здравеопазване, водейки до значително увеличени
болнични разходи. Целта на настоящето проучване е да се анализират етиологичната структура на
хирургичната инфекция и ефективността на лечението с негативно налягане.

330

Материал и методи
Проспективна серия от случаи, лекувани в ВМА за периода 2014-2016 г. Всички пациенти са
третирани от един и същи екип чрез сериен дебридман, джет иригация и приложение на негативно
налягане с Granu Foam или Granu Foam Silver без използване на динамично затваряне на корема.
Резултати
Изолатите са предимно полирезистентни щамове (67%) с превес на Грам отрицателната флора
(54%). Първично затваряне на фасцията е постигнато при 43% от случаите. Средното време за
лечение е 33 дни в сравнение с 5 дни при неусложнените случаи при увеличение на разходите от
8% на 62% от цената на клиничната пътека.
Обсъждане
Дълбоката хирургична инфекция се причинява от предимно полирезистентни щамове с превес на
Грам отрицателната флора при тенденция за увеличаване на Грам положителната. Инфекцията с
Enterococcus sp. представлява значим проблем и е свързана с най-трудно повлияване от лечението.
Класическата техника на негативно налягане без инстилация на антисептични разтвори не повлиява
инфекцията и хирургичния дебридман остава водещ.
Заключение
Самостоятелното приложение на негативно налягане е по-скоро с незадоволителни резултати,
което оправдава въвеждането в практиката на инстилационната терапия. Резултатите при
дехисценция са значително по-лоши в сравнение с другите показания за отворен корем.
Ключови думи: дълбока хирургична инфекция, етиологична структура, следоперативна
дехисценция, негативно налягане.
Забележка: Трудът е публикуван в пълен текст в Med Microbiol Rep 2018;1:1,1000104.
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The postoperative surgical infection and fascial dehiscence are still important healthcare problem
associated with significant increase of the hospital costs. The aim of the work is to assess the effectiveness
of the treatment with negative pressure wound therapy.
Material and methods
A prospective case series of patients spanning the period 2014-2016. All cases were managed by
debridement and negative pressure therapy without dynamic fascial closure.
Results
There were mainly multidrug resistant isolates (67%) with a predominance of Gram negative flora.
Primary fascial closure was achieved in 43% of the cases for mean 33 days.
Discussion
In our series the surgical infection is caused mainly by multidrug resistant pathogens with
predominance of Gram negative flora but with a trend for increase of Gram positive flora. The classic
technique of negative pressure without instillation therapy is associated with rather unsatisfactory results,
probably because could not influence the biofilm.
Conclusion
The hospital acquired surgical infection is caused mainly by multidrug resistant pathogens with
predominance of Gram negative flora. The classic technique of negative pressure without instillation
therapy is associated with rather unsatisfactory results.
Key words: surgical site infection, etiologic structure, fascial dehiscence, negative pressure wound
therapy.
Disclosure: The work was published in full text in Med Microbiol Rep 2018;1:1,1000104.

3.9 СТЕПЕНУВАНЕ И КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОСТРИТЕ ДЕФЕКТИ НА
КОРЕМНАТА СТЕНА
Автори: Юлий Ванев, Любомир Свиленов, Константин Костов, Иван Коларов, Росица Димова,
Алексей Стоянов, Мартин Николов
Институция: УМБАЛ „Н. И. Пирогов”
Секция по обща, спешна и висцерална хирургия
Ключови думи: „Остри сложни дефекти на коремната стена”; „Класификация на острите
дефекти на коремната стена”

Увод. Като остри дефекти на коремната стена (ОДКС) в съвременната литература се
разглеждат различни по етиология и характер увреждания на интегритета на стената. Такива лезии
могат да засягат част или всички слоеве на коремната стена. При различните видове ОДКС кожноподкожните и интраперитонеалните патологични промени са различно проявени, но основна
характеристика на дефектите представлява характера на увреждане на мускулно-апоневротичнофасциалния слой (МАФ).
Цел. Да се проучат патологични характеристики на ОДКС и да се направи опит за
степенуване и класификация.
Материал и методи. Колективът включва 72 пациенти, оперирани за възстановяване на
ОДКС в Трета хирургична клиника на УМБАЛ „Н.И. Пирогов‖ и представлява персонален опит на
авторските. Средната възраст е 57.2 г. (мин. - 18 г., макс. - 80 г., ст. откл. – 14.6 г.). Жените са 33, а
мъжете са 40. Проучени за основни характеристики на ОДКС и въз основа на тяхното съчетание е
направен опит за определяне на степен на комплексно патологично увреждане. Големината и
локализацията е оценена по аналогия на препоръките на Европейското дружество за хернии (EHC,
2014 г.).
Резултати. Включени в проучването са следните ОДКС: лапаростоми - 23; остри
постоперативни дехисценции след лапаротомия - 16; спонтанен (първичен) некротичен
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фасциоцелулит – 1; постоперативен некротичен фасциоцелулит – 22; посттравматичен некротичен
фасциоцелулит – 1; остър хематом на коремната стена – 4; ОДКС от загуба на тъка след обширна
ексцизия – 5. Средната широчина на МАФ дефекти е била 10.05 см (6 – 15 см), а средната величина
на площта – 150.33 см2 (88 - 350 см2). Според локализацията случаите са подразделени на:
медианни – 55; латерални – 7; смесени – 10. Стадиите на МАФ промени са разпределени: Iст.
(трофични гранулации) - 7; II ст. (хипотрофични или хипертрофични ръбове на дефекта, изискващи
ексцизия под 4 см - 8; III ст. (възпалителни промени и некрози, изискващи ексцизия над 4 см) – 57.
Стъпаловидния анализ на трите групи признаци, чрез индексиране със стойности 1 – 3, постигна
разпределение за степен на тежест на ОДКС: I ст. – 5; II ст. -5; III ст. – 62.
Обсъждане. Площта, разположението и патологичните промени по МФК на коремната
стена могат да бъдат квалифицирани и, на тази основа ОДКС могат да бъдат класифицирани в три
степени. При първа степен (площ до 120 см2; медианна или латерална междинна локализация до 2
зони и дистрофични промени до II ст.) уврежданията предпоставят благоприятни възможности за
обикновено възстановяване (фасциорафия). Втора степен (площ 120 – 200 см2; медианна или
латерална локализация и патологични промени до II ст.) и Трета степен (площ над 200 см2;
горнолатерална или долнолатерална локализация и патологични промени III ст.) изискват сложни
протезни, пластични или комбинирани техники за възстановяване.

Увод
Острите дефекти на коремната стена (ОДКС) представляват внезапно или бързовременно
настъпило цялостно или частично увреждане на елементите на стената (1). По дефиниция за
дефект на коремната стена се определя такъв, при който задължително е налична деструкция на
мускулно-фасциално-апоневротичния слой на стената (2). За сложни остри дефекти (СОДКС) се
приемат тези, които поради големината си и тежестта на патологичните промени не могат да бъдат
първично възстановени с обикновена фасциорафия, а изискват по-сложни, често многоетапни и
комплексни възстановителни хирургични процедури (3).
Най-често произхода на СОДКС е свързан с предшестваща операция. Особеностите на
причинната оперативна процедура се отразяват върху отличителните признаци на СОДКС и играят
значителна роля за подхода към възстановителните процедури. Най-важни характеристики на
дефектите са: локализация и големина; степен на инфекция; развитие на константна контракция на
фасциално-апаневротичная слой, предизвикана от прогресия на патологичния процес (т.н.
„латерализация наа коремната стена‖); състоянието на интраперитонеалните висцерални и
поддържащи структури (едем, течни колекции, разпостраненост и консистентност на адхезиите,
ентерални фистули) (4, 5). Степенуването на различните патологични прояви може да се извършва
като се използват възприети за това сходни критерии, макар и прилагани в други ситуации.
Например големина и локализация според класификацията на EHS за особеностите на вентралните
хернии (6). По подобен начин може да служи градирането на хирургичната ранева инфекция на
чисти, на потенциално и безусловно контаминирани и на септични рани(7).
Синтезирането на величините на различнит признаци в схема за оценка на тежестта
(градиране на тежестта) предпоставя възможност за стандартизирана оценка на всеки
индивидуален случай и за сравняване на различни пациентски колективи и рационални подходи
към лечението на (СОДКС).
Цел.
Да се предложат и систематизират критерии за изграждане на стандартизирана оценка за
степенуване на СОДКС.
Материал и методи.
При 72 пациенти (32 жени и 40 мъже; средна възраст е 57.2 г.; мин. - 18 г.; макс. - 80 г.; ст.
откл. – 14.6 г.), оперирани за възстановяване на СОДКС в Трета хирургична клиника на УМБАЛ
„Н. И. Пирогов‖, което представлява изцяло персонален опит на авторите, са събрани са и
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съхранени за дигитална обработка данни за характерни признаци на острите дефекти: А.
локализация; Б. големина; В. степен на инфекция; Г. патологичен клас на кожно-подкожните
патологични промени; Д. патологичен клас на промени на мускулно-фасциално-апоневротичния
комплекс (МФАК); Е. патологичен клас на интраперитонеални патологични промени. Критериите
за индексиране и оценка за признаци А, Б са взаимствани от предложена от EHS класификация (6),
като са обединени в един, както е показано на Табл 3. Индексирането на В и Д признака е
извършено според допълнена и изменена от авторите скала въз основа на класификацията на
Björck и съавт. (4). Индексирането на всички признаци е показано при представянето на
резултатите.
Извършен е параметричен и вариационен анализ на получените резулти и
комбинирана оценка за опит за комплексно степенуване на СОДКС.
Резултати
Според етиологията, включените в това изследване случаи са: лапаростоми - 23; остри
постоперативни дехисценции след лапаротомия - 16; спонтанен (първичен) некротичен
фасциоцелулит – 1; постоперативен некротичен фасциоцелулит – 22; посттравматичен некротичен
фасциоцелулит – 1; остър хематом на коремната стена – 5; СОДКС от загуба на тъка след обширна
ексцизия – 4.
Локализация на СОДКС. Според локализацията на дефекта, случаите са подразделени на:
медианни (M1-5 )– при 55 пациенти; латерални (L1-4) – при 7; смесени (M1-5/L1-4) – при 10. Сред
медианните в 28 случая са били засегнати 2 до 3 от петте възможни зони (фиг 1.), а в останалите 27
– повече от три зони. Разположение на дефектите в латералните области е значително по-рядко, но
обичйно засяга 2 съседни зони (Фиг. 2). При двата случая на изолирана локализация това е в L3
зоната. При останалите пет дефекта е бил разпостранен в две съседни (най-често с L2 и L3).
Големина на СОДКС. Средната широчина на фасциалните дефекти е била 10.05 см (6 – 18
см), а средната величина на площта – 190.33 см2 (88 - 350 см2). С ширина клас W2 (4 – 8 cm) и обща
площ до 120 см2 са 11 (22.5%). При преобладаващия брой от 61 случая (87.5%) е установена
ширина клас W3 > 8 cm и площ от над 120 см2.
Анализа на горните резултати е дал възможност за синтезиране на признаците локализация
и големина в градиращи се по сложност нива (Табл. 1).
Таблица 1. Класифицирани на СОДКС според разположение и големина
клас

описание

брой

А

Дефект, разположен в до 2 съседни медиални (М2 – М4) зони с ширина ≤ 8 cm,
или в една латерална (L2 или L4) с ширина ≤ 4 cm. Това са дефекти, който без
други налични критерии, не могат да се характеризират като сложни.

Б

Дефект, разположен в до 2 изолирани медиални (включващи М1 или М5) с
ширина > 8 cm или в 3 съседни медиални (М2 – М4) зони с ширина > 8 cm, или
в една латерална (L1 или L3) с ширина 4 – 8 cm. Зони М1 и М5, както и L1 или
L3, се приемат за проблематични, поради граничност с костни структури.

28

В

Дефект, разположен в 3 съседни медиални проблематични (М1-М3 или М3-М5)
или в повече от 3 съседни медиални интермедиерни (М2 – М4) зони с ширина 8
cm – 12 cm и повече, или в една латерална (L1 или L3), или повече от една
латерална зона с ширина > 8 cm, или комбинирани дефекти (M/L) с ширина > 8
cm.

42

Г

Масивна загуба на тъкан на коремната стена (над 300 см2) или на
интраабдоминален обем.

2
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Степен на инфекция. Като чисти или потенциално контаминирани рани са определени 11
(15.3% от изследваните случаи), от класа на контаминираните са 56 (77.8%), а 5 (6.9%) се
причисляват към категорията тежко септично огнище.
Патологичен клас на кожно-подкожните патологични промени. Критериите за оценка на
съответния клас и регистрираните по брой случаи са представени на Табл. 2. Пациентите с
патологични промени от клас А представляват 7% от целия колектив, тези с клас Б промени – 64%,
а най-тежък В клас на уврежданията се установява при 29%.
Таблица 2. Патологичен клас на кожно-подкожните патологични промени
клас

описание

брой

А

Без или до лекостепенна оточност и еутрофични гранулации на ръбовете,
стената и дъното на раната.

5

Б

Значителна оточност на ръбовете; хипотрофични, или хипертрофични
гранулации; значително отлагане на фибрин; масивна ексудация.

46

В

Некротични области и сфацелиране, масивна гнойна ексудация

21

Патологичен клас на промени на мускулно-фасциално-апоневротичния комплекс. Този
признак се характеризира и класифицира, както е показано на Табл. 3, с посочения брой случаи за
отделните класове. При оценка на класа на патология на МФАК, се отчита силно значимо
преобладаване на съчетание на едематозно-пролиферативно възпаление с ретракция
(латерализация) от Б – В клас на големина.
Таблица 3. Патологичен клас на промени на мускулно-фасциално-апоневротичния комплекс.
клас
описание

брой

А

Интактни или леко оточни фасции, мускули и апоневрози (МАФК) ограждащи
отвърстие с големина клас Б - В; липсваща до слаба гранулоцитна
пролиферация.

1

Б

Значителна оточност и фибринови отлатания на МФК ръбовете на дефекта при
големина клас Б - В; хипертрофични ръбове от интензивна гранулоцитна
пролиферация.

9

В

Зони на некроза и разграждане на МФК ограждащи отвърстието или ранно
развитие на фиброза.

61

Г

Масивна загуба на тъкан на коремната стена или на интраабдоминален обем.

1

Патологичен клас на интраперитонеални патологични промени. Класифицирането на
тези промени е показано на Табл. 4 със съответния брой оценени случаи. Преобладаващия брой и
относителен дял на случаи от клас В е свързан предимно с давността на лапаростомите и
причините за ранни дехисценция на оперативната рана.
Таблица 4. Патологичен клас на интраперитонеални патологични промени.
клас
описание

брой

А

13

Лека до умерена оточност на чревната стена, необилни фибринови отлагания
или течни колекции в не повече от 1 коремен квадрант, при запазена
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херметичност на лумена на органите на ГИТ.
Б

Изразена оточност на чревната стена, фибринови отлагания и течни колекции в
2 -3 коремни квадранти, при запазена или възстановена херметичност на лумена
на органите на ГИТ или създадена стома.

53

В

Тежка оточност и пареза или исхемични промени на чревната стена, 4квадрантен перитонит, неконтролирано изтичане на кухинно съдържимо от
ГИТ.

6

Синтезираните критерии за комплексна оценка и определяне на клас на увреждане и
комплексност на ОСДКС са представени на Таблица 5. Посочени са и броя и честотата на
случаите в отделните класове. Определяща за различаването на първите три класа при прилика в
останалите критерии са големината и на МФАК дефектът при ОСКДС. Инфекцията и кожноподкожните промени допринасят за повишаване с едно ниво при класовете II – III. Наймногобройни са случаите с критерии за III клас на развитие на ОСДКС. Характеризират се общо
със значителна големина или проблемна локализация, умерено до изразени класове на инфекцията,
промени на покривния слой и интраперитонеалното пространство, на задължително с изразени
МАФК увреждания. Изключително тежкият IV клас се регистрира практически при случаи с
липсата на тъкан на коремната стена, недостиг на интраперитонеално пространство и т. н. „леден
корем‖.
Таблица 5. Комплексна оценка на степен на тежест и развитие на ОСДКС
степен
I
II
III

IV

Локализация и големина

Б

Б, В

Б, В

В, Г

Клас на Инфекция

А, Б

А, Б

Б, В

всеки

Клас кожно-подкожни промени

А, Б

А, Б

Б, В

всеки

Клас МАФК увреждания

А

Б, В

В

всеки

Клас интраперитонеални увреждани

А

А, Б

Б, В

В

Брой

7 (9.7%)

9 (12.5%)

50 (69.5%)

6 (8.3%)

Обсъждане.
Коплексната оценка на коремната стена може да бъде стандартизирана чрез използване на
постоянни и точно определени но характеристики критерии. Чрез приложение на разгърнат набор
от такива критерии се постига по-комплексна оценка на степента на тежест и развитие на дефекта.
До сега рядко са използвани обобщаващи критерии за селектиране на пациентите. В
напоследък предложените класификационни схеми за предложени ограничен набор от критерии
(4,5). При изследване на значителен по брой пациентски колектив, установихме, че при включване
на по-голям брой оценъчни признаци, синтезираната оценка често може да бъде променена (найчесто в повишаване на стойността или в оценка на по-голяма степен на тежест). Тази оценка е
много важна при сравняването на резултати ограничени в едно изследване, или при сравняване на
такива при различни групи от пациенти. Такава синтезирана оценка, извършвана винаги на етап
обсъждането на подход към възстановителна процедура, може да има решаващо значение при
избор на стратегия и оперативна техника.
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3.10 ХИРУРГИЧНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОСТРИТЕ ДЕФЕКТИ НА
КОРЕМНАТА СТЕНА
Юлий Ванев, Любомир Свиленов, Константин Костов, Иван Коларов, Росица Димова, Алексей
Стоянов, Мартин Николов
УМБАЛ „Н. И. Пирогов”
Секция по обща, спешна и висцерална хирургия

Увод. Възстановяването на остри дефекти на коремната стена (ОДКС) е актуална тема на
хирургията поради нарастващата честота на такива състояния. Основен елемент е възстановяването
на мускулно-апоневротично-фасциалния (МАФ) слой. Сложността на проблема се корени в
необходимостта от възстановяване на интегритета на коремната стена при значими препятстващи
условия – редуциран къмплайънс, ретрахирани фасции и апоневрози, съпътстваща инфекция,
неконтролирана интраперитонеална патология, липса на тъкани и загуба на пространство.
Необходимо е приложението на пластично-възстановителни принципи и сложни техники като
протезиращи импланти, разместване на анатомични комплекси или несвободни тъканни ламба.
Цел. Да се проучи приложението на различните техники и резултатите от това.
Материал и методи. Колективът включва 72 пациенти, оперирани за възстановяване на ОДКС в
Трета хирургична клиника на УМБАЛ „Н.И. Пирогов‖ и представлява персонален опит на
авторските. Средната възраст е 57.2 г. (мин. - 18 г., макс. - 80 г., ст. откл. – 14.6 г.). Жените са 33, а
мъжете са 40. Извършен е вариационен и корелационен анализ. Като входни данни са определяни
показания и вид на оперативната процедура, а като изходни резултатите от него. Изключени са
случаи с хирурги„ни усложнения, несвързани с възстановителната на ОДКС процедура.
Резултати. Извършени са следните по вид и брой оперативни процедури: пластично
възстановяване на кожа и подкожие – 1; семпла фасциорафия – 4; фасциорафия и сердклаж – 12;
фасциорафия с МАФ ламба без протеза – 21; интраперитонеално протезиране и фасциорафия – 11;
интраперитонеално протезиране и възстановяване с надлъжни МАФ ламба – 6; преперитонеално
ретроректално протезиране (ППРРП) и възстановяване с платна – 1; латерална ППРРП с
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фасциорафия (или ламба) – 8 (1). В 19 случая възстановяването съпътства друга процедура – найчесто чревна резекция или затваряве на ентерална фистула (12 случая). Оперативното време
възлиза на средна 111.6 мин ( 70 - 180 мин). Протезно платно е имплантирано при 34 от операциите
(47%). В постоперативния период са настъпили следните усложнения: сером на оперативната рана
– 29; некротичен фасциоцелулит – 8; остра дехисценция – 2. Няма никакви значими разлики по
отношение честотата и видовете усложнения при операциите с тъканно възстановяване – 21
(55.3%) и протезните техники – 18 (52.9%). След възстановителната процедура са починали 7
пациенти. От останалите са проследени 44 за срок от средно 9.4 (3 – 36) месеца. От тези пациенти
при 31 (70%) в срока на проследяването е установена първично заздравяла рана и възстановена
коремна стена, при 8 (19%) е установена постоперативна вентрална херния, при 5 (11%) – хроничен
фасциоцелулит, от които при 2 се е наложило лечение без екстракция на платно.
Обсъждане. Необходимостта от приложение на различни, индивидуално избрани оперативни
техники за възстановяване на ОДКС е диктувана от отличията в причината и характеристиката на
дефектите, от развитието на основното заболяване и общото състояние на пациента, както и от
опита и предпочитанията на оперативния екип. Честото наличие на инфекция или изразен
възпалителен процес е създало негативно отношение към приложението на протезиращи платна.
При прецизна селекция на пациентите протезиращите техники не са свързани с повече ранни
хирургични усложнения и предпоставят добри късни резултати.

3.11 ЛАПАРОСКОПСКА ПЛАСТИКА ПРИ РЕЦИДИВНА ВЕНТРАЛНА
ХЕРНИЯ
В. Кьосев, Г. Коташев, П. Иванов, В. Мутафчийски, К. Василев, Г. Григоров,
Христова, Д. Пенчев.

В.

Катедра Хирургия / Клиника Ендоскопска, Ендокринна хирургия и Колопроктология,
Военномедицинска Академия, бул. „Св. Георги Софийски” № 3, 1606 София, България
Ключови думи: Лапароскопска пластика на вентрални хернии; рецидивна вентрална херния;
усложнения.
Въведение: Лапароскопската пластика при вентрални хернии (ЛПВХ) има редица предимства пред
отворената (конвенционална) техника, в часност намалена следопера- тивна заболеваемост и понисък процент на рецидивите. Няма категорични доказа- телства за предимствата на подхода при
рецидивни вентрални хернии.
Цел: Да се извърши обзор на медицинската литературата от последните години по разгледаната
тема и да се представи лапароскопската пластика с първичен шев на фасциалния дефект и
фиксиране на голямо платно интраперитонеално (underlay) като метод на избор при лечението на
рецидивните вентрални хернии.
Клиничен случай: Мъж на 44 години с нормално телосложение, постъпва в клиника за планово
оперативно лечение на рецидивна вентрална херния, осем месеца след лапаро-скопска пкастика на
умбиликална херния с интраперитонеално разположено маркропо-ресто платно (PTFE) Omira
Mesh. Платното е препокривало дефекта на 5 см. в здрава околна фасция и е фиксирно с
резорбируеми такери. Преди два месеца се появила подутина на корема с хронична болка,
засилваща се при физическо натоварване, ограничена активност. Диагнозата поставихме при КТ на
предна коремна стена, която доказа наличие на херниален дефект по срединната линия
непосредствено над краниалния ръб на платното с херниално съдържимо – част от голямото було и
колон транзверзум. Пациентът беше опериран лапароскопски, освободиха се срастванията,
херниалното съдържимо от сака и цялостно отстраняване на старото платно. Извърши се
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лапароскопска пластика на предна коремна стена с първично транскутанно зашиване на
херниалния дефект с нерезорбируеми конци (Fascial Closure Instrument, Jorge Berssi, StortzТМ). и
фиксиране на голямо интраперитонеално комбинирано платно (SymbotexTM Composite Mesh,
CovidienTM) по цялата дължина на срединната линия с резорбируеми такери (AbsorbaTackTM ).
Следоперативния период протече без усложне-ния, пациентът възстанови пасажа и нормална
активност на втория следоперативен ден, на третия ден деше дехоспитализиран. Осемнадесет
месеца след операцията пациентът се чувства добре без оплаквания.
Обсъждане: Рискови фактори за рецидив след лапароскопска пластика на вентрална херния са
малкия размер на платното, недостатъчно препокриване на фасциалния дефект и следоперативно
свиване на платното. Повечето рецидиви се появяват в близост до ръбовете на първоначалния
фасциален дефект по срединната линия, където платното недостатъчно покрива в здрава фасция.
Представения случай потвърждава добрите резултати от техника приложена при пациенти с
рецидивна вентрална херния.
Заключение: Лапароскопската пластика с първично зашиване на дефекта и фиксиране на голямо
интраперитонеално платно (underlay) при рецидивни вентрални хернии е достъпна и безопасна
минимално инвазивна процедура, алтернатива на отворените техники. Подкрепяме идеята, че за
напред тази техника е най-добрата възможност при пациенти с рецидивни вентрални хернии,
независимо от броя на рецидивите.

LAPAROSCOPIC REPAIR IN RECURRENT VENTRAL HERNIA
V. Kyosev, G. Kotashev, P. Ivanov, V. Mutafchiyski, K. Vasilev, G. Grigorov,
Penchev.

V. Hristova, D.

Clinic of Endoscopic,Endocrine surgery and Coloproctology, Military Medical Academy
3, Sv. Georgi Sofiyski blvd, 1606 Sofia, Bulgaria

Keywords: Laparoscopic ventral hernia repair; recurrent ventral hernia; complications.
Introduction: The advent of laparoscopic ventral hernia repair (LVHR) not only reduced the morbidity
associated with open repair but also led to a decrease in the hernia recurrence rate. It is not yet clearly
known whether laparoscopic ventral hernia repair (LVHR) is superior to the open approach in recurrent
hernias.
Aim: This report aimed to review the present literature and to adopt the safety and efficacy of laparoscopic
technique with primary suture repair and large mesh underlay (PSR+MU) for recurrent ventral hernia.
Case presentation: In this case a 44 years old normal fit male patient was admitted to our unit in hospital
with history of recurrent ventral hernia, eight months after laparoscopic IPOM (intraperitoneal onlay mesh
hernia repair) with polytetrafluoroethyiene (PTFE) macroporous Omyra Mesh for primery umbilical
hernia. Prosthesis overlapping the hernia margins by 5 cm was fixed with tacks alone. Clinically patient
revealed the incidence of chronic pain with reduction of daily activities. The definitive diagnosis was made
on plain CT scan of the anterior abdominal wall revealed hernia defect on middle line attached to the upper
edge of the mesh with herniating part of great omentum and transverse colon. The patient was operated
laparoscopic for reduction of adhesions, herniated omentum and transverse colon and the PTFE mesh was
removed. Primary suture repair with trnscutaneus non-absorbable stitches (Fascial Closure Instrument,
Jorge Berssi, StortzTM ), then large mesh underlay (SymbotexTM Composite Mesh, CovidienTM) over the
entire middle line was added using either AbsorbaTackTM fixation device to manage this complication. The
patient recovered well after the procedure and he was discharged on 3th postoperative day. No rerecurrence was observed during the 18 months follow-up period after this repair.
Discussion: This report suggests that the use of small meshes with insufficient overlap and also
postoperative retraction of the mesh may be a risk factor for recurrent ventral hernia. In our experience, we
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have observed the majority of recurrences to occur along the edges of the initial fascial defect where the
mesh appeared to be deficient. Our case went a step ahead to demonstrate the superior results obtained
from this technique in patient who presented with recurrent ventral hernia.
Conclusions: Laparoscopic approach in recurrent ventral hernia with primary suture repair and large mesh
underlay (PSR+MU) is a safe and feasible alternative to open techniques. Furthermore, our experience
supports the idea that LVHR may be the best option for recurrent cases in properly selected patients,
independently of the number of previous recurrences.

Ключови думи: Лапароскопска пластика на вентрални хернии; рецидивна вентрална херния;
усложнения.
Въведение: През последните две десетилетия лапароскопската пластика на вентрални хернии
(ЛПВХ) се наложи в хирургичната практика като безопасна и ефективна процедура с редица
предимства пред отворената (конвенционална) пластика, по-нисък процент на реневите
усложнения, скъсен болничен престой, по-слаба болка в следоперативния период и др. (1-8). Все
още няма категорични доказателства за предимствата на метода пред отворената херниопластика
при рецидивните вентрални хернии (9). Прегледа на хиругичната литература показа честота на
рецидивите след ЛПВХ в диапазон между 1% и 20% (10). Тези разнородни резултати се обясняват с
технически причини по време на операцията, начина на подбор и краткия период на проследяване
на пациентите. Като технически причини се изтъкват: вида и размера на платното, степента на
препокриване на дефекта от платното, начина на фиксиране на платното и други, повечето от които
са описани в предходни съобщения (10-11). Установена е зависимост между подбора на пациентите
подлежащи на ЛПВХ и следоперативните резултати (12-14).
Някои автори са скептични относно повсеместното приложението на ЛПВХ, други
препоръчват лапароскопска пластка при всички пациенти с първични и рецидивни хернии (15).
Въпреки световното признание и приложение на ЛПВХ, в хирургичните среди продължава да
съществува дебат относно това, коя е идеалната оперативна техника при вентрални хернии.
Традиционно, ЛПВХ се извършва чрез поставяне на интраперитонеално платно (underlay) върху
фасциалния дефект без да се зашива, препокривайки го циркулярно в достатъчна степен (мостова
техника) (16-17). През последните години се наблюдава тенденция в оперативната техника на
ЛПВХ за първично затваряне на фасциалния дефект с трансфасциални шевове (ПЗФД) , с която се
постига доближаване на ръбовете на правите коремни мускули в анатомична позиция, преди
поставяне и фиксиране на платното. ПЗФД възстановява физиологичните функции на предната
коремна стена, намалява процента на рецидивите и серомите, чрез препокриване с платното на
повече от 5 см. ръбовете на фасциалния дефект и значително редуциране на мъртвото пространство
между платното и надлежащите тъкани (18-20). В подкрепа на казаното по-горе съобщаваме нащия
опит и изтъкваме предимствата на ЛПВХ с ПЗФД при рецидивни вентрални хернии.
Цел: Да се извърши обзор на медицинската литературата от последните години по разгледаната
тема и да се представи лапароскопската пластика с първичен шев на фасциалния дефект и
фиксиране на голямо платно интраперитонеално (underlay) като метод на избор при лечението на
рецидивните вентрални хернии.
Клиничен случай: През 2016 г. в Клиника Ендоскопска, Ендокринна хирургия и колопроктология
при ВМА постъпи мъж на 44 години с нормално телосложение, без съпътстващи заболявания за
планово оперативно лечение на рецидивна вентрална херния, осем месеца след лапароскопска
пкастика на умбиликална херния. Преди два месеца се появила подутина на корема с хронична
болка, засилваща се при физическо натоварване, ограничаваща нормалната активност.
Първоначалния преглед установява нерепонабилна подутина с размери 6/5см. по срединната линия
над пъпа с палпаторна болезненост, без перитонеално дразнене. Първата операция е извършена
чрез три-портова техника с интраперитонеално разположено маркропоресто платно (PTFE) Omira
Mesh по метода на мостовата техника. Платното е препокривало дефект на повече от 5 см. в здрава
околна фасция и е фиксирно с резорбируеми такери.
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От компютъртомографското изследване с контраст (КТ) на предна коремна стена
установихме, наличие на херниален дефект с Д=60мм. по срединната линия непосредствено над
краниалния ръб на интраперитонеално поставеното платното с херниално съдържимо – част от
голямото було и колон транзверзум. Взе се решение за лапароскопска корекция на настъпилото
усложнение. Предоперативно на пациента се извършиха: лабораторен минимум, ЕКГ,
рентгенография на гръден кош, консултация с кардиолог, почистване на ГИТ с лаксатив и
антибиотична профилактика с цефалоспорин – първа генерация.
В операционната зала пациентът е позициониран върху операционната маса по гръб, налклонен
на дясната си страна, под обща ендотрахеална анестезия. Операционният екип заедно с
инструментиращата сестра се намират от ляво на пациента. Пневмоперитонеумът е постигнат
посредством игла на Верес поставена в горния ляв коремен квадрант. Използвана е три-портова
техника при ЛПВХ (Фиг. 1), с един 10мм. трокар (1) на нивото на пъпа латерално от левия прав
коремен мускул през който е въведена 30° оптична система и два 5мм. трокара (2 и 3) поставени
съответно в горен и долен ляв коремни квадранти за работни инструменти. При огледа на
коремната кухина се потвърди диагнозата от КТ изследването (Фиг. 2), като старото макропоресто
платно (PTFE - Omira Mesh) се намери с намалени размери и неравна повърхност (свиване на
платното) (Фиг. 3). По тъп и остър начин херниалното съдържимо (част от голямото було и колон
тразверзум) се освободи от херниалния сак и репонира в коремната кухина (Фиг. 4-5). Посредством
остра дисекция с ултразвукова ножица се отстрани старото платно (Фиг. 6-7), след което всички
сраствния към предна коремна стена, Урахоса и кръглата връзка на черния дроб се мобилизираха
посредством остра дисекция (LigaSure) и резецираха (Фиг. 8). Херниалният сак не е отстранен
поради опасност от хеморагия и прекомерно удължаване на оперативното време (Фиг. 9). След
приключване на дисекцията херниалния дефект беше ликвидиран посредством единични
трансфасциални нерезорбируеми шевове (0 polypropylene), поставени по ръбовете на дефекта през
кожата, екстракорпорално (ПЗФД), на 1 см. разстояние един от друг с игла за фасциален шев
(Fascial Closure Instrument, Jorge Berssi, StortzТМ) (Фиг. 10). Завръзването на конците се извърши при
отпуснат пневмоперитонеум за да се постигне анатомично приближаване на мускулните ръбове
(Фиг. 11). През 10мм. трокар в корема се въведе композитното платно (Symbotex™, Composite
Mesh, CovidienTM) за интраперитонеално фиксиране с размери 15/20см. с което се постигна
покриване на почти цялата срединната линия на корема (Фиг. 12). Първоначално центрирахме
платното за задния лист на коремната стена посредством два трансфасциални екстракорпорални
шева (каудален и краниален), след което го фиксирахме в двойна циркулярна линия с
резорбируеми такери (AbsorbaТack™) на разстояние 1-1.5см. един от друг (Фиг. 12). Преди
екссуфлацията на пневмопверитонеума оставихме един тръбен дрен в коремната кухина за 24ч., а
старото платно и резецирания оментум поставени в ендоскопска торбичка за лапароскопски
манипулации (Endobag) (Фиг 13-14) евакуирахме след леко разширение на 10мм. порт. Операцията
завърши с фасциален шев на разщирения 10мм. порт и кожни клипси на другите два порта.
Следоперативния период протече без усложнения, на втори следоперативен ден пациентът
възстанови функцията на гастроинтестиналния тракт и нормална физическа активност, на трети
следоперативен ден беше захранен и дехоспитализиран. Осемнадесет месеца след операцията на
контролен преглед, пациентът се чувстваше добре без оплаквания.
Представения случай потвърждава добрите резултати от техника приложена при пациенти с
рецидивна вентрална херния.
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Фигура 1. Три-портова техника. Разположение на троакарите.

Фигура 2. Херниран оментум и част от колон тразверзум.

Фигура 3. Свиване на платното (PTFE - Omira Mesh).
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Фигура 4. Мобилизиране на херниалното съдържимо.

Фигура 5. Разположение на херниалния дефект спрямо старото платно.

Фигура 6. Отстраняване на старото платно.
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Фигура 7. Отстраняване на старото платно.

Фигура 8. Освобождаване на срастванията.

Фигура 9. Изглед на херниалния дефект след отстраняване на старото платно.

Фигура 10. Поставяне на трансфасциалните екстракорпорални шевове (ПЗФД).
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Фигура 11. Завръзване на трансфасциалните екстракорпорални конци (ПЗФД).

Фигура 12. Фиксирано композитно платно (Symbotex™, Composite Mesh, CovidienTM) върху зашития дефект.

Фигура 13. Поставяне на старото платното в ендоскопска торбичка (Endobag).
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Фигура 14. Поставяне на резецирания оментум в ендоскопска торбичка (Endobag).

Обсъждане: Основните принципи при лечението на вентралните хернии са облекчаване
симптомите на пациента и свеждане до минимум на рецидивите. През последните години в много
хирургични центрове ЛПВХ с ПЗФД се наложи като водеща оперативна тактика при рецидивни и
следоперативни вентрални хернии. Скорошни проучвания доказаха по-ниска честота на формиране
на сероми и рецидиви, когато ЛПВХ е комбинирана с ПЗФД (21, 22). Първоначално описанието на
минимално инвазивната техника за реконструкция при следоперативни и рецидивни хернии
представляваше поставяне на интрперитонеално платно върху херниалния дефект (мостова
техника) (23). В последствие се оказа, че върху платното остава широка зона на слабост, особено
когато херниалният дефект е голям и това е основната причина няколко месеца след операцията
платното да се издуе и хернира през фасциалния дефект (псевдо-рецидив) (24, 25).
ПЗФД при ЛПВХ възстановява нормалната анатомична позиция на правите коремни мускули и
води до намаляване на налаягането върху самата пластика, като създава условие за равномерното
му разпределение във всички посоки на коремната стена. ПЗФД намалява процента на рецидивите
осигурявайки достатъчно препокриване на платното в здрава околна фасция. Повечето автори
препоръчват екссуфлация на пневмоперитонеума преди завръзване на трансфасциалните шевове с
оглед добро лиениране на ръбовете на дефекта (26, 27).
Въпреки това, все още няма единно становище в хирургичните среди за предимствата на ЛПВХ
пред отворените техники при рецидивни вентрални хернии. В голямо проучване с 850 пациенти на
които са извършени ЛПВХ, авторите установяват, че фактори като болестно затлъстяване, наличие
на предишен рецидив и голям фасциален дефект са причина за повишен риск от нов рецидив (10).
Анализът на резултатите при друго случай-контролирано проучване показва като рискови фактори
за рецидив, голямата интраоперативна кръвозагуба и наличие на предходни рецидиви на
следоперативни вентрални хернии (28).
В свое проучване с 124 пациенти оперирани лапароскопски по повод на вентрални хернии
Picazo-Yeste et al. регистрират нисък процент на рецидивите за цялата група (2.6%) и 3.1% в
субгрупата с рецидивни вентрални хернии (29). Тези резултати са съпоставими с резултатите
изнесени до момента от други автори (13, 14). Интресен е факта, че процента на рецидивите в
проучването не се влияе от това дали херниите са били първични или рецидивни, както и при
рецидивните хернии от броя на предходните рецидиви. Авторите препоръчват някои технически
положения, спазването на които е предпоставка за постигане на добри резултати при минимално
инвазивното лечение на рецидивните вентрални хернии.
Първото положение е създаването на пневмоперитонеум при вече оперирани пациенти, за което
се препоръчва иглата на Верес, техниката на Hasson или оптичен троакар, в зависимост от опита на
хирурга. При настъпило техническо затруднение не трябва да се губи надежда и веднага да се
премине към отворена хирургия, уместно е да се опита друга от горе описаните техники или да се
смени мястото на първия троакар. В същото проучване авторите съобщават за 8 случая (6.9%) при
които след неуспех за създаване на пневмоперитонеум с иглата на Верес са ползвали някоя от
другита две техники за поставяне на първия троакар и 1 случай (0.9%), където поради масивни

347

интраабдоминални сраствания и невъзможност за създаване на пневмоперитонеум са преминали
към отворена хирургия (29).
Второто техническо положение е свързано с дисекцията на херниалното съдържимо при
рецидивните случаи и риска от увреждане на червата. За елиминиране на това тежко усложнение
авторите препоръчват внимателно боравене с тъканите и избягване на прекомерна тракция, острата
дисекция да се извършва под директен визуален контрол в близост до коремната стена без
електронож, подобряване на видимоста чрез външно притискане на херниалното съдържимо и
смяна на позицията на скопа през различните троакари. При случаите с история за многократни
рецидиви в миналото (2.6%), препоръчват „хибридна техника―– комбинация от лапароскопска
пластика с отворена хирургия.
В проучване с 505 пациенти на които е извършена ЛПВХ по повод на първична или рецидивна
вентрална херния Wassenaar et al. посочва като рискови фактори за възникване на рецидив:
технически грешки (при фиксирането на платното и малкия му размер), инфекции, рецидивна
херния, кривата на обучение на хирурга, затлъстяването, продължително оперативно време и
големите дефекти (30). При повечето рецидивни случаи дефектът е наблюдаван в близост до
платното, на мястото на контакта със следоперативен цикатрикс от предходна операция или по
срединната линия и само при един пациент на отчетливо разстояние от ръба на платното. Тези
резултати навеждат автора на идеята, че лапароскопските пластики трябва да се извършват с
големи платна, които да препокриват в достатъчна степен не само дефекта и срединната линия, но
и цикатриксите при рецидивните случаи (31). Вподкрепа на тези твърдения е и факта, че платната
които се използват в ЛПВХ (PTFE и др.) за разлика от тези при отворената хирургия са с по-малък
потенциал за образуване на фиброза. Въпреки това достатъчното препокриване на дефекта в здрава
околна фасция и адекватното им фиксиране са методи за снижаване на процента на рецидивите
след ЛПВХ.
Други автори отдават сериозно значение на миграцията и свиването на платното, като фактори
отговорни за възникване на рецидив при ЛПВХ (32-34). Свиването на платното е причина за
контракция на фасциалния дефект и непълно прорастване на тъканите в него (35). В проучване с
193 пациенти слвд ЛПВХ, Banerjee et al. също доказва, че повечето рецидиви се намират в близост
до ръбовете на платнато, което се обяснява със свиването на платното и слабостта на тъканите в
този регион (27).
Заключение: Лапароскопската пластика с първично зашиване на дефекта и фиксиране на голямо
интраперитонеално платно (underlay), което препокрива в достатътчна степен херниалния дефект,
средната линия и следоперативния цикатрикс при рецидивни вентрални и следоперативни хернии е
предпоставка за добри дълготрайни резултати. ЛПВХ с ПЗФД е достъпна и безопасна минимално
инвазивна процедура, алтернатива на отворените техники. Характеризира се със скасен болничен
престой на пациента, по-малък процент на раневите усложнения и по-слаба болка през
следоперативния период. Подкрепяме идеята, че за напред тази техника е най-добрата възможност
за реконструкция при пациенти с рецидивни вентрални хернии, независимо от броя на рецидивите.
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3.12 АСИМПТОМАТИЧНА ХЕРНИЯ НА BOCHDALEK ПРИ
ВЪЗРАСТНИ – РЯДКА ПРЕДПОСТАВКА ЗА УСЛОЖНЕНИЯ СЛЕД
ЛАПАРОСКОПСКА ИНТЕРВЕНЦИЯ ПО ДРУГ ПОВОД

Д. Цанков 1, М. Михов 1, К. Костадинов 1, Х. Ферадова 1, Н. Цанков 1, М. Балабанова 1, Ч.
Бъчваров 1, Ел.Икономова 2, Ал. Александрова 2, Т. Стоянов 3, Д. Ангелов 3, Н. Станиславова
3
1. Отделения по хирургия, УМБАЛ „ Св. Марина“, гр. Плевен
2. Отделения по вътрешни болести, УМБАЛ „ Св. Марина“, гр. Плевен
3. Отделение по образна диагностика, УМБАЛ „ Св. Марина“, гр. Плевен
Ключови думи: лапароскопска холецистектомия, рядко усложнение, Бохдалекова херния при
възрастни
Въведение
Хернията на Bochdalek е най-често срещаният вроден дефект на диафрагмата и е резултат от
непълното развитие на постеролатералната и част. В над 90% от случаите има клинична изява още
в ранния неонатален период и налага спешна оперативна корекция.
Бохдалековата херния у възрастни е много рядка находка, като протича най-често асимптоматично
или с неспецифични гастроинтестинални или белодробни оплаквания.
Цел
Целта на този доклад е да представи рядък случай на инкарцерация на асимптоматична херния на
Bochdalek у възрастен като усложнение в ранния следоперативен период след лапароскопска
холецистектомия по повод на калкулозен холецистит.
Материали и методи
Представеният случай е на пациент на 32 г., хоспитализиран с клинични и ехографски данни за
калкулозен холецистит. От стандартната фасова предоперативна рентгенография на гръдния кош
има данни за „Релаксация на левия диафрагмален купол.‖ Извършената лапароскопска
холецистектомия протече без усложнения. При стандартен оглед на коремната кухина не бяха
открити други патологични промени.
На втория следоперативен ден пациентът разви клинична и рентгенологична картина на висока
чревна непроходимост. При реоперацията се установи вродена диафрагмална херния на Bochdalek
с инкарцерация на стомаха, далака и част от дебелото черво в гръдната кухина без данни за некроза
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на същите. Извърши се репониране на коремните органи и пластика на диафрагмата с
двукомпонентно платно.
Резултати
Пациентът бе изписан и проследен до 9 м след операцията. Съществени оплаквания не се
установиха.
Обсъждане Лапароскопската холецистектомия като рутинна интервенция може да бъде
съпроводена с тежки усложнения, изискващи спешно оперативно лечение.
Заключение Включването на постеролатералната част диафрагмалните куполи в стандартния
оглед при лапароскопски интервенции би предотвратило риска от редки усложнения при
асимптоматични дефекти на диафрагмата.

3.13 ИЗБОР НА ОПЕРАТИВЕН МЕТОД ЗА ЛЕЧЕНИЕ ПРИ БОЛНИ
СЪС СЛЕДОПЕРАТИВНИ ХЕРНИИ
В. Драганова, Пл. Чернополски, В. Божков, И. Плачков, Д. Чаушев, Т. Иванов,
А. Лисничков, Я. Стефанов, Р. Маджов

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Следоперативни хернии, оперативен метод, рецидив
ВЪВЕДЕНИЕ: Оперативното лечение на следоперативните хернии (инцизионни вентрални
хернии- ИВХ) остава предизвикателство в настоящето на модерната хирургия с широки граници на
документираните рецидиви, които според редица автори достигат честота до 45 % от случаите.
Възможност за развитие на следоперативна херния е налице след всякакъв вид оперативно
вмешателство, независимо от локализацията и големината на оперативния достъп, в това число и на
мястото на трокарно отверстие. Според Benninger и сътр. при 4-15 % от пациентите с предхождаща
лапаротомия се наблюдава развитието на следоперативна херния. Влошаването качеството на
живот на пациентите със следоперативни хернии изразяващо се в ограничена физическа активност,
хронична болка и социална изолация поради козметични дефекти, илюстрира значимостта на този
тип патология, не само като медицински, но и като социално-икономически проблем.
ЦЕЛ: Да се обобщят и анализират резултатите от различните подходи при оперативното лечение
на следоперативните хернии за 5-годишен период (2013-2017г.) във Втора клиника по хирургия на
УМБАЛ „Св. Марина―
- Варна. Сравнявайки ги с литературните данни, да се установят зависимости
и определящи фактори при избора на най-подходяща оперативна методика, с цел унифициране на
цялостния алгоритъм в лечението на тази хетерогенна група пациенти.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ: В периода 2013-2017г. във Втора клиника по хирургия на УМБАЛ
„Св. Марина―
- Варна са оперирани общо 281 следоперативни хернии (93 мъже,188 жени), от които
рецидивните са 38 (мъже:жени – 0.41-1). В клиничната картина на елективно оперираните пациенти
водещи са били оплакванията от различно изразена тежест, дискомфорт или интеремитентни болки
в областта на дефекта, горен диспептичен синдром. От изследваната популация при 17 пациенти са
извършени интервенции в различен срок след хоспитализацията по повод инкарцерация на
херниалното съдържимо.
ОБСЪЖДАНЕ: Като често усложнение на абдоминалната хирургия, инцизионните хернии
представляват серизен проблем пред хирургичната практика още от по-ранните й години - Greedy
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(1836) и Maydl (1886) документират случаи на рекоструктивни операции по повод следоперативни
хернии, Judd (1912) и Gibbon (1920) описват анатомичното възстановяване при пластиките на
предна коремна стена, Kirschner (1910) въвежда използването на автографт (фасция лата, кожа) и
хетерографта (кожа) като пластични материали при този тип интервенции. През 1985 Mudge and
Hughes съобщават за 11% честота на следоперативните хернии след интервеции в коремната
област в дългогодишно проспективно проучване, като се има впредвид обаче, че в края на 10годишното проследяване на болните само 60 % от пациентите са били достъпни за анализ. В метаанализ за начините на затваряне на абдоминалната кухина базирано на 56 рандомизирани
контролирани проучвания, включващи 14 618 пациенти,описаната честота на следоперативните
хернии след 2-годишно проследяване е 12.8% (95% доверителен интервал).
Честотата на формиране на следоперативни хернии след спешни абдоминални операции е три до
четири пъти по-висока в сравнение с елективните интервенции, достигаща до 55 %. Този факт се
обуславя от предоминатното използване на срединни лапаротомии за по-добра експлорация на
коремната кухина, незадоволителната до липсваща предоперативна подготовка на полиморбидни
пациенти, повишения риск за инфектиране на оперативната рана поради влошена микроциркулация
на предна коремна стена.
Бурното развитие на в лапароскопската хирургия последните няколко десетилетия оказва
значително влияние върху епидемиологията на инцизионните хернии, тъй като ендоскопските
интервенции се асоциират с понижен риск от развитие на следоперативни хернии. Мета-анализ на
34 рандомизирани контролирани проучвания , включващи 3490 пациенти, показват отчетлива
тенденция за по-висока честота на ИХ след конвенционален тип хирургия в сравнение с
лапароскопската – 10,1% срещу 4.3 % (доверителен интервал 95 %, р- 0.0002).
Преди въвеждането на плетения полипропиленов меш в ежедневната хирургична практика в
средата на шейсетте години на миналия век, при мнозинството реконструктивни операции на
предна коремна стена по повод инзцизионни хернии като пластичен материал са използвани
собствени тъкани. Използвани са вариации от хирургични техники включващи семпло
възтановяване на коремната стена с единичен или продължителен шев, модифицираната техника на
Мейо със застъпване на фасциалните ръбове, „кил―техниката в комбинация с релаксиращи разрези
в латерален аспект на предния лист на ректусната фасция, процедурата на Nuttal и др.

Фиг.1. „ Кил“ техниката

Въпреки разнообразието от използваните процедури и въвеждането на нови модификации на вече
познатите такива, в множество публикувани след 1980 година изследвания не се отчита тенденция
за снижаване ръста на рецидивите. Напротив, той се запазва неприемливо висок , като в
изследването на van der Linden и van Vroonhoven от 1988г. при три годишно проследяване на
пациентите рецидиви се наблюдават в 49% от случаите.
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Проучване

Година

Оперативни методи

Брой
пациенти

% Рецидиви

Проследяване
(месеци)

Hope et al.

1985

Метод на Da Silva

27

0

30

Langer и
Christiansen

1985

Първично затваряне на
коремната стена

154

31

48-120

George и Ellis

1986

„Кил“ техника

81

46

14

Van der Linden
и van
Vrooonhoven

1988

Първично затваряне,
модифицирана техника на
Мейо

151

49

39

Naraynsingh и
Ariyanayagam

1993

„Кил“ техника

85*

1

71

Kuzbari et al.

1998

Метод на подвижната врата

10

0

26-66

Shukla et al.

1998

Техника на Cardiff

50

0

52

Табл. 1. Процент на рецидивните евентрации след реконструктивни операции с използване на собствени
тъкани (изследвания публикувани след 1980г.)
*Само 23ма пациенти от групата в това изслеване са били със следоперативни хернии, останалите са с
параумбиликални, умбиликални и епигастрални хернии

В изследваната от нашия колектив група реконструктивни операции на предна коремна стена със
собствени тъкани по повод следоперативни хернии са извършени при 51 пациенти - 18.1 %.
Изборът на този подход е базиран основно на размера на тъканния дефект, както и пластичните
възможности на собствените тъкани на болния. Систематизирането на пациентската популация
възоснова на размера на херниалния отвор бе извършено в няколко групи – до 2 см.- 5 болни, до 5
см.- 23, до 10 см.- 18 и с размер над 10 см. – 5. Според препоръките на Европейското
херниологично дружество реконструктивни операции на предна коремна стена по повод
инцизионни хернии е редно да се извършва при дефекти до 2 см. 90.1 % от оперираните от нас
пациенти надвишават допустимата големина на тъканния дефект, но такива пластики са
извършени, тъй като мнозинството следоперативни хернии са коригирани в хода на друга
оперативна интервенция, свързана с висок риск от инфектиране на оперативната рана. При петима
болни пластика с полипропиленово платно не е извършена поради отказ от страна на пациента.
Други фактори, които са взети под внимание, обусловени от страна на пациента са – отсъствието на
предпоставики за пошишено интраабдоминално налягане (хронични обструктивни белодробни
заболявания, тежък физически труд), млада възраст, нормални показатели на белтъчния синтез и
хемограмата, нормален BMI, липса на заболявания или вредни навици на пациента, които водят до
нарушения в колагеновия синтез (системни заболявания на съединителната тъкан, тютюнопушене),
социално-битови фактори. Възрастовото разпределение на болните с извършени пластики на
предна коремна стена със собствени тъкани показва значителни разлики в сравнение с тези със
синтетично протезиране – 21.5 % от пациентите са на възраст меду 20 и 30 години, докато в
групата на пациентите със синтетично протезиране 45.6 % са във възрастовия интервал 60-70
години, а 23.9 % са над 70 години. Инфектиране на оперативната рана бе наблюдавано при трима
болни (5.8%), а рецидивиране при 7 болни (13.7%), основно сред тези с тъканни дефекти над 10 см.
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Значително подобрение на непосредствените резулати след реконструктивни операции на предна
коремна стена по повод следоперативни вентрални хернии се отбелязва след въвеждането на
синтетичните полипропиленови/политертрафлуоретиленови платна в ежедневната хирургична
практика. Понастоящем се използвт пет основни типа методики по отношение поставянето на
платното спрямо тъканите на предна коремна стена -onlay, sublay, inlay, underlay, IPOM
(intraperitoneal onlay mesh) и тяхното съчетание. Въпреки че въвеждането им чувствително намали
броя на рецидивите според редица автори, значително по-високият процент на раневите и
органните усложнения, свързани с употребата им, постави нови сигнификантни проблеми за
решаване пред хирурга.

Проучване

Liakakos et al.

Година

1994

Schumpelick et
al.

1996

Koller et al.

1997

Clark

2001

Luijendijk et al.

2000

Брой
пациенти

% Рецидиви

Собствени тъкани

53

25

90

С полипропиленов меш

49

8

90

Собствени тъкани

190

33

64

С полипропиленов меш

82

7

64

Собствени тъкани

70

63

24

С политетрафлуороетиленов
меш

26

13

24

Собствени тъкани

13

38

25

С полипропиленов меш

8

25

13

Собствени тъкани

97

46

26

С полипропиленов меш

84

23

26

Оперативни методи

Проследяване
(месеци)

Табл. 2. Изследвания сравняващи отворена пластика със собствени тъкани и отворена пластика с
полипропиленов меш при следоперативни вентрални хернии

В ретроспективно проучване на Venclauskas и сътр. от 161 болни, целящо сравнение между
пластични операции със собствени тъкани и с поставяне на платното над предния лист на
ректусната фасция, авторите усатновяват рецидиви в 31% от случаите за първата група в сравнение
с 11% за втората (p < 0.05) [7]. Onlay техниката е показала приемущество по отношение на
следоперативната физическа активност, но по-висок процент на раневите усложненияобразуването на сероми - 42% срещу 8%, супурации- 16% срещу 10%, както и по-дълъг болничен
престой (13 срещу 9 дни). Данните са на фона на значително по-малкия брой на пациентите в
протезирана група – 29.
В свое проспективно изследване на 116 болни с предшестваща onlay пластика на предна коремна
стена по повод инцизионна херния Kingsnorth и сътр. наблюдават 3.4 % рецидиви след 15.2 –
месечно проследяване. Постоперативно при 11 болни е установен сером на оперативната рана
(9.5%), а при 2ма – супурация (1.7%).В ретроспективно изследваната от нас група пациенти през
периода 2013-2017 година са извършени 190 onlay пластики – 82.6 % от всички реконструктивни
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операции с използвано платно по повод инцизионни хернии. При последващото проследяване на
пациентите рецидиви на постоперативните хернии са наблюдаваха при 8 болни – 4.2 %, като
всички бяха установени в първите 24 месеца след оперативната интервенция.

Фиг. 2. Onlay позиция на синтетичното платно

В рандомизирано клинично проучване сравняващо реконструктивните операции със собствени
тъкани, onlay протезирането със полипропиленов меш и използването на автодермален графт
Korenkov и сътр.установяват асоциирането на техниката с onlay протезирането с по-висок риск от
сериозни инфекции, както и чувствително по-високо ниво на следоперативната болка.
Изследването е преустановено преди края си поради високо ниво на усложненията.
В ретроспективно проучване на de Vries Reilingh и колектив относно резултатите след синтетично
протезиране в различни позиции ( inlay, onlay и sublay техника), авторите наблюдават
приемущество на sublay техниката пред другите методики. В групата на пациентите, при които е
извършена реконструктивна операция с позициониране на платното над предния лист на
ректусната фасция, е установен по-висок процент на раневите усложнения (69%) в сравнение с
групите с inlay (13%) и sublay (12%) поставяне. При трима пациенти от onlay група в последствие е
настъпил рецидив на следоперативната херния (23%). Данни от мета-анализ на това и още 5
клинични проучвания изследващи раневите усложнения ,обхващащи 747 болни, очертават сходни
тенденции- в групата на sublay протезираните пациентите, процентът на раневите усложнения е
значително по-нисък. В изследваната от нас група процентът на реконструктивните операции с
sublay поставяне на платното бе 10.8%. Инфектиране на оперативната рана бе наблюдавано при 1
пациент, което бе овладяно в кратък срок след установяването му.
Изследване Година Инфекции на Общ брой Инфекции на Общ бр
оперативната пациенти- оперативната пациентирана – onlay
onlay
рана – sublay sublay
De Vries

2004

3

13

0

17

Gleysteen

2009

9

75

4

50
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Coskun

2009

2

22

3

23

Venclauskas

2010

8

57

1

50

Abdollahi

2010

1

33

7

312

Kumar

2012

6

45

1

50

Табл. 3. Изследвания сравняващи настъпването на инфекция на оперативната рана след onlay и sublay
протезиране на предна коремна стена по повод инцизионна херния

Фиг. 3. Sublay позиция на синтетичното платно

С навлизането на лапароскопските техники в ежедневната хирургична практика се отчита
нарастваща тенденция в предпочитането им като сигурна алтернатива на конвенционалната
хирургия. В проспективното рандомизирано проучване на Olmi и колектив сравняващо
краткосрочните резултати при лапароскопски и конвенционални реконструктивни операции по
повод на следоперативни хернии, при ендоскопските методики се отбелязва по-кратко оперативно
време, по-нисък риск за усложненията, по-къс следоперативен болничен престой и по-рано
завръщане към нормалната предоперативна активност на болните. В групата на пациентите,
претърпели конвенционална реконструктивна операция, усложнения са наблюдавани в 29 % от
случауите, за разлика от групата с лапароскопски интервенции- 16 %. Изследването обхваща 170
пациенти със средно проследяване от двугодишен период. Рецидиви са налюдавани при 1.1% от
ендоскопската група и 2.3 % от конвенционалната. В скорошен систематичен анализ на
дългосрочната прогноза след лапароскопски реконструктивни операции на предна коремна стена
по повод евентрации на Müller-Riemenschneider и колектив, авторите отбелязват същите
предимства на тези методики, както и по-ниско ниво на следоператвната болка, но по-висока
честота на ятрогенните чревни перфорации. Както тези, така и мнозинството публикувани
изследвания в тази посока страдат от някои значими методологични ограничения- хетерогенност на
изследваната пациентска популация, недостатъчно дълъг период на проследяване, както и малък
брой пациенти. Всички тези факти, както и нееднозначния опит на различните хирургични школи
в България в областта на този тип интервенции, определят необходимостта от допълнителни
изследвания в тази посока, за да се установят унифицирани модели при селекцията и подхода към
пациентите, подходящи за този тип хирургия.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Реконструктивните операции на предна коремна стена при следоперативни
вентрални хернии чувствително повишават качеството на живот на тази група пациенти. При
избора на оперативна техника хирургът трябва да се стреми към индувидуализиране на подхода,
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вземайки под внимание множество фактори, свързани с възрастта и коморбидитета на пациента,
пластичните възможности на организма и собствения си клиничен опит.
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РЕЗЮМЕ
ВЪВЕДЕНИЕ: Заболеваемостта от ингвинална херния остава висока както сред лицата в
напредналата и старческа възраст, така и сред младите пациенти, като тяхната честота е от 8 до
10% от всички коремни операции в общо хирургичните стационари. Независимо от напредъка на
ингвиналната херниология при ингвиналната херния наличието все още на тактически и
технически проблеми определят важността и актуалността на тази проблематика.
ЦЕЛ: Цел на настоящото ретроспективно проучване е подобрение на резултатите при
хирургичното лечение на ингвиналната херния, посредством избора на оптимален метод и
диференциран подход за херниопластика.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ: През периода 2013--2017 год. сме оперирали в планов и спешен
порядък 407 пациента с ингвинална херния. По пол преобладават мъжете - 378 болни (92,87%), а
жените са 29 (7,13%), като съотношението между тях е 13,03:1. Средна възраст на оперираните
пациенти с ингвинална херния е 63,43 год. ± 9,25 год. С първична ингвинална херния са лекувани
284 болни (69,78%), а 123 (30,22%) болни са приети по спешност със заклещена херния.
Десностранна ингвинална херния е установена при 240 пациенти (58,97%), левостранна при 152
(37,35%) и двустранна при 15 (3,68%). Индиректна ингвинална херния е налице при 252 болни
(61,92%), директна при 139 болни (34,15%) и херния тип панталон (коса и директна) при 16 болни
(3,93%). С използване на синтетична протеза са оперативно лекувани 227 болни ( 55,77 %), а с
използване на собствени тъкани 180 болни ( 44,23%). Приложени са следните оперативни методи
за ингвинална херниопластика с ендопротези: операцията на Lichtenstein (patch) при 133 пациенти
(58,59%), модифицирана операция на Trabucco (plug) при 61 пациенти (26,87%) и модифицирана
операция на Rutkow-Robbins (plug end patch) при 33 пациенти (14,54%). При хирургичното лечение
със собствени тъкани са използвани както следва: метода на Bassini – при 84 болни (46,67%),
метода на Postempski и Halsted - 60 болни (33,33%) и многослойна пластика при 36 болни (20%).
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ: Най-голямо разпространение сред оперативните методики със
синтетични протези е на техния основоположник I. Lichtenstein, подсилващ задната стена на
ингвиналния канал. Макар да има много и разнообразни модификации тази техника си остава
класическа, широко разпространена заради своята достъпност и надежност при използване. При
метода на Trabucco съобразно вида на използвана протеза може да се извърши тип пластика с
„patch―(при нея за разлика от операцията на Lichtenstein апоневрозата се зашива под семенната
връв) и по-често използваната „plug―пластика с оформен кух конус с формата на перце за
федербал. При техниката на Rutkow-Robbins „plug and patch―се поставя кух конус тампониращ
вътрешния отвор на ингвиналния канал, а платното се поставя както при пластиката на Lichtenstein.
От 2012г. прилагаме наши модификации при операцията на Trabucco с plug и при операцията на
Rutkow-Robbins с plug, като върха на оформения конус от мрежа се фиксира с неотрязаните конци
от лигатурата на херниалния сак. Освен това същата дисталната част на вмъкнатия конус се
фиксира за надлежаща нецепната апоневроза по метода на Barker. Фиксираният по този начин
мрежест имплант по-добре задържа периодично възникващото повишено вътрекоремно налягане и
по-плътно приляга към вътрешния отвор на ингвиналния канал. Общо 180 пациенти (44,23%) са
оперирани посредством херниопластика с натежение, при която се извършва няколкослойно
пришиване на мускули и апоневроза към слабинната връзка. Най-часто са използвани оперативните
методики на Bassini, Postempski , Halsted и многослойна пластика, като те са извършвани при
пациенти в млада възраст и в голяма част от болните постъпили по спешност със заклещена
ингвинална херния. В постоперативния период са наблюдавани при 29 пациенти (7,13%) следните
местни усложнения: сероми при 3 болни (0,74%) , инфилтрат на оперативния ръбец при 4 болни
(0,98%), оток на тестиса при 8 болни (1,97%), следоперативен хематом при 7 болни (1,72%) и
супурация при 7 болни (1,72%). Починали са 3 оперирани по спешност болни със заклещени
ингвинални хернии: болен на 91г., отказвал 3 дни операция с полиорганна недостатъчност, болен
на 85г. с белодробна тромбемболия на 2-рия следоперативен ден и болен на 81г. с миокарден
инфаркт на 3-ти следоперативен ден. Нямаме починали при планово оперираните пациенти с
ингвинална херния.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Съвременна хиругична тактика при лечението на ингвинална херния изисква
диференциран и индивидуализиран подход при прилагането на надежните и традиционни методи
за херниопластика. Изборът на метод за лечение при ингвиналнта херния с използване на мрежести
ендопротези, понастоящем е стандартизирана високоефективна и с минимални усложнения
оперативна методика. Добрите резултати при ингвиналната херниопластика зависят от адекватния
избор на опертивна методика, като използването на синтетични мрежи са доминираща алтернатива
спрямо пластиките с натежение. Оптимизация на избора за оперативно лечение при ингвиналната
херниопластика е в зависимост от вида херния, големината на херниалния дефект, възрастта на
болния, състоянието на тъканите на коремната стена и давността на хернията.
SUMMARY:
INTRODUCTION: The rate of inguinal hernia is high in all male age groups, counting 8 to 10 % of all
abdominal operations in the surgical ward. Regardless of the progress of inguinal herniology the existing
indication and technical problems determine the importance and actuality of this issue.
AIM: The aim of this retrospective study is to explore the progress in surgical treatment of inguinal hernia
by determining the optimal method and expert approach for hernioplasty.
MATERIALS AND METHODS: In the period 2013-2017, a total of 407 patients with inguinal hernia
were operated in elective and urgent manner in our clinic. Males were predominant – 378 patients
(92,87%) and females were 29 (7,13%), with ratio 13,03:1. The average age of the operated patients with
inguinal hernia was 63,43 years ± 9, 25 years. Planned hernioplasty were performed in 284 patients
(69,78%), urgent – in 123 (30,22%) patients with incarcerated hernia. Right-sided inguinal hernia appeared
in 240 patients (58,97%), left-sided in 152 (37,35%) and bilateral in 15 (3,68%). Indirect inguinal hernia
was found in 252 patients (61,92%) direct in 139 (34,15%) and pantaloon type of hernia (transversal and
direct) in 16 (3,93%). Synthetic prosthesis was used in 227 (55,77 %) patients, while muscularaponeurosis hernioplasty was done180 (44,23%). The following operative methods for inguinal
hernioplasty with endo prosthesis were applied: Lichtenstein‘s (patch) operation in 133 (58,59%),
Trabuco‘s (plug) modified operation in 61 (26,87%) and Rutkow-Robbins‘ (plug and patch) modified
operation in 33 (14,54%) patients. Muscular-aponeurosis hernioplasty included Bassini‘s method – in 84
(46,67%), Postempski/Halsted method in 60( 33,33%) and multi-layer hernioplasty method in 36 (20%)
patients.
RESULTS AND DISCUSSION: The most common operative method used with synthetic prosthesis was
named after the founder I. Lichtenstein, by strengthening the posterior wall of the inguinal channel.
Although there are many and various modifications, this classic technique is widespread, due to its
accessibility and reliability. ―Pat
ch‖ and mesh ―p
lug‖ hernioplasty with hollow shaped cone in the shape of
feather ball in Trabuco‘s method could be performed (aponeurosis is sewn under the seminal cord unlike
the Lichtenstein‘s operation). In Rutkow-Robbins technique ―p
lug and patch‖ a hollow cone is placed,
closing the inner opening of the inguinal channel, and the patch is placed like in Lichtenstein technique.
Since 2012 we use our own modifications of the Trabuco‘s operation, using plug and also in RutkowRobbins operation using plug – the top of the shaped cone is fixed with the uncut threads from the ligation
of the hernia sack. Furthermore the same distal part of the inserted cone is fixed to the overlaying
undivided aponeurosis according to the method of Barker. Fixed in this way, the mesh implant blocks in a
better way the periodically occurring increased intra-abdominal pressure and lays tightly to the inner
opening of the inguinal channel. In 180 (44,23%) patients tension hernioplasty technique was used, which
involves suturing of the muscles and aponeurosis to the inguinal ligament. The operative methods of
Bassini, Postempski, Halsted and the multilayered repair techniques are most often used in young patients,
admitted urgently, with incarcerated hernia. In the postoperative period in 29 patients (7,13%) were
observed local complications: seroma in 3 patients (0,74%), infiltrate of the operative wound in 4 patients
(0,98%), testicular edema in 8 patients (1,97%), postoperative hematoma in 7 patients (1,72%) and
suppuration in 7 patients (1,72%). Lethal outcome was observed in 3 patients with incarcerated inguinal
hernia, who were urgently operated – a 91 year old patient with poly-organic insufficiency who refused
operation for 3 days, 85 year old patient with pulmonary thromboembolism accident on the 2 nd
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postoperative day and an 81 year old patient with myocardial infarction on the 3rd postoperative day. There
were no lethal outcomes in the electively operated patients with inguinal hernia.
CONCLUSION: The contemporary surgical tactic in the treatment of inguinal hernia demands
differentiated and individualized approach in the use of reliable and traditional hernioplasty methods. The
choice of method for inguinal hernia repair, using mesh prosthesis is currently standardized, highly
efficient and with less complications. Good outcome of inguinal hernioplasty depends on the adequate
choice of operative method, where the synthetic mesh is a dominant alternative to the tension
herniorrhaphy. Kind of operative technique depends on the type of hernia, size of the hernia defect,
patient‘s age, condition of the abdominal wall tissues and hernia‘s duration.
Последните десетилетия се характеризират с интензивно развитие на херниологията, с непрестанно
усъвършенстване на съществуващите хирургични способи и интензивно внедряване на нови и
високотехнологични методики. Заболеваемостта от ингвинална херния остава висока както сред
лицата в напредналата и старческа възраст, така и сред младите пациенти, като тяхната честота е от
8 до 10% от всички коремни операции в общо хирургичните стационари. Понастоящем честотата
на ингвиналните хернии е около 80% от всички хернии на предната коремна стена. Независимо от
използването на многообразни хирургични методики и приложението на нови технологии в
последните години все още са налице неудовлетворителни резултати с голям брой на рецидиви (1).
При ингвиналната херниопластика са използвани близо 500 различни оперативни методики, което
показва, че в настоящия момент липсва единен стандарт при тяхното лечение и търсенията за посъвършени способи продължава. Голямата честота на ингвиналните хернии се дължи на
специфичния анатомичен строеж на тази област, множеството фактори водещи до повишено
вътрекоремно налягане и настъпващите структурни изменения, поради наследствени и възрастови
причини. Поради дефицита на здрави собствени тъкани в ингвиналната област започна
използването на синтетични мрежи за херниопластика с приложение в две насоки усъвършенстване на вариантите за хирургично лечение и подобряване качествата на ендопротезите
(2). Безспорни са предимствата при употребата на съвременни протезни методики в ингвиналната
херниология поради тяхната по-голямата физиологичност, минимална оперативна травма, слаба
постоперативна болка, бързото възстановяване, по-кратките срокове за болнично лечение, кратка
загуба на работоспособност и по-бързо завръщане към активен начин на живот (3). Важно
предимство на херниалната алопластика е нейната по-висока надеждност при укрепването на
ингвиналната област с по-редки постоперативни усложнения и ниска честота на редициви (4).
Независимо от напредъка на ингвиналната херниология, наличието все още на тактически и
технически проблеми определят важността и актуалността на тази проблематика.
Целта на настоящото проучване е подобрение на резултатите при хирургичното лечение на
ингвиналната херния, посредством избора на оптимален метод и диференциран подход за
херниопластика.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ:
През периода от 2013 до 2017 год. сме оперирали в планов и спешен порядък 407 пациента с
ингвинална херния. По пол преобладават мъжете - 378 болни (92,87%), а жените са 29 (7,13%),
като съотношението между тях е 13,03:1. По възраст болните се разпределят, както следва: до 20
год. - 10, от 21-40 год. - 34, от 41-60 год. - 97, от 61-80 год. - 213 и над 80 год. - 53. Броят на болните
в трудоспобна възраст до 65 години е 192 (47,17%), а в пенсионна възраст 205 (50,37%). Средна
възраст на оперираните пациенти с ингвинална херния е 63,43 год. ± 9,25 год, като минималната
възраст е 12 год., а максималната е 95 год. С първична ингвинална херния са лекувани 284 болни
(69,78%), а 123 (30,22%) болни са приети по спешност със заклещена херния. Десностранна
ингвинална херния е установена при 240 пациенти (58,97%), левостранна при 152 (37,35%) и
двустранна при 15 (3,68%). Индиректна ингвинална херния е налице при 252 болни (61,92%),
директна при 139 болни (34,15%) и херния тип панталон (коса и директна) при 16 болни (3,93%).
При всички болни е извършено общоклинично обследване включващо анамнезата, обективен
статус, лабораторни и инструментални изследвания. При избора на хирургичен метод за
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ингвинална херниопластика са отчитани основните анатомо-топографски характеристики като вида
на хернията, големината на херниалния дефект, разположението на херниалния сак, състоянието на
тъканите на коремната стена и давността след появата на хернията. С използване на синтетична
протеза са оперативно лекувани 227 болни ( 55,77 %), а с използване на собствени тъкани 180
болни ( 44,23%). Приложени са следните оперативни методи за ингвинална херниопластика с
ендопротези: операцията на Lichtenstein (patch) при 133 пациенти (58,59%), модифицирана
операция на Trabucco (plug) при 61 пациенти (26,87%) и модифицирана операция на RutkowRobbins (plug end patch) при 33 пациенти (14,54%). При хирургичното лечение със собствени
тъкани са използвани както следва: метода на Bassini – при 84 болни (46,67%), метода на
Postempski и Halsted - 60 болни (33,33%) и многослойна пластика при 36 болни (20%).
Продължителността на хернионосителството от появата на заболяването до операцията е от един
месец до 20 години. Оперативният метод на лечение се състои в разрез на апоневрозата, ревизията
на семенната връв, премахване при наличие на голям преперитонеален липом и отпрепарирането на
херниалния сак. При индиректна херния е извършвана висока резекция на херниалния сак, а при
неголемите директни хернии сакът е инвагиниран без да се отваря. При всички случаи е извършена
интраоперативна диагностика на вида ингвинална херния и степента на промените в задната стена
на ингвиналния канал.

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Хирургичната тактика при ингвиналната херниопластика в последните десетилетия е насочена
в полза на използването на мрежести ендопротези, което позволи да се понижи трайно
количеството на рецидиви (5). Използване на разнообразните оперативни методики със синтетични
мрежи може да се приложат при различни слабинни хернии независимо от вида, размерите и
възрастта на пациента. Ненатяжната херниопластика със синтетична протеза дава добри
анатомически и функционални резултати, поради простотата на методиката, ранна активизация на
болния, минимални болеви оплаквания и своевременно подобряване качеството на живот при
оперираните. Възстановяването в постоперативния период при оперираните болни със синтетични
мрежи протича по-бързо и с по-ранно възвръщане към нормална жизнедеятелност (6). При всички
случаи с по-големи коси хернии е извършена херниотомия, като принципно важен момент е
обработката на херниалния сак – щателно отпрепариране, лигиране до нивото на неговата шийка и
ексцизиране (7). Използваните техники със синтетични мрежи поради по-лекото протичане на
следоперативния период и бързото възстановяване на болните понастоящем са доминиращи и
основни методики на избор при ингвиналната херниопластика. Най-голямо разпространение сред
оперативните методики със синтетични протези е на техния основоположник I. Lichtenstein,
подсилващ задната стена на ингвиналния канал (8). Макар да има много и разнообразни
модификации тази техника си остава класическа, широко разпространена заради своята достъпност
и надежност при използване. При метода на Trabucco съобразно вида на използвана протеза може
да се извърши тип пластика с „patch― (при нея за разлика от операцията на Lichtenstein
апоневрозата се зашива под семенната връв) и по-често използваната „plug―пластика с оформен
кух конус с формата на перце за федербал (9). При техниката на Rutkow-Robbins „plug and patch―се
поставя кух конус тампониращ вътрешния отвор на ингвиналния канал, а платното се поставя както
при пластиката на Lichtenstein (10).
От 2012 г. прилагаме наши модификации при операцията на Trabucco с plug и при операцията
на Rutkow-Robbins с plug, като върха на оформения конус от мрежа се фиксира с неотрязаните
конци от лигатурата на херниалния сак. Освен това същата дисталната част на вмъкнатия конус се
фиксира за надлежаща нецепната апоневроза по метода на Barker. Считаме тези два оперативни
приоми съществено да подобряват надежността на фиксацията при метода на Trabucco с plug и при
метода на Rutkow-Robbins с plug, с оглед подобряване херметичността посредством най-дълбоко
поставяне на мрежестия конус. Фиксираният по този начин синтетичен имплант по-добре задържа
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периодично възникващото повишено вътрекоремно налягане и по-плътно приляга към вътрешния
отвор на ингвиналния канал.
При използването на собствени тъкани изборът на оперативна методика се определя
съобразно големината на променения вътрешен отвор и измененията в задната стена на
ингвиналния канал. Общо 180 пациенти (44,23%) са оперирани посредством херниопластика с
натежение, при която се извършва няколкослойно пришиване на мускули и апоневроза към
слабинната връзка. Най-часто са използвани оперативните методики на Bassini, Postempski , Halsted
и многослойна пластика, като те са извършвани при пациенти в млада възраст и в голяма част от
болните постъпили по спешност със заклещена ингвинална херния. При мнозинството от тези
болни са установени основните недостатъци на методиката, като изразен болеви синдром в
постоперативния период и по-дълъг срок на възстановяване. Трябва да се има впредвид, че
пластичната операция е извършена при 205 болни (50,37%) в напреднала и старческа възраст,
когато са налице дистрофични промени в мускулно-апоневротичните структури на ингвиналния
канал. При 7 случая на болни с двустранни директни ингвинални хернии е извършена
едномоментна херниопластика на двете хернии с последващ безпроблемен постоперативен период.
Билатералното хернионосителство се среща преимуществено при мъжете, като с нарастването на
възрастта се отбелязва увеличение на честотата на заболяването. При болни 14 (3,44 %) с
ингвиноскротални и големи хернии е установено наличието на хидроцеле, като при тях е
извършена съпътстваща операция на Winkelmann с щателна хемостаза и дрениране на скротума.
По спешност с данни за инкарцерирала ингвинална херния са оперирани 123 пациента
(30,22%), като всичките те са оперирани в неотложен и срочен порядък. Преимуществено е
използвана обща интубационна анестезия, като с нея са оперирани 114 болни (92,68%).
Задължително при всички болни е извършена херниотомия с последваща щателна ревизия на
заклещеното херниално съдържимо. Херниалният сак се отваря на достъпно и безопасно място,
като при 75 (60,98% ) е установено наличието на херниална течност. Разстройството на
кръвоснабдяването и храненето на заклещените вътрешни органи може да доведе до некроза, което
изисква коректна дезинкарцерация, пълноценна ревизия и последваща преценка за
жизнеспособността на заклещения орган. Извършена е щателна и пълноценна ревизия на
заклещените органи, като при 26 пациенти (6,39%) е приложена херниолапаротомия, а при 5
(1,23%) се е наложило извършването на долна срединна лапаротомия. Предвид наличието на
променени и нежизнеспособни органи са извършени следните оперативни намеси: при 6 болни е
извършена резекция на тънки черва с последваща анастомоза, при 8 болни е извършено надшиване
на тънко черво, при 3 болни е извършена резекция на сигмата с операцията на Hartmann и при 2
болни е извършена апендицектомия. Докато приложението на синтетична протеза в плановата
херниология е напълно решен проблем при операциите със заклещени ингвинални хернии тяхното
приложение е възможно само при липсата на налични усложнения като некроза на заклещения
орган, локални възпалителни промени и наличието на перитонит (11).
В постоперативния период са наблюдавани при 29 пациенти (7,13%) следните местни
усложнения: сероми при 3 болни (0,74%) , инфилтрат на оперативната рана при 4 болни (0,98%),
оток на тестиса при 8 болни (1,97%), следоперативен хематом при 7 болни (1,72%) и супурация при
7 болни (1,72%). По принцип отокът на тестиса и следоперативния хематом са наблюдавани при
болни с големи ингвиноскротални и рецидивни хернии. Реоперирани с ревизия и дренаж са общо
14 болни (3,44%). При всички извършени ингвинални херниопластики в планов и спешен порядък
по време на операциите не сме имали никакви усложнения и увреждане на съседни органи
(пикочен мехур, тънки и дебели черва, съдове и др.). Основен приом за избягване на повреждането
на пикочния мехур, особенно при неголеми директни хернии е репонирането на херниалния сак в
коремната кухина без същия да се отваря (12,13). Починали са 3 оперирани по спешност болни със
заклещени ингвинални хернии: болен на 91г., отказвал 3 дни операция с полиорганна
недостатъчност, болен на 85г. с белодробна тромбемболия на 2-рия следоперативен ден и болен на
81г. с миокарден инфаркт на 3-ти следоперативен ден. Нямаме починали при планово оперираните
пациенти с ингвинална херния.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Вида и обема на пластиката при ингвинална херния се обуславя от етиопатогенезата и
промените в слабинния канал, при отчитане на анатомо-физиологичните особености в тази област.
Съвременна хиругична тактика при лечението на ингвинална херния изисква диференциран и
индивидуализиран подход при прилагането на надежните и традиционни методи за
херниопластика. Изборът на метод за лечение при ингвиналнта херния с използване на мрежести
ендопротези, понастоящем е стандартизирана високоефективна и с минимални усложнения
оперативна методика (14,15). Добрите резултати при ингвиналната херниопластика зависят от
адекватния избор на опертивна методика, като използването на синтетични мрежи са доминираща
алтернатива спрямо пластиките с натежение. Оптимизация на избора за оперативно лечение при
ингвиналната херниопластика е в зависимост от вида херния, големината на херниалния дефект,
възрастта на болния, състоянието на тъканите на коремната стена и давността на хернията.
Необходимо е посредством проследяване на следоперативните усложнения, продължителността на
лечение и срока на възстановяване на точна преценка за клиничната ефективност при различните
способи за ингвинална херниопластика.
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3.15 ЛЕЧЕНИЕ НА ИНГВИНАЛНИТЕ ХЕРНИИ СЪС ТОТАЛНА
ЕКСТРАПЕРИТОНЕАЛНА ХЕРНИОПЛАСТИКА- ОБЗОР
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Ключови думи: ТЕР, ТАРР, ендоскопия, ингвинодиния
РЕЗЮМЕ:
Ингвиналната херния е една от най честите нозологични единици в хириргичната практика. В
глобален аспект се счита ,че над 20 милиона операции по повод ингвинална херния се извъшват
всяка година.
Тоталната екстраперитонеална херниопластика (TEP) e описана за първи път от МакКернън и Лоус
през 1993. ТЕР както и другата ендоскопска техника – трансабдоминалната херниопластика (
ТАРР) се уповават на принципите на преперитонеалното протезиране полуляризирано от Стопашироко протезиране с overlap на херниалния дефект, разположен преперитонеално, покриващ
всички възможни места за хернииране в миопектинеалния орифициум, разпределяне на силите
действащи от вътрешната страна на коремната кухина върху голяма площ на платното, като самото
платно има нужда от малко или никаква фиксация, която да е причина за ингвинодиния в
дългосрочен план. В същото време ТЕР за разлика от другите ендоскопски техники не нарушава
целостта на париеталния перитонеум и не би трябвало да е асоцииран с компликации засягащи
интраабдоминалните органи.
Самата методика на ТЕР е свързана с някои противоречия които трябва да бъдат дискутирани:
нужда от обща анестезия и усложнения специфични за самата процедура.
На базата на наличните публикациите сравняващи ТАРР и ТЕР може да се направи извода че двете
методики са еднакво сигурни, като нито една от двете няма приимущество относно
периоперативния период или далечните резултати. Различнията между двете трябва да се търсят в
индикациите и контраиндикациите на методиките.

TREATMENT OF INGUINAL HERNIA USING TOTAL EXTRAPERITONEAL PATCH
PLASTY- REVIEW
Y. Georgiev, G. Zafirov, S. Kasabov, T. Arnaudova, Z.Rusinova, A. Karashmalakov
Surgery Department, University Hospital Virgin Mary, Burgas

Key words: TAP, TEPP, endoscopy, inguinodynia
Surgery for inguinal hernia is one of the most common surgical procedures. Worldwide nearly 20 mln
repairs for inguinal hernia are performed per year.
Total Extraperitoneal Patch Plasty(TEP) was described for first time by McKernan and Laws in 1993. TEP
and the other endoscopic technique- transabdominal preperitoneal patch plasty (TAPP) both rely on the
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principles described by Stoppa- wide coverage with overlap of the hernia defect, with mesh in
preperitoneal position, covering all potential sites where hernia may occur. Also wide mesh size reduces
the forces of pressure that arise from the abdominal cavity, and the mesh itself needs very few or no
fixation, which may cause postoperative inguinodynia. It has to be stated that TEP does not enter the
abdominal cavity- advantage that reduces injures to the viscera.
However TEP has disadvantages which need to be discussed: need of general anesthesia and some
procedure specific complications.
Concerning the available scientific data both TEP and TAPP are equally safe concerning early and long
term results. The difference between both can be found in indications and contraindications of the
procedures.

Два преломни момента могат да се свържат с развитието на миинвазивното лечение на
ингвиналните хернии. Първият е въвеждането на полимерните платна в т.нар tension free
херниопластики от Лихтенщайн, а вторият развитието на лапароскопската хириргична техника в
начало на 80 години на 20век. През 1982 Ger за пръв път описва затваряне на херниалния отвор с
клипси по време на операция по друг повод. Еволюцията на лапароскопското лечение на
ингвиналните хернии преминава през изцяло абдоминално справяне със херниалния сак, в
последствие включва преперитонеална ингвинална дисекция на хернията и като последен етап е
развитието на преперитонеална пластика, не навлизаща в коремната кухина. Историческото
развитие на миниинвазивното лечение на ингвиналните хернии, всъщност описва и трите
оперативни техники, които днес се използват, а именно- интраперитонеалното on-lay протезиране с
платно (IPOM), трансабдоминалната преперитонеална херниопластика (TAPP) и тоталната
екстраперитонеална херниопластика (ТЕР).
Методиката на интраперитонеалното on-lay протезиране с платно е разработена с цел да се
елиминират трудностите и потенциалните усложнения от преперитонеалната ингвинална дисекция.
В същото време тя отговаря на критериите за tension free пластика, като на интраабдомиално
поставеното платно действат същите сили на нялягане от вътрешната страна на коремната кухина,
както при ТЕР и ТАРР, съгласно закона на Паскал. Смята се че методиката е по-лесна за научаване
и свързана с по-късо оперативно време. Технически разгледана IPOM пластиката се състои в
поставяне интраабдоминално на платно в достатъчен овърлап върху херниалния дефект и
фиксирането му със сутури, такове или фибриново лепило. Самия факт че платното се поставя
интраабдоминално, в директен контакт с коремните орагни, налага определени изисквания към
него. Полипропилена в контакт с чревни бримки може да доведе до сраствания или дори до
формиране на фистула. Най-често използваните платна са от ePTFE или GoreTex™, за които е
известно че не водят до образуване на тежки сраствания. Първоначалните резултати от лечението
на ингвиналните хернии с IPOM обаче не са били обнадеждаващи. Серия на Kingsley сравнява
пациенти подложени на IPOM и пластика на ингвиналния канал с преден достъп [1]. В дългосрочен
план автора отчита рецидиви от 43% за IPOM и 15% за отворената операция на 41 месец. Дуго
проучване от 1997 сравнява IPOM с ТАРР [2]. Авторите отчитат резулататите на 32 месец: 0%
рецидиви за групата с ТАРР и 11.1% за IPOM. Ингвинодиния е била налице при 3 пациенти с ТАРР
и 11 с IPOM. По- скорошни проучвания- на Cantani и на Оlmi [3,4] демонстрират пообнадеждаваши резултати с IPOM. Рецидивите са 3,3% на 18 месец за Cantani и 0% за 23.7 месеца
за Olmi. Използваните платна са били двуслоен GoreTex™ или ParietexComposite™. Фиксирането
на платното е било или със такер или с фибриново лепило. Вероятно по-добрите резултати се
дължат и на вида на използваното платно. В по-ранните серии вида на платната е бил или
титанизиран полипропилен или ePTFE- платна, които се характеризират със бавна интеграция в
тъканите. За времето което е небходимо на платното да се интегрира основната здравина на
пластиката идва от поставените такове, които наложени през перитонеума, рядко достигат до
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фасциални структури. Биологичните платна от своя страна комбинират способност за бързо
интегриране, в последствие свързано с деградация на чуждия материал. Тази им особеност
позволява използване и в инфектирани или потенциално контаминирани оперативни интервенции.
Една от най- големите серии –тази на Franklin дава много обнадеждаващи резултати [5]. На базата
на 133 IPOM процедури с Surgisis™(Cook Bloomington) в инфектирано или контаминирано
оперативно поле, за период на наблюдение от 5 години, автора отчита само 7 пациента със рецидив.
Въпреки че IPOM не се препоръчва като мейнстрийм процедура от International Endohernia Society
[6], вероятно тя е силно подценена, тъй като предлага възможност за справяне с хернии с
инкарцерация и некроза.
Сблъсъкът на титаните, ако може така да се нарече вс пак е между ТЕР и ТАРР. В
същината си и двете методики почиват на едни и същи анатомични и биомеханични принципи,
заложени още от Рене Стопа с GPVRS- широка дисекция на миопектинеалния орифициум и достъп
до всички възможни места за хернииране, дисекция на кордона и отпрепариране на индиректния
сак, париетизация на кордона и широко протезиране с достатъчно препокриване на херниалния
дефект с полимерно платно. Основната им разлика идва от начина по който протича самата
операция- при трансабдоминалната херниопастика хирурга работи в коремната кухина, която
предоставя достатъчно работно пространство , наред с по-лесна ориентация за анатомичните
структури. При ТЕР пластиката се извършва в изкуствено създадено пространство между
париеталния перитонеум и фасция трансверзлис. Самото създаване на оперативно поле е част от
операцията, и всяка лезия на перитонеума може да я компроментира. Не на последно мястоориентацията в преперитоналното ингвинално пространство в началото на кривата на обучение
може да е по- трудна. ТАРР е по-лесна за усвояване процедура, свързана с по-късо оперативно
време, Основно приимущество наТЕР е че не се навлиза в коремната кухина, като шанса за лезия на
коремен орган или интраабдоминални адхезии е сведен почти до 0% [7].
В момента са налични 5 метаанализа сравняващи ТЕР с ТАРР[8-12]. Нито един не открива
статистически значима разлика в процента на рецидивите и ингвинодиния,като най-новия на
Cheng(2018) намира че оперативното време е по-дълго при ТЕР , но когато се касае за рецидивни
хернии. Първият метаанализ на Wake(2005), който е системен обзор на Cochrane се състои от едно
RCT със 52 пациента и няколко нерандомирирани проучвания, а вторият- този на Brucale (2012)
сравнява RCT между ТЕР и отворени херниопластики и ТАРР и отворени нерниопластики.
Единствено анализа на Antoniou (2013) намира, че ТЕР е свързан с леко по-завишен морбидитет,
вслествие интраоперативни усложнения. Проучването на Wei (2015) не открива никаква разлика
между двете процедури в периоперативния период и в далечен план. Авторите считат че ТЕР,
въпреки, че е по-сложна технически процедура няма приимущества в резултатите и препоръчват
ТАРР, особенно за хирурзи с неекспертно ниво.
Метаанализи сравняващи ТЕР и ТАРР
Автор

Брой
Брой
пациенти RCT

Рецидив

Ингвинодиния Морбидитет Оперативно
време

Wake(2005)

52

1

=

=

=

=

Brucale(2012)*

3355

6

=

=

=

=

Antoniou(2013)

516

7

=

=

↑TEP

=

Wei(2015)

1047

10

=

=

=

=

Chen(2018)

1519

16

=

=

=

↑TEP

при
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рецидивни хернии

*Brucale сравнява RCT с пациенти ТЕР-отворена херниопластика и ТАРР-отворена херниопластика

ТЕР и ТАРР са сравними методики, по отношение на честотата на рецидивите, но въпреки
това естеството на всяка от методиките има специфични за процедурата усложнения. За ТАРР това
са всички потенциални усложнения свързани с лапароскопията.Процентът на висцерални лезии при
създаване на пневмоперитонеум с игла на Veress дистига в накои серии до 14% [13]. Казуистично
са описани ранни тънкочревни инкарцерации в недобре фиксираното перитонеално ламбо [14].
Лезията на илиачните съдове е потенциално фатално усложнение по време на ТЕР. Все пак трябва
да се отбележи че в досега публикуваните серии има само един такъв случай – в серията на
Borbzynsky [15]. Долните епигастрални съдове, а в по- ранните публикации по темата и пикочния
мехур обаче са по-застрашени от увреда [16]. Проучване на Bansal от 2013 год рандомизира 314 с
ингвинални хернии оперирани ТЕР или ТАРР. Автора не устаноява значима разлика в
интраоперативните усложнения, но намира по-висока честота на серомите в групата с ТЕР и повече
оток на скротума при пациентите оперирани с ТАРР. Също така при пациентите с ТЕР болничния
престой е бил по- кратък и са имали по-малка нужда от обезболяване [17].
Основния недостатък на трансабдоминалната херниопластика е навлизането в коремната
кухина. Смята се че именно този ключов момент за методиката е предпоставка за формиране на
интраабдоминални адхезии- в областта на инцизията на перитонеума и на местата на портовете.
Експериментална серия с животни на Eller устаноявява че половината от опитните животни са
развили адхезии на мястото на инцизията на перитонеума. Установени са две сраствания в областта
на троакарите от общо 124 порта [18]. Проучване на Bringman обобщава данните от Шведския
херния регистър на базата на 33,275 операции и установява че шанса за червна непроходимост след
ТАРР е 2.79%, докато за ТЕР е 0.57%. Автора заключава че ТАРР повишава риска за чревна
непроходимост на базата на адхезии, но също така че и други фактори като предходни коремни
операции по спешност имат отношение [19 ]
На базата на публикациите сравняващи ТАРР и ТЕР може да се направи извода че двете
методики са еднакво сигурни, като нито една от двете няма приимущество относно
периоперативния период или далечните резултати. Различнията между двете трябва да се търсят в
индикациите и контраиндикациите на методиките.
Едно от най- големите приимущества на ТЕР е , че може да бъде извършен с регионална
анестезия- нещо което е неприложимо при ТАРР. Все повече са докладваните серии на пациенти
оперирани с ТАР със спинална или епидурална анестезия [20-22] . Рандомизирано проучване на
Donmez от 2016 сравнява ТАП с обща и спинална анестезия. Вида на анестетичната техника, не е
повлияла на хода на операцията или да е довела до конверсии, като във същото време пациентите
със спинална анестезия са имали по-малко болка на първия час от операцията и като цяло са били
по-удовлетворени от операцията. Нежеланите реакции, които са докладвания са специфични за
използванта анестетична техника- повече гадене при пациентите с ОЕТА и повече гловоболие и
уринарна задръжка в групата със спинална анестезия[23]
През 2018 год Kwon докладва за двама пациенти оперирани с SILS TEP, като единствената
анестетична техника е била абдоминален периферен нервен блок [24]. Фактът че ТЕР може да се
извършва и със регионална анестезия оборва един от от най-сериозните доводи на противниците на
миниинвазивните методики- а именно че не е оправдано ендотрахеална анестезия за такава малка
интервенция като херниопластиката.
Възможността за лапароскопия по време на ТАРР дава възможност за ревизия за
контралатерални хернии, а също така и за оглед на другите коремни органи. Една от основните
причини за рецидив на операциите за ингвинална херния е пропусната ипсилатерална синхронна
херния [25]. Най- често се касае за пропусната бедрена херния, като някой автори дори са на
мнение че предходна операция с преден достъп е предпоставка за развитие на бедрена херния [26].
Адекватната преперитонеална дисекция на миопектинеалния орифициум, освен че е предпоставка
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за биомеханично коректна операция, дава възможност за инспекция на всички възможни места за
хернииране.
Големите ингвиноскротални хернии са предизвикателство за миниинвазивно разрешаване.
Множество автори смятат че ТАРР е по-удачната методика за дисекция на големия херниален сак
[27]. Големия херниален дефект е предпоставка за постоперативни компликации, а също така и за
рецидив [28]. В обновения си през 2015 год гайдлаин International Endohernia Society предлага при
неуспех на ТЕР и нужда от конверсия, дисецираното преперитонеално пространсво да се използва
за разполагане на платното- тъй като тази позиция е най- оптимална [29]
Трансабдоминалния подход е идеален за разрешаване на хернии с инкарцерация, като дава
възможност за използване на различни прийоми за редукция [30]. TEP разбира се може да коригира
херниалния дефект след извършен таксис на инкарцериралата херния, което често се случва след
въвеждане в анестезия, но трябва да се последва от лапароскопия за устанояване на виталността на
чревните бримки и по нататъшна активност ако е необходима [31].
Спортната херния e състояние, които от скоро е обект на оперативно лечение. Въпреки че
няма истинска херния, дисбаланса и промените в тъканите водят до оплаквания които могат
сериозно да нарушат качеството на живот на пациентите. Ендоскопското преперитонеално
протезиране възстановява баланса при налична дисрупция на задната стена на ингвиналния канал.
Ролята на ТЕР в лечението и на заболяването не може да се сравни с която и да е друга
херниопластика [32]
Миниинвазивния преперитонеален подход дава възможност за корекция на рецидивни
ингвинални хернии. TEP е препоръчвания подход при провалили се операции на Лихтенщайн [6] в
множество гайдлайни. Предимството му са работа в некомпроментирани от фиброза планове, което
е предпоставка за по добро представяне на анатомичните структури, а също така и отлични
резултати в далечен план. Ramshaw докладва 0.3% рецидиви след ТЕР по повод рецидивна херния
[33], а също така и по-малко болка постоперативно при пациентите с преперитонеален подход.
Като правило при рецидив след отворена операция, корекцията трябва да е със преперитонеален
подход и обратното. Все пак е възможна re-do лапароскопска операция. Препоръчвания подход е
ТАРР, и то от хирирзи с експертно ниво на владеене на методиката [6].
ТЕР и ТАРР са двете лапароскопски техники, които определят мейнстройма на
мининвазивното лечение на ингвиналните хернии в момента. Двете методики са достатъчно
стандартизирани, като всяка една има своите приимущества и недостатъци. Статистически двата
подхода са достстъчно сигурни за пациента в периоперативен и дългосрочен план. Все пак хирурга
който практикува миниинвазивно лечение на ингвиналните хернии, трябва да познава и двете
методики.
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3.16 ПРЕПЕРИТОНЕАЛНА ПЛАСТИКА ПО RIVES-STOPPA ПРИ
СЛЕДОПЕРАТИВНИ ХЕРНИИ – ЗЛАТЕН СТАНДАРТ ЗА
КОНВЕНЦИОНАЛНА ХЕРНИОПЛАСТИКА
Костадин Георгиев*, Димитър Чонов**, Мариана Георгиева***
* - УМБАЛ „ Св. Георги „ – гр. Пловдив – Еднодневна хирургия
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Ключови думи:следоперативни хернии, оперативен метод на Rives- Stoppa, леки платна.
Въведение
Следоперативните хернии на предната коремна стена според различните автори се среща в 310% от оперираните. Най- често са след спешни коремни операции, а при плановите- най-много
след операции на колона и ректума. Минимално инвазивните процедури имат честота на
следоперативните хернии на троакарнато място от 1 до 4%. За лечението на следоперативните
хернии досега са предложени повече от 200 метода. Независимо от това процентът на
рецидивиращите хернии е все още голям - от 5 до 45%. При лечението на следоперативните
срединни хернии на предната коремна стена засега най-добър резултат се получава от
приложението на следните методи: 1. Free tension техника с използване на протеза. 2.Sublay
позиция на протезата.
Цел Да извършим проспективно проучване на приложен от нас оперативен метод на Rives- Stoppa
за лечение на следоперативни срединни херниии. Да се сравни " sublay " срещу "onlay" пластика за
повлияване на крайните резултати в лечението на следоперативните херния по отношение на
лекота на работа, следоперативни усложнения, рецидиви (ако има такива).
Материал и методика За периода декември 2014г. – декември 2016г. в отделението са оперирани
676 пациенти с хернии, от тях със следоперативни хернии са 134(19.8%). Протезиране е извършено
в 96 случая (72.0%).
Резултати и обсъждане
Следоперативният период протече при всички болни гладко. Болните са наблюдавани от 3 месеца
до 2 години след пластичната операция на коремната стена по предлагания от нас метод.
Усложнения в следоперативния период са наблюдавани при 39 (30%) пациенти. Ранни
следоперативни усложнения са настъпили при 22 от оперираните болни: хематоми в оперативната
рана при onlay-3 при sublay-4; повърхностни раневи инфекции съответно 3 и 2; сером в
оперативната рана съответно 7 и 3. Само при един случай с хематом в оперативната рана при onlayтехника се е наложило ревизия на раната и допълнителна хемостаза и дренаж. При всички останали
случаи с хематом е правен само дренаж. При всички болни, при които е установено образуване
сером е поставен дренаж и са третирани с превръзки.Досега не е установен рецидив на хернията при
нито един болен след прилагания от нас оперативен метод.
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Заключение: 1.Пластиката по Rives- Stoppa е с по-малко усложнения, което за
следоперативните хернии е до три пъти. Това се дължи на по-малката дисекция в подкожието и
ограниченото използване на дренажи. Протезата е поставена в максимално дълбок план, където
вътрекоремното налягане я притиска към апоневротичните структури и се минимализира
възможността за образуване на „джобове‖ и течни колекции. Кръвоснабдяването на ректусите и
защитната роля на перитонеума също имат своята роля в тази насока. 2.При onlay пластиките
следоперативни усложнения като образуване на сером, хематом, целулит или инфекция, се дължи
до голяма степен обширната дисекция на тъкани и на контакта на протезата с подкожната мастна
тъкан. Този вид пластики са подходящи при рискови пациенти. Можем да укрепим херниалния
дефект без да отваряме херниалния сак. Операцията се опростява и съкращава.След оперативният
период е по- лек за рисковите пациенти. 3.Качеството на живот при sublay херниопластиката по
Rives-Stoppa с частично резурбируемо платно Vypro® шест месеца след операцията е по-добро в
сравнение е onlay позиция на платното.

Увод
Следоперативните хернии на предната коремна стена според различните автори се срещат в 310% от оперираните. По-чести те са при жените в съотношение 2:1. Като причини за появата
им се изтъкват: затлъстяването, прекарани бременности, възрастови промени (кахексия),
придружаващо белодробно заболяване, прекарано възпаление на перитонеума, неправилно
възстановяване на коремната стена след лапаротомия, повторни операции, ретенция на
урината, запек, травми, спорт и други. Най- често са след спешни коремни операции, а при
плановите най-много след операции на колона и ректума. Минимално инвазивните процедури имат
честота на следоперативните хернии на троакарнато място от 1 до 4%. За лечението на
следоперативните хернии досега са предложени повече от 200 метода. Независимо от това
процентът на рецидивиращите хернии е все още голям - от 5 до 45%. При лечението на
следоперативните срединни хернии на предната коремна стена засега най-добър резултат се
получава от приложението на следните методи: 1. Free tension техника с използване на протеза.
2.Sublay позиция на протезата.
Протезирането на херниални дефекти със синтетична мрежа е съвременна анатомофизиологична био- механично добре обоснована концепция.Заместването на дефекта с протеза
не предизвиква напрежение, намалява оперативната травма и тъканната исхемия, намалява
либерацията на медиатори на възпалението и болката, намалява риска от рецидив и
практически ликвидира риска от ре-херниране в областта.В края на ХХ век вече са
разработени множество техники за протезиране на базата на тази концепция.
Според начина на разположение на протезата спрямо мускуло-фасциалните структури на
предната коремна стена се различават:
1.Onlay-техника –позиция на платното над коремните мускули и апоневрози и под подкожната
мастна тъкан.
2.Inlay-техника – платното е фиксирано за ръбовете на херниалния дефект, без припокриване
3.Sublay- техника
- Медиални хернии - платното е поставено зад правите коремни мускули и пред задния лист на
тяхното влагалище или пред перитонеума до дъговидната линия.
- Латерални хернии - платното е поставено в равнина между латералните коремни мускули
4.Преперитонеално - платното е поставено в равнина зад всички коремни мускули и пред
перитонеума.
5.Интраперитонеално - платното е поставено зад всички слоеве на коремната стена, включително
и париеталния перитонеум
Цел
Да извършим проспективно проучване на приложен от нас оперативен метод на Rives- Stoppa за
лечение на следоперативни срединни херниии. Да се сравни " sublay " срещу "onlay" пластика за

371

повлияване на крайните резултати в лечението на следоперативните херния по отношение на
лекота на работа, следоперативни усложнения, рецидиви (ако има такива).
Пациенти и методи
За периода декември 2014г. – декември 2016г. в отделението са оперирани 676 пациенти с
хернии, от тях със следоперативни хернии са 134(19.8%). Протезиране е извършено в 96 случая
(72.0%).
Извършихме проспективното проучване е цел да се сравни " sublay " срещу "onlay" пластика за
повлияване на крайните резултати в лечението на следоперативните херния по отношение на
лекота на работа, следоперативни усложнения, рецидиви (ако има такива) и да се сравни
качеството на живот при оперираните по двата оперативни метода.
При onlay протезиране използваме техниката на Chevrel. През 1976г, Chevrel за първи път
прилага в хирургичната практика премускулоапоневротичното поставяне на изкуствена протеза
при пластичното затваряне на вентрални следоперативни хернии (фиг.1). Техниката по своята
същност представлява модификация на пластиката със собствени тъкани, която се подсилва с
полиестерна мрежа. Протезата не само засилва здравината на пластиката, но служи и като
междиннa сухожилна разтеглица на коремната мускулатура. Операцията започва с ексцизия на
оперативния цикатрикс. Сакът се отпрепарира от подкожието и мускуло- апоневротичния слой на
коремната стена и се отваря. При необходимост се лизират наличните сраствания. Следва широко
отпрепариране на кожата и подкожието от подлежащата апоневроза латерално до средната
аксиларна линия двустранно. При големи хернии, в краниална посока дисекцията стига до
ребрената дъга, а каудално до симфизата. Последва ексцизия на сака, като се запазва фиброзния
пръстен в основата му. На следващ етап се правят вертикални инцизии на предния лист на
влагалището на правите коремни мускули двустранно, така че в краниална и вертикална посока да
преминават с 4-5 см. ръбовете на херниалния дефект и да се образуват двустранно апоневротични
ламба с ширина 4-6см. Реконструктивната част започва със затваряне на дефекта чрез сутуриране
на ръбовете на запазения фиброзен пръстен посредством единични шевове с 2/0 нерезорбируем
конец. Върху така наложения шев се прави дубликатура от оформените апоневротични ламба от
предния лист на влагалището на правите коремни мускули чрез единични нерезорбируеми Uобразни шевове.

Фигура 1. „Onlay“ вентарлна херниопластика по Chevrel

При това положение, медиалните ръбове на двата прави коремни мускула отстоят на 3-4 см един от
друг. Така извършената пластика се подсилва с мрежа от полипропилен, която в кранио-каудална
посока покрива дефекта на отстояние поне 4-5 см., а латерално се фиксира за апоневрозата на
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външните коси коремни мускули с 2/0 конци с бавна резорбция. Върху протезата, авторът поставя 4
редон дренажа. Операцията завършва с шев на подкожие и кожа.
За sublay (преперитонеалната) пластика на следоперативни хернии прилагаме операция на
Rives-Stoppa. Техниката на Rives е приложена за първи път през 1970г. Етапите на операцията
включват ексцизия на старите оперативни цикатрикси, отпрепариране и ексцизия на херниалния
сак, отпрепариране на задния лист на влагалището на правите коремни мускули от самите мускули
и затваряне на задния лист на влагалището на правите коремни мускули заедно с перитонеум. Така
извършената шевна линия се подсилва с платно от полиестер (Dacron), което се поставя
ретромускулно и латерално достига до двете Шпигелови линии. Платното се фиксира с
трансфасциални шевове, които се прекарват през миниатюрни инцизии на кожата, така че при
лигирането им, възлите се скриват в подкожието, върху мускуло-апоневротичния слой на
коремната стена, в областта на семилунарните линии. При херниални дефекти под пъпа и при
съпътстващи ингвинални хернии се отпрепарира пространството на Retzius и Bogrоs и платното се
фиксира за симфизата и двата лигамента на Cooper. При херниални дефекти в субксифоидната
област, протезата се поставя ретромукуларно и зад ребрената дъга, като авторите препоръчват
фиксирането му да стане с шевове през най-каудалните отдели на гръдната стена. Фиксирането на
протезата с трансфациални шевове осигурява и реинсерция на латералните коремни мускули, в
новооформената протезно-фиброзна пластинка, затваряща херниалния отвор. Бялата линия се
възстановява върху имплантираното платно. По този начин протезата се фиксира не само чрез
наложените шевове, но и от интраабдоминалното налягане, без да има контакт с
интраабдоминалните органи или подкожието.
През 2000г. Nau и съавт. публикуват своята модификация на техниката на Rives-Stoppa. И този
вариант се различава от оригиналната техника по начина на фиксиране на платното. Авторите
зашиват полипропиленово платно, посредством U-образни шевове, прекарани през задния лист на
влагалището на правите коремни мускули, наложени предварително, преди възстановяване на този
слой (фиг.2). Така се избягват трансфациалните шевове преминаващи през кожата, типични за
оригиналната техника, както и големия деколман, възникващ в следствие на отпрепарирането на
подкожно- кожните ламба.
С така описаната техника авторите постигат 3,2% рецидиви и 9,4% инфекциозни усложнения,
които не са довели до необходимост от експлантиране на протезата. 6.3% от оперираните са
получили сероми в следоперативния период, а при трима болни са установени хематоми.
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Фиг.2 Rives-Stoppa техника- модификация на Nau и съавт.

И при двете оперативни техники използваме
Ultrapro®. (Ethicon Inc, Norderstedt Germnay).

частично резорбируеми платна- Vypro® и

Резултати
Проучването на използваните пластики за вентрални следоперативни хернии по години е
представено на таблица №1. Прогресивно се увеличава относителния дял на протезирането. За 2016
година то е почти 78%. Три пъти нарастват sublay пластиките.
Таблица № 1 Следоперативни хернии с протезни методи по години

години общо хернии С протеза %

onlay %

sublay %

2014

39

27

69% 18

67% 9

33%

2015

46

31

67% 17

55% 14

45%

2016

49

38

78% 15

39% 23

61%

общо

134

96

72% 50

52% 46

48%

Следоперативният период протече при всички болни гладко. Болните са наблюдавани от 3
месеца до 2 години след пластичната операция на коремната стена по прилаганите от нас методи.
Усложнения в следоперативния период са наблюдавани при 39 (30%) пациенти. Ранни
следоперативни усложнения са настъпили при 22 от оперираните болни: хематоми в оперативната
рана при onlay-3 при sublay-4; повърхностни раневи инфекции съответно 3 и 2; сером в
оперативната рана съответно 7 и 3. Само при един случай с хематом в оперативната рана при
onlay- техника се е наложило ревизия на раната и допълнителна хемостаза и дренаж. При всички
останали случаи с хематом е правен само дренаж. При всички болни, при които е установено
образуване сером е поставен дренаж и са третирани с превръзки. Като основни късни усложнения,
компрометиращи резултатите от оперативното лечение на следоперативните хернии са сочени
рецидивите, хроничната болка и ентерокутанните фистули. При пациентите с протезна пластика
усложненията са представени на таблица №2
Средната продължителност на болничния престой в sublay група е 4,6 дни в сравнение с 2,6дни
група онлей и беше установено, че е статистически значима (р <0.001).
Информацията, която е получена по време на проследяването след колко време всеки един от
пациентите се връща към рутинните си дейности- установява, че към работното си ежедневие в
групата sublay се връщат след 4.48 седмици, в сравнение с 2,87 седмици в група onlay.
в

Таблица № 2 Сравнителен анализ на усложненията при двата типа херниорепарации при пациент
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Onlay техника n 50

Sublay техника,
n 46

Следоперативни
усложнения

n

n

3

6,0

2

4,35

Протрахиран илеус

2

4,0

1

2,17%

Сероми

7

14%

3

6,52

Хематоми в раната

3

6,0

4

8,7

Инфекция на платното

3

6,0

1

2,17

Рецидиви на оперираната

1

2,0

0

0

19

38,0%

10

Повърхностни раневи
инфекции

херния
Общо усложнения

21,74%
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Само две от наличните в момента скали за оценка на качеството на живота са специфични за
болни с херния на предната коремна стена: Carolina Comfort Scale (CCS) и Hernia-related
quality of life survey (HerQLes). CCS оценява болката, ограниченията в движенията и
усещането на протезата при осем ежедневни дейности.
При сравняване на качеството на живота след конвенционални onlay и sublay
херниопластики на следоперативни хернии един месец след операцията се установяват
значително по-лоши резултати при конвенционално оперираните пациенти с използване на
onlay позиция на платното, както по отношение на отделните параметри на оценъчната скала,
така и по отношение на общия резултат. Един месец след операцията силата на болката,
усещането за наличие на чуждо тяло, физическите ограничения при движения в сравнение с
пациентите оперирани sublay-техника, но с използвано частично резорбируемо платно
Vypro® (Ethicon Inc, Norderstedt Germnay) са сигнификантно по-големи. Тези резултати

определят и значително по-лошо качество на живота след отворена onlay- операция през
първите 30 следоперативни дни (табл.3). На третия месец след операцията, разликата между
двата типа платна в показателя „болка―изчезва. Запазват се обаче сигнификантно по-лошите
резултати след конвенционална вентрална херниопластика с onlay позиция на протезата по
отношение на физическите ограничения и усещане за наличие на чуждо тяло. Общият скор за
качество на живота също е сигнификантно по-голям (по-лош) шест месеца след отворена
вентрална херниопластика с onlay позиция на платното в сравнение със sublay
херниопластиката с частично резорбируемо леко платно Vypro® (табл.3).
Таблица 3. Обобщена статистика за резултатите от "Каролинската комфортна скала"

Време на постоперативно проследяване
1 месец

3 месец

6 месец

onley

42.5

36.2

21.5 *

sublay

38.4

31.5

16.5 *

* означава статистическа значимост (р <0.05).

Обсъждане
През 1986г. Chevrel публикува резултатите от своята „onlay―пластика, приложена при 50
пациенти в продължение на 10 години. Няма смъртни случаи сред оперираните. При 50%
настъпват ранни усложнения – 12% хематоми, 24% (3) - раневи инфекции, от които при трима
оперирани се е наложило частично отстраняване на протезата а при един – изцяло; 20%
белодробни усложнения. В дългосрочен план са наблюдавани 4 рецидива [9]. През1989г.
Chevrel прилага за първи път фибриново лепило при различни типове пластики на коремната
стена по повод следоперативни хернии [8]. В подгрупата от 20 пациенти, при които е
извършена премускуло-апоневротична пластика с протеза + 2 мл. фибриново лепило се постига
честота на рецидивите от 0,97%, значително по-малка от подгрупата с протеза без фибриново
лепило (9.82%). Фибриновото лепило фиксира моментално протезата по цялата и повърхност,
създавайки веднага функционираща пластика, като по този начин се избягва периода от 6-8
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месеца, необходим за инкорпориране на платно в случаите, при които не се прилага лепило.
Авторите подчертават необходимостта от поставянето на Редон дренажи в подкожието (върху
протезата), за профилактика на следоперативните сероми, независимо от използването на
фибриново лепило.
Таблица 4. Честота на усложненията при различните локализации на платната [5]

Показател

Underlay

Sublay

Inlay

Onlay

p-value

Брой пациенти

3 641

743

351

1089

-

Усложнения

7

17

26

21

0.23

Инфекция

7

4

25

4

0.001

Сером

10

3

12

12

0.05

Експлантация

3

0.5

1

5

0.8

Рецидиви

7

5

17

17

0.01

Рандомизирано проучване на Korenkov et al. намира значителна по-висока честота на
следоперативни раневи инфекции в групата с „onlay―поставяне на полипропиленово платно,
като поради тежестта им проучването е прекъснато [11]. Проучване, базирано на 33382 случая
намира значително повишен риск за инфекция на платното при случаите с контаминирани в
сравнение с чистите рани [7], което се потвърждава и от други автори. Това, обаче, не се
потвърждава от проучването на Blatnik и съавт. [6].
Редица проучвания ясно доказват по-голямата честота на ранева инфекция и други раневи
усложнения при „onlay―поставяне на платната [5], както и при употребата на биологични
платна. Използването на ретроректалния подход, минимално инвазивните и лапароскопските
методи значително намалява честотата им. Честотата на ранева инфекция при биологичните
платна е 26% и 51%, но по-голямата част от тях са поставяни в условията на контаминирани
или инфектирани случаи [10].
Изводи:
1.Пластиката по Rives- Stoppa е с по-малко усложнения, което за следоперативните хернии
е до три пъти. Това се дължи на по-малката дисекция в подкожието и ограниченото
използване на дренажи. Протезата е поставена в максимално дълбок план, където
вътрекоремното налягане я притиска към апоневротичните структури и се минимализира
възможността за образуване на „джобове‖ и течни колекции. Кръвоснабдяването на ректусите
и защитната роля на перитонеума също имат своята роля в тази насока.
2.При onlay пластиките следоперативни усложнения като образуване на сером, хематом,
целулит или инфекция, се дължи до голяма степен обширната дисекция на тъкани и на
контакта на протезата с подкожната мастна тъкан. Този вид пластики са подходящи при
рискови пациенти. Можем да укрепим херниалния дефект без да отваряме херниалния сак.
Операцията се опростява и съкращава.След оперативният период е по-лек за рисковите
пациенти.
3. Качеството на живот при sublay херниопластиката по Rives-Stoppa с частично
резурбируемо платно Vypro® шест месеца след операцията е по-добро в сравнение е onlay
позиция на платното.
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3.17 РЕЦИДИВНИ ПОСТОПЕРАТИВНИ ХЕРНИИ – ПРИЧИНИ ЗА
ВЪЗНИКВАНЕ, ПОВЕДЕНИЕ, УСЛОЖНЕНИЯ

В. Драганова, Пл. Чернополски,В. Божков, И. Плачков, Д. Чаушев, Т. Иванов, А. Лисничков, К.
Георгиев, Я. Стефанов, Р. Маджов
Втора клиника по хирургия – УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна
КЛЮЧОВИ ДУМИ: рецидивни постоперативни хернии, оперативен метод, рисков фактор
ВЪВЕДЕНИЕ: Рецидивните постоперативни хернии са чест проблем в съвременната
хиругична практика, възникващ в до 40 % от случаите след преходна пластика на коремната
стена, като проблемът е свързан не само с хирургичната техника и използваните протезни
материали, но и с множество пациент-свързани предразполагащи фактори.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ: Рисковите фактори са анализирани в съответствие с четири
параметъра: статус на пацинета, основно заболяване, хирургична техника, следоперативни
усложнения. Затлъстяването, основното заболяване, спешната хирургична интервенция,
наличието на интраабдоминални абсцеси или раннната реоперация са статистически значими
предиктори. Двата основни фактора, върху които хирурзите могат да действат превантивно,
са изборът на мястото на разреза и предотвратяване инфектирането на раната.
РЕЗУЛТАТИ: За 5-годишен период (2013-2017г.) във Втора клиника по хирургия на УМБАЛ
„Св. Марина―
- Варна са оперирани 38 пациенти с рецидивни постоперативни хернии
(мъже:жени- 0.41-1), като повече от една трета от болните (14) са на възраст над 70 години.
Установихме, че най-голяма е групата на пациентите с рецидивна евентрация след първична
операция на билиарния тракт- 5 след лапароскопска холецистектомия, 5 след конвенционална
холецистектомия и 1 след билиарен перитонит. Мястото на този тип реконструктивни
интервенции като голямо предизвикателство пред хирурга се потвърждава и от кобстатацията
ни, че за 18 % от изследваната група това е поредна (>2) пластика на предна коремна стена.
ОБСЪЖДАНЕ: Рекоструктивните операции на постоперативните вентрални хернии
представляват значим и все още дискутабилен въпрос в съвременната херниология със
сериозни медицински, но и социално-икономически последствия. Годишно само в
Обединеното кралство се извършват над 10 000 пластични възстановявания на предна
коремна стена по повод инцизионни хернии. Актуалността на проблема се потвърждава и от
статистическите данни от Германия, където вентралните хернии са вторият най-често срещан
тип херния, като постоперативните заемат над 80%-тов дял от тази група.
Развитие на инцизионни хернии се наблюдава в 10-15 % от случаите след прехождаща
абдоминална хирургия, като рискът за появата им нараства до 23 % при пациенти с
последваща инфекция на оперативната рана. При високо рискови болни е документирана
тройно по-висока честота на постоперативните хернии, която достига ниво от 69 %.
До момента са публикувани множество класификации на вентралните хернии, като водещо
място в качеството си на най-опростена, практична и адаптирана за използване в клиничната
практика, е класификацията на Европейското херниологично дружество (EHS). Oсновното
разделение е на първични и вторични (инцизионни), като последващото субгрупиране е
възоснова на анатомичната им локализация и размера на тъканния дефект. Постоперативните
хернии са двойно категоризирани според според шанса за настъпване на рецидив.(табл. 1-3)
Табл.1. Класификация на инцизионните хернии
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По срединната линия

Латерални

Рецидивна
херния

Субксифоидални

М1

Епигастрални

М2

Умбиликални

М3

Инфраумбуликални

М4

Супрапубични

М5

Субкостални

L1

Хълбочни

L2

Илиачни

L3

Лумбални

L4

инцизионна да

Ширина на дефекта (см.)

не

<4 см.

W1

4-10 см.

W2

>10 см.

W3

Taбл.2. Анатомични граници за класификация на инционните хернии

Медиална граница

Латерална граница

Краниално

процесус ксифоидеус

ребрената дъга

Каудално

пубичната кост

ингвиналния лигамент
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Латерално

линеа семилунарис

лумбалната област

Медиално

-

линеа семилунарис

Табл. 3. Медиални и латерални зони при инцизионните хернии

Медиални

Латерални

М1

Субксифиодални

до
3
см. L1
дистално от
процесус
ксифоидеус

Субкостални

между ребрената
дъга
и
хоризонталната
линия 3 см. над
пъпа

М2

Епигастрични

от 3 см. под L2
процесус
ксифоидеус
до 3 см. над
пъпа

Хълбочни

латерално
от
мускулус
ректус
абдоминис в зоната
3 см. под и над
пъпа

М3

Умбиликални

3 см. под и L3
над пъпа

Илиачни

между
хоризонталната
линия 3 см. под
пъпа
и
ингвиналната
област

М4

Инфраумбиликални

3 см. под L4
пъпа и 3 см.
над пубисната
кост

Лумбални

Латеродорзално до
предна аксиларна
линия

М5

Супрапубични

до 3 см. над
пубисната
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кост

През 2010 година работната група по вентрални хернии (Ventral Hernia Working Group=
VHWG) публикува стадираща система в опит да стратифицира риска от раневи усложнения и
рецидиви при лечението на постоперативните хернии, включвайки ги в общото понятие
„събития в областта на оперативната рана― (SSO= surgical site occurrences). След анализ на
новите получени данни, през 2013 година същата група актуализира класифицакията с цел
подобряване предиктивността при определени групи болни. Макар класификацията да се
използва широко в световен мащаб като база при селекцията на оперативен метод при
пациентите с инцизионни хернии, доста автори оспорват акуратността й по отношение на
лапароскопските реконструктивни операции на предна коремна стена. Като решение на
проблема със стратификацията на риска при ендоскопските пластики Berger и сътр. предлагат
стадираща ситема приложима за този тип оперативни методики, но тя не е възприета
повсеместно до момента.
Табл.4. Модифицирана стадираща система на VHWG за раневи усложнения или рецидиви
при инцизионни хернии – 2013 г.

Стадий 1

Стадий 2

Стадий 3

Нисък риск за SSO(SSO=14 Придружаващи
Контаминирани
%):
заболявания/състояния(SSO=27%): (ССО=46 %):

-нисък
риск
усложнения

от -Тютюнопушене

А.Чисти
рани

рани

контаминирани

-Затлъстяване
-липсва
анамнеза
за
В.Контаминирани рани
предишна инфекция на -Захарен диабет
С. Активна инфекция
оперативната рана
-Вродено
или
придобито
имуносупресивно състояние
-Анамнестични данни за предишна
инфекция на оперативната рана

Никотинът е мощен вазоконстриктор, а въглередният оксид, образуващ се при
тютюнопушенето притежава по-виско афинитет за свързване с хемоглобина в сравнение с
кислорода Вследствие на тези физиологични и биохимични особености се нарушвата
транспорта и улитизацията на кислорода в тъканите имащо за резултат настъпване на тъканна
хипоксия. Потенциирайки ефектите си вазоконстрикцията и тъканната хипоксия водят до
смущения в зарастването на раните, което е предпоставка за по-често възникване на инфекции
в областта на инцизията, компрометирайки далечните резултати от пластиката. С цел да се
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предотвратят тези негативни последствия, VHWG и EHS препоръчват прекратяване
употребата на никотинови изделения поне 4 седмици преди оперативната интервенция и поне
2 седмици след нея. По данни на Световната здравна организация от май 2017 година
България се намира на първо място в Европа по брой пушачи на глава на населението.
Въпреки въведените законодателни мерки в последните пет години с цел ограничаване
вредата от тютюнопушенето, отчетлива тенденция в намаляването му в нашата страна не се
наблюдава. В изследваната от нас група пациенти с рецидивни евентрации за периода 20132017г. 23 болни са употребявали никотинови изделия – 60.5 %. С цел оптимизиране на
резултати от реконструктивните операции по повод рецидивни постоперативни хернии, от
водещо значение са задълбочено снетата анамнеза относно вредните навици на тази група
пациенти, консултирането и обучението им с цел минимизиране на негативните последици.
Широко известно е асоциирането на влошеният контрол на захарният диабет с нарушенията в
зарастването на раните. Хипергликемичните състояния интерферират с нормалният раневи
процес повишавайки риска за инфектиране на инцизията, особено изразено при пациентите с
реконструктивни операции на предна коремна стена. В изследване на Endara и колектив,
включващо 79 болни с първично затваряне на раните , е отчетен повишен риск от
дехисценция при тези от тях с най-високи предоперативни нива на серумната глюкоза. В това
проучване при болните със серумни нива на кръвната захар до 200 mg/dL се установява 19.3
% риск от дехисценция в сравнение с тези с нива над 200 mg/dL, при които рискът е бил 43.5
%. Наблюдавано е и асоцииране на предоперативните нива на хемоглобин A1C с нормалното
протичане на раневия процес. При болните с повишен хемоглобин A1C над 6.5 е наблюдаван
повишен риск за дехисценция (55.6% срещу 26.1%), както и завишаване дела на реоперациите
(33% срещу 17.4%).
Затлъстяването представлява рисков фактор както за възникването, така и за рецидирането на
постоперативните хернии. Причините са многобройни и включват намалена васкуларизация
на тъканите, нарушаване на нормалния раневи процес, повишено интрабдоминално налягане
и влошена биомеханика на предна коремна стена. Значима е и ролята му в настъпването на
раневи и свързани с протезата усложнения при конвенционални реконструктивни операции
по повод инцизионии хернии. При пациенти с BMI > 35 се препоръчва извършването на
лапароскопска пластична операция поради по-ниските нива на раневи усложнения, рецидиви,
морбидитет и морталитет. С цел подобряване на близките и далечните резултати след
реконструктивни операции по повод следоперативни хернии се препоръчва консултиране на
пациентите в посока намаляване на телесното им тегло предоперативно. При болни с BMI >50
поради високият риск от усложнения е препоръчително да се избягват елективните
оперативни интервенции и те да се предприемат предоминатно при настъпване на
инкарцерация на херниалното съдържимо. В изследваната от нас популация от пациенти с
BMI >30 са били 10 болни (26.3%). При всички е извършена отворена рекоструктивна
операция на предна коремна стена с поставяне на синтетичното платно onlay. Раневи
усложнения наблюдавахме при 4 болни –трима със сером в областта на оперативната рана,
който беше овладян в рамките на 2 дни и един със супурация, която изискваше попродължително лечение с широко дрениране на раната и антибиотично лечение.
Развитето на инфекция в областта на оперативната рана е независим рисков фактор за
възникването и рецидивирането на постоперативните хернии. Други пациент-свързани
фактори, които могат да компроментират резултата от реконструктивнта интервенция, са
мъжкия пол, напредналата възраст, иктер, употребата на вазопресорни или стероидни
медикаменти, анемия, аневризмална болест, малнутриция, бъбречна недостаъчност,
постоперативен перитонит или множество предхождащи оперативни вмешателства в същата
област. Хроничните обструктивни белодробни болести, доброкачествента простатна
хипертрофия, костипацията и наличието на асцит водят до повишаване на
интраабдоминалното налягане и повишават риска от рецидвиране, но не могат да бъдат
разглеждани като независим рисков фактор.
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Постоперативното намаляване размерите на платното е универсален проблем в херниологията
и оказва значително влияние при вземането на решение за неговото подходящо локализиране
и припокриване с околните тъкани. Всяко платно има различен капацитет на свиване и
различно поведение поставено инвиво. В значителна степен влошаването на
следоперативните резултати по отновение на рецидивите е обвързано с непозването или
неакуратното прогнозиране на този процес. С цел да се минимизира риска от рецидивиране се
препоръчва припокриване на останалите тъкани на предна коремна стена в проксимален,
дистален и латерален аспект с около една трета от размера на синтетичния меш. От
изследваните от нас 38 пациенти с рецидивни постоперативни хернии за периода 2013-2017
година при проследяването им повторен рецидив бе установен при четирима (10.5 %). При
нито един от тези болни рецидива не бе локализиран в срединната част на оперативния разрез,
при 3ма – в дистална посока, при 1- в латерален аспект. При четиримата пациенти
синтетичния меш е поставен в различна позиция спрямо тъканите на предна коремна стена
(при 2ма – onlay, 1- inlay, 1-sublay), така че колективът ни не отчита зависимост между риска
от рецидивиране и локализацията на платното.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Рецидивните постоперативни хернии са важен източник за заболеваемост
със здравен и социално-икономически характер. Пациентите с по-висок риск за рецидиране са
тези със затлъстяване, лош гликемичен контрол, ексцесивни размери на тъканния дефект и
развиващи локални усложения по време на ранния следоператвен период.
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3.18 УСЛОЖНЕНИЯ СЛЕД ПЛАСТИЧНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
ПРИ ВЕНТРАЛНИ ПОСТОПЕРАТИВНИ И ПАРАСТОМАЛНИ
ХЕРНИИ.
П. Маринова, Д . Стойков, И. Декова, Цв. Съботинов, Цв. Райчева, Ив. Атмажов, Д. Начев,
M. Янчев
Катедра Хирургически болести
Медицински Университет – гр. Плевен
Адрес за кореспонденция: Гр. Плевен бул. Георги Кочев 8 А, Първа хирургична клиника,
УМБАЛ „ Д-р Георги Странски „ ЕАД
ВЪВЕДЕНИЕ
Пластичното възстановяване на предна коремна стена е често извършвана хирургична
интервенция в хирургичните отделения с общ профил. В САЩ ежегодно се извършват около
386,000 операции за пластично възстановяване на предна коремна стена, като процедурата е
свързана и със значителни постоперативни усложнения-инфекция на хирургичното място,
рецидив или реоперация. Съществуват широки вариации в честотата на описаните
компликации в прегледаната литература, като процентът се движи между 10 и 60 %, поради
вариабилности като характеристика на херниалния дефект и коморбидност на пациента.
Подобни фактори, от страна на херниалния дефект, имащи отношение към евентуални
постоперативни усложнения , са размер на херниалния дефект, бактериална контаминация на
раневите повърхности и пластика, без използване на протезен материал. Повечето
рандомизирани контролни проучвания върху следоперативните резултати по първична
пластика на вентрални хернии- са с малки серии пациенти, моноцентрови и с значителни
разлики в докладваните резултати. В мултицентрично проучване за 12 годишен период ( 20002012г) в САЩ, с прослесдяване на 794 пациенти най- малко 6 месеца след операцията , са
докладвани усложнения- 2до 3 пъти по- чести при след първично възстановяване на
вентралните хернии, отколкото на постоперативните или рецидивиралите такива. Найчестата причина за реоперация са рецидив на хернията и /или инфекция на хирургичното
място.
ЦЕЛ
Целта на настоящото проучване е да се представят случаите с компликации след пластика на
постоперативна вентрална и парастомална херния и да се анализират причините за
усложнения.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Направили сме ретроспективно проучване за 13 годишен период ( 2005-2017г) на пациентите,
които са оперирани в Първа хирургична клиника на УМБАЛ―Д-р Георги Странски―ЕАД- гр.

385

Плевен по повод планова или спешна херниопластика на предна коремна стена при пациенти
с постоперативна вентрална и парастомална херния.
РЕЗУЛТАТИ
За 13 годишен период в Първа хирургична клиника на УМБАЛ―Д-р Георги Странски―ЕАДгр. Плевен са оперирани общо 10892 пациенти. От тях по повод на вентрална и парастомална
херния са оперирани общо 421 (3,8% от всички пациенти). С вентрална постоперативна
херния , без инкарцерация са били 305( 72,4%) пациенти, с инкарцерация 54 ( 11,1%), с
рецидивна херния -16 ( 3,5%), лапаросинтеза след лапаростома- 42 ( 8,9%), с парастомална
херния – 4 ( 0,5%). Табл. 1
Табл. 1 Пациенти с вентрална херния, лекуванив клиниката за периода 2005-2017г.

Година

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
20132017
Общо

Планова
постоперативна
вентрална
херния
42
50
27
17
16
15
18
19
101

С
Парастомална Лапаростома Рецдивна
инкарцерация херния
вентрална
херния
7
7
6
3
2
6
7
6
10

0
2
0
0
0
0
0
0
2

4
0
3
3
2
6
5
4
15

2
1
0
0
1
2
1
2
7

305

54

4

42

16

По спешност са оперирани 64 ( 15,2%) пациенти , а планово- 357 ( 84,8%) .
Наблючавали сме следните усложнения, като в скоби са посочени броят на реоперираните
пациенти.
1.Ранни постоперативни
Усложнение на оперативната рана
- Кървене от подкожие- 8 ( 2)
- Супурация на раната- 35( 4)
Дехисценция на протезния материал-3( 3)
Инсуфициенция на анастомоза с реоперация- 4(4)
Абдоминален компартмънт синдром-2
2. Късни следоперативни
- Гранулом тип чуждо тяло/ фаден абсцес или фаден фистула- 15
- Ентерокутанна фистула- 2(2)
- Декубитиране на кожата от протезния материал- 2(2)
- Чревна непроходимост- 9(7)
- Рецидив на хернията- 7(5)
Леталните случаи в нашето проучване за периода- са 2 пациенти (0,5%), оперирани по
спешност по повод на инкарцерирала постоперативна херния с некроза на тънко черво, което
наложи резекция на девитализирания сегмент и налагане на латеро- латерална анастомоза. И
двамата пациенти бяха с наднормено тегло( BMI -40), с ретракция в латерална посока на
правите коремни мускули и след фиксиране на протезния материал развиха абдоминален
компартмънт синдром с остър респираторен дисстрес синдром.
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Реоперации сме извършили при 27 пациенти ( 6,4 %) като причините за това са инфекции и
проблеми, породени от технически характеристики на платната- нагъване, свиване,
декубитиране на съседни структури, вследствие механична ерозия.

Фиг. 1 Подкожен сером

Докладваме два случая на ерозия на кожата на предна коремна стена с пролабиране на
двукомпонентно платно на силиконова основа и оформен подкожен сером, което наложи
реоперация с екстракция на протезата. И при двамата пациенти двукомпонентното платно е
използвано за лапаросинтеза след лечение под лапаростома по повод остър перитонит от
апендикулерен (Фиг. 1) и панкреатогенен произход.( Фиг.2)

Фиг. 2 Ерозия на кожата от двукомпонентно платно

За предотвратяване на следоперативен адхезивен илеус сме прилагали интрасайт гел , след
извършване на щателен дебридман и адхезиолиза, когато интраоперативната находка е
налагала това.
ДИСКУСИЯ И ИЗВОДИ:
Повсеместното използване на херниални платна в Европа започва в началото на 90- те , но у
нас те се прилагат масово след 2000г. Смята се, че най- честата причина за поява на
рецидивираща херния е лошото техническо изпълнение на първата операция, както и
неподходящо избран оперативен метод(1)
За да се предотвратят ранните усложнения
- Да се работи щадящо без излишно мачкане и груба ретракция на меките тъкани.
Да се осигури щателна хемостаза в раната и да се използва електрокаутер в нисък
интензитет на тока, което предотвратява термичното разрушаване на белтъчните и
колагенни елементи на раневите повърхности.
- При резекция на девитализиран чревен сегмент , за да не се контаминират
раневите повърхнсти е уместно изолирането им с Микулич компреси, напоени с
йодоповидон.
- Да не се поставя протезен материал в условия на септично съдържимо в
коремната кухина или тежък фасцеит на предна коремна стена , лапаросинтезата в
такива случаи се постига с метален серклажен шев- Ventrophil, a след стихване на
възпалението се обсъжда пластика с протезата.
- Изборът на протезен материал трябва да е съобразен с размерите на дефекта.
Фиксирането на протезния материал трябва да е достатъчно стабилно за здрав
участък на фасцията на правите и външни коси коремни мускули, да не бъде
прекалено опънато, защото в следоперативния период протезата търпи свиване
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-

след прорастване на гранулациона тъкан в порите на материята, а намаления
еластицитет води до прокъсване в зоната на фиксиране на платното и получаване
на рецидив около протезата.
При пациенти с латерална ретракция на коремните мускули и особено с висок
BMI, трябва да се използва достатъчен по размери протезен материал, който да
осигури здравина на предна коремна стена без да намалява обема на коремната
кухина с последващ компартмън синдром.

За да се предотвратят късни усложнения, е необходимо да се избегне контактът на
платното с червата- в случаите, когато за пластика се използва полипропиленово адхезивно
платно. Изолирането му от чревните бримки сме постигнали като оперативната ни техника е
onlay или разполагане на протезата в ножницата на правите коремни мускули. Друг маньовър
за изолирането й е чрез използване на париеталния перитонеум на сака, който се адаптира по
размер към периферията на фасция транзверзалис.Протезата , позиционирайки се в ножницата
на ректусите, се изолира и от съприкосновение с подкожието и така се запазва
неконтаминирано при евентуална супурация на раната. При оформен срединен дефект с
невъзможност за изолиране на чревните бримки с паретален перитонеум или голямо було от
пряк контакт с протезата, за да се профилактират следоперативни ентерокутанни фистули ,
трябва да се предпочитат двукомпонентни платна със силиконово покритие на повърхността,
влизаща в контакт с чревните бримки.
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3.19 ХРОНИЧНА БОЛКА СЛЕД ЛАПАРОСКОПСКА ТОТАЛНА
ЕКСТРАПЕРИТОНЕАЛНА ИНГВИНАЛНА ХЕРНИОПЛАСТИКА –
ЕДНОЦЕНТРОВО ПРОУЧВАНЕ
Д. Димитров1, М. Караманлиев1, Ц. Иванов1, Я. Митков3, А. Акишева3, И. Илиева3, Ц.
Генадиев2, Г. Вълчева1, И. Петрова1, И. Георгиева1, Т. Делийски1
1 - Клиника по онкологична хирургия, УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ – Плевен

Ключови думи: лапароскопска ингвинална херниопластика, хронична болка
Въведение:
Хроничната болка след ингвинална херниопластика се определя като болка в областта
продължаваща повече от 6 месеца след операцията и едно от най-важните и клинично
значими усложнения след такъв тип интервенции.
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Цел:
Да се проучи честотата на хроничната болка сред пациентите подлежащи на планова
лапароскопска тотално екстраперитонеална (ТЕП) ингвинална херниопластика в клиниката по
онкологична хириргия – УМБАЛ „Г. Странски―– гр. Плевен.
Материали и методи:
Проведе се едноцентрово ретроспективно проучване съчетано с анкетен метод на всички
пациенти, на които е извършено лапароскопско TEП възстановяване на ингвинална херния
оперирани от един хирург в периода Май 2012 – Декември 2017 с прекъсване от 18 месеца.
Общо 24 пациенти отговаряха на критериите за включване в проучването. При един пациент
имаше конверсия към отворена пластика, който беше изключен от изследването Проучиха се
преоперативни и интраоперативни показатели на случаите. Използван беше анкетен метод с
въпроси свързани с хроничната болка 6 месеца след операцията.
Резултати:
Средната възраст на пациентите включени в проучването беше 45,9 години. 87,5% от всички
пациенти бяха мъже и 12,5% жени. 21 пациенти (87,5%) бяха с едностранна ингвинална
херния и 3 пациенти (12,5%) с двустранна. При всички пациенти се извърши лапароскопска
ТЕП пластика с платно. При 10 болни (41,67%) се изпозлваха такове за фиксация на платното,
а при 14 болни (58,33%) платното се постави след скрояване без фиксация. При първите 11
случая средното оперативно време беше 104 мин, а при следващите 13 случая – 99 мин.
19 пациенти (79,17%) отговориха на въпросите в анкетата. 16 от тях (84,21%) са чувствали
болка в областта преди операцията и 3 (15,79%) не са. 2 пациенти (10,53%) чувстват болка в
областта 6 месеца след операцията и 17 пациенти (89,47%) не чувстват такава. 2 пациенти са
отговорили, че чувстват промяна в усещането за допир в областта и 17 пациенти– нямат
променено усещане. При никой от болните не се е появила херния на същото място.
Обсъждане:
И при двамата пациенти с хронична болка са използвани такове за фиксация на платното,
което е доказано като независим прогностичен фактор за учеличаване риска от хронична
болка след лапароскопска ингвинална херниопластика. Друг такъв фактор е наличие на болка
в областта преди интервенцията. Хроничната болка след възстановяване на ингвинална
херния води до значителен морбидитет.
Заключение:
Лапароскопското ТЕП възстановяване при ингвинална херния е метод с относително ниска
честота на хроничната следоперативна болка. Нужни са повече изследвания в областта.

3.20 ЛАПАРОЕНДОСКОПСКА ЕДНОПОРТОВА ХИРУРГИЯ ПРИ
ТОТАЛНО ЕКСТРАПЕРИТОНЕАЛНА ПЛАСТИКА НА
ИНГВИНАЛНА ХЕРНИЯ – НОВ СТАНДАРТ НА ЛЕЧЕНИЕ?
Т. Атанасов, Д. Врачански, А. Цветанов, С Сергеев, А. Червеняков
Клиника по хирургия, УМБАЛ “Софиямед”

Въведение:
Лапароендоскопската еднопортова хирургия (LESS) е нова миниинвазивна техника, имаща
потенциал за намаляване на усложненията и подобряване на козметичните резултати. Целта
на това проучване е да представи нашия опит с LESS при тотално екстраперитонеалната
техника за корекция на ингвинални хернии.
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Пациенти и методи:
За периода Май 2016 – Април 2018 оперирахме 603 ингвинални хернии при 401 пациенти (361
мъже и 40 жени), като приложихме еднопортова тотално екстраперитонеална техника. Всички
операции бяха извършени от един хирургичен екип с помощта на троакари Curcillo (Karl
Storz), въведени през единичен вертикален разрез точно под пъпа. Периоперативните данни,
включващи възраст, пол, индекс на телесната маса, тип на хернията, оперативно време,
усложнения, престой в болничното заведение, връщане към нармална физическа активност,
обезболяване и козметичен резултат, бяха проспективно събрани.
Резултати:
В 2 от случаите се наложи поставяне на допълнителен 5 мм троакар, а при 5 пациенти се
премина към конверсия – стандартен TEP при трима и TAPP при двама. Не се наложи
преминаване към отворена операция в нито един случай. Причина за конверсията при всички
бяха перитонеални разкъсвания със загуба на работно пространство. Средното оперативно
време бе 56.5 минути, което е значително по-малко от първите 20 случая, докладвани от нас
(105.9 минути). Интраоперативно усложнение имахме при 1 пациент – лезия на ductus
defferens. В ранния постоперативен период се направи орхиектомия при 1 пациент поради
тежък орхиепидидимит. Ограничени течни колекции – сероми и хематоми наблюдавахме в 17
случая, раневи инфекции – в 6. При двама пациенти се разви синдром на хронична
ингвинална болка.
Заключение:
Нашият опит с еднопортова тотално екстраперитонеална пластика на ингвинална херния
показа, че в опитни ръце техниката е също толкова безопасна, колкото и стандартната тотално
екстраперитонеална пластика. Покриването на очакванията на пациентите за добър
козметичен резултат дава допълнителен тласък за по-широкото приложение на методиката.
Laparoendoscopic single-site surgery (LESS) totally extraperitoneal (TEP) inguinal hernia
repair: initial experience
Atanasov T1,Vrachanski D2, Tzvetanov A1, Sergeev S1, Therveniakov A2.
1- Department of Surgery, Sofiamed University hospital
2- I-st Surgical Clinic, Pirogov university hospital
Background:
Laparoscopic inguinal hernia repair has been introduced in the early 1990s. A novel surgical
approach known as laparoendoscopic single-site surgery (LESS) has been developed to reduce the
port-related morbidities and improve the cosmetic outcomes of laparoscopic surgery, including
totally extraperitoneal (TEP) inguinal hernia repair. The aim of the this study is to present our initial
experience with LESS TEP.
Patients and methods:
Between April 2013 and January 2016, 21 healthy patients (18 men and 3 woman) underwent LESS
TEP inguinal hernia repair from the same surgical team. First 5 procedures were performed using
Covidien SILS port for simultaneous passage of the laparoscope and instruments. All next operations
were performed using Karl Storz Curcillo trocars, passed trough a single incision. The perioperative
data, including patient age, sex, body mass index (BMI), hernia characteristics, operative time,
complications, length of hospital stay, return to normal activity, pain score, and cosmetic result, were
prospectively collected.
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Results: Twenty LESS TEP procedures were completed successfully and one had to be converted to
standard 3 port laparoscopic surgery, because of peritoneal breach. The mean operative time was
significantly shorter in the standard TEP series (61.8 ± 26.0 vs. 105.9 ± 23.8 min.). There were no
complications. The hospital stay was 1,3 days.
Conclusion:
Our short-term experience with LESS TEP inguinal hernia repair has shown that in experienced
hands, inguinal hernia repair via the LESS TEP technique is as safe as the standard TEP
technique. But the question whether is it worth still remains.

3.21 ЛАПАРОСКОПСКИ TAPP ПРИ ЗАКЛЕЩЕНА ИНГВИНАЛНА
ХЕРНИЯ
Грибнев П.; Фидошев И.; Тошев Сл.; Соколов М.; Тодоров Г.
Клиника по хирургия, УМБАЛ „Александровска“- София
Катедра по хирургия, Медицински университет - София

Представяме случай на 72 годишна жена, постъпила в клиниката по спешност. Анамнеза за
внезапни болки и подуване в областта на десен ингвинален канал с давност от около 4 часа.
Подобни епизоди на заклещване е имала и преди, но оплакванията са отзвучавали и
хениалното съдържимо се е репонирало спонтанно.
При пациентката е налице предходна операция с конвенционален разрез от долна срединна
лапаротомия с извършена тотална хистеректомия по повод миома на матката.
От локалният статус: в дясна ингвинална област даннни за плътна формация с размери около
6 см./д., гладки стени, напрегната, невъзможност за таксис.
От направената предперативно ехография: данни за херниален сак със свободна течност и
чревна бримка в него.
От параклиниката: умерена левкоцитоза – 16 000, останалите изследвания в норма.
Пациентката бе оперирана по спешност.
Пърият работен троакар се постави по отвореният метод на Хасън (Hasson).
След пневмоперитонеум и оглед на коремната кухина се установи заклещено тънко черво в
херниалнит отвор.
С помоща на меки прозорчести граспери се репонира тънкочревното съдържимо в коремната
кухина. При репонирането от сака изтече бистър ексудат. Заклещеният участък се ревизира и
се прецени като витален. Освободиха се няколко адхезии.
Надрязване на париеталният перитонеум и отпрепарирането му до херниалният дефект.
Отпрепарира се херниалният сак и се репонира в коремната кухина.
Освободи се пространство и се постави полипропиленово платно 15/10 см.
Перитонеума се възстанови с продължителен шев Vylog 3/0.
Пациентката възстанови газов пасаж на следвашият ден и на 2 СОД бе изписана.
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4.СПЕШНА ХИРУРГИЯ
4.1 ЛАБОРАТОРНИ И ОБРАЗНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ КАТО
ФАКТОРИ ЗА ОЦЕНКА ТЕЖЕСТТА И ПРОГНОЗАТА НА
АДХЕЗИВНИЯ ИЛЕУС
Катедра „Хирургични болести“
Декова Ир., Стойков Д. ,Маринова П, .Съботинов Ц.
„Медицински университет“ – Плевен
Катедра ,,Хирургически болести“

Илеусът е обект на спешната хирургия.Думата илеус произлиза от гръцкият термин
усуквам.По определение при острата чревна непроходимост настъпва нарушение в
моториката,секрецията и резорбцията на червата. Боледуват хора от всички възрастови
групи,като съотношението между мъжете и жените е еднакво. По честота заема второ място
по тежест на протичането и е на първо място като причина за летатитет. Причините ,които
довеждат до остра чревна непроходимост могат да бъдат различни.Болните с диагноза чревна
непроходимост съставляват до 3 % от общия брои болни в хирургичните стационари.Много
често пациентите постъпили с диагноза илеус не
се оперират,а биват овладяни
консервативно,но една голяма част от тях около 2/3 стигат до спешно оперативно лечение.В
много случаи точната диагноза предоперативно е само предполагаема,а дифенитивната се
поставя след оперативната интервенция.
За откючване и развитие на остра чревна непроходимост са отговорни много фактори,които
най-общо се разделят на предразполагащи и провокиращи.Трябва да се отбележи че за
отключване на това състояние от провокиращ фактор,трябва да е налице прдразполагащ
такъв.
Адхезивния илеус е една от най-тежките форми на механичен илеус.Обичайно се развива
след оперативни интервенции по повод различни заболявания.Интраабдоминалните адхезии
са част от оздравителния процес,който следва след увредата на перитонеума по време на
оперативната интервенция.Формирането на адхезии е резултат от биохимичния и клетъчен
отговор на организма,който цели да възстанови увреденият перитонеум.
Перитонеалните адхезии могат да бъдат дефинирани като абнормни фиброзни връзки между
органите и тъканите в коремната кухина.
Съгласно различни класификации адхезивният илеус бива:
-частичен или тотален /или нискостепенен и високостепенен/;
-първичен или постоперативен;
-ранен и късен /повече от 30 дни след оперативната интервенция/;
Адхезии се формират в между 62 % и 93 % от пациентите,които преминават през
абдоминална хирургия.Процентът на пациентите с адхезии след гинекологични операции или
такива ,засягащи малък таз е значително по-висок в сравнение с тези в горен коремен
етаж.Наличието
на
адхезии
са
причина
за
появата
на
различни
усложнения,морбидитет,смъртност и стерилитет при жените.Отговорни са за около 74
процента от случаите на тънкочревен илеус и за около 30 % от рехоспитализациите по този
повод средно след 4 годишен период от оперативната интервенция.
Клиничната картина на адхезивния илеус протича с изявата на коремна болка ,гадене и
повръщане,промяна в перисталтиката и минала анамнеза за оперативна намеса.Много често
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първите симптоми са след грешка в диетата,след вирусна инфекция с диспептичен синдром и
т.н.
Диагностиката и лечението на адхезивния илеус ,както в миналото така и сега са били
трудни. Решението за повторна оперативна намеса ,колко време пациента да бъда лекуван
консервативно и лога е точният момент за оперативна намеса е било резултат от личен опит и
наблюдение. През 2010 г. в Болоня от World Society of Er Surgery ASBO Working group е
разработен алгоритъм за диагностика и лечение на адхезивният илеус на тънко черво,който в
последствие се ревизира през 2013 г.
Целта на настоящето изложение е да се анализират и оценят различните образни и
лабораторни изследвания като прогностични фактори за тежестта и необходимост от
опративно разрешашане на адхезивния илеус.
Материали и методи
Проучването е ретроспективно и обхваща периода 2013-2017 г. Основните източници на
информация са Историята на заболяването на пациента и Оперативните протоколи от
оперативния журнал и Болничната информационна система.
Резултати
За периода януари 2013-декември 2017 г. в Клиниката по жлъчно-чернодробна,
панкреатичнаи миниинвазивна хирургия към УМБАЛ,,Г.Странски‘‘ са преминали общо 6452
болни.Болните постъпващи в отделението са предимно с патология отнасяща се до жлъчночернодробната система и панкреаса.Пациентите с диагноза илеус съставляват много малък
процент от общия брои болни в отделението и са приети по спешност.За проследяваният
период от време с диагноза илеус са били 350.По консервативен начин са овладяни 240
пациента,а до оперативно лечение по спеност са стигнали 110 пациента,около 7% от общия
брой оперирани по спешност пациенти въобще.С летален изход са 6 пациента/4.5%/.
Най-честата причина за оперативно лечение по спешност с диагноза остра чревна
непроходимост е механичният илеус-108 пациента и само 2 пациента по повод динамичен
илеус.
На всички пациенти при постъпването в болничното отделение са снети анамнестични данни
за периода, от кога датира настоящето страдание и имало ли е в миналото подобни
епизоди,предходни хоспитализации и оперативни интервенции,налична в миналото
лъчетерапия,травматизъм.Снеман бе и подробен физикален преглед,като бяха описвани
шумовите находки и тяхната динамика.Задължително пациентът бе обследван с рентгеново
изследвана за нива и свободен газ,при възможност в право положение, ултазвуково
изследване на коремни органи,в отделни случаи КТ на коремни органи.От лабораторните
показатели- ПКК,СУЕ,КАС,йонограма ,пълна биохимия,CRP,при необходимост сърдечни
ензими ,Д –димер.
При всички пациенти лечението започна с консервативни мероприятия,спазвайки алгоритъма,
а именно -поставянето на НГС и следене на количеството евакуат,парентерална и
спазмолитична
терапия,клизми,уретрална
катетаризация
и
монитириране
на
диуреза.Ежедневно се снемаше коремен статус.При пациенти с неповлияващ се болкови
симптом и без положителна динамика в коремния статус бяха назначени контролни образни и
лабораторни изследвания.Установи се корелация между напредващия илеус като физикалнна
находка,динамика в образните изследвания и влошаване на лабораторните показатели. При
всички пациенти бе наблюдавана левкоцитоза с олевяване,ускорено СУЕ,екстраренална
азотемия,хипокалиемия,повишаване стойностите на CRP,CPK,LDH.Изследването на Д- димер
не е рутинно изследване.Трябва да се отбележи ,че в прилагането на контраст пер ос и КТ на
коремни органи не е широко застъпено в хирургичната практика на клиниката.
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Около 70% от наблюдаваните пациенти са оперирани през първите 24 часа по поради
симптоми на исхемия и чревна инкарцерация,а другите 63% са оперирани средно след 2,7 дни
от
началото
на
хоспитализацията.Времето
за
реанимационни
мерки
и
мериприятия/НГС,газова тръба,клизми/ ,коригиране на коагулационния статус и анемичен
синдром е средно 2 дни . При консервативно повлиялите се болни ,НГС е свалене на 3 ден с
последващо захранване.
Процентното съотношение между видовете механичен илеус,които се били оперативно
разрешени е както следва:
Най-голям е делът на странгулационният
илеус-60 пациента. На второ място е
обтурационният илеус - 33 пациента. По повод адхезионен илеус са оперирани 15 пациента.

адхезивен илеус
14%

обтурационен
илеус
31%

странгулационен
илус
55%

Образна диагностика
При 14 пациета е направена рентгенова графия в право положение за нива и свободен газ –при
10 от тях е са описани нива,при двама метеоризъм ,при един нормален рентгенов образ. При
една пациентка изследването не извършено поради бременност.
Ултазвуково изследване е било направено на всичките пациенти,като при 6 пациента са
установени дилатирани чревни бримки и свободно подвижна течност в коремната кухина, при
5 само свободно подвижна течност,при 3 метеоризъм.Това показва ,че ехогравското
изследване,макар и субективно,извършено от опитен ехографист, има голяма информативнодиагностична стойност.
При 2 пациента е направен КТ на коремни органи,като резултатите от него потрърждават тези
от останалите образни изследвания,но са абсолютно необходими за по- прецизно оценяване
на степента на заболяването.
От лабораторните показатели отклонения се наблюдават в стойностите на
левкоцитите,хемоглобина/анемия/,тронбоцитите / елевация/,урея –завишаване на стоиностите
по екстрарснслен тип ,CRP и т.н
Оперираните пациенти с адхезионен илеус са 15 на брои.В повечето от случаите има смесена
находка от адхезионен илеус с насложен стангулационен елемент. Основните причини за
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възникването на срастванията са предходни оперативни интервенции,лъчетерапия и
неспазване на диетичния режим.
По отношение на разпределението по пол – жени: мъже=13 :2,или в процентно съотнояение е
87%:13%.
Средната възраст е 54.5 години,като най-възрастния пациент е на 84 години,а най- младия е на
18.Една от пациентките е била бременна в трети триместър от бременността и е оперирана от
смесен екип – хирург и гинеколог,като плода е запазен.
Средният болничен престой е 7.5 дни.
Двама от пациентите са били оставени на програмиран перитонеален лаваж / ППЛ/,след което
са били затворени дефинитивно.Останалите 13 пациента са били оперирани на един етап.
Като етиологична причина може да се направи следния анализ:
При 6 от пациентите причина за възникване на проблема е предходна оператинва интервенция
в малък таз ,4 от предходна апендектомия,1 от тотален пурулентен перитонит на базата на
перфорирал апендицит,1 от перитонит по повод перфорирала язва с перитонит ,при трима има
оперативна интервенция, но няма данни каква е тя.
Хирургична находка и поведение:
При четирима от пациентите е намерена некротизирала чревна бримка и е последвала
резекция с анастомоза.При останалите е направена адхезиолиза, като при 3 от пациентките е
намерена патология от гинекологично естество и адхезиолозата е придружена от
аднексектомия,салпингектомия или друга манипулация. При 3 пациенти с оглед превенция на
бъдещи адхезии е аплициран антиадхезивен гел,а при една пациентка-антиадхезивна
мембрана.Трябва да се отбележи ,че тези консумативи на са реимбусирани от НЗОК и са
неприложими в случаите на невъзможност от страна на пациента да ги закупи.При 8 пациента
е взет материал от адхезивната фиброзна тъкан за траен хистологичен резултат.
Прави впечатление че при адхезионния илеус има по- дълъг постоперативен период ,с потрудно възстановяване на перисталтиката ,както и полагане на усилия в терапевтичен и
рехабилитационен план за недопускане на поява на ранен или късен постоперативен илеус.
Дискусия и изводи:
Адхезивничт илеус е често срещащо се хирургично състояние.Честотата му при пациенти
,преживели предходни оперативни интервенции достига до 93%.Веднъж образували се
срастванията ,те се манифестират с различни симптоми,който водят до трайно влошаване
качеството на живот,а в някои случаи до инвалидизация и психични отклонения.Честите
оплаквания от страна на ГИТ,водят до чести хоспитализации и до повишаване на разходите за
болнично лечение.
За акуратно поставяне на диагноза адхезивен илеус от значение са добре снетите
анамнестични данни- вкл. минали заболявания и лечение,добре снетия коремен статус със
шумова находка и ежедневното и проследяване,извършване на рутинни образни и
лабораторни изследвания и интерпретирането им.
Вземането на решение за оперативна интервенция не е лесно. При вземане на такова
решение трябва да се помисли и за прилагане на методи за превенция на адхезиообразуването
в дългосрочен план.
Пациентите от женски пол са по-често засегнати.Процента на постоперативните
адхезии е най-голям при операции,извършени в областта на малък таз.
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Посредством интерпретирането на лабораторните показатели,може да се определи
стадия на заболяването и да се подпомогне рашението за оперативна интервенция, но те сами
по себе си не могат да бъдат самостоятелен фактор за такова.Типични индикатори за наличие
на възпаление са нивата на левкоцитите и С-реактивния протеин.При напредване на стадия на
ASBO и наличие на исхемия се повишават нивата на серумния лактат,LDH,креатинин
киназата,Д-димерът.Последните маркери не са специфични,но прекомерно повишеното ниво
на лактата се приема за индикатор на тъканна исхемия и некроза със специфичност до 4287%.
От последни данни от проучвания се смята ,че повишеното ниво на intestinal binding
protein ,А- глутатион S трансфераза/ a-GST/,D-лактат и Claudin е категоричен белег за тъканна
некроза,т.к. първият се освобождава от умиращите ентероцити.Тези изследвания не са
рутинни,изискват имунологична лаборатория и време.
Тълкуването на други лабораторно показателни отклонения в електролитния баланс и
биохимичния баланс,КАС,СУЕ и т.н. ,трябва да бъдат разглеждани заедно с общото
състояние на пациента,наличие на фебрилитет,промени от страна на ССС система,промени в
съзнанието,коремен статус,шумова находка,корелация или не с образните изследвания.
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4.2 ТЕРАПЕВТИЧНИ ГРАНИЦИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ПРИ ТЕЖКИ
ИНТРААБДОМИНАЛНИ /КОРЕМНИ/ ИНФЕКЦИИ
Г. Гърбев, Д. Дамянов, Е. Пешев
Клиника по ендоскопска и обща хирургия
I МБАЛ СОФИЯ ЕАД

РЕЗЮМЕ
Тежките интраабдоминални инфекции са една от важните причини за заболеваемост и
смъртност при пациентите. Ранната клинична диагноза, адекватният контрол на източника за
прекратяване на контаминацията с инфекция, подходящата антибиотична терапия диктувана
от факторите на инфекцията и от рисковите фактори на пациента, както и бърза реанимация
при критично болните пациенти са елементите за справянето с тежките интраабдоминални
инфекции.
В едно многоцентрово проучване проведено в 132 медицински институции в световен
мащаб през 4- месечен период / октомври месец 2014г.- февруари месец 2015г./ са включени
4553 пациента с тежка интраабдоминална инфекция. Цялата смъртност на проучването е била
9,2% /416 от 4553/.
Целта на това ретроспективно, нерандомизирано и проспективно проучване е да се
определят и популяризират терапевтичните граници и възможности в лечението на тежките
интраабдоминални инфекции.
ВЪВЕДЕНИЕ
Тежките интраабдоминални /коремни/ инфекции обхващат различни патологични състояния,
вариращи от остъп апендицит до фекулентен перитонит.
Като общ принцип всеки проверен източник на инфекция трябва да бъде контролиран
възможно най- бързо. Нивото на неотложност на лечението зависи от засегнатия/ ите орган/ и,
от относителната скорост при която клиничните симптоми се развиват и влошават и от
хемодинамичната стабилност на пациента.
Начина на лечение на тежките интраабдоминални инфекции, зависи от анатомичното място,
степента на перитонеалното възпаление, генерализирания септичен отговор, основното
състояние на пациента и наличните ресурси на болничното заведение.
Когато имаме случай без тежка интраабдоминална инфекция, когато тя включва един орган и
не се разпространява в перитонеума- такива пациенти могат да бъдат лекувани с хирургична
намеса или антибиотици. Когато инфекцията е оперативно отстранена чрез операция,
обикновено е достатъчен 24- часов режим на периоперативни антибиотици. Пациентите с не
тежка интраабдоминална инфекция като остър холецистит, остър дивертикулит и т.н., могат
да бъдат лекувани неоперативно , а само чрез антибиотична терапия.
В случай на тежка интраабдоминална инфекция, инфекциозният процес протича и извън
органа, предизвикващ локален или дифузен перитонит. Лечението на пациент с тежка
интраабдоминална инфекция включва както хирургична така и антибиотична терапия.
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Ключови думи: Интраабдоминални инфекции, сепсис, перитонит, антибиотици.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
В проучването бяха включени 84 хоспитализирани по повод перитонитна симптоматика
пациенти в Клиниката по ендоскопска и обща хирургия на ПМБАЛ София ЕАД за период от
две години /2016-2017г./ и шест месеца от 2018г. с възраст на болните от 20-87г.

КП No 195 ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ОСТЪР ПЕРИТОНИТ
2016г.

44 пациенти

Първични
Вторични

36 пациенти
9 пациенти

2017г.

32 пациенти

Първични
Вторични

28 пациенти
4 пациенти

2018г. / 6- месеца/

8 пациенти

Първични
Вторични

7 пациенти
1 пациент

Легенда: Първични- приети с перитонит; Вторични- получили перитонит
след оперативно лечение

При всички пациенти се приложи антибиотично лечение, според резултатите от
антибиограмата
Основните фактори за ефективното лечение на тежките интраабдоминални инфекции са: а)
бърза диагноза, б) адекватна реанимация, в) ранно започване на подходяща антибиотична
терапия, г) ранен и ефективен контрол на източника и накрая, д) повторна оценка на
клиничния отговор и подходящата корекция на стратегията в лечението.
Сепсисът е динамичен процес, който може да се развие в условия на различна тежест.
Възпалителният отговор при пациенти със сепсис зависи от причинителя на патогена и от
самия пациент (генетични характеристики и съпътстващи заболявания), с диференцирани
отговори на местно, регионално и системно ниво. Ако не се лекува, може да доведе до
функционално увреждане на един или повече жизненоважни органи или системи. Преди това
е определено, че тежестта на заболяването и присъщият риск от смъртност се ескалира от
сепсис, тежък сепсис и септичен шок до мултиорганна недостатъчност. Въпреки това,
разликите в спектъра на етиологията и факторите на пациента, включително възрастта и
съпътстващите заболявания, правят хода на сепсиса различен от пациент на пациент.
Изяснявайки важността на възрастта, последните данни от последователна популация
базирана група от пациенти с перфорирана гастродуоденална язва (PGDU) показват, че октаи неанагенистите с PGDU са с по-малко признаци на перитонит и имат атенюиран
възпалителен отговор . ХИВ пациенти, често срещани в Африка на юг от Сахара, имат
повишен риск от развитие на сепсис, дължащ се на самата ХИВ инфекция, която засяга
няколко компонента на имунната система, участващи в сепсисната патогенеза. ХИВ
причинява повишена чувствителност към инвазивни инфекции и засяга патогенезата на
сепсиса, причинена от съществуващо активиране и изтощаване на имунната система, и дори
ако пациентите, заразени с ХИВ по антиретровирусна терапия, могат безопасно да претърпят
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голяма коремна операция с окуражителни резултати все още относително по-бедни от тези на
HIV-негативните субекти.
На "Трети Международни Консенсусни Дефиниции за Сепсис и септичен Шок" (Sepsis-3)
наскоро бяха публикувани и бяха актуализирани предишните класификации. Сепсисът се
определя като животозастрашаваща органна дисфункция, причинена от нерегулиран отговор
на пациента към инфекцията. Дисфункцията на органи може да бъде представена чрез
увеличаване на резултата от оценката на неуспех (сепсис) на оценка на органи за неуспех
(SOFA) от 2 точки или повече. Септичният шок трябва да бъде дефиниран като подгрупа от
сепсис и трябва да бъде клинично идентифициран с вазопресор, за да се поддържа средно
артериално налягане от 65 mm Hg или по-високо и серумен лактат над 2 mmol / L (> 18 mg /
dL) липса на хиповолемия. Определението за тежък сепсис вече е излишно. Новото
определение за сепсис предполага, че пациентите с най-малко 2 от тези 3 клинични
променливи: коефициент на скалата на Глазгоу Кома от 13 или по-малко, систолично кръвно
налягане от 100 mm Hg или по-малко и скорост на дишането 22 минути или по-висока (бърза
SOFA - qSOFA ) могат да бъдат склонни към лош изход, типичен за сепсис, а пациентите с
положителна qSOFA трябва клинично да се характеризират като септични чрез SOFA
резултат (Таблица 2). Резултатът от SOFA (таблица 2) беше предложен през 1996 г. от
Работната група по проблемите, свързани със сепсиса, на Европейското дружество по
интензивна медицинска медицина, за обективно описание на степента на дисфункция на
органи във времето и за оценка на заболеваемостта в интензивното отделение / МСТ/ при
пациенти със сепсис. Беше демонстрирано, че е добър показател за прогнозата при критично
болни пациенти през първите няколко дни на приемане в Интензивно отделение.

SOFA Score
PaO2/FiO2 (mmHg)

SOFA score

<400
<300

1
2

<200 and mechanically
ventilated

3

<100 and mechanically
ventilated

4

13–14
10–12
6–9
<6

1
2
3
4

Mean arterial pressure OR
administration of
vasopressors required
MAP <70 mm/Hg
dop ≤5 or dob (any dose)

SOFA score
1
2

dop >5 OR epi ≤0.1 OR nor
≤0.1

3

dop >15 OR epi >0.1 OR
nor >0.1

4

Glasgow coma scale

Bilirubin (mg/dl) [μmol/L]
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1.2–1.9 [>20–32]
2.0–5.9 [33–101]
6.0–11.9 [102–204]
>12.0 [>204]

1
2
3
4

Platelets × 103/μl
<150
<100
<50
<20

1
2
3
4

Creatinine (mg/dl) [μmol/L] (or urine output)
1.2–1.9 [110–170]
2.0–3.4 [171–298, 305]

1
2

3.5–4.9 [300–440] (or
<500 ml/d)
>5.0 [>440] (or <200 ml/d)

3
4

Дефиницията на Sepsis-3 въвежда Quick SOFA (qSOFA) като инструмент за идентифициране
на пациентите, изложени на риск от сепсис, с по-висок риск от болнична смърт, както вътре,
така и извън критичните отделения. Обаче qSOFA не дефинира сепсис и новите дефиниции на
сепсис препоръчват да се използва увеличение на резултата от SOFA от две или повече точки,
за да се представи дисфункция на органи. Резултатът от SOFA не е достъпен навсякъде,
особено за PaO2, което би изисквало резултат от кръвтогазовия анализ.
Резултатите за ранно предупреждение използват физиологични, лесни за измерване
параметри, като оценяват физиологичните параметри като систолично кръвно налягане,
пулсация, дихателна честота, температура, кислородни насищания и нивото на съзнание.
При пациенти с интраабдоминални инфекции ранните предупредителни резултати, свързани с
коремни признаци и симптоми като коремната болка и мускулният дефанс, могат да изследват
пациентите, нуждаещи се от незабавна оперативна намеса.
Накрая, въпреки, че някои пациенти с продължаващ сепсис не могат да имат повишени нива
на лактат при представяне или по време на клиничния курс, измерването на лактат се
препоръчва като важен компонент на първоначалната оценка на пациенти със сепсис.
Повишените нива на лактат (дори ако> 4 mmol / l) вече не са част от критериите за
дисфункция на органите за определяне на сепсиса. Според новата дефиниция на сепсис
високите нива на лактат трябва да се използват само като един от критериите за определяне на
септичен шок.
Ранното разпознаване на пациента с продължаващ коремен сепсис е съществена стъпка за
ефективно лечение.
Бързото прилагане на интравенозни течности за реанимация е от решаващо значение при
пациенти с непрекъснат сепсис. Тази първоначална реанимация трябва да бъде титрирана
спрямо клиничния отговор, а не само да се ръководи от предварително определен протокол.
Вазопресорните агенти могат да служат за усилване и подпомагане на флуидната реанимация,
особено когато тази терапия самостоятелно е неуспешна.
Идентифицирането на
пациентите с ранен сепсис рано и коригирането на основната микроваскуларна дисфункция
може да подобри резултатите за пациентите. Ако не бъде коригирана, микроваскуларната
дисфункция може да доведе до глобална тъканна хипоксия, директно увреждане на тъканите
и в крайна сметка органна недостатъчност.
Флуидната терапия за подобряване на микроваскуларния кръвен поток и увеличаване на

401

сърдечния дебит е съществена част от лечението на пациенти със сепсис. Кристалоидните
разтвори трябва да бъдат първият избор, тъй като те са добре поносими и евтини. Те трябва да
се вливат бързо, за да предизвикат бърз отговор, но не толкова бързо, че да се развие
изкуствен стрес. Те трябва да бъдат прекъснати, когато няма подобрение на тъканната
перфузия в отговор на обемното натоварване. Основните белодробни крепитации могат да
показват повишено натоварване или увредена сърдечна функция. Наскоро беше предложено
измерване на диаметъра на по-нисък вена кава (IVC) чрез ултразвук като нова изходна мярка
за насочване на този възстановителен подход.

Класификация на препоръките Оценка, развитие и оценка (GRADE) йерархия
на доказателствата по Guyatt et al.

Степен на препоръка

Яснота на
риска /
ползата

Качество на
подкрепящите
доказателства

Извод

Ползите
ясно
надвишават
риска и
тежестта и
обратното

RCTs /СРТ/ без
важни
ограничения или
преобладаващи
доказателства от
наблюдателни
изследвания

Силна
препоръка се
отнася за
повечето
пациенти при
повечето
обстоятелства
без резерви

Ползите
ясно
надвишават
риска и
тежестта
или
обратното

RCTs с важни
ограничения
(несъответстващи
резултати,
методологични
недостатъци,
непреки анализи
или неточни
заключения) или
изключително
силни данни от
наблюдателни
изследвания

Силна
препоръка се
отнася за
повечето
пациенти при
повечето
обстоятелства
без резерви

Наблюдателни
проучвания или
случаи

Силна
препоръка, но
подлежи на
промяна, когато
се появят
доказателства с
по-високо
качество

1A

Силна препоръка, висококачествени
доказателства

1B

Силна препоръка, доказателства с
умерено качество

1C

Силни препоръки, нискокачествени или
много нискокачествени доказателства

Ползите
ясно
надвишават
риска и
тежестта
или
обратното

2A
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Слаба препоръка, висококачествени
доказателства

Ползи,
тясно
балансирани
с рисковете
и тежестта

RCTs без важни
ограничения или
преобладаващи
доказателства от
наблюдателни
изследвания

Слаба
препоръка, найдоброто
действие може
да се различава
в зависимост от
пациента,
обстоятелствата
по отношение
на лечението
или социалните
ценности

Ползи,
тясно
балансирани
с рисковете
и тежестта

RCTs с важни
ограничения
(несъответстващи
резултати,
методологични
недостатъци,
косвени или
неточни) или
изключително
силни данни от
наблюдателни
изследвания

Слаба
препоръка, найдоброто
действие може
да се различава
в зависимост от
пациента,
обстоятелствата
по отношение
на лечението
или социалните
ценности

Наблюдателни
проучвания или
случаи

Много слаба
препоръка;
алтернативните
лечения могат
да бъдат
еднакво
разумни и
заслужава да
бъдат
разгледани

2B

Слаба препоръка, доказателства с
умерено качество

2C

Слаба препоръка, ниско качество или
много нискокачествени доказателства

Несигурност
при
оценката на
ползите,
рисковете и
тежестта;
ползите,
риска и
тежестта

Перитонит при перфорация на карцином на дебелото черво
Лечението при перфорирал карцином на дебелото черво трябва да бъде осъществено в две
направления: Да се стабилизира състоянието на пациента от перитонита и да се изпълни
оперативната намеса по онкологичните правила. Пациентите с перфорирал карцином на
дебелото черво имат значително по-лоша прогноза в сравнение с пациентите с неперфорирал
карцином на дебелото черво (Препоръка 1B)
Продължителната перфорация на колоректалния карцином се счита за напреднал стадий на
заболяването, поради възможността за перитонеално разпространение на туморни клетки през
мястото на перфорацията. Тежеста на заболяването, мястото на перфорацията спрямо
локализацията на тумора, броят на метастазиралите лимфни възли е положително свързан с
шансовете за преживяемост при пациенти с перитонит вследствие на перфорирал тумор на
дебелото черво.
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Операцията на Hartmann е широко приета като ефективно средство за лечение на карцином на
десцендентната част на дебелото черво (с подходяща R0 резекция) при определени спешни
пациенти.
Остър холецистит
Холелитиазата е често срещано заболяване по целия свят. Разпространението му варира
значително в различните региони: в западните страни разпространението на камъни в
жлъчния мехур според съобщенията варира от приблизително 7,9% при мъжете до 16,6% при
жените ; В Азия, тя варира от приблизително 3 до 15%, почти не съществува (под 5%) в
Африка
и
варира
от
4,21
до
11%
в
Китай.
През 2016 г. бяха публикувани насоките на WSES / World Society of Emergency Surgery/ за
лечението и поведението при остър калкулозен холецистит.
Лечението е преобладаващо хирургично, въпреки че времето на операцията без доказателства
за гангрена или перфорация е подложено на обсъждане през последните години. Предлагат се
два подхода за лечение на остър холецистит: ранната опция, обикновено в рамките на 7 дни от
появата на симптомите е лапароскопска холецистектомия (LC), която осигурява незабавно,
окончателно хирургично лечение след установяване на диагнозата и хирургичната годност на
пациента в същата докато приемът за отложено оперативно лечение се извършва при второ
приемане в болница след интервал от 6-12 седмици, през който се установява острото
възпаление.
Ранната холецистектомия е безопасно лечение на острия холецистит и обикновено води до
по-кратко време за възстановяване и хоспитализация в сравнение със забавената
холецистектомия (Препоръка 1A).
Няколко рандомизирани контролирани проучвания са изследвали ранна лапароскопска
холецистектомия (ELC) срещу отложената
лапароскопска холецистектомия (DLC).
Скорошен мета-анализ, сравняващ ранната срещу
отложената
лапароскопска
холецистектомия за остър холецистит съобщава за 16 проучвания, включващи 1625 пациенти:
при пациенти с остър холецистит ELC изглежда безопасно и ефективно като DLC. ELC може
да бъде свързано с по-ниски разходи за болнични грижи, по-малко загубени работни дни и поголямо
удовлетворение
от
пациента.
При пациентите с неусложнен холецистит, ако контролът на източника е пълен, не е
необходима
постоперативна
антимикробна
терапия.
Няколко проспективни проучвания показват, че лапароскопската холецистектомия е
безопасно и ефективно лечение на остър холецистит. Като резултат, лапароскопска
холецистектомия "Златен стандарт" в лечението на остър холецистит .
Докато лапароскопският подход е обичаен, са съобщени няколко рискови фактора, които
предвиждат необходимостта от превръщане в отворен подход. При оценка на
предоперативните рискови фактори като маркери за преобразуване, метаанализ, обобщаващ
11 nRCTs, съдържащи 14,645 пациенти, съобщени възраст> 65 години, мъжки пол, остър
холецистит, тънка стена на жлъчния мехур, захарен диабет ипредишна оперативна намеса в
коремната кухина, води до повишен риск от преминаване към конверсия .
Изследването на CIAOW (Complicated intra-abdominal infections worldwide observational study)
показа, че отворената холецистектомия, сред пациентите със сложен холецистит, е най-често
прилаганата процедура .
Остър холецистит при пациенти в напреднала възраст, критично болни пациенти, продължава
да бъде истинско предизвикателство за лечение. Въпреки ниската честота на хирургичното
въздействие от лапароскопския подход, много пациенти са неподходящи за оперативно
лечение. В тази подгрупа от пациентите, спешната холецистостомия със или без отложена
лапароскопска
холецистектомия
изглежда
правилният
клиничен
подход
].
Ранната диагноза на перфорирал жлъчен мехур и незабавната оперативна намеса могат
значително да намалят заболеваемостта и смъртността (Препоръка 1В).
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При по-млада възрастова група (около 50 години) е необичайно срещатата на перфорация на
жлъчния мехур , докато перфорациите тип III обикновено се наблюдават при по-възрастни
пациенти . Типичните перфорации тип I обикновено се срещат при пациенти с тежко
системно заболяване (ДМ, атеросклеротична сърдечна болест), без история на остър
холецистит, докато случаи на перфорация тип III обикновено имат предходна история на
повтарящи се холециститни кризи.
Забавеното оперативно лечение е свързана с
повишена смъртност.

продължително следоперативно лечение и

Следоперативен перитонит
Следоперативният перитонит (СП) е животозастрашаваща болнична интраабдоминална
инфекция с високи нива на смъртност. Най-честата причина за СП е инсуфициенция на
анастомозата. Това се получава най- често след резекция на ректума , но може да се
наблюдава и при други анастомози на стомашно-чрения тракт. Лечението на пациенти с
постоперативен перитонит изисква подходящо лечение за преодоляване на органна
дисфункция, контрол на източника на инфекция и интензивна антимикробна терапия.
Диагнозата на постоперативния перитонит може да е трудна, тъй като няма абсолютно
специфични клинични признаци и лабораторни тестове за отхвърляне или потвърждаване на
диагнозата. Атипичното клинично представяне може да бъде причина за индикация на
забавяне
и
повторна
намеса
или
повторна
операция.
Последващите релапатотомии, които са забавени за повече от 24 часа, водят до по-високи
нива на неуспех и
на смъртност при пациентите
засегнати от постоперативни
интраабдоминални инфекции. Ранните релапатомии изглеждат най-ефективното средство за
лечение
на
постоперативен
перитонит.
През 2009 г. ретроспективно проучване на Chichom-Mefire et al. анализираха аспектите на
оперативната абдоминална хирургия в икономическа среда в неравностойно положение
по отношение на показанията, оперативните констатации, начините на лечение и резултатите.
Смъртността в тази серия е 18%, все по-значима, когато първоначалната оперативна
процедура е била за перитонит, а повторната операция се дължи насептични усложнения.
Оперативната повторна намеса, базирана на клинични находки, се счита за предпочитана
стратегия.
ЦЕЛ
Целта на това ретроспективно, нерандомизирано и проспективно проучване е да се определят
и популяризират терапевтичните граници и възможности в лечението на тежките
интраабдоминални инфекции.
ИЗВОДИ

1. Тежките интраабдоминални инфекции остават важна причина за заоблеваемостта и

смъртността в съвременната хирургична практика в световен мащаб. Основните
елементи на ефективното лечение на тежките интраабдоминалните инфекции
включват ранна и точна диагноза, незабавна реанимация, ранен и ефективен контрол
на източника на инфекцията и започване на подходяща антибиотична терапия.
2. Въпреки напредъка в диагностиката, хирургията и антимикробната терапия,
смъртността свързана с тежките интраабдоминални инфекции остава изключително
висока.
3. Насърчаването в прилагането на Световните стандартни терапевтични граници и
възможности при тежки интраабдоминални инфекции ще даде тласък към по- доброто
лечение и профилактиране на тежките интраабдоминални инфекции.
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4.3 DAMAGE CONTROL РЕСУСЦИТАЦИЯ ПРИ ТЕЖКА ТРАВМА
– СИСТЕМЕН ОБЗОР
Г. Попиванов1, С. Чипева2, М. Табаков3, Х. Петров1, К. Кьосев4, И. Инков5, Р. Рибаров6, В.
Мутафчийски1
1
Клиника „Ендоскопска, ендокринна хирургия и Колопроктология“, ВМА-София
2
Катедра по Статистика, УНСС, София
3
Клиника по хиругия, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, София
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Клиника „Коремна хирургия“, ВМА-София
5
Клиника „Гръдна хирургия“, ВМА-София
6
Факултет по Обществено здраве, МУ-София

Въведение
„Травматична―коагулопатия е директен резултат от травмата и се характеризира с
хиперфибринолиза. Среща се при 25% от случаите и е свързана със значителна смъртност.
Damage control ресусцитацията е концептуално нов подход, включващ допустима хипотензия,
ограничена кристалоидна ресусцитация и масивна трансфузия на кръвни компоненти
(еритроцитен концентрат, плазма и тромбоцити). В научните среди все още липсва консенсус
за оптималното им съотношение.
Материал и методи
За тази цел проведохме системен обзор на англоезичните публикации чрез разширено
търсене с ключови думи в Pubmed за периода 2005-2016 г. Като включващи критерии бяха
определени 1) пациенти с масивна хемотрансфузия, 2) сравнителен анализ на различни
съотношения на кръвните продукти, 3) оценка на ефективността чрез смъртността. Бяха
намерени 1403 публикации, от които 21 са включени в анализа.
Резултати
Общо 19 проучвания третират съотношението плазма:еритроцитен концентрат и/или
тромбоцити, от които 16 ретроспективни (n = 5227), 2 проспективни кохортни (n = 1 509) и 1
рандомизирано проучване (n = 680) с общо 7 416 пациенти. Допълнително бяха включени и
две проучвания оценяващи ролята само на тромбоцитите с 641 пациента.
Обсъждане
Повечето публикувани проучвания намират намаление на смъртността при по-високо
съотношение плазма:еритроцитен концентрат при липса на повишен риск за развитието на
респираторен дистрес синдром и полиорганна недостатъчност. Трансексаминовата киселина
води до подобрена преживяемост при доказана фибринолиза, но ако се приложи в първите три
часа след травмата. Няма убедителни доказателства за ползата от рекомбинантен фактор VIIa
и протромбиновия комплекс. Мониторирането на хемостатината ресусцитация с
тромбеластография е свързано с понижена смъртност и обем на преливаните кръвни
продукти. Damage control ресусцитацията води до подобрена преживяемост при тежките
травми в сравнение с конвенционалния подход.
Заключение
Към момента липсват достатъчно проучвания с висока доказателствена стойност.
Изглежда по-високото съотношение плазма:ЕК е свързано с подобрена преживяемост с
оптимални стойности между 1:1 и 1:3. Към момента липсват убедителни доказателства за
ползата от pекомбинантен фактор VIIa и prothrombin complex. Трансексаминовата киселина
има полезен ефект при доказана фибринолиза и ако се приложи в рамките на първия час след
травмата. ТЕГ-насочената хемостатична ресусцитация е свързана с по-добра преживяемост в
сравнение със стандартните коагулационни тестове.
Ключови думи: тежка травма, ексангвиниращо кървене, масивна хемотрансфузия,
хемостатична ресусцитация, рекомбинантен фактор VIIa, тромбеластограма.
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DAMAGE CONTROL RESUSCITATION IN SEVERE TRAUMA – A
SYSTEMATIC REVIEW
G. Popivanov1, S. Chipeva2, M. Tabakov3, H. Petrov1, K. Kjossev4, I. Inkov5, R. Ribarov6, V.
Mutafchyiski1
1

Clinic of Endoscopic, endocrine surgery and Coloproctology, MMA-Sofia

2

Department of Statistics and Econometry, University for National and World Economy, Sofia
3

Surgical clinic, UMHAT ―
Sv. Ivan Rislki‖, Sofia
4

Clinic of Abdominal surgery, MMA-Sofia
5

Clinic of Thoracic surgery, MMA-Sofia

6

Faculty of Public Health, Medical University, Sofia

Abstract
Introduction
The primary traumatic coagulopathy is characterized by activated protein C and
hyperfibrinolysis. It occurs in 25% of the case with severe trauma leading to considerable mortality.
Damage control resuscitation is a new approach designed to address this issue. However, yet there
has been no consensus about the optimal ratio.
Material and methods
A systematic review of the available studies found in PUBMED for the period 2005-2016
was performed. As inclusion criteria were used cases with massive transfusion and comparative
studies on different ratios reporting mortality as a primary outcome. Totally 1403 articles were
found, 21 of which were included in the analysis.
Results
Of 19 studies, 16 were retrospective (n = 5227), 2 were prospective (n = 1 509) and 1
randomized trial (n = 680) with overall 7 416 patients. Two more studies with 641 cases reporting on
effect of platelets transfusion were included.
Discussion
Most publications reported reduction of mortality in higher plasma: red blood cells ratios
even after being controlled for survival bias. Higher plasma:platelets ratios were also associated with
better prognosis. Additionally, some authors showed shortened ICU and hospital stay and reduced
resuscitation volumes. Transexamic acid is associated with improved survival when administered in
the first three hours after trauma. There is no convincing evidence for the beneficial role of
recombinant factor VIIa and prothrombin complex concentrate. Tromelastography-guided
resuscitation is associated with lower mortality and amounts of blood products.
Conclusion
Currently, an evidence-based consensus is still lacking. A possible selection bias also could
not be excluded. Higher plasma:red blood cells ratio seems to be associated with improved survival.
There has not been conclusive evidence for the beneficial effect of recombinant factor VIIa and
prothrombin complex concentrate. Tranexamic acid improves the outcome in the cases with proven
hyperfibrinolysis and when applied within the first hour after trauma. Thromelastography-directed
resuscitation seems to be associated with better outcome than conventional tests along with reduced
requirements for blood products.
Key words: damage control resuscitation, severe trauma, massive transfusion protocol, plasma/red
blood cells/platelets ratio, transexamic acid, recombinant factor VIIa, thrombelastography.
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4.4 ДИАФРАГМАЛНИ ХЕРНИИ В УСЛОВИЯТА НА СПЕШНОСТ:
ДИАГНОСТИКА, ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ, РЕЗУЛТАТИ
И. Сечанов, Д. Д. Зия, С. Ковачев, Х. Адем, В. Георгиев, М. Радионов
КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ - УМБАЛ „СВЕТА АННА” СОФИЯ
РЕЗЮМЕ:
Диафрагмалните хернии не са често срещани, но се наблюдава тенденция за
нарастване на честотата им свързана с промените в бита и храненето. Пак в тази връзка
зачестяват и усложнения на тази патология, като волвулус и инкарцерация на стомаха и
други органи. По правило усложненията са животозастрашаващи с остри нарушения във
виталните показатели и прогресиращи такива във хомеостазата. В тези случаи е
необходимо бързо диагностично уточняване и провеждане на адекватно лечение, което в
условията на спешност, при бедни анамнеза и находка от клиничния статус е значително
затруднено. Разгледахме ретроспективно оперираните по спешност през последните 5г. в
клиниката усложнени диафрагмални хернии при общо 8 пациенти. Анализирахме данните от
клиничните прегледи, образните и лабораторни изследвания, интраоперативната находка и
вида оперативна интервенция. Отчетохме регистрираните ранните и късни следоперативни
усложнения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: При тези случаи диагностиката е значително затруднена и е
наложително арбитриращо СТ изследване по спешност. Лапароскопията е съвременният
метод за екзактно верифициране на диагнозата и подход за минимално-инвазивна
интервенция при тези спешни състояния, като тя винаги може да премине при
необходимост в конверсия към отворена хирургия. Хирургическата тактика следва да е
както при всяка друга инкарцерирана херния или волвулус (странгулация) на кух орган:
хирургическа интервенция трябва да се извършва в най-кратки срокове след появата на
симптомите.
УВОД
Диафрагмалните хернии не са често срещано заболяване, но се наблюдава тенденция
за нарастване на тяхната честота. Докато честотата на вродените диафрагмални хернии
(Morgagni, Bochdalek) се запазва константна, тази на хиаталните, травматичните и ятрогенни
диафрагмални хернии се увеличава поради промените в бита, начина на живот и хранене,
нарастващия травматизъм и честота на хирургични интервенции(1,2). В резултат зачестяват
усложненията на тази патология, като инкарцерация на стомаха и/или други органи и
волвулус на стомаха, които по правило са животозастрашаващи, протичат с остри нарушения
във виталните показатели и прогресиращи такива в хомеостазата. В тези случаи е необходимо
бързо диагностично уточняване и провеждане на адекватно хирургично лечение, което в
условията на спешност, при бедни анамнеза и находка от клиничния статус е значително
затруднено(3).
МАТЕРИАЛ И МЕТОД
Поставихме за цел на това проучване ретроспективният анализ на оперираните по
спешност в клиниката през последните 5г. (м. Май 2013г. – м. Май 2018 г.) общо 8 пациенти с
усложнени диафрагмални хернии. Отчетохме регистрираните ранни и късни следоперативни
усложнения. Анализът на пациентите по пол и възраст е представен в таблица 1.

Таблица 1. АНАЛИЗ НА ДЕМОГРАФСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ГРУПАТА
ПАЦИЕНТИ

Пол/Възраст

≥ 20 г.

21-30 г. 31-40 г. 41-50 г. 51-60 г. 61-70 г.

Общо

Мъже

1

0

1

2

0

1

5

Жени

0

1

0

1

1

0

3
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Общо

1

1

1

3

1

1

8

Петима от оперираните бяха от мъжки пол и 3 от женски (мъже:жени = 1.66) при
средна възраст – 51 г. (28 - 76г.) Анализирахме данните от клиничните прегледи, образните и
лабораторни изследвания, интраоперативната находка и вида оперативна интервенция. При 3
пациенти анамнестично имаше данни за травма непосредтвено преди хоспитализацията, при 1
в рамките на предходния месец, а при 2 следоперативно при подробен разпит се установи
наличие на травма в далечното минало. От направените лабораторни изследвания при 5
пациенти се отчете по-нисък от нормалните стойности Hb, при всички 8 повишени стойности
на Leuco, при 7 ускорено СУЕ и повишен С-реактивен протеин. При всички пациенти бе
проведена УЗД и рентгенография на гръден кош и корем. При 4 от Рьо-графиите се видя газов
мехур или хидроаерични нива в гръдния кош и намалена белодробна просветляемост. При 6
пациенти бе проведен КАТ с 100% верификация на диагнозата, а при 1 мулти-позиционно
контрастно рентгеново изследване с бариева каша.
РЕЗУЛТАТИ
Всички пациенти са приети в клиниката по спешност с данни за остър хирургичен
корем, като е проведено оперативно лечение между 3-тия и 48-мия час след
хоспитализацията. Според данните от оперативните протоколи локализацията на хернията и
инкарцерираният орган са представени на таблица 2.

Таблица 2. ВИДОВЕ ДИАФРАГМАЛНИ ХЕРНИИ И ИНКАРЦЕРИРАН ОРГАН
Локализация
на хернията
Инкарцериран

Ляв купол На 2сm вдясно В триъгълВ хиатус
на диафрагот дясното
ника на Общо
езофагеус
мата
хиатално краче Morgagni

орган
Стомах

3

2

0

0

5

Стомах + колон

0

1

0

0

1

Колон транзверзум

0

0

0

1

1

Тънко черво

0

0

1

0

1

3

3

1

1

8

ОБЩО

Оперативните интервенции са се състояли в инцизия на херниалния пръстен,
мобилизация на инкарцерата в коремната кухина и пластика на диафрагмалния херниален
дефект. В 5 случая тя е била извършена с протезна мрежа. В два случая на аксиална хиатална
херния е извършена крурорафия по Harrington и фундопликация по Nissen. В два случая е
извършена частична резекция на инкарцериран орган, поради парциална некроза на
тънкочревна бримка и колон трансверзум. В останалите случаи след дезинкарцерацията
органите са възстановили виталитет и не се е наложила резекция. При всички интервенции
освен коремната кухина респективно на топиката са дренирани лявата или дясната гръдна
клетка или медиастинума. Четири от операциите са започнали лапароскопски, като само при
една се е наложила конверсия, поради необходимост от резекция на колон. Отчетеното
оперативно време е било 75 - 155min. (ср. 138min.). Отчетени са 2 ранни следоперативни
усложнения. В един случай на отворена хирургия с резекция на кух орган супурация на
оперативната рана, която е третирана консервативно. Един случай на миграция в
медиастинума на целия фундопликат при аксиална херния, в който на 3-тия следоперативен
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ден се е наложило извършване на реоперация и протезиране на хиатус езофагеус.
Следоперативния престой е бил от 6 до 18 дни (ср. 9.2 дни). Пациентите са вертикализирани и
раздвижвани 24-48 часа след интервенцията. При пациентите е започвано сондово хранене
през НГС на 48-72 час и на следващия ден НГС е отстранявана. При всички пациенти е
провеждана следоперативна профилактика с PPI. Леталитетът в групата е 0%. При 6 месечно
проследяване на 6 от пациентите с контролни прегледи, ФГС и мултипозиционно контрастно
рентгеново изследване не сме отчели данни за рецидиви и други късни следоперативни
усложнения. Останалите 2-ма пациенти не са проследени поради неявяване на контролни
прегледи.
ДИСКУСИЯ
Руптура на диафрагмата с хернииране на абдоминален орган е описано за пръв път
през 1541г. от Sennertus. Вродените диафрагмални хернии обикновено се диагностицират в
пренаталния или неонаталния период в парастерналния отвор на Morgagni (1769г.) или заднолатерално вляво на на Bochdalek (1848г.). При възрастни изключително рядко се
диагностицира ретростернална херния на Larey през отвора на Morgagni(4). Смята се, че посттравматичните хернии на диафрагмата се формират в тези вродени потенциално слаби места,
при разкъсване на анатомичен отвор (хиатус езофагеус) или поради разкъсване на центрум
тендинеум (апоневротичния купол), в резултат на рязко повишаване на градиента на плевроперитонеалното налягане. Пост-травматични диафрагмални хернии се формират също в
резултат от проникващи (10-19%), ятрогенни и слепи (5%) наранявания. Поради
физиологично по-високото интраабдоминално налягане формираните хернии водят до
навлизане на коремни органи в плевралната кухина, което може да доведе до инкарцерация
или странгулация с фатални последици. През 1974 г. Grimes класифицира руптурите на
диафрагмата в 3 стадия: остри - диагностицират се по време на травмата; забавени – изявяват
се след определен интервал от време след травмата; хронични – проявяващи се със симптоми
на инкарцерация, поради навлизане на коремни органи в торакса, дълго време след налична
травма(4,5,6,7).
При преглед на литературата се установяна, че формирането на вродени
диафрагмални хернии в 80% от случаите е от лявата страна, но също така 88-95% от
разкъсванията на диафрагмата настъпват в левия диафрагмален купол, особено тези след тъпо
непроникващо нараняване. Формираният херниален дефект там обикновено е голям и заема
>80% от лявата постеролатерална диафрагма. Дясната част на диафрагмата е по-здрава и
остава интактна сравнение с лявата поради големия размер на черния дроб, който има
протективен ефект(4,8,9). Рразкъсванията от тази страна са много редки, по-трудно се
диагностицират и са свързани с по-висок морбидитет и смъртност. В нашата серия от 8
пациенти, само при 1 (12.5%) диафрагмалната херния е била вдясно, като в нея е имало
инкарцерирана, некротично променена тънкочревна бримка и се е наложила резекция.
Обикновено симптомите при инкарцерация настъпват внезапно и прогресират, но не
са характерни и зависят до голяма степен от инкарцерираният орган и местоположението на
хернията. Водещ симптом е болката в горен коремен етаж, в лявата гръдна половина и зад
стернума, поради факта че инкарцерираният орган е в гръдната клетка, напомня болка при
остри сърдечно-съдови заболявания. Други чести оплаквания са гаденето и многократното
повръщане, невъзможността за прием на храна и течности и други симптоми на висок илеус.
При много болни се наблюдава и респираторен дистрес синдром, свързан със задух, кашлица,
плеврални изливи, пневмоторакс, пневмомедиастинум, плеврален емпием или медиастинит
при перфорация на инкарцериран кух коремен орган(10). Класическата триада на Borchardt –
силна епигастрална болка, непродуктивни позиви за повръщане и невъзможност за
преминаване на назо-гастрична сонда, се дължи на пълна стомашна обструкция при
инкарцерирали параезофагиални (тип II) хиатални хернии(5).
Разнообразните и неспецифични симптоми създават диференциално-диагностични
затруднения, особено в условията на спешност. От голяма важност е снемането на коректна
анамнеза и насоченото търсене на инцидент с гръдна и/или коремна травма, с рязко
повишаване на интраабдоминалното налягане в резултат на упорита кашлица или повръщане.
Анамнезата трябва също да търси предходни симптоми на диафрагмална херния, като болка,
парене зад гръдната кост, киселини, чести оригвания и чувство за ситост. При наличие на
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стара диафрагмална херния, особено хиатална, нивата на Хб обикновено са по-ниски, поради
окултни кръвоизливи, а при съмнение за инкарцерация маркерите на възпаление са повишени,
както наблюдавахме и в нашата серия. При аускултация обикновено липсва дишане в лявата
или дясната белодробна основа, а може да се долови и перисталтика. При УЗД изследване
рядко се установяват находки, а и то е много зависимо от компетентността на изследващия.
Рентгеновите изследвания на гръдния кош са особено полезни за установяване на херниирани
коремни органи в торакса. Най-честата находка е засенчване на съответния хемиторакс, с
медиастинална транспозиция към контралатералната страна, следи за наличие на хидроаерични нива в гръдния кош, както и за позицията на назогастралната сонда, които са важен
показател за правилна диагноза. Контрастно усиленото с бариева каша мулти-позиционно
(вкл. в Тренделенбург) рентгеново изследване е високо информативно, но трудно приложимо
при упорити позиви за гадене и повръщане и като че ли по-често се използа за следоперативен
контрол. ФГС няма място в диагностиката на диафрагмалните хернии особено в условията на
спешност, тъй като тя е високо информативна само при аксиални хиатални хернии, а при
предполагаема инкарцерация е противопоказана, поради рикс от перфорация на заклещения
орган.
Компютърната томография може да се разглежда като златен стандарт за диагностика,
която предлага уникалната възможност да се оцени наличието, размера и местоположението
на диафрагмалния дефект, както и херниалното съдържимо. КАТ показва висока
чувствителност и специфичност (82% и 95%) като е бърз и достъпен диагностичен метод във
високо специализираните спешни центрове. При 6 от нашите случаи сме провели КАТ
предоперативно със 100% потвърждаване на диагнозата. Магнитно-резонансното изследване
също е полезно и информативно, но обикновено не се прилага при спешни случаи(11,12).
Лечението на всички видове диафрагмални хернии е само оперативно. При
усложнените и спешни такива операцията трябва да се проведе във възможно най-кратък срок
след поставянето на диагнозата. При наличие на инкарцерация всяко забавяне може да доведе
до некроза и перфорация на кух орган с последващи усложнения и наложителна резекция на
органа,. Необходимостта от резекция увеличава оперативното време и оперативната травма и
носи висок риск от усложнения, морбидите и смъртност(13).
Операциите се извършват най-често с отворен или лапароскопски коремен достъп, но
в литературата са описани и такива с торакотомия или торакоскопия. В нашата серия
оперативния подход при 4-ма болни е бил с горно-срединна лапаротомия, а при други 4-ма
лапароскопски. Независимо от достъпа оперативната интервенция включва абдоминална
репозиция на херниираните органи, ексцизия на херниалния сак (ако съществува такъв) и
първично затваряне на диафрагмалния дефект. В 5 от нашите случаи сме използвали протезна
мрежа, което дава по-добри резултати по отношение риска от рецидив, както и възможност за
осъществяване на tension free пластика при наличие на големи дефекти. Полипропиленовите
мрежи не се препоръчват поради риск от адхезии, стеноза на анатомичните диафрагмални
отвърстия (хиатус езофагеус) и фистулизиране(5,14).
С натрупването на опит, технически умения и развитие на медицинските технологии
все по-често операциите по спешност при диафрагмални хернии се осъществяват с
минимално-инвазивни техники. Лапароскопията предлага чудесна възможност както за
диагностика, така и за оперативно лечение, особено при липса на некроза и перфорация на
инкарцерирания орган. Чрез нея с точност може да се прецени характера, големината и
топиката на диафрагмалната херния, както и вида и състоянието на херниалното
съдържимо(5,13,15). Все повече автори акцентират върху предимствата на лапароскопските
операции за пациентите, дори в условията на спешност: по-краткото оперативно време, помалко на брой усложнения, по-кратък възстановителен период, по-бързо възръщане към
нормален начин на живот, по-малка нужда от аналгетици следоперативно, по-добър
козметичен ефект(5,16). В нашата серия при 4-ма пациенти (50% от случаите) сме започнали
операцията лапароскопски, като при трима от тях тя е завършила така. Нашето мнение е, че
операциите трябва да започват с лапароскопски оглед, а при достатъчно опит на оперативния
екип и материална осигуреност (апаратура, инструментариум и консумативи) много голяма
част от случаите могат да се извършват минимално-инвазивно.
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ИЗВОДИ
1. Инкарцерираните диафрагмални хернии не са казуистика в днешно време и при неясни
спешни състояния, свързани с болки в горен коремен етаж и гърдите, повръщане и др.
трябва да се мисли в диференциално диагностичен план и да се търси активно такава
патология. Внимателно снетата анамнеза за рязко повишаване на интраабдоминалното
налягане, вследствие травма, повръщане, кашлица трябва да постави хипотеза за
диафрагмална херния с усложнение.
2. Важно е да се използва пълен набор от лабораторни и образни изследвания и то в спешен
порядък, като КАТ е златен стандарт за приемане или отхвърляне на тази диагноза.
3. Оперативното лечение трябва да се проведе в спешен порядък, тъй като забавянето води
до органна некроза с последващи резекции и усложнения. При навременна диагноза
отчетените оперативните резултати са отлични.
4. Лапароскопията е метод на избор при неясна диагноза, който може да прерасне в сигурен
терапевтичен метод с отличен успех и всички известни предимства за пациента.
5. За провеждане лапароскопско лечение голямо значение има умението на екипа в
лапароскопската хирургия, както и наличието на необходимата апаратура и
инструментариум. Такова би следвало да се извършва във високо специализирани спешни
центрове с достатъчно опит в плановата и спешна минимално-инвазивна хирургия в
областта на езофаго-гастралния ъгъл и диафрагмата.
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4.5 ПРОБЛЕМИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА КРЪВОТЕЧЕНИЯ ОТ ГИТ
ПРИ ПАЦИЕНТИ ЛЕКУВАНИ С АНТИКОАГУЛАНТИ
Съботинов Ц., Стойков Д., Декова И., Маринова П., Атмажов И., Янчев М., Райчева Ц.,
Тончев П.
Катедра „Хирургически болести'', Медицински Университет – Плевен

Въведение: Кръвотеченията от ГИТ остават едни от най-честите и тежки усложнения на
заболяванията на храносмилателната система. През последните години с внедряването на
нови методи за разпознаване на източника и локализацията на кървенето, като ендоскопските,
радионуклеидните и ангиографските методи по-бързо се оказва помощ на болните и се
доказаха заболявания, източникът на кръвотечение при които по-рано оставаше неустановен.
Наред с това се наблюдава увеличение на честотата на пациенти с кървене от ГИТ с
подлежащо сърдечно-съдово заболяване, налагащо антикоагулантна терапия. Такива болни
подлежат предимно на медикаментозно лечение както и на инструментален и лабораторен
скрининг в дългосрочен план.
Цел: Целта е да се установи честотата, вида на кръвотеченията от стомашно-чревния тракт,
принципите на консервативно лечение и случаите довели до оперативна интервенция в Първа
хирургична клиника на УМБАЛ ‖Д-р Георги Странски‖ – Плевен за 5 годишен интервал.
Материални методи: Направено е ретроспективно проучване обхващащо пет годишен
период – 2013-2017г. на пациенти с кръвотечения от ГИТ, лекувани в Първа хирургична
клиника на УМБАЛ ‖Д-р Георги Странски‖ – Плевен.
Наблюдаваните случаи за този период са разпределени в две основни групи: пациенти с
подлежаща антикоагулантна и антиагрегантна терапия и пациенти без такава.
Всички пациенти са разпределени според следните критерии: пол, възраст, източник на
кървене, лабораторни стойности на протромбиново време, INR и хемоглобина, лечение,
усложнения и изход от заболяването.
Резултати: В клиниката за този период по спешни индикации са хоспитализирани 843
пациенти по повод кръвотечения от ГИТ. От тях 319 (38%) са приемали антикоагуланти и
антиагреганти.
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На проследените пациенти стойности на протромбиново време са били под 40%, а на INR над
1,5. Втората група болни, 524, са пациенти с нормални при постъпването коагулационни
показатели.
Съотношението мъже-жени съставя 3:1.
Средна възраст на болните 65-70г. Най-младият пациент е на 19г. с хеморагичен гастрит след
прием на Аспирин.
На всички болни е извършена ФГС и/или ендоскопска хемостаза.
При болните АК и АА, най-често е наблюдавано дифузно кървене от лигавицата на ГИТ без
точно да се определи източника.
Като при пациентите от втората група най-честа причина за кървене е язва на
дванадесетопръстника и стомаха, следвано от ерозии и езофагит.
И в двете групи болнти след ФГС е започнато консервативно лечение с инхибитори на
протонна помпа, а при болни приемащи АК и АА – Вит К и ПЗП.
Кръвопреливане е правено при стойности на хемоглобин под 70 г/л, като при пациенти с
нарушена коагулация е било необходимо двойно повече преливане на кръв и кръвни
продукти.
На 3% пациенти от първа група е асъществена оперативна намеса след рецидив след
ендоскопска хемостаза.
При болни от втората група лечението е предимно консервативно с ИПП, кръв, ПЗП и
лекарства коригиращи нарушения в коагулационния статус.
Въпреки напредъка в диагностицирането и лечението на кървенето от ГИТ, то остава
сериозен проблем. Лечението на този тип заболявания се нуждае от комплексен подход и
проследяване в динамика. Във всеки един момент от лечението може да се прояви активно
неовладяващо се кървене налагащо оперативно лечение в спешен порядък от
неспециализиран екип. Познаването на хирургичните усложнения и терапевтичното
поведение дават шанс за адекватност и професионализъм при лечението на тези болни
Зключение: В заключение ще отбележим, че прави впечатление нарастване на броя на
пациентите с кървене от ГИТ приемащи АК и АА, което е свързано с честите придружаващи
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СС заболявания при пациенти след 55г. възраст. Наблюдава се намаляване на оперативните
интервенции с цел оперативна хемостаза, което се асоциира с подобрените възможности на
едноскопската хемостаза и патогенетичното лечение. Това всичко повишава изискванията
пред екипите от ГК и оперативното лечение остава резервен изход при неповлияващ се
кръвоизлив.
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4.6 ЕНТЕРОАТМОСФЕРНИ ФИСТУЛИ – ОТМЪЩЕНИЕТО НА
ОТВОРЕНИЯ КОРЕМ

Г. Попиванов1, Х. Петров1, К. Кьосев2, П. Иванов1, Г. Коташев1, Г. Григоров1, Д. Пенчев1, И.
Инков3, С. Чипева4, Д. Стефанов5, Р. Рибаров6, В. Мутафчийски3
1
Клиника „Ендоскопска, ендокринна хирургия и Колопроктология“, ВМА-София
2
Клиника „Коремна хирургия“, ВМА-София
3
Клиника „Гръдна хирургия“, ВМА-София
4
Катедра по Статистика и Иконометрия, УНСС, София
5
Клиника „Коремна хирургия“, ВМА-София
6
Факултет по Обществено здраве, МУ-София
Въведение
Ентероатмосферните фистули представляват най-тежкото усложнение на отворения
корем като все още не съществува оптимален метод за тяхното лечение. От друга страна, все
още продължават споровете за възможната етиологична роля на негативното налягане за
тяхното възникване. Представяме системен обзор на честотата на ентероатмосферните
фистули при отворен корем и серия от случи с различните техники за лечение.
Материал и методи
Извършен е системен обзор базиран на търсене по ключови думи в PUBMED без
ограничения във времевия период. Представя се серия от 7 случая лекувани в периода 20072016 г. във ВМА-София.
Резултати
В системния обзор са включени 99 проучвания и 5 842 пациенти, при които са
използвани различни техники за временно затваряне на корема. Честотата на фистулите
варира между 1% и 22% и е най-висока при техниките с използване на платна. Честотата на
фистулите в представената серия е 8.3% (7/84). Първично затваряне на корема не е постигнато
в нито един случай. Затваряне на фистулите е постигнато в два (27%). В сравнение с
неусложнените случаи те са свързани със значително удължен реанимационен и болничен
престой и смъртност, съответно – 32 срещу 9 дни, 49 срещу 16 дни и 29% срещу 43%.
Обсъждане
Ентероатмосферните фистули са най-тежкото усложнение на отворения корем като
все още не съществува оптимален метод за тяхното лечение. Най-добрият метод е резекцията
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на носещия чревен сегмент и анастомоза, но обикновено това е невъзможно. Основният
принцип на лечението е изолирането на фистулата от останалата част на корема. Въпреки
множеството описани техники, нито една от тях не е безспорна. Те са свързани със
значително удължени реанимационен и болничен престой, болнични разходи и смъртност и
са предиктор за неуспех за първично затваряне на корема. Липсват убедителни литературни
данни за етиологичната роля на негативното налягане. Категорични рискови фактори са
голяма продължителност на отворения корем, дифузен перитонит, сепсис, чести реексплорации, сраствания между коремната стена и червата, поставяне на платна върху
червата.
Заключение
Ентероатмосферните фистули са свързани със значително удължени реанимационен и
болничен престой, болнични разходи и смъртност и са предиктор за неуспех за първично
затваряне на корема. Литературните данни не подкрепят етиологичната роля на негативното
налягане за тяхното възникване.
Ключови думи: ентероатмосферни фистули, отворен корем, негативно налягане.
Забележка: Трудът е публикуван в пълен текст в Scripta Scientifica Medica 2015;47(2):15-22.

ENTEROATMOSPHERIC FISTULAS – THE NEMESIS OF OPEN ABDOMEN
G. Popivanov1, H. Petrov H1, К. Kjossev2, P. Ivanov1, G. Kotashev1, G. Grigorov1, I. Inkov3, D.
Penchev1, S. Chipeva4, D. Stefanov5, R. Ribarov6, V. Mutafchyiski1
1

Clinic of Endoscopic, endocrine surgery and Coloproctology, MMA-Sofia
2

Clinic of Abdominal surgery, MMA-Sofia
3

Clinic of Thoracic surgery, MMA-Sofia

4

Department of Statistics and Econometry, University for National and World Economy, Sofia
5

Clinic of Abdominal surgery, MMA-Sofia

6

Faculty of Public Health, Medical University, Sofia

Abstract
Introduction
Enteroatmospheric fistulas represent the most severe complication of the open abdomen. As
of today there is no effective method for their treatment. On other hand, there is still ongoing debate
about the possible causative role of negative pressure.
Material and methods
We performed a systematic review based on PUBMED without time limitation and present a
series of 7 cases treated in MMA-Sofia during 2007-2016.
Results
A total 99 studies with 5 842 patients were included in the systematic review. The rate of
enteroatmospheric fistulas vary between 1% and 22% and is highest in techniques using mesh for
temporary abdominal closure. The rate in the present series is 8.3% (7/84). There was no primary
fascial closure. Fistula closure was achieved in 2 cases (27%). In comparison to the uncomplicated
cases, fistulas were associated with significantly prolonged ICU and hospital stay – 32 vs. 9 days and
49 vs. 16 days, and higher mortality – 43% vs. 29%.
Discussion
Enteroatmospheric fistulas are the most dangerous complication of the open abdomen. The
main principle of treatment is the fistula isolation. There are several techniques described in the
literature – simple negative pressure, nipple VAC, ring silo, floating stoma, primary suture, use of
different kinds of glue, use of Foley catether, et cet. However, none of them was proved beneficial.
The best treatment is resection and anastomosis but it is usually impossible. The literature data do
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not support the causative role of negative pressure, but proven risk factors are prolongation of open
abdomen, diffuse peritonitis, sepsis, frequent re-explorations, mesh on bowels, adhesions between
abdominal wall and bowels.
Conclusion
Enteroatmospheric fistulas are associated with significantly prolonged ICU and hospital stay,
costs and mortality in comparison to the uncomplicated cases. They are predictor for failure of
primary fascial closure. Currently there are no convincing evidence which is the best treatment
modality.
Key words: enteroatmospheric fistulas, open abdomen, temporary abdominal closure, negative
pressure wound therapy.
Disclosure: The work was published in full text in Scripta Scientifica Medica 2015;47(2):15-22.

4.7 СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ ПРИ ГАСТРО-ИНТЕСТИНАЛНИ
СТРОМАЛНИ ТУМОРИ (ГИСТ): ДИАГНОСТИКА И
ТЕРАПЕВТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ
М. Радионов, Я. Зиновиева, И. Сечанов, Д. Д. Зия, С. Ковачев, М. Манчев
КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ - УМБАЛ „СВЕТА АННА” СОФИЯ

РЕЗЮМЕ: Гастро-интестиналните стромални тумори (ГИСТ) са редки и заемат едва 1% от
туморите на гастро-интестиналния тракт. Обикновено ГИСТ се установява като случайна
находка при образно изследване или операция по друг повод. Тези тумори по правило имат
ендофитен растеж, но когато безсимптомно достигнат определена големина могат да
предизвикат животозастрашаващи състояния - масивна хематохезия, чревна обструкция или
перфорация с интраперитонеално кървене. Прегледахме ретроспективно случаите с ГИСТ,
които са оперирани по спешност в клиниката през последните 10г. – общо 11 пациенти.
Анализирахме проведената предоперативна диагностика, интраоперативната находка и вида
оперативна интервенция, ранните и късни следоперативни усложнения.
Заключение: В зависимост от локализацията ГИСТ често протича безсимптомно, като
диагностиката е трудна, въпреки съвременните възможности на образната диагностика и
ендоскопските методи. При настъпило хеморагично усложнение или чревна непроходимост, в
условията на спешност не рядко се налага хирургът да предприема оперативна интервенция
без точна предоперативна диагноза. В тази ситуация от съществено значение е адекватното
интраоперативно определяне на вида и обема на интервенцията в съответствие с
общоприетите в хирургията онкологични принципи.
Ключови думи: ГИСТ; илеус; хемоперитонеум; GIST; bowel obstruction;
ВЪВЕДЕНИЕ:
Гастроинтестиналните стромални тумори (ГИСТ) са редки, до 1% от малигнените
заболявания на ГИТ, но са най-честите мезенхимни тумори на същия (80%). Произхождат от
интестиналните клетки на Cajal в плексус миентерикус.
ГИСТ имат различни клинични прояви в зависимост от размера и локализацията им.
Малките по размери тумори най-често са случайна находка при ендоскопски и образни
изследвания, или при оперативни интервенции по друг повод. Клиничните прояви могат да
бъдат: кървене от ГИТ, болков синдром, горен и/или долен диспептичен и други
неспецифични симптоми. Диагностиката е трудна. Клиничната презентация обикновенно е
спешна - най-често кървене от ГИТ или екстралуменна хеморагия, интра- или
екстраперитонеално, по-рядко картина на пълна чревна обструкция, перфорация и перитонит.
МАТЕРИАЛ И МЕТОД:
Направихме нерандомизиран, ретроспективен анализ на пациентите с ГИСТ, които са
оперирани по спешност в Клиниката по Хирургия на УМБАЛ „Света Анна‖ София за 10
годишен период (2008-2017г.). Общият брой болни е 11, като от тях седем са мъже и четири
жени. Възрастта варира от 25 до 80г. (ср. 54г.).
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Шест операции са извършени по повод кървене от ГИТ (стомах-3; тънко черво-2 и
колон-1), други три по повод интра- и ретро- перитонеални хеморагии (стомах-1; дуоденум–1
и мезентериум-1), а останалите 2 по повод тънкочревна обструкция.
Клиничната симптоматика при пациентите не е била специфична. Лабораторната
находка също не е била характерна. Образните диагностични методи са били от полза за
верифициране на спешното състояние, но не са установили екзактно причината за него.
Ехография е извършена при всички пациенти, като при двама са установени данни за
хемоперитонеум, при двама данни за обемен процес на стомах и при един косвени данни за
илеус. Ендоскопско изследване е проведено при шестимата пациенти с кървене от ГИТ, като
при 4-ма от тях (стомах и колон) е поставена диагноза бластомен процес и при двама е
обсервиран ГИСТ. СТ изследване е проведено при 8 пациенти, като при 6 от тях (4 с
локализация тънко черво, един с дуоденум и един със стомах) е обсъждана хипотеза за ГИСТ.
РЕЗУЛТАТИ:
Пациентите са оперирани в спешен порядък в интервал 1-22 часа след представянето
им в спешния портал на болницата. В девет случая е проведена радикална оперативна
интервенция: гастректомия 1; субтотална резекция на стомах – 2; лява хемипанкреатектомия –
1; резекция на тънко черво -3; блокова резекция на тънко черво, мезентериум, оментум и
далак – 1; дясна хемиколектомия – 1. В другите два случая е извършена палиативна R1
резекция на стомах и на блокова такава на мезентериум с тънки черва. Интраоперативни
усложнения няма отчетени. Анализът на случаите по отношение органната локализация и
големината на тумора е представен в таблица Таблица 1.

Таблица 1. ЛОКАЛИЗАЦИЯ И РАЗМЕР НА ГИСТ

РАЗМЕР
ОРГАН
СТОМАХ
ДУОДЕНУМ
ТЪНКО ЧЕРВО
ДЕБЕЛО ЧЕРВО
МЕЗЕНТЕРИУМ

ОБЩО

< 5cm

5-10cm

>10cm

ОБЩО

1
3
4

2
1
1
1
5

1
1
2

4
1
4
1
1
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Всички пациенти следоперативно са имали реанимационен етап на лечение с
мониториране на органна функция и субституция с биологични и електролитни разтвори
съответно на регистрираните от лабораторните изследвания отклонения. При всички е
провеждана антибиотична терапия, антиулкусна и антитромботична постоперативна
профилактика. Анализирахме постоперативните (ранни и късни) усложнения. При един
пациент са отчетени ранни следоперативни кардио-пулмонални усложнения, които са
овладяни терапевтично. При един пациент е отчетена ДВТ. При трима пациенти (27%) са
отчетени следоперативни сероми на оперативната рана, а при други 2-ма (18%) супурация.
Раневите усложнения са третирани с локални антисептични средства и превръзки. Отчетеният
общ постоперативен моррбидитет е 63%, а реанимационния престой варира от 4 до 16 дни (ср.
6,6 дни). Пациентите са вертикализирани и раздвижвани на 2-ри – 5-ти (ср. 2,3) и са
възстановявали пасаж на ГИТ ср. на 4,3 (3-6-ти) следоперативен ден. Отчетения леталитет е 0.
Дехоспитализирани са на 11-23-ти (ср. 15,4) ден след операцията. Окончателна диагноза е
поставена след хистологична верификация и имунохистохимично изследване на c-KIT. След
представяне на онкологична комисия са насочвани за адювантна таргетна терапия с ТКИ.
ДИСКУСИЯ:
Според литературните източници ГИСТ могат да възникнат във всяка възраст (найчесто 40-70г.), с еднаква честота при двата пола(1,2,6). Около една трета от ГИСТ се откриват
случайно при образни изследвания или операция по друг повод. Могат да се локализират по
хода на целия ГИТ: стомах (50-70%), тънко черво (30-45%), колон, ректум, анус (10-15%),
мезентериум и перитонеум (<10%), хранопровод (<5%) (8,11). Симптомите обикновено са
неспецифични и екзактната диагноза е затруднена значително. Размерът на туморите варира
от малки, случайно открити до огромни маси с широки полета на некрози и хеморагии.
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Изхождайки трансмурално те рядко предизвикват чревна обструкция и въпреки, че понякога
достигат големи размери, инфилтрирането на съседни органи не е характерно. Хеморагиите и
перфорацията на кухи органи се дължат на трансмуралната туморна инфилтрация, исхемия,
некроза и разпад, както и на повишаване на интралуменното налягане поради обтурация. В
литературата са описани случаи на спонтанна перфорация на йеюнален ГИСТ(21), перфорация
на цекум от ГИСТ(24), перфорирал ГИСТ на Мекелов дивертикул(10).
В нашата серия от оперирани по спешност пациенти с ГИСТ най-честите симптоми са
били кървене от ГИТ при 6, интраперитонеална хеморагия при 3 и обтурация при 2-ма което
корелира с литературните данни. В условията на спешност поставянето на екзактна диагноза е
почти невъзможно. При наличието на остра хемодинамично значима хеморагия или
перитонит не винаги има време за ендоскопски изследвания, СТ, ЯМР и РЕТ-СТ. Въпреки
това е препоръчително в диференциално-диагностичното мислене на хирурга да влиза в
съображение хипотезата за безсмптомно развил се ГИСТ, който е причина за спешната
клинична презентация. Когато интраоперативната находка и макроскопския вид на тумора
кореспондират с такава хипотеза би могло да се определи специфична оперативна тактика.
Поради различната биология на туморите онкологичните принципи при ГИСТ се различават
от тези при карциномите. Насоченото клинично мислене и експресно интраоперативно
хистологично изследване биха могли да променят обема на оперативната интервенция –
голяма органна резекция с широка лимфна дисекция или по-малка по обем
органосъхраняваща операция в чисти аксиални резекционни линии с локорегионална
ограничена лимфаденектомия и специфична адювантна таргетна химиотерапия.
Основните методи за изграждане на диагнозата са: ехография (абдоминална,
вътрелуменна), СТ, ЯМР, РЕТ-СТ, горна и долна ендоскопия с прицелна биопсия (трудно се
позитивира поради субмукозната локализация на тумора).
СТ сканирането е най-често извършваното изследване с арбитрираща цел, когато
резултатите от УЗД и ендоскопските изследвания не задоволяват. СТ има най-голяма
стойност при демонстрацията, определянето на размера на лезията и отношението и спрямо
съседни органи и структури(8). Освен диагностицирането на първичния тумор, СТ установява
наличието на далечни метастази. При всички пациенти, включени в нашата серия е
извършена СТ. Във всички случаи е диагностицирана лезията и нейната локализация. При .....
пациенти КТ находката е насочила към диагнозата ГИСТ.
Горната ендоскопия показва лезията като субмукозна маса с или без улцерация.
Cavaliere et al(5) и El. Zoheiry(8) съобщават, че чрез биопсия са диагностицирани съответно
57.14% и 33.3% от техните пациенти. При възможност е удачно да се извърши ендоскопска
ехография.
Общоприето е, че хирургичната резекция е „златен стандарт‖(3,8,16,22). Основната цел на
хирургичното лечение е en block резекция при разпространение към съседни органи и
структури(20). Според El-Zohery достигането на негативни резекционни линии не представлява
трудност(8). Няколко проучвания показват, че малки ГИСТ могат да се третират адекватно
чрез парциална стомашна или сегментна чревна резекция и по-големият обем оперативна
интервенция няма предимства(8,19). Наличието на големи тумори и инфилтрацията на съседни
органи могат да наложат по-голям обем резекция, включително блокова такава(4,19).
Повечето автори са на мнение, че основните прогностични фактори са размерът на
туморната формация и митотичната активност. Това дава основание на Fletcher и съавтори(9)
да предложат класификация за определяне риска за агресивно биологично поведение при
ГИСТ: Таблица 2.

Таблица 2.
Риск за агресивно биологично поведение при ГИСТ
НИВО НА
МАЛИГНЕН РИСК
МНОГО НИСЪК РИСК
НИСЪК РИСК

РАЗМЕР НА
ТУМОРА В СM

МИТОТИЧЕН
ИНДЕКС (HPF)

<2 сm
2-5 сm

<5/50 HPF
<5/50 HPF
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ГРАНИЧЕН РИСК

ВИСОК РИСК

<5 сm
5-10 сm
>5 сm
>10 сm
Всеки размер

6-10/50 HPF
<5/50 HPF
>5/50 HPF
Всеки HPF
>10/50 HPF

Според L. Boni тумори с размер под 5 см имат по- добра преживяемост(3). Пациентите
с авансирал тумор са с по- висок морбидитет и по-кратка преживяемост(12). Процентът на
рецидиви и метахронни тумори не е малък. Докладваната преживяемост при авансирало
заболяване е средно 12 месеца (от 2 до 20)(7,8,17). Средният туморен размер в описаните от нас
случаи е 8cm (от 3 до 14cm).
Най-често докладваните места за метастазиране са черния дроб (65%) и перитонеума
(21%). По изключение метастази се развиват в белите дробове, лимфни възли и кости(4).
Метастази могат да се развият дори 10-15 години след първичната операция, което показва
необходимостта от продължително проследяване(6,14,18).
Окончателната диагноза се поставя категорично от патологоанатом. Морфологичното
и имунохистохимичното (c-kit експресия) изследвания позволяват коректна идентификация на
ГИСТ(5). Основният и най-специфичен имунохистохимичен маркер е CD 117 протеин,
рецептор за тирозин киназен растежен фактор(23).
В литературата се съобщава за 54% 5 годишна преживяемост(6). Само 10% от болните
са в ремисия при дългогодишно проследяване, което показва, че ГИСТ рецидивират често, а
това налага прилагане на комбинирано лечение(18). Конвенционалната химиотерапия по
правило е неефективна. Лъчетерапията не е показана за този вид тумори поради
локализацията им. След откриването на генетичните и имунологичните особености на този
тип тумори, е въведен тирозинкиназния инхибитор (ТКИ) Imanitinib като основен
химиотерапевтик(11,25). Прилага се като неадювантна терапия при много големи и трудно
резектабилни тумори и като адювантно лечение след радикална резекция и при метастатична
болест. Това доведе до значително повишаване на преживяемостта, удължаване на свободния
от рецидиви период и контрол на метастазите. Синтезирани са и нови ТКИ (Sunitinib и др.),
които се прилагат като втора линия за химиотерапия(13).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
При пациенти с животозастрашаващи състояния като кървене от ГИТ, интестинална
обструкция, интраперитонеална хеморагия при липса на предходна анамнеза и данни за
туморен процес диференциално-диагностично трябва да се мисли и за диагнозата ГИСТ.
Хирургът трябва да е запознат със заболяването, спешните му прояви и онкологичните
принципи на лечение. Хирургията и таргетната адювантна химиотерапия са „златен стандарт‖
в това лечение, но обемът на оперативната интервенция и продължителността и могат да
бъдат по-ограничени в сравнение с тези при карцином. При иноперабилност, метастатично
заболяване или рецидив, таргетната терапия с ТКИ може значително да удължи
преживяемостта. Прогнозата е тясно свързана с размера на тумора и радикалността на
оперативната интервенция. Възможността за развитие на метастази 10-15 години след
първичната операция налага необходимостта от продължително проследяване.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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4.8 ЛЕЧЕНИЕ С НЕГАТИВНО НАЛЯГАНЕ В ОБЩАТА И ТРАВМА
ХИРУРГИЯ
Г. Ковачев1, Д. Стефанов2, Г. Попиванов3, К. Кьосев1, Д. Димитров2, П. Димов2, В.
Мутафчийски3
1
Клиника „Ортопедия, травматология и реконструктивна хирургия“, ВМА
2
Клиника „Коремна хирургия“, ВМА
3
Клиника „Ендоскопска, Ендокринна хирургия и Колопроктология“, ВМА

Въведение: От средатa на 90-те години в световен мащаб започва масовото използване на
сравнително нова техника за лечение на големи тъканни дефекти и инфектирани ранинегативно налягане. Първоначално използвана само в травма хирургията, постепенно в наши
дни този вид лечение има приложение в множество хирургични специалности. От 2007 г. този
вид лечение бе въведен в нашата болница, като към днешната дата се използва почти във
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всички хирургични специалности - обща хирургия, травматология, пластична хирургия,
урология, гинекология, съдова и гръдна хирургия.
Цел: Анализ на ползата от метода при комплексни рани в общата и травма хирургията.
Материали и методи: Представена е серия от случаи, засягащи различни комплексни
наранявания и тъканни дефекти от общата и травматична хирургия.
Резултати: Лечението на рани с негативно налягане значително подобрява времето на
зарастване, намалява микробното число в раната, толерира се добре от пациентите и улеснява
значително тяхното обслужване.
Заключение: Терапията за лечение на рани с негативно налягане е ефективен метод,
приложим във всички хирургични специалности, като значително се подобрява времето и
условията на зарастване на раната.
Ключови думи: рани, негативно налягане, инфекция, травма.

NWPT IN GENERAL AND TRAUMA SURGERY
G. Kovachev1, D. Stefanov2, G. Popivanov3, K. Kjossev2, D. Dimitrov2, P. Dimov, V. Mutafchiisky3
1

Clinic of Orthopedic and reconstructive surgery, Military Medical Academy Sofia
2

Clinic of Abdominal surgery, Military Medical Academy, Sofia

3

Clinic of Endoscopic, endocrine surgery and coloproctology, Military Medical Academy Sofia

Introduction: Since the mid-1990 several new techniques for the treatment of major tissue defects
and infected wounds-negative pressure have been implemented. Initially used only in trauma
surgery, this type of treatment is nowadays gradually applied to many surgical specialties. Since
2007, this type of treatment has been introduced in our hospital and currently is used in almost all
surgical specialties - general surgery, traumatology, plastic surgery, urology, gynecology, vascular
and thoracic surgery.
Aim: Analysis of the utility of the method in complex wounds in general and traumatic surgery.
Materials and methods: A case series with a variety of complex injuries and tissue defects in
general and traumatic surgery has been presented to monitor the effect of this therapy.
Results: The negative pressure wound therapy greatly improves the healing time, reduces the
microbial number in the wound, it is well tolerated and significantly diminish the burden on the
nursing staff.
Conclusion: Negative pressure wound healing therapy is an effective method applicable in all
surgical specialties, significantly improving the time and conditions of wound healing
Key words: wounds, negative pressure, infection, trauma.

4.9 ТЕРАПИЯ С НЕГАТИВНО НАЛЯГАНЕ / ВАКУУМ ТЕРАПИЯ
ПРИ ТЕЖКИ ПЕРИТОНИТИ – НАЧАЛЕН ОПИТ И ОБЗОР НА
ЛИТЕРАТУРАТА
Ц. Спиридонова 1, Д. Сотиров 2, Т. Седлоев 1, Б. Наметков 2, С. Ушева 1, Б. Коруков 1,С.
Спиридонов, 3 М. Белитова 1, Д. Дамянов 4
1 Клиника по хирургия, Царица Йоанна – ИСУЛ
2 Втора Клиника по Хирургия, УМБАЛСМ „ Н. П.Пирогов”
3МБАЛ Хигия, Пазарджик
4 Клиника по хирургия, Първа градска болница, София

Ключови думи : перитонит, негативно налягане, вакуум терапия
Въведение: Принципите за лечение на перитонита дълго време остават непроменени –
елиминиране на източника, обилен лаваж, дренаж, адекватна антибиотична терапия и при
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необходимост за втори оглед – принципа на отворен корем. През последното десетилетия
броят на проучванията за ефективността на терапията с негативно налягане при перитонит
показват нарастващо добри резултати.
Цел: Целта на това ретроспективно проучване е да представи началният опит на Клиниката
по хирургия ИСУЛ при лечението с вакуум терапия на дифузeн и тотален перитонит и да се
представи обзор на литературата.
Материали и методи: За период от три години с вакуум терапия са третирани 8 пациента с
дифузен / тотален вторичен перитонит и един пациент с първечин дифузен перитонит.
Направен е анализ на времето на поставяне на вакуум системата, броят и честотата на смяна
на вакуум системата, престоя в реанимация, и морталитета.
Резултати: Обширни проучвания показват рязка намаляване на морталитета след
прилагането на лечението с негативно налягане при тежки перитонити и панкреатити. В
нашето проучване се установява 80 % преживяемост при тежки перитонити, със среден
престой в реанимация до 9 дни и средно двукратна смяна на вакуум системата.
Обсъждане: Вакуум терапията при тежък перитонит е безопасна
алтернатива на
класическия метод на отворения корем, която рязко повишава шансовете за преживяемост на
пациента. Съществуват принципи и индикации за употребата на негативното налягане при
перитонит, чието познаване и спазване гарантира ефективността му. Времето за решение за
поставяне на вакуум терапията има ключово значение за благоприятния изход. В поредица от
проучвания TNP или VAC терапията е препоръчван метод за намаляване на налягането при
компартмънт синдрома, за намаляване на риска от абдоминален сепсис и за повишаване на
шансовета за преживяемост на пациентите с коремна драма.
Заключение: TNP или VAC терапията позволява ефективно лечения на дифузен и тотален
перитонит при правилно спазване на индикациите и принципите на техниката. В България
методът ще има нарастващо значение и поради неговата икономическа ефективност, като се
скъсява средният реанимационен и болничен престой, респективно разходи.

4.10 ОСТРИ СЪСТОЯНИЯ СЪС СЪДОВА ПАТОГЕНЕЗА В
КОРЕМНАТА ХИРУРГИЯ: ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПЕВТИЧНО
ПОВЕДЕНИЕ
С. Ковачев, М. Радионов, И. Сечанов, Х. Адем, В. Георгиев, Й. Благов, О. Димитров
КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ - УМБАЛ „СВЕТА АННА” СОФИЯ

ПОСТЕР
Ключови думи: аневризма; мезентериална тромбоза; емболия; aneurysm; mesenteric
thrombosis; embolism.
Острите състояния със съдова патогенеза в коремната хирургия не са често срещани, но
поставят сериозни диагностични и терапевтични предизвикателства пред хирурга. В тази
група се включват различни състояния с нарушение на целостта на кръвоносни съдове
(руптура и/или дисекация и аневризми на органни артерии в коремната кухина), тромбемболия и тромбоза на съдове в системата на порталното кръвообращение. Ретроспективно
разгледахме третираните в клиниката пациенти с остри състояния със съдова патогенеза за
периода 2012-2016г. Рандомизирахме групата, като изключихме от нея пациентите с масивна
мезентериална тромбоза с давност и настъпили още при хоспитализацията тежки нарушения
във виталните показатели и хомеостазата. Анализирахме проведените диагностични
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изследвания и проведеното лечение. Пациентите са били общо 42-ма, като при тях са били
проведени три типа лечение: консервативно, интервенционално-ендовазално и оперативно
или комбинация от тях. Анализирахме отчетените резултати от диагностиката и проведеното
лечение. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: При пациентите с остри състояния със съдова патогенеза без
адекватна диагностика и активно лечение по правило прогнозата е песима. От изключителна
важност при такива пациенти са адекватната диагностика и терапевтичен подход.
Съвременните възможности за интердисциплинарен и интервенционалнен-ендовазален
подход значително подобрява възможностите за успех при лечението на тези пациенти.

4.11 НЕОТЛОЖНА ТОРАКОТОМИЯ ПРИ ГРЪДНА ТРАВМА
С. Сопотенски, Д. Врачански, Ценовски Й.Т., Б. Борисов, Червеняков А.П.
1-ва Хирургична клиника, УМБАЛСМП Н.И.Пирогов“София

УВОД : Гръдните травми представляват 20-25% от смъртните случаи, дължащи се на травма
и допринасят за 25-50% от останалите смъртни случаи. Най-често се засягат млади хора в
трудоспособна възраст. Бързата диагностичната преценка на травматичните увреди е
основен фактор за избор на метод за лечение. Своевременната оперативна интервенция, VATS
или отворена торакотомия има решаващо значение за успешното лечение на травмата.
МАТЕРИАЛИ: В Институт „Пирогов‖-София за 6 години-/2010г.-2015г./с гръдна травма
налагаща оперативна процедура/дренаж/ са лекувани 417 пациенти. Неотложна оперативна
интервенция в първите 12 часа е извършена при 35 (8,4%) от тях. Операции до 48 час са
извършени при 27 (6,5%) пациенти.
Показания за неотложна оперативна интервенция са масивен хемоторакс.-12 пациента/8 с
торакотомия+4 с VATS/ ; Сърдечна лацерация с перикардна тампонада. -5 пациента/5 с
торакотомия/; Руптура на интраторакална трахея и бронхи с изява на медиастинален
емфизем последвано от ендоскопско изследване за потвърждаване на диагнозата. -5
пациента/4 с торакотомия+1 с VATS/; Клапен пневмоторакс . -2 пациента. /1 с
торакотомия+1 с VATS/; Травми с голям дефект на гръдната стена -2пациента /2 с
торакотомия/; Фрактури на ребра и гръден капак - 3 пациенти, Ф рактура на стернума 1пациент; Диафрагмални руптури с абдоминални увреди. -9 пациенти/8 с лапаротомия+1 с
VATS/.
ИЗВОДИ: Приложен е диагностично-терапевтичен алгоритъм за неотложна оперативна
интервенция за успешно лечение на тежка гръдна травма. Добрата организация и опита на
екипа са от съществено значение. Прилагане на миниихвазивна техника намалява
оперативната травма и дава много добра възможност за оперативно лечение при гръдните
травми.

4.12 ОСТРА КОРЕМНА БОЛКА ПРИ ПАЦИЕНТИ В
НАПРЕДНАЛА ВЪЗРАСТ

Я. Стефанов, В. Божков, Д. Чаушев, К. Георгиев, А. Лисничков, В. Драганова, П.
Чернополски, Т. Иванов, И. Плачков, Х. Ников, Р. Маджов
Втора клиника по хирургия, УМБАЛ „Св. Марина―,
Медицински университет-Варна, гр. Варна
Резюме
Острата коремна болка при болните в напреднала възраст се различава значително от
тази при младите пациенти. В настоящото съобщение са систематизирани резултатите от
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клиничното и инструментално изследване на възрастни болни, хоспитализирани с остра
коремна болка във Втора клиника по хирургия на УМБАЛ „Св. Марина―при Медицинския
университет „Проф. д-р Параскев Стоянов―
-Варна през 2008-2017 г. Касае се за 59 мъже на
средна възраст от 69,56 г. и 41 жени на средна възраст от 73,85 г. с мезентериална тромбоза
(49 болни), остър панкреатит (29 болни) и остър апендицит (22 болни). Анализирана е
честотата на фебрилитета, повръщането, левкоцитозата и различните придружаващи
заболявания. Откроена е диагностичната стойност на образните изследвания. Смъртността
при болните с мезентериална тромбоза е сравнително висока (59,18%). Специфичните
особености на острата коремна болка в напредналата възраст са сериозно диагностично
предизвикателство и изискват адекватен комплексен подход.
Ключови думи: остра коремна
придружаващи заболявания, смъртност

болка,

напреднала

възраст,

диагностика,

ACUTE ABDOMINAL PAIN IN ADULT PATIENTS

J.Stefanov.,V.Bozhkov, D.Chaushev, K.Georgiev, A.Lisnisckov, V.Draganova, P.Chernopolski,
T.Ivanov, I. Plachkov, H.Nikov, R.Madjov.
Second Department of Surgery UMHAT Saint Marina
Medical University - Varna,

Introduction: Adult patients are the fastest growing population worldwide. The frequency rate of
abdominal surgery in this group increases. Bulgaria takes second place in Europe and forth place in
the world of aging population. The abdominal pain is the most common presenting complaint in the
emergency department.
Material and methods: The most dangerous conditions for acute abdomen include mesenterial
thrombosis, acute appendicitis, perforation of hollow organ, diseases of the hepatobiliary system and
pancreas, the intestinal obstruction and potentially lethal extraabdominal conditions. Mesenteric
ischemia reaches 15% in aduts. The frequency rate of colonic diverticulosis increases till 80% in
patients over 85 years, acute cholecystits 21% in patients over 50 years old. Some life threatening
diseases with abdominal pain are heart attacks, pneumonia, ketoacidosis and kidney diseases.
Diagnosis: The clinical presentation in adults compared to young‘s is more complicated or hided
from co morbidities and psychosomatic status. The imaging methods are: abdominal X-ray,
ultrasound and CT of abdomen.
Conclusion: Adult patients with abdominal pain represent a challenge for the emergency medicine.
The exact diagnosis is a state of art. The mortality rate in this group is high and requires urgent
surgical intervention.
Keywords: abdominal pain, elderly patients, diverticulosis, mesenterial thrombosis
Въведение
Нарастващата честота на възрастното население в световен мащаб и у нас поставя
редица сериозни въпроси, свързани непосредствено със своевременната и прецизна
диагностика и адекватното лечение на голям брой заболявания, характеризиращи се с остра
коремна болка. Клиничната картина при болните в напреднала възраст се обуславя и от
наличните придружаващи заболявания и се различава значително от тази при младите
пациенти.
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Целта на настоящото съобщение е да систематизира някои резултати от клиничното и
инструментално изследване на възрастни болни, хоспитализирани по спешност поради остра
коремна болка.
Материал и методи
Ние проведохме ретроспективно проучване върху общо 100 последователни болни на
възраст над 60 г., хоспитализирани в продължение на 10-годишен период (от 31.1.2008 г. до
31.12.2017 г. вкл.) във Втора клиника по хирургия на УМБАЛ „Св. Марина― при
Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов―
-Варна. Касае се за 59 мъже на
средна възраст от 69,56 г. (между 60 и 81 г.) и 41 жени на средна възраст от 73,85 г. (между 62
и 88 г.). При тях са диагностицирани следните три основни заболявания, налагащи оперативна
интервенция по спешност: мезентериална тромбоза (49 болни), остър панкреатит (29 болни) и
остър апендицит (22 болни).
Разпределението на всички болни по пол и възраст е илюстрирано на фиг. 1, а това по
пол и основно заболяване - на фиг. 2.

30
мъже

25

жени

общо
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15
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5
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60-65 г.

66-70 г.
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76-80 г.

81-85 г.

86-90 г.

Фиг. 1. Разпределение на болните по пол и възраст
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Фиг. 2. Разпределение на болните по пол и основно заболяване

Резултати
Някои от най-съществените резултати са представени в 7 таблици.
На табл. 1 се вижда броят на болните с трите заболявания, при които предоперативно се касае
за повишена температура, повръщане и левкоцитоза.
Таблица 1. Фебрилитет, повръщане и левкоцитоза при болните с трите основни заболявания

Диагноза

мезентериална

фебрилитет

повръщане

левкоцитоза

мъже жени общо мъже жени общо мъже жени общо
2

1

3

6

9

15

28

14

42

остър панкреатит

7

4

11

14

9

23

15

8

23

остър апендицит

3

1

4

1

0

1

9

5

14

тромбоза

Броят на болните, при които са установени патологични находки от проведените образни
изследвания, е показан на табл. 2. При повечето болни успоредно са проведени по две
изследвания. Прави впечатление високият брой и относителен дял на положителните
резултати при използването на компютърната томография при болните с мезентериална
тромбоза (при 42 от 49 болни или 85,71%) и остър панкреатит (при 25 от 29 болни или при
86,21% от случаите).

Таблица 2. Болни с положителни находки от инструменталните изследвания
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компютърна

ехография

томография

Диагноза

мъже жени
мезентериална

общо

мъже жени

рентгенография

общо

мъже жени общо

26

11

42

13

14

27

4

8

12

остър панкреатит

14

11

25

12

12

24

1

2

3

остър апендицит

5

2

7

8

6

14

2

2

4

тромбоза

Ние обърнахме специално внимание на наличието на 12 различни придружаващи
заболявания, които несъмнено играят неблагоприятна роля при възрастните болни с трите
основни хирургически заболявания.
На табл. 3 е показан броят на болните, при които са диагниостицирани по едно или няколко
придружаващи заболявания, а на табл. 4 - най-честите придружаващи заболявания. При 8
болни се касае за придружаващи онкологични заболявания, при 7 - за хронична обструктивна
белодробна болест, при 5 - за мозъчно-съдова болест или за ангина пекторис, при 4 - за
миокарден инфаркт в хроничен стадий и при 3 - за преживян исхемичен мозъчен инсулт.
Таблица 3. Брой на болните с едно до пет придружаващи заболявания

Диагноза

1

2

3

4

5

мезентериална тромбоза

6

22

12

5

4

остър панкреатит

5

12

4

4

1

остър апендицит

12

3

3

1

1

общо

23

37

20

10

6

Таблица 4. Най-чести придружаващи заболявания

Диагноза

1

2

3

4

5

6

мезентериална тромбоза

38

14

26

10

11

6

остър панкреатит

27

14

0

11

2

4

остър апендицит

18

7

1

5

0

1
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общо

83

35

27

26

13

11

Легенда:
1 - хипертонична болест
2 - исхемична болест на сърцето
3 - абсолютна аритмия при предсърдно мъждене
4 - захарен диабет
5 - хронична сърдечна недостатъчност
6 - хронична бъбречна недостатъчност
Както се вижда на табл. 5, хипертоничната болест се съчетава сравнително често с
исхемичната болест на сърцето, абсолютната аритмия при предсърдно мъждене и захарния
диабет. Тя се среща най-често и като единствено придружаващо заболяване (табл. 6).
Таблица 5. Най-чести съчетания на придружаващите заболявания

Диагноза

1+3

1+2

1+4

1+2+4

1+2+3

мезентериална тромбоза

12

1

1

1

3

остър панкреатит

0

7

2

3

0

остър апендицит

0

2

1

0

0

12

10

4

4

3

общо

Легенда:
1 - хипертонична болест
2 - исхемична болест на сърцето
3 - абсолютна аритмия при предсърдно мъждене
4 - захарен диабет

Таблица 6. Най-чести самостоятелни придружаващите заболявания

1

Диагноза

2

3

мъже

жени

мъже

жени

мъже

жени

мезентериална тромбоза

3

0

0

0

1

1

остър панкреатит

4

1

0

0

0

0
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остър апендицит
общо

6

4

1

1

0

0

13

5

1

1

1

1

Легенда:
1 - хипертонична болест
2 - захарен диабет
3 - абсолютна аритмия при предсърдно мъждене
Ние установяваме сравнително висока смъртност при възрастните болни с мезентериална
тромбоза (табл. 7), което е в унисон с данните от достъпната ни литература. Няма нито един
смъртен случай поради остър апендицит.
Таблица 7. Смъртност при болните мъже и жени с мезентериална тромбоза и остър панкреатит

мъже

Диагноза

жени

общо

n

%

n

%

n

%

мезентериална тромбоза (n=49)

16

53,33

13

68,42

29

59,18

остър панкреатит (n=29)

2

12,50

5

38,46

7

24,14

общо (n=78)

18

39,13

18

56,25

36

46,15

Обсъждане
През последните години се появиха редица публикации от чужди автори, посветени на
диагностиката на острата коремна болка поради тези три животозастрашаващи заболявания в
напредналата и старческа възраст.
Резултатите от изследването на причините за острата коремна болка сред контингента
на отделенията по спешна медицина в университетските болници в Куопио, Оулу и Тампере,
Финландия, в продължение на 26-годишен период показват преобладаване на неспецифичната
коремна болка (при 31-37% от случаите) (4). Следват острият апендицит (при 11-23%),
острият панкреатити (при 4-8% от случаите) и други заболявания на коремните органи. През
този период се наблюдава статистически значимо намаляване на относителния дял на болните
с остър апендицит (от 23% до 11%; р<0,0001) и увеличаване на относителния дял на болните с
остър панкреатити (от 4% до 11%; p=0,0273). Касае се за по-често използване на
диагностичните възможности на компютърната томография и на ултразвуковото изследване
(съответно от 2% до 37% и от 4% до 38%; р<0,0001).
Острата мезентериална исхемия е животозастрашаващо спешно състояние, което се
изразява клинично с внезапна и интензивна коремна болка (8). Дължи се най-често на ембол,
произхождащ от сърцето или на тромбоза на стената на атеросклеротичната горна
мезентериална артерия. Компютърната томография с инжектиране на контрастна материя е
най-добрия диагностичен метод.
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Обикновено острата мезентериална исхемия се дефинира като група заболявания,
характеризиращи се с прекъсване на кръвоснабдяването на различни участъци на тънките
черва, предизвикващо исхемия и вторични възпалителни изменения (1). Честотата на това
патологично състояние, проявяващо се с остра коремна болка и водещо евентуално до
интестинална некроза с фатален изход при около 50% от болните, възлиза на 0,09%-0,2% от
всички хоспитализации по спешност поради хирургически заболявания. В своята
неотдавнашна публикация Световното дружество по спешна хирургия препоръчва
незабавното използване на компютърно-томографската ангиография с цел диагностициране
на нарушението и оценка на възможностите за реваскуларизация.
Съпоставителното изследване на последователни болни, хоспитализирани в
университетската болница в Куопио, Финландия, през периода между 2009 г. и 2013 г.,
показва годишна честота на острата мезентериална исхемия, острата обструктивна
мезентериална исхемия и необструктивната мезентериална исхемия съответно от 7,3, 4,5 и
2,0/100,000 души (7). Възрастово-специфичната честота на острата мезентериална исхемия
при болните в напреднала възраст (над 75 г.) е по-висока от тази на острия апендицит.
През последните две десетилетия се наблюдава нарастване на болестността от
тромбоза на мезентериалната вена, проявяваща се с остра коремна болка (12). Това се дължи
на рутинното приложение на контрастно-усилената компютърна томография, посредством
която се диагностицират около 90% от случаите (12). Тромбозата на мезентериалната вена е
честа причина за остра мезентериална исхемия (5). Подчертава се ролята на контрастноусилената компютърна томография както за диагностиката на острата тромбоза на
мезентериалната вена, така и за отдиференцирането й от хроничната форма на заболяването
(5) и от артериалната исхемия (12).
Диагностичната стойност на компютърна томография при предоперативната оценка на
гастроинтестиналните причини за острия корем е анализирана при 126 последователни болни
в напреднала възраст (над 65 г.), хоспитализирани по спешност по повод на нетравматична
остра коремна болка вследствие на перфорация или исхемия (11). Налице е съвпадение между
данните на радиолозите и находките от оперативната интервенция. Използването на
компютърната томография не трябва да се отлага до момента на получаване на резултатите от
клинико-лабораторните изследвания.
Проведен е мета-анализ на 23 релевантни проучвания, посветени на диагностиката на
острата мезентериална исхемия в спешните отделения (2). Болестността от това заболяване
сред общо 1970 изследвани болни варира между 8% и 60%. Чувствителността на
компютърната томография е 94% (между 90% и 97% при доверителен интервал от 95%),
специфичността - 95% (между 93% и 97% при доверителен интервал от 95%), положителното
отношение за позитивна находка - 17,5 (между 5,99 и 51,29 при доверителен интервал от
95%), а отрицателното отношение - 0,09 (между 0,05 и 0,17 при доверителен интервал от
95%).
Приема се, че диагнозата на острия апендицит се поставя въз основа на острата
коремна болка, съвместима със заболяването, повече от три пъти по-високите концентрации
на серумната липаза и/или амилаза и образните изследвания на коремната кухина, които са от
полза особено при атипични лабораторни находки (10).
Остър апендицит се доказва патологоанатомично при 39 от общо 53 оперирани болни
в рамките на ретроспективно проучване върху 117 възрастни болни с остра коремна болка,
подложени на коремна компютърна томография през периода межу м. март 2014 г. и м.
януари 2015 г. в Института по медицински науки „Гуярат Адани―в гр. Гуярат, Индия (13).
Компютърната томография е особено ценна при болните, при които липсват типични
симптоми на острия апендицит.
Прецизността на диагнозата на острия апендицит, поставена през периода между м.
декември 2011 г. и м. октомври 2012 г. от лекари, работещи в спешни хирургични или
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терапевтични отделения на Университетската болница на Хонг Конг, е анализирана
ретроспективно при общо 1653 болни с остра коремна болка (9). Чувствителността,
специфичността, положителната и отрицателната предсказваща стойност на тази диагноза,
поставена без прилагането на методите на образна диагностика, са съответно 81% (от 73% до
87%), 84% (от 82% до 86%), 31% (от 28% до 34%) и 98% (от 97% до 99%) при обща
диагностична прецизност при всички болни от 84% (от 82% до 85%), от 79% (от 76% до 82%)
- при жените и от 89% (от 83% до 91%) - при мъжете с остър апендицит.
Съобщава се за рядък случай на възрастна пациентка, която се оплава в продължение
на два дена от остра болка в долната коремна област, леко повишена температура и тръпки
(3). Установява се левкоцитоза и компютърно-топниографска находка, типична за апендицит.
Патологанатомично се доказват ниско-диференцирана муцинозна неоплазма и карциноиден
тумор, отстранени успешно при апендектомията.
В рамките на многоцентрово, рандомизирано контролирано проучване се установява
благоприятният ефект на локалната и/или дисталната електроакупунктура за облекчаване на
острата коремна болка при болните с остър панкреатит в Китай (6).
Заключение
Специфичните особености на острата коремна болка в напредналата възраст поради
остра мезентериална тромбоза, остър панкреатит или остър апендицит са сериозно
диагностично предизвикателство в спешното хирургическо отделение и изискват адекватен
комплексен подход с цел предотвратяване на леталния изход.
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4.13 СПЕШНИ ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ПРИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЛЕВИЯ КОЛОН

Б. Атанасов1,2, Н. Белев1,3, М.Славчев 1, Б. Сакакушев2, Д. Хаджиев2, Е.Хаджиева2
1- Хирургично Отделение, УМБАЛ „Еврохоспитал” Пловдив
2- Първа Хирургия, УМБАЛ „Св. Георги”-Пловдив, Катедра по Пропедевтика на
хирургическите болести,Медицински факултет,Медицински Университет- Пловдив
3- Медицинският Симулационен Тренировъчен Център, Медицински факултет,Медицински
Университет- Пловдив
Абстракт
Независимо от развитието на медицината и подобряване на медико-диагностичните
възможности, болестните състояния на левия колон са с нарастваща честота. Основен метод
на лечение на усложнените форми на тези болести както и на рецидивиращите форми на
някои бенигнени заболявания(дивертикулити), остава хирургията. Една от най-често
извършваната оперативна процедура е тази на Хартман. Лапароскопските техники също са
приложими при тези състояния.
Материали и методи
За периода юни 2012 до декември 2017 в ХО на УМБАЛ „Еврохоспитал‖- Пловдив и Първа
Хирургия на УМБАЛ „Св.Георги―
- Повдив, бяха оперирани по спешност 82-ма болни с
болестни състояния изхождащи от левия колон.
Резултати
За обследвания период случаите на спешни болестни състояния със засягане на левия колон
са 182. Лапароскопски се подходи при 54 болни (29.7%). Конверсии се наложи в 8 от случаите
(14,8%). Разпределени според причина на спешното състояния са както следва: авансирали и
усложнени карциноми на левия колон- n-134 (73,63%); усложнен дивертикулит- n-17 (9,34%);
анастомозни инсуфициенции- n-27 (14,84%); ятрогенни перфорации на ляв колон- n-4 (2,20%).
Средна възраст на пациентите беше 67,4 (нива от 52 до 89год). Отчетохме средно оперативно
време при групата с извършена Хартман операция. При конвенционално оперираните болни
то е-138 min и съответно 165 min за лапароскопските Хартман методики. Среден болничен
престой 9,2 дни за отворените Хартман процедури и 7,1дни за лапароскопските. Усложнения
отчетохме при 26 болни (14,29 %). Лапаростома с програмирани лаважи на коремната кухина
извършихме при 21 болни. Летален изход се получи при 18 болни (9,89%)
Заключение
При болестните изменения на левия колон, изискващи спешна хирургична намеса, Хартман
процедурите остават златен стандарт и до днес. Този тип операции са съпроводени с нисък
процент периоперативни усложнения и с приемливи нива на морбидитет и морталитет..
Лапароскопските техники се явяват добра и безопасна алтернатива на конвенционалната
хирургия и са съпроводени с добри следоперативни резултати.
Ключови думи: Хартман операции; лапароскопска хирургия; усложнен колоректален
карцином; усложнена дивертикулоза.
Abstract
Regardless of the development and the improvement of medical-diagnostic capabilities, the
frequency of left-sided colonic disease is increasing. Surgery remains the main method for treatment
of the complicated forms of these diseases as well as of recurrent forms of some benign diseases
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(diverticulitis). The Hartmann‘s operation is one of the most common surgical procedures.
Laparoscopic techniques have also found their place in the treatment of these conditions.
Material and methods:
82 emergency operations for left-sided colonic diseases were performed between June 2012 and
December 2017 in the surgical departments of university hospitals Eurohospital and St George,
Plovdiv, Bulgaria.
Results
We had 182 emergent conditions of the left colon for the period we studied. 54 patients (29.7%) had
laparoscopy. Conversions to open surgery were carried out in 8 patients(14.8%). The etiological
distribution was as follows: advanced and complicated left colon cancers - n-134 (73,63%);
complicated diverticulitis - n-17 (9,34%); anastomosis insufficiencies- n-27 (14,84%). The average
age of the patients was 67,4 (range from 52 to 89). Mean operative time was 138 min for
conventional Hartmann‘s procedures and 165 min for the laparoscopic operations. Mean hospital
stay was 9,2 days for the open and 7,1 days for the laparoscopic ones. Complications identified in 26
patients (14,29%). Open abdomen treatment was required for 21 patients. Lethality was 9,89%/18
patients/.
Conclusions
In cases of emergency operations of the left colon the Hartmann‘s operation remains a gold
standard. These operations have a lower rate of perioperative complications and reported acceptable
morbidity and mortality levels. Laparoscopic techniques are an effective and safe alternative to the
conventional procedure followed by better post-surgery results.
Key words: Hartmann‘s operations,Laparoscopic surgery,complicated colorectal cancer,complicated
diverticulitis
Въведение
Редица усложнени бенигнени и малигнени заболявания на левия колон, налагат извършването
на спешни оперативни интервенции. Една от най-често извършваната процедура е тази на
Хартман. Известна още от 1923г., операцията на Хартман си остава актуална и днес.
Показания за този тип операции са и състоянията, при които се приема, че първичната
анастомоза е контраиндицирана или се оценя като високо рискова от анастомозни
инсуфициенции. (2,3,4)В тази група състояния попадат авансиралите и усложнени тумори на
левия колон; усложнена дивертикулоза на левия колон, волвулус на сигма, исхемични
състояния на левия колон и колити. Такъв тип операции се извършват и в случаите на
анстомозни инсуфициенции и ятрогенни травми на левия колон. Тези болестни състояния се
лекуват напълно успешно и чрез все по-мащабното навлизащите миниинвазивни
техники.(3,5,11,12)
Материали и методи
За периода юни 2012 до декември 2017 в ХО на УМБАЛ „Еврохоспитал‖- Пловдив и Първа
Хирургия на УМБАЛ „Св.Георги―
- Пловдив, бяха оперирани по спешност 82-ма болни с
болестни състояния изхождащи от левия колон. Включени бяха всички мъже и жени с
бенигнени и малигнени заболявания на левия колон като и тези с ятрогенни перфорации. В
тези групи включихме и пациентите с диагностицирани анастомозни инсуфициенции след
операции на левия колон, при които се наложи спешна оперативна ревизия. Отчетени бяха
разпределенията по пол и възраст, вид на хирургичната патология, метод на подходконвенционален или лапароскопски, вид оперативна процедура, болничен престой и
усложнения. В случаите на наличие на перитонит, за оценка на неговата тежест,използвахме
скалата на Mannheim Peritonitis Index (MPI) и MOF (multiple organ failure).(9,11)При всички

448

болни се използва въведена програма за бързо възстановяване след оперативни намесиERAS.
Резултати
За обследвания период в двете хирургични звена са извършени 1974 колоректални операции.
Случаите на болестни състояния със засягане на левия колон, налагащи спешни оперативни
интервенции са 182. Лапароскопски се подходи при 54 болни (29.7%). (фиг.1)Конверсии се
наложиха в 8 от случаите (14,8%).

колоректални операции
*СТОЙНОСТ+
*СТОЙНОСТ+

планови и спешни колоректални
конвенционални спешни лк
лапароскопски спешни лк

*СТОЙНОСТ+

Разпределени според причина на спешното състояния са както следва: авансирали и
усложнени карциноми на левия колон- n-134 (73,63%); усложнен дивертикулит- n-17 (9,34%);
анастомозни инсуфициенции- n-27 (14,84%); ятрогенни перфорации на ляв колон- n-4 (2,20%).
Средна възраст на пациентите беше 67,4 (нива от 52 до 89год). (фиг.2)
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Всички болни бяха оценени с ASA над I. Основен тип оперативна интервенция беше
извършването на Хартман процедури- 168. При 7 от случаите (4-перфорации на дивертикул и
3- ятрогенни перфорации) извършихме лапароскопска сутура на дефекта. Счетохме,че този
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тип процедура е приложима поради ранната диагностика на проблема и липсата на тежка
контаминация на коремната кухина. При един болен се извърши лапаротомия, сутура на
перфорация на колон сигмоидеум, лаваж и дренаж на коремната кухина. В 6 от случаите
извършихме колектомии. Извършихме една лапароскопска лява хемиколектомия при пациент
с кървящи дивертикули на левия колон. Отчетохме средно оперативно време при групата с
извършена Хартман операция. При конвенционално оперираните болни то е-138 min и
съответно 165 min за лапароскопските Хартман методики. Среден болничен престой 9,2 дни
за отворените Хартман процедури и 7,1дни за лапароскопските. Кръвопреливания се наложи в
29 от случаите. Усложнения отчетохме при 26 болни (14,29 %). Най-често установихме
супурация на оперативната рана- n-22. Повторни оперативни интервенции се наложиха при 16
болни. При 6 от тях причината беше инсуфициенция на дисталния чукан, а в останалите 10 се
намери непреодолян перитонит. Лапаростома с програмирани лаважи на коремната кухина
извършихме при 21 болни. Летален изход се получи при 18 болни (9,89%).
Обсъждане
Независимо от развитието на медицината и подобряване на медико-диагностичните
възможности, болестните състояния на левия колон са с нарастваща честота. Основен метод
на лечение на усложнените форми на тези болести както и на рецидивиращите форми на
някои бенигнени заболявания(дивертикулити), остава хирургията.(6,7,8,12)При диагностиката
на тези пациенти се използват стандартните методики- абдоминална ехография, рентген на
корем и компютърната томография.(10)Лапароскопските подходи придобиват все по-голяма
популярност в лечението и на тези състояния. Тази техника може да бъде средство на избор и
в случаите на недостатъчна диагностична информативност на образните методики.
Диагностичната точност на лапароскопската експлорация е много висока. Цитираните
литературни данни,при неселектирани болни, обикновено са от порядъка на 86%-100%. (1).
Резултатите, които ние постигнахме са 91.2%(62/68). За период от 5 години, спешни
оперативни интервенции на левия колон, предприехме при 182 болни. От тях при 54 болни се
извършиха лапароскопски оперативни интервенции и при още 14 използвахме
лапароскопията като метод на диагностика. Усложнения отчетохме при 26 болни. Найчестото от тях е супурация на оперативната рана (Clavien-Dindo I). Такава отчетохме при 22
болни. Като 4 от случаите са в групата на лапароскопски оперираните болни. Mayol et al. в
свое проучване дават данни за ранева инфекция от порядъка на 1.2%.(8).Необходимо е да
отбележим, че от 2015 година сме въвели протокол за профилактично прилагане на VAC
асистирано затваряне на оперативните рани. В 21 от случаите, поради тежкото състояние на
пациентите и давност на болестта, беше взето решение за оставянето им на лапаростомия с
планирани ревизии. При групата с миниинвазивните оперативни процедури постигнахме побързо възстановяване на пасаж, по-кратък болничен престой и отчетохме по-дълго
оперативно време. Тези резултати са напълно съпоставими с данните изнесени в световната
литература. Летален случай отчетохме при 18 болни-9,89%. При 14 от болните причина за
влошаване на състоянието и леталитет беше перфорация на авансиралия колоректален
карцином.
Заключение
При болестните изменения на левия колон, изискващи спешна хирургична намеса, Хартман
процедурите остават златен стандарт и до днес. Този тип операции са съпроводени с нисък
процент периоперативни усложнения и с приемливи нива на морбидитет и морталитет. Това
важи особено за групата пациенти в увредено общо състояние. Лапароскопските техники,
подобно на плановата коремна хирургия, намират своето място и при тези състояния. Те се
явяват добра и безопасна алтернатива на конвенционалната хирургия и са съпроводени с
добри следоперативни резултати.
Библиография:
1.
2.

Atanasov T., Filipov A., Radenovski D. Possibilities for laparoscopic treatment of acute
peritonitis.Viscer.surgery; vol 4.2.2008:70-75
Aquina,Ch;Probst,Ch;Becerra,A et al;The impact of surgeon volume on colostomy reversal outcomes
after Hartmann's procedure for diverticulitis;Surgery,Volume 160, Issue 5,2016,Pages 1309-1317

450

3.

Barbieux,J;Plumereau,F;Hamy,A; Current indications for the Hartmann procedure; Journal of
Visceral Surgery;Volume 153, Issue 1, February 2016, Pages 31-38
4. Bostock,C; Hill,M;Counihan,T;Ivatury,S; Mortality after emergency Hartmann's procedure in
octogenarians: a propensity score–matched analysis; Journal of Surgical Research;Volume 221,
January 2018, Pages 167-172
5. Bridoux,V;Regimbeau,J;Ouaissi, M et al;Hartmann's Procedure or Primary Anastomosis for
Generalized Peritonitis due to Perforated Diverticulitis: A Prospective Multicenter Randomized Trial
(DIVERTI),Journal of the American College of Surgeons,Volume 225, Issue 6,2017,Pages 798-805
6. Byung Jo Choi, Won Jun Jeong, Young Kyun Kim, Say-June Kim, Sang Chul Lee;Single-port
laparoscopic reversal of Hartmann's procedure via the colostomy site;International Journal of
Surgery,Volume 14,2015,Pages 33-37.
7. Choubet,RP;Patnaik,PK;S,harmaAK;Kapoor,S;Hartmann‘s procedure revisited,Medical Journal
Armed Forces India,Volume 57, Issue 1,2001,Pages 39-41
8. Mayol J, Garcia-Aguilar J, Ortiz-Oshiro E, De-Diego C J, Fernandez-Represa J A. Risks of the
minimal access approach for laparoscopic surgery: multivariate analysis of morbidity related to
umbilical trocar insertion. World J Surg. (1997);21:529–533.
9. Muralidhar V A, Madhu C P,Sudhir S, and Madhu Srinivasarangan; Efficacy of Mannheim Peritonitis
Index (MPI) Score in Patients with Secondary Peritonitis; J Clin Diagn Res. 2014 Dec; 8(12): NC01–
NC03. Published online 2014 Dec 5. doi: 10.7860/JCDR/2014/8609.5229
10. Neeraj Lal, Pritam Singh, Chaminda Sellahewa, Rajan Patel;Mortality following Hartmann's
procedure – correlation of Dr. Foster's report with CR-POSSUM,International Journal of
Surgery,Volume 10, Issue 9,2012,Pages 480-483
11. Perugini RA, Callery MP. Complications of laparoscopic surgery. In: Holzheimer RG, Mannick JA,
editors. Surgical Treatment: Evidence-Based and Problem-Oriented. Munich: Zuckschwerdt; 2001.
12. Vijayan,D; Raphael,MC;Gault,L;Dmitrewski,J;Clinical outcomes of emergency Hartmann‘s
procedure;International Journal of Surgery;Volume 36, Supplement 1,2016,Pages S68-S69

4.14 УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ЛАПАРОСКОПСКА АПЕНДЕКТОМИЯ НАШИЯТ НАЧАЛЕН ОПИТ.
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Въведение. Лапароскопската апендектомия отдавна бе утвърдена като сигурен метод за
лечение на остър апендицит и в някои страни представлява стандарт за лечението на това
заболяване. Въпреки това в много клиники методът не е въведен поради опасения за неговата
сигурност и възможността за неприятни усложнения.
Лапароскопската апендектомия се докладва от повечето автори като сходна по
различните параметри спрямо отворената апендектомия. Като нейни предимства са: по –
слабата постоперативна болка, по-кратък болничен престой и по-бързото завръщане към
работа. (1,2,3)
Усложненията от страна на раните са два пъти по-малко, но са представени от дълбоки
инфекции, като малкотазовите абсцеси са по - чести. По-нови проучвания показват
намаляване честотата на усложненията спрямо отворената апендектомия, което предполага,
че с придобиването на опит може да се намали честотата на интраабдоминалните инфекции.(1,
2)

Различните школи използуват различни диагностични подходи. Ехография, КАТ или
МРТ се извършват рядко и то при особени случаи (бременност) или нетипична клинична
изява. Няма единство и по отношение на някои оперативни аспекти.
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Цел. Цел на нашето проучване бе да се анализират резултатите и опита на екип хирурзи от
УМБАЛ – Плевен при лечението на пациенти оперирани по повод остър апендицит за
периода 01.04.2013г. – 31.03.2018г., като се установи има ли повишен риск от различни
усложнения.
Материали и методи. Обект на ретроспективно проучване са пациенти с остър апендицит
(ОА) преминали през УМБАЛ - Плевен за периода. Пациентите са оперирани от хирургични
екипи на двете клиники с един водещ оператор.
Техниката на лапароскопска апендектомия, която ние използвахме бе следната:
Пациентът е разположен в легнало положение, лява ръка прибрана до тялото или отведена
встрани. Операторът и камерменът са отляво на пациента и видеоколоната е срещу тях. След
създаване на пневмоперитонеум, пациентът се накланя към операторите и в лек
Тренделенбург.
Най-често използваната от нас методика е с три порта. Умбиликално се поставя 10мм порт за оптиката, както и за въвеждане на ритрийвъл бег за извеждане на спесимена. В долен
ляв коремен квадрант (ДЛК) и супрапубично 5мм-ви троакари за работните инструменти. В
началото на нашата серия при част от пациентите супрапубично портът бе широк 10/12мм и
през него се изваждаше спесимена, но постепенно преминахме към техниката с умбиликална
екстракция, която считаме за много по-удобна и с повече предимства.
Оптиката предпочитахме да е коса и при възможност с диаметър 5мм. Това позволява
преместване в някой от работните портове и използване на умбиликалния порт за изваждане
на апендикса и като работен порт. Тогава супрапубичният порт може също да е 5мм и отпада
необходимостта от възстановяване на неговата фасция. При необходимост въвеждахме и
допълнителен порт в горен десен квадрант. За манипулиране на тъканите използвахме найчесто чревни клампи или граспери (ендоалис, ендобабкок, прозорчести граспери). За
прерязване на мезоапендикса – всички видове енергийни дисектори, като напоследък основно
само монополярна коагулация. Кървене от артерия апендикуларис не сме наблюдавали при
нито един от пациентите. Основата на апендикса бе лигирвана с една или по-често две
лигатури ендолуп. В някои случаи извършвахме лигиране с екстракорпорално завързване и
избутване на възлите, както и ръчно направени примки с плъзгащи възли на Рьодер.
Апендиксът бе прерязван и отстраняван, чуканчето обработвано с браунол и
електрокоагулация и оставено без инвагинация с кесиен шев. Отстраняването бе извършвано
чрез ендобег или директно чрез въвеждането му в някой от работните троакари и изваждането
му с него. При два от случаите използвахме и извити инструменти (SILS appendectomy).
Лапароскопски асистирана апендектомия не сме извършвали.
Резултати. За периода бяха оперирани 43 пациента. Средната възраст на пациентите бе 41г.
(от 16г до 67г). От тях жени бяха 28 (65%) и мъже 15 (35%).
При 24 пациента патолого-анатомично апендиксът бе определен като флегмонозен, при 4 –
гангренозен и в 15 от случаите бе катарално променен. Перитонит имаше установен
интраоперативно при 6 пациенти, като при 5 от тях бе с дифузен характер и при 1 под
формата на добре капсулиран периапендикуларен абсцес. При един пациент с болкова
симптоматика от повече от шест дни и ехографска находка за апендикс със изразено
увеличаване на размерите му бе установена хистологична находка отговаряща на болестта на
Крон.
Оперативният подход е бил най-често с трипортова техника, но при 2-ма от пациентите е
извършена еднопортова процедура, а при други 2-ма е поставян допълнителен (четвърти)
троакар. Апендиксът е отстраняван по ампутационен метод. Антибиотично лечение бе
прилагано системно при всички пациенти. Оперативното време беше средно 43 мин (от 18 до
128 мин). Лаваж и дренажи извършваме и поставяхме системно при флегмонозните и потежки форми.
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Времето изминало от началото на оплакванията бе между един и шест дни, средно 2,4.
Оперативно лечение бе извършвано от 3 до 24 часа след хоспитализацията. Усложнения при
оперираните след 12-ти час от хоспитализацията не са установени.
При пациентите с диагностична лапароскопия конверсия е осъществена при 3 пациента, като
при един е била поради заболяване от друго естество и при двама поради оперативни
трудности. Сериозни усложнения като инсуфициенция на апендикуларния чукан или смъртен
изход от заболяването не сме наблюдавали. Следоперативно кървене или супурация на
оперативните достъпи налагащи повторна интервенция също не са описани в проучваната
група.
Пациентите бяха изписвани от един до пет дни след операцията (при наличие на перитонит),
средно – 2,3 дни следоперативно. Ранна непланова рехоспитализация имахме при една
пациентка по повод на изразен фебрилитет. Всички клинични, образни изследвания и
консултации не установиха оперативно усложнение и пациентката се възстанови с
антибиотично лечение, без усложнения. При една пациентка след няколко месеца се
диагностицира постоперативна херния в областта на супрапубичния достъп, която се
коригира оперативно.
Направи впечатление по изразения фебрилитет при част от пациентите (13пациента) след
втори-трети следоперативен ден, при липса на раневи усложнения или други причини за
фебрилитета. Последният се отдаде на ампутационния метод на апендектомия.
Един пациент постъпи с клиника на генерализирана инфекция на фона на гангренозен
апендицит. Резултатите от взетите предоперативно хемокултури и интраоперативен материал
за МБИ съвпаднаха. Оперативната интервенция и антибиотичната терапия не наложиха
допълнителна промяна на тактиката и лечението на пациента завърши без усложнения.
Дискусия. Според насоките на Американското дружество на ендоскопските хирурзи (SAGES)
лапароскопската апендектомия е подходящ метод за лечение на острия апендицит и е
препоръчана при неусложнени форми на апендицит, при бременни жени и пациенти в
напреднала възраст. Според препоръките, методът може да бъде предпочитан (с по- ниско
ниво на препоръчителност) и при пациенти с обезитет, възрастни пациенти, пациенти с
гангренозен апендицит. (3)
На лекуващия екип направи впечатление по-изразеният и по-продължителен постоперативен
фебрилитет представен при неголяма част от болните, което се отдаде на ампутационния
метод на отстраняване на апендикса. Всички пациенти не показаха клинични или образни
изследвания, насочващи към друг източник на фебрилитета и бяха лекувани консервативно,
без последващи други усложнения.
Безспорно големи са преимуществата на метода при пациенти с изразен обезитет, където
отворената оперативна намеса е с голяма травматичност. В последно време редица автори
намират метода за препоръчителен пред отворената апендектомия(3,4,5)
При пациентки в детеродна възраст и диагностични затруднения метода също има своите
предимства. При част от нашите пациентки с диагностична лапароскопия, извършена по
повод неясна коремна болка, бе установена и обективизирана налична гинекологична
патология и бяха извършени показаните за нея оперативни процедури.
Оперативната процедура може да бъде извършена с различни вариации. Техниката която
използваме е достатъчно удобна за работа с две ръце от оператора, което му дава значително
удобство и независимост при начален опит или липса на останалата част от екипа. Предвид
употребата на предварително фабрично направени лигатури за лигиране на апендикса,
процедурата може сигурно и бързо, след специализиране и автоматизиране, да доведе до
значително скъсяване на оперативното време, до удобство и увереност за всички членове на
екипа, сигурност и нисък процент на усложнения за пациента при добър козметичен резултат.
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Различни аспекти на оперативната процедура, като лаважиране на полето и дренирането
могат да са според предпочитанията на оператора. В литературата няма единно мнение по
този въпрос(5). Ние лаважираме апендикуларното ложе системно. Почти при всички случай
поставяме тънък дрен насочен към дъгласовото пространство и изведен от долния ляв
коремен порт, което правим по - скоро за успокоение на хирурзите с по-консервативно
съзнание отколкото за лечение или превенция на усложнения.
Стремим се да извършваме оперативната техника системно като считаме, че това спомага
значително за повишаване на сигурността, улеснява опознаването на интервенцията от всички
членове на екипа и обучаващите се. При необходимост от вземане на решения
интраоперативно, това става много по - лесно и бързо.
Усвояването на метода не изисква голям брой операции, но приложението му е ограничено
поради специфични недостатъци или субективни причини. Наличието на препоръки и голям
световен опит при серии от хиляди пациенти трябва да бъде съобразено с локалните условия,
експертиза и конкретната клинична ситуация.(3,5) Въвеждането на метода в практиката и
правилният подбор на пациентите спомага за по-добрите резултати при лечението на
пациентите и с двата оперативни подхода.
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ВЪВЕДЕНИЕ: Хирургичната диагностика и лечение при дълбоките АРА в редица случаи
представлява сериозен проблем, водещ до значителни затруднения при диагностицирането и
избора на рационална хирургична тактика.
ЦЕЛ: Чрез анализ на различните видове болни с ДАРА да се подобрят резултатите при
лечението по пътя на усъвършенстване на диагностиката и хирургичната намеса.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ: Извършен е ретроспективен анализ на клиничните данни и
резултати от хирургичното лечение при 124 болни с дълбоки АРА за период от 2013 г. до
2017 г. Мъжете са 98 (79,03%), а жените са 26 (20,97%), като съотношението между тях е 3,77
: 1. Възрастта на болните с ДАРА се колебае от 17 до 83 год., при средна възраст 50,88 год. ±
8,23 год. Съобразно вида и локализацията на ДАРА те се делят на исшиоректални при 77
пациента (62,10%), пелвиоректални при 34 пациента (27,42%) и високи интерсфинктерни при
13 пациента (10,48%). При ДАРА се установява подчертана тенденция към късни срокове на
хоспитализация. Само 21 болни /16,94%/ са хоспитализирани през първите 5 дни от началото
нa заболяването.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ: Клиничното начало при дълбоките АРА е нехарактерно и
еднотипно с прояви на засягане на общото състояние – неразположение, отпадналост и
безсъние. Диагнозата в повече от 2/3 от случаите се поставя със закъснение, като най-ранния
симптом е наличие на плътен и болезнен инфилтрат при туширане. Много съществено при
болните с ДАРА е липсата или оскъдната локална симптоматика – неясна тъпа или слаба
болка, липса на зачервяване и подутина в перианалната област. Много често
хоспитализацията е забавена поради причини от субективен и обективен характер, като
симптоматиката се характеризира с клинично многообразие от субакутно, бързо до
фулминантно протичане на гнойно-некротичните промени. При късно диагностицираните
ДАРА много типичен клиничен симптом е ретенцията на урината, която е наблюдавана при
14( 11,29 %) болни. При дълбоките АРА за предпочитане е полулунен разрез водещ до добро
ревизиране и дрениране,като от съществено значение е щателната дигитална ревизия на
наличните гнойни кухини, с премахване на наличните девитализирани и некротични тъкани.
При болните с ДАРА е от съществено значение точния времеви избор за повторна или
следващи оперативни намеси.Общо са реоперирани 28 пациента с дълбоки аноректални
абсцеси (22,58%), при който постоперативно се установи гнойна задръжка и септично
състояние. От тях при 18 се извърши повторна операция до 3 ден, други 6 бяха трикратно
оперирани до 7 ден и 4 оперирани четирикратно. Средният болничен престой на болните е
7,63 дни ± 3,72 дни. Нямаме болни с летален изход.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Честите диагностични затруднения при ДАРА и склонността към торпидно
протичане на заболяването нерядко води до несвоевременно хирургично лечение. Късната
диагностика и клиничното многообразие при дълбоките АРА затруднява в редица случаи
еднократното рационално лечение, което може да доведе до неколкократни оперативни
намеси. Основни принципи на хирургичната тактика при ДАРА е неотложното извършване на
широки инцизии, щателна дигитална ревизия на гнойната кухина, цялостно и тотално
премахване на наличните некрози и адекватно дрениране. Оперативното лечение при ДАРА
трябва да е неотложно по характер, радикално по обем и оптимално по изпълнение. При
сложни клинични форми на дълбоките АРА нерядко се налагат своевременни дву- и
триетапни реинтервенции за рационално премахване на некротичните участъци и пълно
отдрениране на абсцесните кухини.
SUMMARY
INTRODUCTION: The surgical diagnosis and treatment of deep ARA in many cases is a serious
issue, that leads to significant difficulties in the diagnosis and choice of a rational surgical tactic.
AIM: To improve the outcomes of the treatment by analyzing the different types of patients with
DARA and by improving the diagnosis and the surgical tactic.
MATERIAL AND METHODS: A retrospective analysis of the clinical data and outcomes of the
surgical treatment in 124 patients with deep ARA in the period 2013-2017 is performed. 98 (79,03%)
of them are men, and 26 (20,97%) – women, the ratio is 3,77:1. The age of the patients with DARA
is between 17 and 83 years and the average age is 50,88 years ± 8,23 years. According to the type
and localization of DARA they are several types - ischiorectal in 77 patients (62,10%), supralevator
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in 34 patients ( 27,42%) and high intersphincteric in 13 patients (10,48%). In patients with DARA
there is a tendency of late hospitalization. Only 21 patients (16,94%) are hospitalized in the first 5
days since the onset of the disease.
RESULTS AND DISCUSSION: The clinical symptoms in the patients with DARA are atypical,
affecting the general condition – discomfort, fatigue, insomnia. The diagnosis in more than 2/3 of the
cases is delayed, and the earliest symptom is a solid and painful swell. In the patients with DARA of
essential meaning are the mild local symptoms or the lack of them – indefinite dull or mild pain, lack
of redness and a swell in the perianal area. Very often hospitalization is delayed, because of causes
with subjective and objective nature, the symptoms are characterized by the clinical variety of the
rapid development of the purulent-necrotic alterations. In the late diagnosed DARA very typical
clinical symptom is the urinary retention, which is observed in 14 (11,29%) patients. In the treatment
of DARA the half-moon incision is preferable, which leads to a better revision and drainage, and of
significant meaning is the digital revision of the existing pyogenic cavities and removing of the
devitalized and necrotic tissues. In patients with DARA the right time for repeated or following
operation is essential. In general 28 patients with deep anorectal abscesses (22,58%) are reoperated.
In these patients was postoperatively established retention of pus and septic condition. 18 of them
were reoperated until the 3rd day, another 6 were operated three times until the 7th day and 4 were
operated four times. The average hospital stay is 7,63 days ± 3,72 days. There is no lethal outcome of
the patients.
CONCLUSION: The frequent diagnostic difficulties and the tendency of rapid development of the
disease often leads to delayed surgical treatment. The late diagnosis and the clinical variety of the
deep ARA complicate the rational treatment, which may lead to several operations. Main principles
in the management of DARA are the urgent large incisions, digital revision of the pyogenic cavity,
fully removing of the necrosis and adequate drainage. The surgical treatment has to be urgent by
nature, rational by volume and optimal by performance. For the complicated clinical forms of deep
ARA often two- and three-stage reinterventions for the rational removement of the necrotic areas and
the fully drainage of the abscess cavities are necessary.
Хирургичната диагностика и лечение при болни с дълбоки аноректални абсцеси
(ДАРА) нерядко представлява сериозен проблем в неотложната колопроктология. В редица
случаи първоначално оплакванията на болния са неясни, нелокализирани и от общ характер,
което затруднява своевременната диагноза (1). Тази тенденция за диагностични трудности и
забавяне на своевременната хоспитализация е толкова по-изразена, колкото по-дълбок е
аноректалния абсцес. Един от съществените фактори, утежняващ клиничното протичане на
заболяването е развитието на гнойно-септични усложнения при пациентите през различните
етапи на хирургичното лечение. Сред хирурзите липсва единно мнение относно обема на
оперативната интервенция, вариращ от обикновена инцизия с дренаж до радикално
хирургично лечение (2). Всичко това изисква усъвършенстване на диагностичните методи и
правилна хирургична тактика на това заболяване при отчитане тежестта и разпространеността
на възпалителния процес (3).
Целта на изследването е чрез анализ на различните видове болни с ДАРА да се подобрят
резултатите при лечението по пътя на усъвършенстване на диагностиката и хирургичната
намеса.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
Извършен е ретроспективен анализ на клиничните данни и резултати от хирургичното
лечение при 124 болни с дълбоки АРА за период от 2013 г. до 2017 г. В изследването не са
включени болни с гангрена на Fournier, злокачествени заболявания и аноректалната форма на
болестта на Crohn. Мъжете са 98 (79,03%), а жените са 26 (20,97%), като съотношението
между тях е 3,77 : 1. Възрастта на болните с ДАРА се колебае от 17 до 83 год., при средна
възраст 50,88 год. ± 8,23 год. Най-многочислена е групата от пациенти на възраст от 41 до 70
год. – 74 (59,68 %). По-слабо е засегната младата и напредналата възраст, като до 30 години
болните са 16 (12,90%), а над 70 год. - 15 болни (12,09%). Съобразно вида и локализацията
на ДАРА те се делят на исшиоректални при 77 пациента (62,10%), пелвиоректални при 34
пациента (27,42%) и високи интерсфинктерни при 13 пациента (10,48%). Периодът на
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заболяването от началото до хоспитализацията е от 5 до 16 дни, при средна продължителност
на оплакванията до момента на постъпването 7,46 ± 4,31 денонощия. Диагностиката е
извършена с общоизвестните клинични и параклинични методи – анамнеза, общ статус,
лабораторни и инструментални изследвания. Съобразно дали абсцеса е първичен или
рецидивен болните се делят както следва: наличие на абсцес за първи път при 89 болни
/71,77%/, за втори път при 23 болни /18,55%/ и с три и повече пъти при 12 болни /9,68%/.
Много характерно е, че при рецидивните дълбоки абсцесни форми диагнозата е поставена
сравнително своевременно от 5 до 8 ден /средно 5,92 ± 3,14 дни/, като при всички случаи
пациентите самостоятелно и активно са търсели хирургична помощ. При ДАРА се установява
подчертана тенденция към късни срокове на хоспитализация. Само 21 болни /16,94%/ са
хоспитализирани през първите 5 дни от началото нa заболяването.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Докато при повърхностните аноректални абсцеси диагнозата се поставя въз основа на
външния оглед и палпацията, при ДАРА са налице често пъти диагностични затруднения.
Клиничното начало при дълбоките АРА е нехарактерно и еднотипно с прояви на засягане на
общото състояние – неразположение, отпадналост и безсъние. Диагнозата в повече от 2/3 от
случаите се поставя със закъснение, като най-ранния симптом е наличие на плътен и болезнен
инфилтрат при туширане. С напредване давността на възпалителния процес може да се
образува флуктуираща абсцесна кухина. В трудни за диагностициране случаи може да се
използват още пункция, аноскопия, ректоскопия, трансанална ехография, КТ или ЯМР на
малкия таз (4,5,6,7). Диагнозата при дълбоките аноректални абсцеси се поставя основно чрез
ректално туширане и данните от клиничните прояви на болестта. Характерно е, че при
всичките тези случаи заболяването започва постепенно, като едва по-късно се явяват
признаците на тежест и тъпи болки в областта на правото черво.. Впоследствие единствено се
появяват признаци на интоксикация, а местните изменения са нетипични, като зачервяването
и флуктуацията могат да липсват (8). Много характерно е влошаването на общото състояние
при пълно отсъствие на манифестен болеви синдром, като това може да продължи до две
седмици. С формирането на абсцесната кухина се явяват тъпи болки в правото черво, водещи
до тенезми и задръжка на дефекацията. Всичко това в редица случаи води до диагностични
грешки при първоначалния лекарски преглед, което е установено при 95 от болните (76,61%).
При тях заболяването е прието за ОВИ при 14 болни, грип при 23 болни, възпалени
хемороиди при 31 болни, проктит при 9 болни, фисура при 11 болни и простатит при 7 болни.
Трима пациенти с диагноза ,,анална фисура‖, са дилатирани в друго лечебно заведение, без да
се постави точната диагноза. Поради голямата дълбочина на възпалителните промени не може
да се наблюдава самопроизволно отваряне на абсцеса. С напредване на възпалителния процес
признаците на интоксикационния синдром се засилват – обща слабост, отпадналост,
неразположение, виене на свят, главоболие, безапетитие, треска, тахикардия и фебрилитет над
390. Колкото по-продължително протича и по-дълбоко е разположен ДАРА, толкова тези
признаците са по-изразени. При локализация на възпалителния процес в близост до
простатната жлеза и уретрата са налице дизурични разстройства. Много съществено при
болните с ДАРА е липсата или оскъдната локална симптоматика – неясна тъпа или слаба
болка, липса на зачервяване и подутина в перианалната област. В следващите 1-3 дни
клиничната симптоматика се владее от септичното състояние и общата интоксикация.
Появяват се нехарактерни локални признаци, като плътен оток без резки граници с налична
слаба палпаторна болезненост. Много често хоспитализацията е забавена поради причини от
субективен и обективен характер, като симптоматиката се характеризира с клинично
многообразие от субакутно, бързо до фулминантно протичане на гнойно-некротичните
промени. В редица случаи прогресивно напредващата инфекция е от типа на некротичен
фасциит с тежка обща интоксикация, засягаща обикновено болни със захарен диабет,
потиснат имунитет, недохранване и напреднала възраст (9). При 17 болни с ДАРА се установи
наличие на захарен диабет, като при всичките случаи е налице по-изразено влошаване на
общото състояние, с поява на кетоацидоза при 11 болни. С нарастване продължителността на
заболяването се сформира гнойна колекция с тенденция за разпространение към аналната
област. При късно диагностицираните ДАРА много типичен клиничен симптом е ретенцията
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на урината, която е наблюдавана при 14 ( 11,29 %) болни. Анатомо-топографската
локализация на ДАРА също има съществено значение за клиничната изява на заболяването,
като при по-дълбока локализация е с по-неясна и нехарактерна симптоматика. Най-честите
дълбоки АРА са исшиоректалните абсцеси, който се срещат при 77 пациента (62,10%). От тях
при 11 болни (8,87%) са налице подковообразни абсцеси, които протичат по-тежко поради
билатералното засягане на двете исшиоректални ямки. При 34 пациенти (27,42%) са
установени най-дълбоките пелвиоректални абсцеси, при които на преден план изпъква
наличието на интоксикация, септично състояние, нарушаване на хемодинамиката и липсата на
характерна локална симптоматика. Най-редките ДАРА са високите интерсфинктерни абсцеси,
който са наблюдавани при 13 пациента (10,48%). Това наличие на разнообразни видове
дълбоки АРА също способства за диагностичните трудности и забавяне на оперативното
лечение. Затруднената диагностика и клиничното многообразие от своя страна обуславя
възможността за пропуски при хирургичното лечение на ДАРА, водещи често пъти до
невъзможност от еднократна оперативна намеса (10).
Хирургичната диагностика и лечение при дълбоките АРА в редица случаи представлява
сериозен проблем, водещ до значителни затруднения при диагностицирането и избора на
рационална хирургична тактика. Всички пациенти са лекувани в условията на спешност,
оперирани под обща анестезия в гинекологично положение и без специална подготовка на
дебелото черво. При оперативното лечение на ДАРА сме отчитали локализацията на
абсцесната кухина, нейното разположение по отношение на сфинктерния апарат и
състоянието на вътрешния отвор на гнойника (11). Вместо традиционната радиерна инцизия
при дълбоките АРА за предпочитане е полулунен разрез водещ до добро ревизиране и
дрениране. От съществено значение е щателната дигитална ревизия на наличните гнойни
кухини, с премахване на наличните девитализирани и некротични тъкани. Лечението при
ДАРА изисква достатъчен брой инцизии, щателна дигитална ревизия с широка некректомия,
целяща рационалното премахване на всички некрози и ефикасно дренирване с оглед
ограничение разпространението на възпалителния процес. Безспорно по-големият брой
инцизии водят до по-голяма ранева площ, но предимствата са отличното оттичане на гнойта и
ефикасното премахване на гнойно-некротично променените тъкани. Оперативното лечение се
състои в широки инцизии при максимално премахване на некротичните тъкани с последващ
дренаж и при възможност обработка на вътрешния отвор на гнойника. Един от трудните
проблеми при оперативното лечение на ДАРА е точната идентификация и ликвидация на
вътрешния отвор (12). Вътрешният отвор винаги се намира във възпалително променена
анална крипта, която се намира на зъбчатата линия. При туширане се опипва като подутина с
размер на овесено зрънце, от която при натиск изтича капка гной. Когато поставената
топчеста сонда в абсцесната кухина е в близост до linea dentatа и не попада във вътрешния
отвор, най-вероятно същият е разположен в най-близката крипта, което може да се установи с
ректално туширане. След сондирането през вътрешния отвор прекарваме гумена лигатура за
постепенно пристягане и сециране на външния анален сфинктер, което е извърщено при 34
болни (27,42%). В редица случаи изборът на правилен и оптимален хирургичен метод води до
по-бързо отзвучаване на клиничната симптоматика и саниране на абсцесната кухина. От
съществено значение е в редица случаи извършването на повторна хирургична интервенция,
състояща се в ревизия, дренаж, премахване на некротичните материи и гной. Клинично
подобрение след оперативно лечение е констатирано при случаите със значително намаляване
на субективните оплаквания, подобряване на общото самочувствие, както и на положителната
динамика при оздравяването на възпалителните промени. При клинични и лабораторни
признаци за персистиране на възпалителния процес е наложителна срочна реоперация поради
данните за остатъчна гнойно-некротична кухина. Това се дължи на анатомо-топографските
особености при ДАРА, но така също на недостатъчна хирургична ефективност и
интраоперативни технически пропуски. Много важно е още в първите 24-48 часа да се
прецени локалното състояние с оглед своевременно да бъде взето решение за повторна
оперативна намеса. В следоперативния период се извършва всекидневен контрол на
оперативната рана за своевременна ликвидация на повторни гнойни или некротични огнища.
За адекватната хирургична тактика при болните с ДАРА е от съществено значение точния
времеви избор за повторна или следващи оперативни намеси, като в тези случаи се налага
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извършване на една или няколко контраинцизии със задължително дрениране. При някои
болни в края на следоперативния период може да се установи формирането на аноректална
фистула секретираща гной. В тези случаи се извършва своевременно оперативно лечение със
задължително налагане на гумена лигатура, което е приложено при 7 болни (5,65%).
Незабавното поставяне на лигатура при все още незаздравяла рана спестява време и спомага
за радикалното излекуване при тези пациенти. Общо са реоперирани 28 пациента с дълбоки
аноректални абсцеси (22,58%), при който постоперативно се установи гнойна задръжка и
септично състояние, като при всичките се наложи извършването на повторни реинцизии и
некректомии. От тях при 18 се извърши повторна операция до 3 ден, други 6 бяха трикратно
оперирани до 7 ден и 4 оперирани четирикратно. Задължително е провеждана комплексна
антибиотикотерапия включваща широкоспектърен антибиотик в комбинация с метронидазол,
адекватно реанимационно лечение и комплексна терапия на септичното състояние. От
съществено значение е правилното водене на следоперативния период, рационалното
третиране и правилната санация на оперативната рана. В постоперативния период като
усложнения са наблюдавани 2 случая на кръвотечение от раневите ръбове, задръжка на
урината при 4 болни и временна недостатъчност на аналния сфинктер при 3 болни. Средният
болничен престой на болните е 7,63 дни ± 3,72 дни. Нямаме болни с летален изход.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Хирургичното лечение при болни с ДАРА представлява сериозен проблем в спешната
колопроктология. Диагнозата рядко се поставя своевременно, като причината за това е факта,
че типичните местни белези на възпалението отсъстват или са минимално проявени, а така
също и поради постепенната еволюция на заболяването. Най-често преобладават общите
оплаквания, които са нехарктерни и водят до забавяне на хоспитализацията. Клиничното
протичане в следоперативния период е в пряка зависимост от продължителността на
диагностичния период, локализацията и големината на абсцеса, обема и ефикасността на
оперативната намеса. Честите диагностични затруднения при ДАРА и склонността към
торпидно протичане на заболяването нерядко води до несвоевременно хирургично лечение.
Късната диагностика и клиничното многообразие при дълбоките АРА затруднява в редица
случаи еднократното рационално лечение, което може да доведе до неколкократни
оперативни намеси. Основни принципи на хирургичната тактика при ДАРА е неотложното
извършване на широки инцизии, щателна дигитална ревизия на гнойната кухина, цялостно и
тотално премахване на наличните некрози и адекватно дрениране. Оперативното лечение при
ДАРА трябва да е неотложно по характер, радикално по обем и оптимално по изпълнение.
При сложни клинични форми на дълбоките АРА нерядко се налагат своевременни дву- и
триетапни реинтервенции за рационално премахване на некротичните участъци и пълно
отдрениране на абсцесните кухини. Хирургичното лечение с третирането на вътрешния отвор
при ДАРА изисква добър проктологичен опит, което е гаранция за радикалност при лечение
на болестта, подобрява оперативните резултати и снижава до минимум рецидивирането на
заболяването.
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РЕЗЮМЕ
Сепсисът е световен проблем, изискващ отговор в глобален географски мащаб и всички
обхванати сектори. Интра-абдоминалните инфекции са чести заболявания, съпроводени със
значителни усложнения и леталитет, въпреки напредъка в лечението през последните
десетилетия. Ключови моменти в лечението им са ранна диагноза и ресусцитация на болния,
своевременен, адекватен контрол на източника на инфекцията и антибиотично лечение
Настоящето проучване анализира актуалните доказателствено-обусловени препоръки за
най-съществените елементи изграждащи спешната хирургична тактика при лечението на
абдоминалния сепсис като акцентира на най-съществения компонет – ликвидиране огнището
на инфекцията. Представят се фундаменталните принципи, сроковете за извършване и
найчестите оперативни техники за ликвидиране на инфекцията в светлината на световните
препоръки по проблема от последните 3 години.
Посочват се бъдещите тенденции в лечението на абдоминалния сепсис и септичен шок прецизиране на оперативния риск, разширяване показанията за и въввеждане на нови
неоперативни техники/перкутанен дренаж/, прилагането на по-ограничени, физиологични и
органосъхраняващи операции/ако е възможно/. Тези инициативи ще осигурят по-добри
крайни резултати, по-голяма безопасност на пациента и по-ниска степен на инвалидизиране,
по-добро качество на живот, скъсен болничен престой и снижени разходи
ABSTRACT
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Sepsis is world problem requiring global geographical answer in all engaged sectors. IAI are
common diseases with considerable morbidity and mortality, despite progress in management in the
last decades. Key issues in the management are early diagnosis and patient resuscitation, timely and
adequate control of the source of infection and antibiotic treatment.
This study reviews the latest evidence-based recommendations on the critical issues constituting
emergency surgery strategy for treatment of abdominal sepsis focusing on the crucial component –
liquidating the source of infection. The fundamental principles, timing and most common techniques
are envisaged in the light of the most recent world guidelines on the problem from the last 3 years.
Future tendencies of source control focus on precise risk assessment of patients with CIAI for
operation Wider implementation of, non-operative techniques /percutaneous drainage/, more organsaving, limited/physiological/ operations/if possible/.
All these will assure improved patients‘ safety, better QOL, lower disability rate, shorter
hospitalization and expenses.

Сепсисът е световен проблем, изискващ глобален отговор в географски мащаб и всички
обхванати сектори. /1/.
Познанието за сепсиса и септичния шок е предизвикателство за всички медици, световната
здравна система, научната общонст, както и цялото общество. През 2016 година бяха
публикувани новите дефиниции за сепсиса и септичния шок „Сепсис – 3―,които акцентират
върху пренасочване от синдрома на системен възпалителен отговор към органната
дисфункция /2 /.
Тези определения предлагат комбинирани, лесно приложими критерии за оценка на
пациенти с тези състояния и риск от неблагоприятен изход, нуждаещи се от по-бързо лечение/
3/.
Фокусирайки се върху концепцията за нарушен имунен отговор, водещ до потенциална
животозастрашаваща дисфункция, дефиницията „Сепсис 3― може да пропусне
идентифицирането на пациенти с тежки инфекции, преди настъпване на органни дисфункции,
Това може да доведе до нежелано нарастване на броя на усложненията и леталитета,
вследствие неизбежното им развитие в следващите часове Световната Асоциация за
Хирургичните Инфекции /The Global Alliance for Infections in Surgery/ предполага че
бъдещите редакции ще имат все по-глобална перспектива и по-широк обхват на
представители и експерти, благодарение на което следващите дефиниции на сепсиса ще бъдат
усъвършенствани/1/.
Интра-абдоминалните инфекции са чести заболявания, съпроводени със значителни
усложнения и леталитет, въпреки напредъка в лечението през последните десетилетия.
Ключови моменти в лечението им са ранна диагноза и ресусцитация на болния, своевременен,
адекватен контрол на източника на инфекцията и антибиотично лечение/4/.
Безспорно най-съществмения компонет от лечението за хирурга е контролът на източника
на инфекцията, за който съществуват няколко определения. Това са: „Дефинитивни мерки за
контрол на продължаваща микробна инфекция и възстановяване на анатомичния и
функционален капацитет―; „ Дренаж на абсцес или инфектирана течна колекция―
;
„Отстраняване на некротична, инфектирана тъкан„. Като най-точна и пълна може да се
посочи дефиницията – „Контролът на източника на инфекцията включва всички мерки за
ликвидиране източника на инфекцията, осуетяване по-нататъшната контаминация и
възстановяване на функционалната годност―.
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Проучвания
Източници

Брой пациенти (% Леталитет)
Адекватен контрол

Неуспешен контрол

Billing, et al., 1992

73 (14%)

36 (64%)

Grunau, et al., 1996

37 (19%)

11 (100%)

Wacha, et al., 1999

323 (14%)

30 (47%)

Mulier, et al., 2003

81 (17%)

15 (100%)

140

179

83 (19%)

16 (57%)

Schneider, et al., 2009
Tellor, et al., 2015

Фиг. № 1 Смъртност при контрол на източника на абдоминални инфекции/5,6,7,8,9,10/.

Тези най-чести действия са дренаж на течна колекция или абсцес, некректомия и/или
отстраняване на инфектирана тъкан, с цел преустановяване на контаминацията и
възстановяване на анатомичната цялост и функционалния капацитет.
Значимостта на контрола на инфекцията се определя от главната цел – да се постигне баланс
от преустановяване на контаминацията, максимално отстраняване на причинителя,
възстановяване на соматичния капацитет и осуетяване на по-нататъшни системни нарушения.
Неуспехът на контрола на инфекцията води до висок леталитет/Фиг. № 1/5,6,7,8,9,10/.
Най- честата причина за възникването на усложнените интраабдоминални инфекции е
острият апендицит – 1/3 от всички заболявания/11/.

Източник на инфекцията
Апендицит
Холецистит
Следоперативни
Дебелочревни перфорации/без дивертикулни/
Гастро-дуоденални перфорации
Дивертикулит
Тънкочревни перфорации
Други
Малкотазови възпалителни заболявания/PID/
Постравматични перфорации
Общо

Nо (%)
1553 (34.2%)
837 (18.5%)
387 (8.5%)
269 (5.9%)
498 (11%)
234 (5.2%)
243 (5.4%)
348 (7.7%)
50 (1.1%)
114 (2.5%)
4553 (100%)

Фиг. № 2 Източник на инфекцията при 4553 болни от 132 болници по света в периода 15 Октомври
2014-15 Февруари 2015 /WISS Study/11/

Първоначалните цели на хирургичната операция за контрол на абдоминалната инфекция
са/12/:
a) установяване причината за перитонита
b) дрениране на патологичните колекции
c) контрол на източника на абдоминалния сепсис.
Предишни препоръки за лечението на абдоминалния сепсис/SIS/IDSA guideline/ гласяха че:
1 При пациенти с дифузен перитонит, лапаротомията трябва да се извърши колкото е
възможно по-скоро, а отлагането и до 24 часа е приемливо при други пациенти/13/
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2 Ранната операция /до 1 – 2 часа/ е показана при пациенти с интраабдоминални инфекции и
влошаващи се органни дисфункции, или абдоминален компартмънт синдром, а при други
пациенти – възможно най-скоро, когато физиологичното им състояние позволи/14/
3 Операция до 12 часа от диагностициране при пациенти в сепсис или септичен шок/Surviving
sepsis guideline/15/
Настоящите препоръки посочват че срокът и адекватността на контрола на източника на
инфекцията са важни за за лечението на интраабдоминалните инфекции и че, късните и/или
неподходящи операции водят до тежки отклонения в изхода на заболяването, особено при
критично болни. Като общ принцип се препоръчва цялостен контрол на източника на
инфекцията в най-кратък срок /12/ Операцията зависи от локализацията, степента на
перитонеалната инфекция,системния възпалителен отговор и общото състояние на болния/16/.
Най-често извършваните видове спешни операции за контрол на източника на
абдоминалната инфекция са/12,16/:
1. Резекция и шев на патологично променен или перфорерал орган/ гастродуоденална
перфорация/
2. Отстраняване на инфектиран орган/ектомия – апендектомия, холецистектомия
3. Некректомия
4. Резекция на исхемично черво
5. Възстановяване/резекция на травматична перфорация с първична анастомоза или
чревна екстериоризация.
Нехирургичните интервенции - перкутанния дренаж на интра-абдоминани или екстра
перитонеални абсцеси под ехографски и компютър томографски контрол са безопасни и
ефективни процедури при опрелени пациенти. Множество образни и хирургични проучвания
установяват излекуване в 62-91% от случаите, а честотата на усложненията и смъртността са
подобни на тези при хирургичния дренаж/12/.
Лапароскопските спешни операции са подходящи за много хирургични заболявания,
позволявайки точна диагноза и адекватна мининвазивна операция. Пневмоперитонеумът
може да има негативен ефект при критично болни, водейки до нарушения в алкалнокиселинното равновесие и кардио-респираторни отклонения. Спешните лапароскопски
операции все още са не много популярни в някои части на света, поради високата си
себестойност и предпочитанието на лапароскопските хирурзи към плановите операции/12,16/.
Успешното лечение на усложнените интраабдоминални инфекции е мултифокално. Ранният
и адекватен контрол на източника на инфекцията е от първостепенно значение. Подходящи са
както консервативните нехирургични интервенции/перкутанния дренаж/, така и оперативното
лечение съчетано, първоначално с емпирична, а в последствие, със специфична антибиотична
терапия/17/.
Повечето от пациентите с абдоминален сепсис или септичен шок трябва да бъдат оперирани
спешно до 2-рия час. При пациенти с по-леки форми на интраабдоминални инфекции
процедурата за контрол на източника на инфекция може да бъде отложена до 24-ия час.
Тактиката за контрола на източника на инфекцията е насочена към прилагане на най-малко
инвазивния подход, най-краткотрайната операция, без риск от краткосрочно или дългосрочно
влошаване на изхода от лечението/18/.
Основната терапевтична цел е осуетяване развитието на инфекцията в най-тежкия и найчесто невъзвратим стадий на полиорганна недостатъчност/19/.
В последните години сме свидетели на планирането, изработването и популяризирането на
световни, доказателствено обусловени препоръки за диагностиката и лечението на найчестите заболявания, причиняващи усложнени интраабдоминални инфекции – сепсис, тежък
сепсис и септичен шок. Преди 4 години бяха изтъкнати практическите ползи/ снижавене на
усложненията и леталитета/ от формулирането и приложението на световни насоки за
лечението на усложнените интра-абдоминални инфекции/20/. Впоследствие детайлно бяха
разработени практически насоки за лечението на острия апендицит/21/, острия
холецистит/22/, острия дивертикулит/23/, острия тънкочревен адхезивен механичен илеус/24/,
усложнените вентрални хернии /25/, усложнения коло-ректален рак/26/, ятрогенните
колонскопични перфорации/ 27/.
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Особено внимание заслужават световните препоръки за лечението на абдоминалния сепсис,
тежък сепсис и септичен шок по методът на отворения корем. В публикуваните насоки през
последните 2 години се ревизират показанията за приложението на този метод – главно за
сметка на стеснението им прилагане, само в случаи на тежък перитонит, септичен шок и
следните състояния/28, 29, 30, 31/:
- краткотрайна лапаротомия поради тежък физиологичен дефицит
- необходимост от отложена чревна анстомоза
- планирана „втори оглед―лапаротомия при чревна исхемия
- персистиращ източник на перитонит/неуспешен контрол на източника на инфекция/
- обширен висцерален едемен с риск за развитие на компартмънт синдром
- обширни, неотстраними при първата лапаротомия неограничени висцерални
некрози/инфектирани панкреасни некрози след неуспешен затворен дренаж/
В заключение може да се обобщи че ключов компонент в съвременното лечение на
абоминалния сепсис е контрола върху източника на инфекцията. Критично болните в
септичен шок незабавно трябва да се оперират, паралелно с инициалната ресусцитация.
На 26 май 2017 година Световната Здравна Асамблея и Световната Здравна Организация
провъзгласиха сепсиса за световен здравен приоритет, приемайки резолюция за подобрение,
превенция, диагностициране и лечението му/32/.
Бъдещите тенденции в лечението на абдоминалния сепсис и септичен шок са прецизиране
на оперативния риск, разширяване показанията за и въввеждане на нови неоперативни
техники/перкутанен дренаж/, прилагането на по-ограничени, физиологични и
органосъхраняващи операции/ако е възможно/. Тези инициативи ще осигурят по-добри
крайни резултати, по-голяма безопасност на пациента и по-ниска степен на инвалидизиране,
по-добро качество на живот, скъсен болничен престой и снижени разходи.
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4.17 ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНАТА ЛАПАРОСКОПИЯ
КАТО МЕТОД НА ИЗБОР ПРИ ЖЕНИ СЪС СЪМНЕНЕНИЕ ЗА
ОСТЪР АПЕНДИЦИТ

В.Иванов1, Р.Димов1, Б.Боев2,Г.Костов1, С. Спасов3, В. Маринов2
1.Медицински Университет – Пловдив, Медицински факултет, Катедра - „„Специална
хирургия„„, УМБАЛ „„Каспела„„, Клиника по хирургия
2.Медицински Университет – Пловдив, Медицински факултет, Катедра – „„Пропедевтика на
хирургичните болести„„, УМБАЛ „„Каспела„„, Клиника по хирургия
3. Клиника по хирургия към УМБАЛ „„Каспела„„
Въведение
Независимо от напредъка в терапията и диагностиката в 21 век острия апендицит
представлява една от най-честите причини за остра абдоминална болка и продължава да бъде
заболяване налагащо спешно хирургично лечение.
Непосредствената близост на органите в малкия таз и апендикуларния израстък при пациенти
от женски пол, развиват широкия диапазон от диференциални диагнози.
Диагностичната лапароскопия е сравнително нов миниинвазивен метод за диагностика и
лечение на редица заболявания. При пациентки със съмнение за остър апендицит, техниката
позволява, катко диагностика, така и лечение на откритата патология.
Цел
Целта на доклада е да представи опита на Клиниката по хирургия на УМБАЛ ‗‗Каспела‗‗
ЕООД в диагностиката и лечението на пациентите със съмнение за остър апендицит и да
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оцени необходимостта от извършване на диагностична лапароскопия.
Материали и Методи
Използвани са данни от история на заболяването, оперативни протоколи и видеозаписите от
операциите, извършени в ‗‗Клиника по Хирургия‗‗ УМБАЛ Каспела за периода 2015-2018г.
За посочения времеви интервал в клиниката са били оперирани 123 пациенти. Половото
разпределение е както следва: 65 жени(54,83%) и 56 мъже(45,16%) с поставена работна
диагноза остър апендицит.
17 пациентки ( 25% ) са били оперирани лапароскопски, а 51(75%) по отворения метод на
Макбърни.
При 6(8%) от пациентките оперирани миниинвазивно са установтени гинекологични
заболявания даващи клиниката на остър хирургичен корем и нихелозен апендикс.
Заключение
В хирургичните отделения и клиники в целия свят отдиференцирането на остър апендицит от
остри гинекологични заболявания създава трудности.
Лапароскопската диагностика е удобен, приложим и ефективен метод , които се прилага
рутинно в Клиниката по хирургия на УМБАЛ ‚‗Каспела‗‗.
Ключови думи: Диагностика, Хирургия, Лапароскопия, Апендицит

Въведение
Първите описания на апендикуларния израстък като орган се смята, че са възникнали още в
трудовете на Хипократ (460-370) и Гален ( 130-201). Тези твърдения биват поставени под
съмнение, тъй като е известно, че изследванията на Гален биват извършвани предимно върху
маймуни, които нямат апендикуларен израстък.
Апендиксът привлича вниманието на италианския анатом –Беренгарио Да Карпи (Фиг.1)
/Berengario da Carpi/ (1460-1530), професор в университета в Болоня, като той определя
апендикса като ‗‗малка празна кухина накрая на цекума‗‗ в своята книга
‗‗Commentaria‘‘(Фиг.2).
През 1542 г. барбанецът Андреас Везалиус (Фиг.3) илюстрира ‗‗червейобразния израстък‗‗
като един от трите отвора на цекума, заедно с илеума и колон асцендес, в своята книга ‗‗De
Humani Corporis Fabrica‗‗ (Фиг.4).
Първото сравнение на израстъка на сляпото черво с ‗‗червей‗‗ е направено от Габриел
Фалопиус /Gabriel Falloppius/ (1523–1562) през 1561г.
Първият случай на оперативно премахване на апендикса е описан от Клаудиус Айманд
/Claudius Aymand/ (1681–1740), който оперира 11- годишно момче с ингвино-скротална
херния. При отварянето на херниалния сак, той открива апендикуларен израстък, който
лигира и премахва.1
Първата апендицектомия по повод остър апендицит е извършена от Ж.Местивие през 17592 .
Хоспитализиран е 45- годишен пациент, приет в болница ‗‗St. Andrew‗‗ в Бордо. При прегледа
е установена болезнено палпираща се туморна маса в областта на десен долен коремен
квадрант.
Първият случай на перфоративен гангренозен апендицит, който е определен като причина за
смъртта, е докладван през 1812г. от Джон Паркиносн (синът на Джеймс Паркинос, познат
като лекаря, пръв описал ‗‗болестта на Паркинсон‗‗. Това е била и първата статия относно
острия апендицит, публикувана на английски език.
Историята продължава с известния труд на проф.Мак Бърни (Фиг.5) ―Exp
erience with early
operative interference in cases of disease of the vermiform appendix,‖ публикуван в New York
Medical Journal3. Статията е излезла от печат три години след като Reginald Fitz (Фиг.5), 1886г.
описва острия апендицит и предлага методи за оперативно лечение при перфорация.
Д-р Макбърни е хирургът, описал оперативното разслояване на коремните мускули с цел
достигане на перитонеума.4
Революция в оперативната техника на лечението на острия апендицит прави Кърт Сем
(Фиг.6), който през 1983г. публикува първото описание на лапароскопската апендицектомия,
която извършва в Германия.5
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Техниката на Сем е била осъждана дълго време, както и всеки драстичен пробив в
медицината, но се налага като стандарт на диагностика и лечение на острия апендицит в
множество лечебни заведения.
Еволюцията в лечението на заболяването продължава с откриването на подходи и техники
при извършване на апендицектомията - хирургията през естествени отвори/NOTES/и
еднопортовият модел на работа /SILS/.
Множество са изследванията и дебатите, които са извършени по повод уточняването на
етиологията, патогенезата, диагностиката, лечението и прогнозата на острия апендицит и все
пак той остава актуален казус и в 21 век.

Фиг.1

Фиг.2

Фиг.4

Фиг.3

Фиг.5

Фиг. 4

Фиг.6

Материали
Използвани са данни от история на заболяването, оперативните протоколи и видеозаписите от
операциите, извършени в ‗‗Клиника по Хирургия‗‗, УМБАЛ „Каспела― за пе
риода 2015-2018г.
За посочения времеви интервал в клиниката са били оперирани 121 пациенти. Половото
разпределение е както следва: 65 жени(54,83%) и 56 мъже(45,16%) с поставена работна
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диагноза остър апендицит.(Фиг.7)

Полово разпределение на пациентите, подложени
на апендицектомия за 2015-2018г.
/Общ брой - 121/

Мъже - 65 (54,83%)
Жени - 56 (45,16%)

Фиг.7

17/седемнадесет/ пациентки ( 25% ) са били оперирани лапароскопски, а 51 /петдесет и една/
(75%) по отворения метод на Макбърни. (Фиг.8)

Разпределение на пациентките спрямо оперативния подход
/Общ брой - 68/

Отворена хирургия - 51 (75%)
Лапароскопска хирургия 17(25%)

Фиг.8

При 6 /шест/ (8%) от пациентките, оперирани миниинвазивно, са установтени гинекологични
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заболявания, даващи клиниката на остър хирургичен корем и нихелозен апендикс.(Фиг.9)

Разпределение на пациентите в зависимост от
диагностицираното заболяване
/Общ брой - 17/
Диагностицирано гинекологично
заболяване - 6 (8%)
Диагностициран остър апендицит 11
(92%)

Фиг.10

Диагностицираните гинекологични заболявания са както следва:
Дискусия
Острият апендицит представлява най-често срещаното заболяване, изискващо спешно
хирургично лечение. Шансът за генеза на това заболяване в живота на всеки човек е около –
7%6. Независимо от големия брой случаи, диагностиката на острия апендицит остава
предивикателство.
Манифестацията на болестта се определя от много фактори. Това са- локализацията на
апендикса, промените в пароморфологичната му характеристика и коморбидностите на
пациента.
Възможните разположения на израстъка биват – ретроцекално, малкотазово,
ретроперитонеално, субхепатално и латероцекално.
Всяка една от тези локации води до дивиация на обичайната клинична картина на
заболяването. Болестта протича най-често с болки в десен долен коремен квадрант, гадене,
повръщане и промени в дефекацията.
Клиничната картина често е атипична и диагностиката може да бъде затруднена поради
наслагване на други или липса на някои симптоми.
В литературата са описани множество палпаторни методики на мануално изследване,
демонстриращи различни симптоми, наименувани на техните откриватели: симптом на
Щеткин – Блумберг, Жендрински, Ситковски, Образцов,Розвинг и други.
От пълната кръвна картина и биохимичните изследвания най-показателни се смятат
повишаването на броя на левкоцитие и C-реактивния протеин.
Познанията в патоанатомията дават възможност процесът да бъде разделен според
измененията в тъканите на самия апендикс вследствие на възпалението: катарален и
деструктивен, като последния бива флегмонозен и гангренозен.
Известни са редица точкови системи, с които бива оценявано състоянието на болния и
развитието на заболяването.
Диагостиката на заболяването продължава с образни изследвания като ехография, скенер или
ядрено-магнитен резонанс.
В литературата биват публикувани редица статии и монографии, описващи различията в
протичането на остия апендицит при деца, бременни и възрастни хора.
Всички тези факти доказват, че апендицитът, дори като едно често срещано заболяване, не се
проявява с една и съща клинична картина и отдиференцирането му в някои случаи остава
казуистика.
Според световни данни остърият апендицит е най-честата причина за болка в областта на
малкия таз, която болка не произхожда от женските полови органи.7

469

Диференциалната диагноза на възпаления апендикс при жени се разширява на базата на
множеството заболявания, които могат да протекат със сходна клинична картина: ектопична
бременност, ендометриоза, руптурирана овариална киста, салпингит, тубо-овариални абсцеси,
торзии и други.
Диагностичната лапароскопия е метод, който в 21 век е повсеместно достъпен и позволява
извършването на ревизия на цялата коремна кухина и при необходими индикаци- оперативно
лечение на съответната патология.
В клиниката по ‗‗Хирургия‗‗ към УМБАЛ „Каспела―е приет стандарт: при жени със
съмнение за възпаление на апендикса в детеродна възраст, които не са претърпели
хистеректомия и овариектомия, да бъде извършена предоперативна консултация с гинеколог
и при отхвърляне на гинекологична патология, операцията да бъде извършена лапароскопски.
Работи се с трипортова система на работа, с триъгълно разположение на инструментите, с цел
избягване на колизия.
В областта на бялата линия, над пъпния пръстен, се поставя 5мм троакар за камерата. Другите
троакари са съответно 10-12мм и 5мм, като се поставят в областта на ляв долен коремен
квадрант, зоната над пубиса или непосредствено над сляпото черво.
Операторът работи с лапароскопа и работния инстумент, а асистентът- най-често с граспер.
Представяме случай на пациентка на 34 години, която съобщава за болка в областта на
хипогастриума, с преобладаване в десния долен коремен квадрант. Болната разяснява, че
оплакванията са започнали през нощта предишния ден и постепенно са се засилили. При
прегледа пациентката е с категорично перитонеално дразнене в областта на илеоцекалния
ъгъл. Лабораторните изледвания показват увеличение на броя на левкоцитите и повишаване
на C-реактивния протеин. При ехографското изследване се установява течност в малкия таз.
Пациентката представя писмена консултация с гинеколог, който отхвърля гинекологичен
проблем.
При извършване на диагностичната лапароскопия се установява химичен перитонит на базата
на руптурирала киста на ляв яйчник (Фиг 1.), причинила хемоперитонеум (Фиг.2),
възпалително ангажирал органите на малкия таз и стенодопирните чревни бримки.
Апендикуларният израстък е нихелозен(Фиг.3). Извършен е дренаж на кръвта от коремната
кухина(Фиг. 4) и хемостаза на мястото на руптурата на левия яйчник. Апендектомията не е
необходима. Използвана е билолярна коагулация с Ligasure (Фиг.5).
Извършва се лаваж на перитонеалната кухина с физиологичен серум и се поставя дрен в
малкия таз.

Фиг.1

Фиг.2
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Фиг.3

Фиг.4

Фиг.5

Заключение
В хирургичните отделения и клиники в целия свят, отдиференцирането на остър апендицит от
остри гинекологични заболявания, създава трудности.
Лапароскопската диагностика е приложим и ефективен метод , който се използва рутинно в
Клиниката по хирургия на УМБАЛ ‚―Касп
ела‗‗.
Ендопскопията дава възможност за визуализация на цялата коремната кухина, щателна
ревизия на женския малък таз и техническо удобство при необходимост от оперативно
лечение. Миниинвазивният метод в голям процент от случаите заменя експлоративната
лапаротомия, необходимостта от допълнителни разрези и извършването на апендектомия без
показания.
Ключови думи: Диагностика, Хирургия, Лапароскопия, Апендицит

Библиография
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aymand C. Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 1736, 39: 329–336
Mestivier J. Journ. gen. de med. et de chir., 1759, X, 441.
McBurney C. Medical Classics. 1938;2(5):492-538.
McBurney C. The incision made in the abdominal wall in cases of appendicitis, with a description of a
new method of operating. Ann Surg. 1894;20(1):38-43
Semm K. Endoscopic appendectomy. Endoscopy. 1983;15:59–64.
Gwynn LK. The diagnosis of acute appendicitis: clinical assessment versus computed tomography
evaluation. J Emerg Med. 2001;21(2):119–123.
Andersson RE. Meta-analysis of the clinical and laboratory diagnosis of appendicitis. Br J Surg.
2004;91(1):28–37.
Imaging of acute pelvic pain. Vandermeer FQ, Wong-You-Cheong JJ.Clin Obstet Gynecol. 2009 Mar;
52(1):2-20.

471

4.18 РУПТУРА НА АНЕВРИЗМА НА АРТЕРИЯ ЛИЕНАЛИС С
ХЕМОПЕРИТОНЕУМ, ИНКАРЦЕРАЦИЯИ НЕКРОЗА НА
КОЛОНТРАНСВЕРЗУМ В ПОСТОПЕРАТИВНА ЕВЕНТРАЦИЯ.
Й. Благов, И. Григоров, В. Георгиев, Х. Адем
Клиника по хирургия към УМБАЛ,,СВ. Анна“ гр.София

Ключови думи: аневризма, остър хирургичен корем, хемоперитонеум, некроза на
колонтрансверзум.
Представяме случай на 69 годишна жена, постъпила по спешност с прогресивно засилващи се
болки по целия корем от една седмица. От направените лабораторни изследвания и КАТ на
корем – данни за умерено изразена анемия, наличие на аневризма на артерия лиеналис,
свободно – подвижна течност в корема. Оперативно се намери: 1.5 литра кръв в корема,
коагулуми,множество адхезии от предходни оперативни интервенции, некроза на колон
трансверзум и руптура на аневризма и на артерия лиеналис. На един етап извършихме
лигатура на артерия лиеналис, след отделянето и от трункус целиакус, спленектомия,
резекция на колон трансверзум с Т-Т анастомоза и пластика на предна коремна стена с
двукомпонентно платно. Пациентката се възстанови без усложнения. Беше изписана на 12-ти
следоперативен ден, с първично зарастнала оперативна рана.Случаят представлява интерес,
поради латентното протичане и усложнената форма на остър хирургичен корем.

RUPTURED ANEURYSM OF THE LIENAL ARTERY, HAEAMOPERITONEUM,
INCARCERATION AND NECROSIS OF THE TRANSVERSE COLON IN AN INCISIONAL
VENTRAL HERNIA
I.Blagov, I.Grigorov, V.Georgiev, H.Adem
General Surgery
UMHAT ―S
aint Anna‖ Sofia
Key words: aneurysm, acute abdomen, hemoperitoneum, necrosis of the transverse colon.

We present the clinical case of a 69 years old woman, admitted to our clinic with abdominal pain
from 1 week. From the blood analysis we found moderate anemia, from the imaging diagnostics –
aneurysm of the lineal artery, free fluid in the abdomen.During the operation we found 1.5l of blood
in the abdominal cavity, many adhesions due to numerous previous surgical
interventions,coagulums. On one stage, we did a splenectomy, we ligated the liеnal artery right after
its separation from the coeliak trunk, we resected the necrotic segment of the transverse colon and
made a T-T anastomosis. In the end we corrected the incisional hernia with inlay positioned
composite barrier mesh. The woman recovered successfully . She was released from the clinic on the
twelfth post-operative day with a primary closed wound.The case is interesting due to the latent
development of the acute abdomen and the concurrent surgical conditions.
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Аневризмите на лиеналната артерия са на трето място по честота след аневризмите на
абдоминалната аорта и тези на илиачните съдове.[1] Според някои проучвания тяхната честота
достига до 60 процента.[2]Руптура на аневризма се наблюдава в 100 процента от случаите при
жени по време на бременност. Най-често няма симптоми, които да предшестват руптурата.
Понякога може да се наблюдават болки в епигастриума, горно-диспептичен синдром,
погрешно смятани за обострен гастрит или язва. При руптура има внезапна, остра болка в
епигастриума, симптоми на шок, остър хирургичен корем. В някои случаи се наблюдава
двуетапна руптура. При нея се формира ретроперитонеален хематом, с/без образуването на
лъжлива аневризма.
Клиничен случай.
В клиниката приехме по спешност пациентка на 69 години, ИЗ №5333/01.03.2018, с
оплаквания от дифузна болка в корема, постепенно засилваща се от 7 дни. Появило се е
гадене, придружено от неколкократно повръщане и нарушен ритъм на дефекация.
От физикалния статус установихме увредено общо състояние, бледа кожа. ДС –двустранно
везикуларно дишане. ССС – Ритмична сърдечна дейност, честота 99, кръвно налягане -110/70.
Корем – на ниво на гръден кош, умерено балониран, респираторно подвижен, с оперативен
цикатрикс от горна срединна лапаротомия и постоперативна евентрация, дифузно болезнен
палпаторно, с данни за мускулна защита при дълбока палпация. Вяла перисталтика.
Пациентката съобщава за: лапарохистеректомия по повод хиперплазия на ендометриума
преди 17 години; лапароскопска холицистектомия по повод остър флегмонозен холецистит
преди 2 години; лапаротомия по повод перфорирала язва на дуоденума и пластика на
постоперативна умбиликална херния с полипропиленово платно, поставено инлей.
От придружаващите заболявания като известни ни бяха съобщени артериална хипертония III
степен (несистемно лекувана), хронична недостатъчност на мозъчното кръвообращение,
преживян исхемичен мозъчен инсулт в басейна на базиларна артерия.
От проведените лабораторни изследвания установихме анемичен синдром/ Hgb 109; Hct 34/и
хипокалиемия K- 3.7.
При ехографията на коремни органи се видя хипоехогенна формация в малък таз с
минимално количество свободно- подвижна течност. От обзорната рентгенография на корем –
единични хидро-аерични нива, без данни за свободен газ.
При КАТ на коремни органи се верифицира аневризма на а. лиеналис с размери 51.48мм , с
контрастиран лумен 23/24мм. Свободно-подвижна течност в целия корем. Абдоминална
аорта – б.о. Вентрална херния с дефект на предна коремна стена с размери 130 мм, херниален
сак с размери 180/220 мм.( Снимка 1, 2, 3)

Снимка 1

Снимка 2
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Снимка 3

Предвид находката и прогресиращото влошаване на състоянието на пациентката се взе
решение за конвенционално оперативно лечение по спешност. При лапаротомията намерихме
херниален сак в подкожието с размери около 20 см с инкарцериран и ливидно променен
участък от колон трансверзум, интимно срастнал с поставеното инлей полипропиленово
платно. Интраабдоминално установихме около 1.5л. течна кръв и коагулуми в свободната
коремна кухина, инкапсулирани в множество сраствания от предходни оперативни
интервенции. Причина за хемоперитонеума бе руптурирала аневризма на а. лиеналис с
размери около 5 см, засягаща нейната проксимална трета и с наличие на ретроперитонеален
хематом в тази област, достигащ до далака. В хода на оперативната интервенция направихме
спленектомия, отпрепарираха се последователно а. хепатика проприя, а. хепатика комунис,
трункус целиакус и а. лиеналис. Последната се лигира, малко след отделянето й от трункус
целиакус. Направи се тотален дебридман, като се резецира засегнатия участък от колон
траснверзум. Чревният пасаж се възстанови с термино-терминална анастомоза. Направи се
пластика на предна коремна стена с двукомпонентно платно, поставено инлей. Поставиха се 3
абдоминални тръбни дрена. Постоперативният период протече гладко, без усложнения.
Пациентката беше изписана на 12-ти следоперативен ден с първично заздравяла оперативна
рана и свалени конци. При досегашното проследяване от 6 месеца не са наблюдавани
усложнения.
Обсъждане
Аневризмите и псевдоаневризмите са рядко, но потенциално смъртоносно заболяване. В
литературата са описани повече от 3000 случая на аневризми на лиеналната артерия[3] и около
200 случая на диагностицирани псевдоаневризми.[4] Счита се, че като рискови фактори за
развитието на аневризми, както и на псевдоаневризми, са остри и хронични форми на
панкреатит, възпалителни изменения на стената на а.лиеналис, което може да доведе до
образуване на псевдоаневризма. [5,6] Важен фактор е и неконтролираната хипертония. Смята
се, че приемът на бета-блокер има протективен ефект върху образуването на
псевдоаневризми.[7,8,9] Роля играят травматични фактори, микроинвазивни процедури в тази
област и др.[9] Основен рисков фактор е порталната хипертония при пациенти с цироза или
трансплантиран черен дроб, съдови заболявания, дефицит на алфа- 1 антитрипсин, артериална
фибродисплазия и др.
Поведението при аневризми и псевдоаневризми е различно.[10] Възприето е пациенти с
асимптомни аневризми на лиеналната артерия с размери до 2 см да бъдат клинично
проследявани. При високо рискови пациенти – с трансплантация на черен дроб, цироза,
портална хипертензия или жени в детеродна възраст, се препоръчва оперативно лечение. [11]
При псевдоаневризмите няма корелация между размера на псевдоаневризмата и риска от
руптура. [4] Смъртността при нелекувана руптура достига до 90%.
Към момента преобладава конвенционалният метод на лечение. При аневризми, локализирани
в проксимална и средна трета на а. лиеналис, може да се направи само ексцизия с
проксимално и дистално лигиране на съда и съхранение на далака. При аневризми в
дисталната трета на артерията се препоръчва спленектомия.
При ендоваскуларните методи на лечение се цели тромбозиране или изключване на
аневризмата от кръвообръщението. Извършва се чрез койлинг, инжектиране на тромбозиращ
агент в аневризмата, ендоваскуларно имплантиране на стентове.[12]
Този метод на лечение е подходящ при пациенти с висок оперативен риск и множество
придружаващи заболявания, както и при пациенти с предходни оперативни интервенции, при
които се очаква труден достъп до съдовете. Ендоваскуларният метод на лечение е свързан с
по-кратък възстановителен период. При някои проучвания се цитира периоперативна
смъртност до 8% [13] и такава между 10%-25% при конвенционален метод на оперативно
лечение.[14]
Агентите, използвани за тромбозиране на аневризмите, най-често са рентген-позитивни, което
затруднява постоперативното проследяване поради наличието на артефакти.[9]
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Заключение
Руптурата на аневризма на артерия лиеналис, независимо дали е към свободната коремна
кухина или към гастро-интестиналния тракт, е рядка причина за остра кръвоагуба.
Ендоваскуларните методи на лечение са надежден и ефективен метод, свързани с по-ниска
периоперативна смъртност при планово лекувани пациенти. При пациенти, лекувани по
спешност, все още са наблюдава завишена смъртност.
Интересното в нашия клиничен случай е съчетанието на руптурирала аневризма на
лиеналната артерия с инкарцерация и некроза на колон трансверзум в следоперативна
евентрация.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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РЕЗЮМЕ
Оперативното лечение на усложнените вентрални хернии продължава да е едно от найчестите предизвикателства в спешната хирургия, съпроводено със значително обременяване
на здравните системи по света
Настоящето проучване анализира актуалните доказателствено-обусловени препоръки за
най-съществените елементи изграждащи спешната хирургична тактика при усложнените
вентрални хернии като срокът за извършване на операциите, начинът на извършване –
конвенционален или лапароскопски, стратифициране на принципите на хирургично лечение и
видът оперативна техника, съобразно класификацията на раните, както и антибиотичната
профилактика и типът анестезия.
Спешното оперативно лечение на усложнените вентрални хернии остава дискусионен
клиничен проблем, най-вече по отношение на ранната диагностика, индикациите, сроковете и
методите на оперативната интервенция.
Инициирането на национален консенсус и формулирането на препоръки за диагностиката и
лечението на тази нерядка спешна и усложнена патология би подобрила следоперативните
резултати, повишила ефикасността и изяснила юридическите неясности на комплицираните
случаи
ABSTRACT
Emergency repair of complicated abdominal hernias remains one of the most common and
challenging surgical emergencies and is associated with a significant burden for health care systems
worldwide.
This study reviews the latest evidence-based recommendations on the critical issues constituting
emergency surgery strategy for complicated ventral hernias like timing of intervention, laparoscopic
approach, type of surgical repair and stratification of the management recommendations according to
wound classification as well as antimicrobial prophylaxis and the role of local anesthesia.
The emergency repair strategy for complicated abdominal hernia is still a clinical problem on a
national debate for early diagnosis, indications, timing and type of surgical procedure.
The initiation of a national consensus and formulating recommendations for diagnosis and
treatment for this complex emergency pathology, relevant to these accepted worldwide, will
definitely improve outcomes, raise efficiency and clarify legislation bias in complicated cases.
Оперативното лечение на усложнените вентрални хернии продължава да е едно от найчестите предизвикателства в спешната хирургия, съпроводено със значително обременяване
на здравните системи по света. Голяма част от вентралните хернии се оперират по спешност
и могат да завършат с лоша прогноза и повишен брой следоперативни усложнения/1,2/.
фиг. № 1 Скала за оценка качеството на доказателственост на източниците и степента на
значимост на препоръките/ 3 /
Grade of

Clarity of

recommendation

risk/benefit

1A Strong
recommendation, highquality evidence

Benefits clearly
outweigh risk and
burdens, or vice versa

1B Strong
recommendation,
moderate-quality
evidence

Benefits clearly
outweigh risk and
burdens, or vice versa

Quality of supporting evidence
RCTs without important
limitations or overwhelming
evidence from observational
studies
RCTs with important limitations
(inconsistent results,
methodological flaws, indirect
analyses or imprecise conclusions)
or exceptionally strong evidence
from observational studies

Implications
Strong recommendation,
applies to most patients in
most circumstances without
reservation
Strong recommendation,
applies to most patients in
most circumstances without
reservation
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1C Strong
recommendation, lowquality or very lowquality evidence

Benefits clearly
outweigh risk and
burdens, or vice versa

2A Weak
recommendation, highquality evidence

Benefits closely
balanced with risks
and burden

2B Weak
recommendation,
moderate-quality
evidence

Benefits closely
balanced with risks
and burden

2C Weak
recommendation, Lowquality or very lowquality evidence

Uncertainty in the
estimates of benefits,
risks, and burden;
which may be closely
balanced

Observational studies or case
series
RCTs without important
limitations or overwhelming
evidence from observational
studies
RCTs with important limitations
(inconsistent results,
methodological flaws, indirect or
imprecise) or exceptionally strong
evidence from observational
studies
Observational studies or case
series

Strong recommendation but
subject to change when higher
quality evidence becomes
available
Weak recommendation, best
action may differ depending on
the patient, treatment
circumstances, or social values
Weak recommendation, best
action may differ depending on
the patient, treatment
circumstances, or social values
Very weak recommendation;
alternative treatments may be
equally reasonable and merit
consideration

Най-значимите компоненти в хирургичната стратегия на тази група заболявания са срокът
за извършване на операциите, начинът на извършване – конвенционален или лапароскопски,
стратифициране на принципите на хирургично лечение и видът оперативна техника,
съобразно класификацията на раните, както и антибиотичната профилактика и типът
анестезия.
Съществените елементи изграждащи спешната хирургична тактика при усложнените
вентрални хернии, в настоящето изложение се формират на базата на най-новите консенсусни
становища, насоки и препоръки, съобразени със скали за оценка качеството на
доказателственост на източниците и степента на значимост на препоръките според йерархията
на Гаят и съавтори/3//Фиг. № 1/
По оношение срокът за извършване на оперативната иннтервенция, може да се обобщи
заключението, че пациентите трябва да бъдат подложени на спешна операция незабавно при
съмнение за странгулация/1,2/.
Дори подкрепен с ниско ниво на литературна доказателственост, този извод има високо
ниво на препоръчителност. В този смисъл от изключително значение е верифицирането и
валидизирането на маркери за чревна странгулация/4/.
Синтезираната констелация от подобни индикатори включва наличието на синдром на
системен възпалителен отговор(SIRS), находка от контрастно компютъртомографско
скениране, индикативни стойности на серумен лактат, креатинин фосфокиназа(CPK) и Ddimer/5/. Този сбор от маркери има висока препоръчителна стойност, но е с ниска
доказателствена обусловеност.
Следоперативните резултати на лапароскопската херниопластика показват по-ниска
честота на раневи инфекции в сравнение с конвенционалната, докато наличието на
следоперативна болка и рецидиви са сходни в средно-срочен план /6, 7, 8, 9/.
Лапароскопската херниопластика може да бъде контраиндицирана при специфични
ситуации, като голям тъканен дефект на коремната стена, наличие на абдоминален кожен
трансплантант, активна ентерокутанна/атмосферна/ фистула и
налична протеза от
предходна операция/10/.
Лапароскопският подход при спешното оперативно лечение на усложнените вентрални
хернии е все още световно предизвикателство и рутинното му приложение е ограничено в
няколко водещи академични центрове по света, като Оксфорд. Поради тези причини
публикациите в тази област като цяло са ограничени, а още по-малко са висококачествените
проучвания.
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Фиг. № 2 Хирургична класификация на раните по Altemeie

Диагностичната лапароскопия може да бъде полезен метод за оценка на чревната
жизненост, след спонтанно или ятрогенно репониране на инкарцерирани ингвино-феморални
хернии. Въз основа предимно на ретроспективни проучвания и серии от случаи се оформя
становището, че спешното опреативно лечение на вентралните хернии може да се извърши
лапароскопски при липса на странгулация и съмнение за необходимост от чревна резекция,
където отвореният преперитонеален достъп е за предпочитане.
Изключително важна роля за избора на хирургична тактика и особено за вида оперативна
техника играе характера на оперативната рана, в зависимост от степента и на
контаминираност или наличие на хирургична инфекция /Фиг. № 2/1,11/.
При „чисто оперативно поле― /раневи клас I/(CDC wound class I) приложението на
протеза/платно/ е съпроводено с по-ниска честота на рецидиви, сравнено с мускулноапоневротичната пластика, без нарастване честотата на раневите инфекции.
Херниопластиката с протеза се препоръчва при пациенти с чревна инкарцерация, без данни за
странгулация или евентуална чревна резекция при чисто оперативно поле. Това становище е
може би единственото по което има единомислие за практическата му значимост и е
подкрепено с множество публикации с най-висока научна стойност/2,12/.
Пациентите с усложнени хернии - чревна странгулация и/или необходимост от чревна
резекцция, без значителен излив на чревно съдържимо и „чисто-контаминирано оперативно
поле― /раневи клас II /CDC wound class II/, подлежат на спешна херниопластика със
синтетична протеза. В тези случаи липсва нарастватне на 30 дневната честота на усложнения
свързани с оперативната рана и се установява значително по-малък риск от рецидиви,
независимо от размера на херниалния дефект/1,2/. Този консенсус също се базира на голям
брой проспективни рандомизирани и систематични проучвания и има висока практическа,
препоръчителна стойност.
Наскоро публикуван систематичен анализ на потенциално контаминирани хернии не
установява предимства на биологичните над синтетичните протези и регистрира еднаква/9%/
честота на усложнения и рецидиви. При контамирани дефекти биологичните протези показват
нарастваща до 30% честота на усложнения и рецидиви/13/.
При „контаминирано-замърсено оперативно поле―/раневи клас III и IV/ CDC wound classes
III and IV) и стабилни пациенти със странгулация, чревна некроза и значителен ентерален
излив по нвреме на чревната резекция/„контаминирано оперативно поле―/раневи клас III
(CDC wound class III) или перфоративен перитонит „замърсено оперативно поле―/раневи клас
IV/ CDC wound class IV), първично възстановяване се препоръчва при малък(< 3 cm) размер
на дефекта. Когато директното обшиване не е подходящо, за възстановяване може да се
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използва биологична протеза, чийто вид се определя от размера и степента на
контаминацията.
В случаи на замърсено оперативно поле и липса на биологично платно, може да се изполва
полиглактинова протеза или отворен метод на лечение, с отложена реконструкция/1,2/. Тези
становища и препоръки не са много убедителни, тъй като се базират на малко, ниско
стойностни научни публикации.
При „контаминирано-замърсено оперативно поле―/раневи клас III и IV/ CDC wound classes
III and IV) и нестабилни пациенти с тежък сепсис и септичен шок приоритет е осуетяването на
„абдоминален компартмънт синдром―, поради което се измерва интра-абдоминалното
налягане. След стабилизиране на пациента, хирургът трябва да се стреми към ранно,
дифинитивно затваряне на корема. Първично фасциално затваряне е възможно само при
минимален риск от значително напрежение на коремната стена и възобновяване на повишено
интра-абдоминално налягане. Когато не е възможно ранното окончателно фасциално
възстановяване на коремната стена в съображение идва т.н. „прогресивно―затваряне, при
всяка ревизия на оперативната рана. За отсрочена реконструкция на коремната стена може да
се използват биологични протези. Въпреки значимостта на поведението при тези, често
критични болни, липсват достатъчно качествени проучвания в подкрепа на тези препоръки.
При невъзможност за фасциално възстановяване, покриването само с кожа е единствената
възможност, след която, възникналата евентрация подлежи на отложена реконструкция със
синтетична протеза. Техниката на отделните компоненти /component separation technique/
влиза в съображение като опция с по-ниска себестойност, особено при големи срединни
хернии/1,2, 14/.
Безизходицата, рецидивите и усложненията при невъзможността за първично фасциално
възстановяване, като външни чревни фистули и „замръзнал корем―обуславят значимостта на
проблема и важността на препоръките, които, за съжаление не са подкрепени с адекватни за
значимостта проучвания.
Докато при плановото лечение на неусложнените вентрални хернии антибиотичната
профилактика влиза в съображение само при рецидивни и едноактни билатерални
херниопластики, където съществува повишен риск от ранева инфекция, при спешните
операции за усложнени вентрални хернии показанията са разширени/15,16/.
При пациенти с чревна инкарцерация без данни за исхемия и чревна резекция/раневи клас I/
CDC wound class I/ се препоръчва кратковременна профилактика.
Пациенти с чревна странгулация и/или чревна резекция раневи клас II и III(CDC wound
classes II and III) получават антибиотична профилактика/краткотрайно лечение/ за 48 часа.
Предвид високия риск от усложнения тази препоръка може да се категоризира като силна,
въпреки че има умерена доказателственост/1/.
Най-често изолираните микроорганизми от инфектираните оперативни рани след
херниопластики са грам+ аеробни стрептококи, Staphylococcus species, Enterococcus species.
MRSA често се откриват в инфектираните платна. За антибиотична профилактика се прилага
еднократна доза първо поколение цефалоспорин, а при алергични на цефалоспорини се
прилага Vancomycin или Clindamycin. При пациенти с MRSA се прилага Vancomycin.
Препоръките за вида на профилактичния антибиотик имат висока практическа значимост, но
слаба доказателственост.
При „чисто-контаминирано оперативно поле―/раневи клас II /CDC wound class II/, след
края на операцията, дори при поставяне на дрен, не се препоръчва прилагането на
допълнителни профилактични антибиотици. Тази препоръка има голямо значение и е
обоснована от висококачествени научни публикации/1,11/.
В кохортно проучване на 2191 пациенти със следоперативни хернии от тази година,
мултивариационния анализ установява че спешните операции са съпроводени с по-малко
усложнения. Това обаче, вероятно се дължи на влияние на променливите, свързани със
спешните операции/ инкарцерации, отворена хирургия, раневи клас, антибиотикотерапия//17/.
Абдоминалната реконструкция изисква епидурална или спинална анестезия на ниво T4 дo
L1, осигуряваща адекватна анестезия и аналгезия в областта на оперативното поле и може да
се използва самостоятелно или в комбинация със седиране или обща анестезия.
Регионоалната анестезия може да е без допълнителни анестетици или с умерено седиране.
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Пациент може да има обща интраоперативна и регионална следоперативна анталгична
анестезия.
Ингвиналните хернии могат да се извършат с местна анестезия, но все още малко хирурзи я
прилагат/8/.При спешни ингвинални херниопластики тя е приложима при липса на чревна
некроза/1/.
Спиналната анестезия осигурява сигурна и надеждна анестезия при възрастни пациенти с
планова вентрална херниопластика.
Общата анестезия изисква пълно анестезиране на болния, с протекция на дишането, при
съпътстващи нежелани дихателни рефлекси. Тя осигурява сигурен дихателен път за
анестетиците и кислорода. Приложими вентилаторни техники гарантиращи независим
адекватен достъп на кислород и вентилация са: PEEP, протективни белодробни стратегии,
минимизиране на максималното инспираторно налягане, прилагане на наркотици,
миорелаксанти и др.
Винаги в случаи на перитонит и чревна некроза, налагаща резекция се предпочита обща
анестезия/ 1,2,18/. Днес е уместно хирургът да разясни на пациента предимствата и
недостатъците на тези анестезиологични техники.
В заключение може да се обобщи, че спешното оперативно лечение на усложнените
вентрални хернии остава дискусионен клиничен проблем, най-вече по отношение на ранната
диагностика, индикациите, сроковете и методите на оперативната интервенция.
Инициирането на национален консенсус и формулирането на препоръки за диагностиката и
лечението на тази нерядка спешна и усложнена патология би подобрила следоперативните
резултати, повишила ефикасността и изяснила юридическите неясности на комплицираните
случаи.
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4.20 СЪВРЕМЕНЕН ДИАГНОСТИЧЕН И ТЕРАПЕВТИЧЕН
ПОДХОД ПРИ ПАЦИЕНТИ С БИЛИО-ДИГЕСТИВНИ ФИСТУЛИ
И БИЛИАРЕН ИЛЕУС

Д. Чаушев, В. Божков, П. Чернополски, И. Плачков, Я. Стефанов, В. Драганова, Т. Иванов, А.
Лисничков, Хр. Ников, Р. Маджов
Втора клиника по Хирургия – УМБАЛ „Св. Марина“ - гр. Варна
Медицински университет – гр. Варна
Резюме
Ключови думи: билио-дигестивни фистули; билиарен илеус; жлъчно-каменна болест;
напреднала и старческа възраст.
Въведение: Билио-дигестивните фистули представляват ненормални комуникации
между сегменти на жлъчната система и различни отдели на ГИТ, получени в резултат на
патологични процеси. Срещат се по-често при пациенти в напреднала и старческа възраст,
които страдат дълги години от рецидивиращи пристъпи на ЖКБ. В 2 до 4% от случаите, БДФ
се манифестират с билиарен илеус, като усложнение на основното заболяване.
Цел: Да се проучат и анализират диагностиката и методите на лечение при пациентите
с билио-дигестивни фистули и билиарен илеус, с оглед подобряване на постоперативните
резултати и снижаване на морбидитета и морталитета на тази група болни.
Материал и методи: За периода 2006 – 2017г. във Втора клиника по Хирургия на
Университетска болница „Св. Марина―- гр. Варна са хоспитализирани 26 пациенти с БДФ. От
тях 20 жени и 6 мъже. Възрастта на болните варира от 41 до 86 години (средно 66,8год.), като
при всички е установена продължителна анамнеза и клинична картина на ЖКБ. При 5 от
пациентите с БДФ е регистриран билиарен илеус – съответно 3 жени и 2 мъже на средна
възраст 74,4 год.
Резултати: При всички 26 болни е извършена оперативна интервенция. При 23 от
случаите е осъществена холецистектомия с ексцизия на наличната фистула и сутура на
засегнатия орган. При 8 пациенти е извършена холедохотомия с външен дренаж на холедоха
по Кер. При 3 болни поради изразена холедохолитиаза и дилатация на ОЖП е осъществена
билио-дигестивна анастомоза – ХДА. При 2 пациенти е извършена пилоропластика по Джъд и
при един болен - гастро-ентеро анастомоза. Всички 5 болни с билиарен илеус са оперирани по
спешност. При двама е извършена едноетапна операция – холецистектомия и
ентеролитотомия. При останалите 3 пациенти е осъществена само ентеротомия, екстракция на
жлъчния конкремент, дебарасация на застойното чревно съдържимо, с последващо
възстановяване на проходимостта на ГИТ.
Обсъждане: Билио-дигестивните фистули и билиарният илеус са сериозен
гериатричен проблем на съвременната билиарна хирургия и то най-често в порядъка на
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спешност. Основната причина за възникване на БДФ е холестазата в съчетание с деструктивен
възпалителен процес. Предоперативната диагностика остава много трудна, поради липсата на
специфични клинични и лабораторни показатели. Видът на оперативната интервенция при
БДФ трябва да бъде строго индивидуален – в зависимост от етиологията, локализацията на
фистулата и степента на изменение на органите участващи в образуването й. Честотата на
билиарна обтурация на чревния тракт варира по литературни данни от 2 до 4%, но при
възрастни пациенти е значително по-висока, достигайки до 6-8%. Оперативната намеса при
пациенти с билиарен илеус трябва да бъде строго прецизирана, в зависимост от степента на
чревна обструкция и общото състояние на болните. В условията на неотложна хирургия,
единствено ентеролитотомията гарантира стабилни непосредствени резултати.
Заключение: Основен лечебен метод на БДФ и жлъчно-каменния илеус е
конвенционалната хирургия, която трябва да се базира на строго диференциран подход.
Правилният избор на хирургична тактика определя по-добрите постоперативни резултати и
повишената преживяемост на пациентите.

CONTEMPORARY DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC APPROACH TO PATIENTS
WITH BILIO-DIGESTIVE FISTULAS AND BILIARY ILEUS
D. Chaushev, V. Bozhkov, P. Chernopolsky, I. Plachkov, Y. Stefanov, V. Draganova, Т. Ivanov, А.
Lisnichkov, Hr. Nikov, R. Madjov.
Second department of Surgery ―St
. Marina‖ hospital, Varna
Medical University, Varna
Abstract
Кey words: bilio – digestive fistulas; biliary ileus; cholelithiasis; advanced and elderly age.
Introduction: Bilio-digestive fistulas are abnormal communications between segments of
the biliary system and various GIT organs resulting from pathological processes. They are more
common in elderly patients who suffer from recurrent cholelithiasis attacks for many years. In 2 to
4% of cases, BDF are manifested by biliary ileus as a complication of the primary disease.
Aim: To explore and analyze the diagnosis and the methods of treatment in patients with
bilio-digestive fistulas and biliary ileus in order to improve the postoperative results and reduce the
morbidity and mortality in this group of patients.
Мaterial and methods: A total of 26 patients with BDF were admitted in Second
Department of Surgery at "St. Marina" University Hospital – Varna for the period 2006 - 2017. Of
these patients: 20 women and 6 men. The age of the patients ranged from 41 to 86 years (mean age
66.8 years), with a long history and clinical manifestation of cholelithiasis. In 5 of these patients was
registered a biliary ileys - 3 women and 2 men, at mean age 74.4 years.
Results: An operative intervention was performed in all 26 patients. In 23 of the cases was
performed a cholecystectomy with excision of the available fistula and suture of the affected organ.
In 8 of the patients was performed a choledochotomy with an external Kehr drainage. In 3 of the
patients was done a bilio-digestive anastomosis: choledocho-duodenal anastomosis due to
choledocholithiasis and dilatation of the CBD. In 2 of the patients was performed Judd pyloroplastic
and in one patient a gastro-enteric anastomosis. All 5 patients with biliary ileus were urgently
operated. In two of them was performed an one-stage operation - cholecystectomy and
enterolithotomy. In the remaining 3 patients was done only enterotomy, extraction of the gall bladder
stone, decompression of the GIT with subsequent recovery of GI passage.
Discussion: BDF and BI are a serious geriatric problem of modern biliary surgery and most
often in the order of urgency. The major cause of BDF is cholestasis in combination with a
destructive inflammatory process. Preoperative diagnosis remains very difficult due to the lack of
specific clinical and laboratory indicators. The type of the surgical intervention should be strictly
individual - depending on the etiology, localization of the fistula and the degree of alteration of the
organs involved in its formation. The frequency of biliary obturation of the intestinal tract varies by
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literary data from 2 to 4%, but in elderly patients is significantly higher, reaching up to 6-8%. The
operative intervention in patients with biliary ileus should be strictly refined, depending on the
degree of the intestinal obstruction and the general condition of the patients. Only enterolithotomy
secure stable immediate results in the conditions of urgent surgery.
Conclusion: The main therapeutic method in patients with BDF and BI is the conventional
surgery, which should be based on a strictly individual approach. The right choice of surgical tactics
determines the better postoperative results and the increased survival of the patients.

ВЪВЕДЕНИЕ:
Билио-дигестивните фистули представляват ненормални комуникации между сегменти на
жлъчната система и различни отдели на ГИТ, получени в резултат на патологични процеси. В
зависимост от участващите части на ГИТ различаваме: холецисто-дуоденални фистули (найчести>70%), холецисто-колични фистули (8-12%), холецисто-гастрични фистули (4-6%),
холедохо-дуоденални (3-6%) и изключително рядко холецисто-йеюнални фистули.(3) Найчесто се срещат при пациенти в напреднала и старческа възраст (между 63 и 85год.), които
имат дългогодишна анамнеза за ЖКБ. Други по-редки причини за появата на билиодигестивни фистули (БДФ) могат да бъдат перфорация на дуоденална язва в билиарното
дърво или неопластична инфилтрация, произхождаща от жлъчните пътища или ГИТ. Много
рядко БДФ могат да се дължат на ехинококови кисти, чернодобни или ренални абсцеси,
болест на Кароли, пенетриращи травми или некротични колити.(18) Патологичната
комуникация, която се създава чрез БДФ води до промяна на билиарната физиология.
Градиентът на налягане между билиарното дърво и засегнатия орган води до рефлукс на
жлъчка в билиарната система, поради липса на протективни механизми (Сфинктер на Оди).
В 2 до 4% от случаите, БДФ се манифестират с билиарен илеус като усложнение на
основното заболяване.(12) Жлъчно-каменният илеус представлява механична обструкция,
вследствие на миграцията на един или повече конкременти от билиарното дърво в лумена на
тънките черва, като резултат на патологично създадена комуникация между жлъчната
система и ГИТ. Тези конкременти увеличават своите рамери по време на преминаването си
през тънките черва, докато не предизвикат пълна обструкция най-често в дисталната част на
илеума (при размери на конкремена>2,5см).(11) Поставянето на своевременна диагноза е
трудно, поради липсата на специфични белези или симптоми. Оперативното лечение включва
едноетапна или двуетапна оперативна интервенция. Повечето клинични проучвания и
водещите автори в хепато-билиарната хирургия препоръчват строго диференциран подход
спрямо всеки един пациент.

ЦЕЛ:
Да се проучат и анализират диагностиката и методите на лечение при пациентите с билиодигестивни фистули и билиарен илеус, с оглед подобряване на постоперативните резултати и
снижаване на морбидитета и морталитета на тази група болни.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ:
За периода 2006 – 2017г. във Втора клиника по Хирургия на Университетска болница „Св.
Марина―- гр. Варна са хоспитализирани 26 пациенти с БДФ. От тях 20 жени и 6 мъже
(съотношение 3,3:1). Възрастта на болните варира от 41 до 86 години (средно 66,8год.), като
при всички е установена продължителна анамнеза и клинична картина на ЖКБ. При 5 от
пациентите с БДФ е регистриран билиарен илеус – съответно 3 жени и 2 мъже (съотношение
1,5;1) на средна възраст 74,4 год. 77% от всички болни са били на възраст над 60 год., като
средната възраст при жените е 68,9 год, а при мъжете – 64,7 год. Всички пациенти с литогенен
илеус са над 60 год. възраст.
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21 от всички пациенти са хоспитализирани по спешност, а 5 планово. Диагнозата при
приемането на болните е била: обтурационен иктер – 12 пациенти; чревна непроходимост
(билиарен илеус) – 3 пациенти; остър холецистит – 11 болни. Общото състояние е било
увредено при тримата пациенти с литогенен илеус.
РЕЗУЛТАТИ:
При всички 26 болни е извършена оперативна интервенция. Всички болни с билиарен илеус
са оперирани по спешност. При двама е извършена едноетапна операция – Холецистектомия
(поради деструктивен холецистит) и Ентеролитотомия (за ликвидиране на чревната
непроходимост). При останалите трима пациенти е осъществена двуетапна операция. При 2 от
тези болни - на I етап е извършена само ентеротомия, екстракция на жлъчния конкремент,
дебарасация на застойното чревно съдържимо, с последващо възстановяване на
проходимостта на ГИТ. При един пациент на I етап е осъществена резекция на участък от
тънкото черво с последваща латеро-латерална анастомоза, поради перфорация на тънко черво
с тотален перитонит, предизвикан от жлъчен конкремент.
При 23 от случаите е осъществена холецистектомия, с последваща ексцизия на
наличната фистула и сутура на засегнатия орган. При 8 пациенти е извършена холедохотомия
с външен дренаж на холедоха по Кер. При 3 болни поради изразена холедохолитиаза и
дилатация на ОЖП е осъществена билио-дигестивна анастомоза – ХДА. При 2 пациенти е
извършена пилоропластика по Джъд и при един болен - гастро-ентеро анастомоза. На таблица
1 е представено разпределението на БДФ спрямо техния вид. Важно е да отбележим, че при 2
пациенти с литогенен илеус интраоперативно в условията на спешност и поради изразени
перихолециститни сраствания не се диагностицира точно характера на наличната БДФ. При 2
болни от мъжки пол се установиха едновременно 2 билио - дигестивни фистули: съответно
при пациент на 63 год: холецисто - дуоденална и холецисто – гастрична фистули и при болен
на 74 год: холецисто – дуоденална и холецисто – колична фистули. На таблица 2 е показан
вида на извършената оперативна процедура при пациентите с БДФ без чревна непроходимост.
Придружаващи заболявания се диагностицираха при 90% от болните, като найчестите са били: Сърдечно-съдови заболявания; Хронични белодробни заболявания;
Хронична бъбречна недостатъчност, МСБ, Захарен диабет и други. При всички пациенти бе
извършена оценка на предоперативния риск по ASA. Резултатите показаха, че липсват
пациенти с ASA I, само трима болни са с ASA II (11,53%), докато най-много пациенти са с
ASA III, съответно 9 болни (34,62%) и с ASA IV - 14 пациенти (53,85%).
Най-често срещаните клинични симптоми при хоспитализирането на пациентите в
Клиниката по честота са: болка и тежест в дясно подребрие, механичен иктер, гадене,
повръщане, фебрилитет. Водещи клинични симптоми при жените са съответно: гадене, болка,
тежест в дясно подребрие; докато при мъжете това са: болка, тежест в дясно подребрие и
механичен иктер.
Най-често използваните образни метода на изследване са абдоминалната
ултрасонография и компютърната томография. При пациентите, които се характеризират с
диференциално - диагностични затруднения по отношение на острата билиарна инфекция,
както и за установяване на евентуални усложнения сме използвани допълнителни образни и
инвазивни методи на изследване като: Обзорна рентгенография; ЯМР; МРХПГ; ЕРХПГ.
Усложнения от страна на оперативната рана се регистрираха при 4 болни (15,38%).
Летален изход е настъпил при двама болни с билиарен илеус, т.е 7,69% от всички пациенти с
БДФ, но това представлява 40% от всички болни постъпили с литогенен тънкочревен илеус.
Таблица 1. Разпределение на пациентите с БДФ спрямо засегнатия орган от ГИТ.

Вид на фистулата
Холецисто – дуоденална

Брой болни

%

19

73,1%
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Холецисто – колична

5

19,2%

Холецисто – гастрична

2

7,7%

26

100,00%

Общо

Таблица 2. Оперативни процедури при пациенти с БДФ без чревна непроходимост.

Оперативна процедура

Брой болни

%

Холецистектомия + Дуоденорафия

6

28,57%

Холецистектомия + Дуоденорафия + Т-дренаж

4

19,05%

Холецистектомия + Дуоденорафия + ХДА

2

9,53%

Холецистектомия + Колонорафия

1

4,76%

Холецистектомия + Колонорафия + Т-дренаж

3

14,28%

Холецистектомия + Колонорафия + ХДА

1

4,76%

Холецистектомия + Пилоропластика

2

9,53%

Холецистектомия + Пилоропластика + Т-дренаж

1

4,76%

Холецистектомия + Дуоденорафия + Колонорафия

1

4,76%

Общо

21

100,00%

ОБСЪЖДАНЕ:
Билио-дигестивните фистули са ненормални комуникации между определени сегменти на
жлъчната система, жлъчния мехур, екстрахепаталните жлъчни пътища с различни отдели на
ГИТ, получени в резултат на патологични процеси. Основна причина за възникване на БДФ се
явява холестазата в съчетание с деструктивен възпалителен процес. Срещат се по-често у
болни, страдащи дълги години от рецидивиращи пристъпи на ЖКБ и упорито отказващи
операция.(4) Билио-дигестивните фистули и билиарният илеус са сериозен гериатричен
проблем на съвременната билиарна хирургия и то най-често в порядъка на спешност.(3)
Поставянето на точна предоперативна диагноза е затруднено поради липсата на типични
белези и симптоми.(8;16) Tова води до повишаване на морбидитета и морталитета на тази
група болни.(18)
Съществено значение при формирането на БДФ има нарушението в отока на жлъчката
от жлъчния мехур или жлъчните пътища, което поддържа билиарна хипертензия и чести
рецидиви на хроничния възпалителен процес. Нарушеният дренаж на жлъчката се
предизвиква не само от конкременти, а и от стенозиращи процеси на папила Фатери,
хроничен панкреатит и други.(1) Последствията от формирането на спонтанните БДФ са:
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развитие на асцендентен холангит (особено при ангажиране на дебелото черво), повишена
температура с втрисане и левкоцитоза (тежко възпалително заболяване), загуба на телесно
тегло, малабсорбционен синдром, механичен иктер, билиарен илеус, кървене от ГИТ
(сравнително рядко) и не на последно място развитие на неопластичен процес ( според Bossart
и съавт. достига до 10-15%, в сравнение с 0,8% при останалите болни).(6;13)
Клиничните симптоми много често не са от голяма полза за диагнозата БДФ. Найчесто се устаноявява анамнеза и клинична картина на ЖКБ ( в 90% от случаите), варираща от
2-3 до над 10-15 години, със засилване на оплакванията през последните месеци – гадене,
повръщане, непоносимост към мазна храна, болки в кръста, фебрилитет, балониране на
корема. При почти всички болни се наблюдава тежест и болка в дясно подребрие, при голяма
част от тях с характерна ирадиация.(3)
Веднъж попаднали в ГИТ съдбата на жлъчните конкременти може да варира.
Обикновено преминават дистално с перисталтичните вълни на чревния тракт. Те могат да
мигрират и преминат спонтанно през целия ГИТ без никаква особена симптоматика, но също
така могат да се инклавират и да предизвикат чревна обструкция. Най – често това става на
нивото на терминалния илеум, по – рядко на нивото на йеюнума и изключително рядко в
сигмата.(9) Много рядко жлъчният конкремент може да премине в проксимална посока и да
бъде изхвърлен с акта на повръщане или да предизвика висока обструкция на нивото на
пилора и дуоденума – синдром на Bouveret.(19)
Описан за първи път от Бартолин през 1654г., билиарният илуес представлява
механична обструкция на ГИТ от жлъчен конкремент.(2;15) Честотата на билиарна
обструкция на чревния тракт варира по литературни данни между 2 до 4%, но при пациенти
над 60г. възраст е значително по-висока и достига до 6-8%. Механична чревна непроходимост
с интермитентни, коликообразни коремни болки и повръщане, стоп на газове и липса на
дефекации са най-характерните клинични симптоми, които се наблюдават при пациентите с
билиарен илеус (БИ). Обикновено, за да предизвика непроходимост, жлъчният камък трябва
да е с размери над 2,5см. Повечето автори считат, че по-малките от 2см конкременти
преминават спонтанно, въпреки че има съобщения и за малки камъни, причинили илеус (найчесто възрастни пациенти с изразена копростаза, хронична обстипация).(17)
За поставянето на екзактна диагноза БИ, с най-голямо значение са: щателна анамнеза,
физикален преглед, рентгенологични изследвания, абдоминална ехография и КТ на корем с
контраст. Обзорната рентгенография на корема е с много голяма диагностична стойност при
болните с БИ. Класическите находки включват 4 ренгенографски признака на БИ (описани в
литературата като триада на Rigler):(1;3)





Данни за частична или пълна непроходимост.
Аеробилия – въздух в билиарния тракт.
Аберантно разположен жлъчен конкремент.
Атипична локализация на по-рано диагностицирани жлъчни камъни.

Наличието на 2 от първите три симптома се счита за патогномонично за поставяне на
диагноза БИ. Понякога е възможно да се наблюдава така наречения ―
Tumbling phenomenon‖
дължащ се на придвижването на жлъчния камък в дистална посока(с временни периоди на
облекчение, намаляване на повръщането, избистряне на „мизеререто‖).(20) Триадата от
симптоми много по-често се открива при контрастно усилена КТ. УЗД е с много голямо
значение за екзактната диагноза на жлъчните конкременти, установяване на задебелени стени
на жлъчния мехур и пневмобилия – находки силно суспектни за БДФ. ЕРХПГ е с най-голяма
диагностична стойност, особено при болните с механичен иктер.(7)
При всички случаи обструкцията на билиарния тракт трябва да се ликвидира. Ако
предварително предоперативно са диагностицирани конкременти в ОЖП при някои пациенти
със съпътстваща патология, ендоскопия и екстракция може да са алтернатива пред отворената
холедохотомия. Ако обаче са налице клинично проявени конкременти в жлъчния мехур и
симптоми то страна на БДФ, то тогава най-добрият подход е оперативният. В случаите, когато
е налице съпътстваща обструкция на чревния тракт от преминал конкремент, оперативното
лечение е метод на избор за правилното третиране на литогенния илеус.(14)
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Основната цел на всяка операция при БИ е да се ликвидира чревната непроходимост,
като поради тази причина се препоръчва ентеролитотомията като метод на избор.
Сегментната чревна резекция се налага рядко, обикновено в случаите на перфорация. Не е
препоръчително избутването на жлъчния камък дистално в дебелото черво. Задължително
трябва да се ревизират жлъчния мехур и БДФ за евентуално изтичане на жлъчка, абсцес,
деструктивен възпалителен процес, което налага извършването и на холецистектомия още на
първи етап.(21)
Основното, от дълги години съществуващо противоречие в лечението на БИ е: Дали
билиарната операция да се извърши едновременно с ликвидирането на чревната
непроходимост ( ―
One-stage operation‖) или да се осъществи на на втори, по-късен етап (
―
Тwo-stage operation‖). Подръжниците на едноетапната операция считат, че така се ликвидира
възможността за рецидив на БИ, остър холангит, малабсорбция, консумативен синдром и
особено рискът от развитие на карцином на жлъчния мехур.(5;10)
В клиниката извършваме основно ентеротомия и екстракция на конкрементите,
дебарасация на застойното чревно съдържимо, с оглед животоспасяващото ликвидиране на
чревната непроходимост. При двама пациенти бе извършена ‗‘One-stage‖ операция, поради
декструктивен холецистит, с последващо ликвидиране на фистулата и ентеролитотомия. При
един пациент се наложи осъществяване на сегментна тънкочревна резекция, поради
перфорация на стената на тънкото черво и тотален перитонит.
Щателният обзор на литературата и анализът на резултатите от лечението на нашите
болни показа, че основните моменти в диагностиката и лечението на БДФ са:
 Да се установи наличието на конкременти в билиарния тракт (по-възможност
предоперативно) и наличието на евентуална обструкция.
 Да се установи анатомията на фистулата.
 Контролиране на наличната инфекция (особено при холецисто-колична фистула –
предоперативна механична и антибиотична подготовка) и коригиране на
електролитните нарушения.
 Осигуряване на свободен дренаж на жлъчката в ГИТ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:







1.
2.
3.
4.

БДФ и БИ са сериозен гериатричен проблем на съвременната билиарна хирургия. Поголямата част от пациентите са в напреднала и старческа възраст, със съпътстващи
придружаващи заболявания, което обуславя по-високата честота на постоперативни
усложнения и леталитет.
БДФ и БИ са сравнително редки, но водят до разнообразни и трудни диагностични и
терапевтични проблеми, което налага оперативно лечение в спешен порядък.
Основната цел в хирургичното лечение на БИ е да се спаси живота на болния, т.е.
ентеролитотомия и възстановяване на чревния пaсаж. По-нататъшните усложнения от
страна на жлъчния мехур и вътрешните билиарни фистули могат да бъдат третирани
по-ефикасно на втори етап.
БДФ и БИ, както всички останали усложнения на ЖКБ са важен аргумент за ранната и
своевременна холецистектомия.
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5.ДЕТСКА ХИРУРГИЯ
5.1 ПРИЛОЖЕНИЕ НА САГИТАЛНИТЕ ОПЕРАТИВНИ МЕТОДИ
В ЛЕЧЕНИЕТО НА АНОРЕКТАЛНИТЕ МАЛФОРМАЦИИ

Цел

Георгиев Цв., П. Мутафчиева, М. Димитров, Н. Толекова, Ст. Стоилов, Хр. Шивачев
Клиника по Детска Хирургия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, София
София 1606, бул. Тотлебен 21

Да представим нашия опит с използването на вече рутинните сагитални оперативни методи за
лечение на деца с аноректални аномалии.
Материал
За периода 2001-2017 в нашата клиника са осъществени сагитални анопроктопластики на 285
(171 момчета и 114 момичета) деца в кърмаческа възраст. Първична колостомия е направена в
първите дни след раждането при 156 (55%) от децата.Типът на радикалната реконструктивна
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намеса се определя от пола и формата на аномалията и последните са извършени във
възрастта от 3-8 месеца. Задна сагитална анопроктопластика (PSARP) е осъществена в 155
случая (54%), предна сагитална анопроктопластика (ASARP) в 125 (44%) и задна сагитална
абдоминоперинеална анопроктопластика при 5 деца.
Резултати
Ранни усложнения сме наблюдавали в 15 случая (5%) – 4 с ретракция на изведеното черво, 3 с
тазов перитонит и 8 със стриктура на неоануса. Постоперативно дилатации са провеждани
редовно след 12ти ден. На 6тия месец следоперативно 50 деца (17%) са имали аноректална
дисфункция, 22 (8%) стеноза на неоануса, 21 (7%) пролапс на анална лигавица. В
анализираната серия смъртността е 0,4% (1дете).
Изводи
1. Радикаланата реконструктивна намеса е най-добре да бъде осъществена във възрастта
3-6 месеца съгласно принципите на сагитален достъп, съобразно типа на аномалията.
2. При деца с перинеална и вестибуларна фистула ASARP е метод на избор.
3. Функционалните резултати зависят от вида на аномалията, добрата хиругична
техника, постоперативните грижи и са сравними за двата основни метода.
Ключови думи: анопроктопластика, сагитален, аноректален

THE SAGITTAL OPERATIVE METHODS IN THE TREATMENT OF ANORECTAL
MALFORMATIONS
Georgiev Tz., P. Moutaftchieva, M. Dimitrov, N. Tolekova, St. Stoilov, Hr. Shivachev
Pediatric Surgery Clinic, UMHATEM ―
N. I. Pirogov‖
Aim
To present our experience using the already routine sagittal operative methods for the treatment of
children with anorectal malformations.
Material
For the period 2001-2017 in our Clinic we performed sagittal anorectoplastics on 285 (171 boys and
114 girls) babies. Primary colostomy was performed within the first days after birth in 156 (55%)
children. The type of the radical reconstructive operations was determined by the gender of the kid
and the type of the anomaly and they were performed at the age of 3-8 months. Posterior sagittal
anorectoplasty (PSARP) was made in 155 cases (54%), anterior sagittal anorectoplasty (ASARP) –
in 125 (44%) and posterior sagittal abdominoperineal anorectoplasty in 5 children.
Results
Early complications were observed in 15 cases (5%) – in 4 retraction of the exteriorized colon, in 3
pelvic peritonitis and 8 cases with stricture of the neoanus. Postoperatively dilatations were made
regularly from the 12th day. On the 6th month 50 kids (17%) had anorectal disfunction, 22 (8%)
stenosis of the neoanus, 21(7%) prolapse of anal mucosa. In the analyzed series mortality was 0,4%
(1 case).
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Conclusion
1. Radical reconstructive surgery for anorectal anomalies is best performed at the age 3-6 months
and based on the principle of sagittal access depending on the form of the anomaly.
2. In babies with perineal or vestibular fistula ASARP is our method of choice.
3. Functional results depend on the form of the anomaly, good surgical technique, postoperative care
and are comparable for the two methods.
Keywords: anorectoplasty, sagittal, anorectal

Голямото разнообразие на анатомичните варианти при аноректалните малформации беше
основна предпоставка за съществуването на многообразни оперативни методики при
хирургичното им лечение в миналото. Оперативната тактика по отношение на тази група
пациенти в последните повече от 15 години в нашата Клиника се базира на класификацията и
методиките, предложени от Алберто Пеня.
Предмет на настоящето съобщение е анализ на нашия опит с използването на вече рутинните
сагитални оперативни методи за лечение на деца с аноректални аномалии.
МАТЕРИАЛ
За период от 16 години (2001-2017) в Клиниката по Детска Хиургия в УМБАЛСМ „Н. И.
Пирогов―са осъществени сагитални анопроктопластики при 285 деца в кърмаческа възраст.
Момчетата в посочената група са били 171, а момичетата - 114.
МЕТОДИ
Първична колостомия е осъществена в първите дни след раждането при 156 (55%) от децата.
Типът на радикалната реконструктивна намеса се определя от пола и формата на аномалията
и последните са извършени във възрастта от 3-8 месеца. Задна сагитална анопроктопластика
(PSARP) е осъществена в 155 случая (54%), предна сагитална анопроктопластика (ASARP) в
125 (44%) и задна сагитална абдоминоперинеална анопроктопластика при 5 деца.
РЕЗУЛТАТИ
Всички деца предоперативно са обработени по въведения в клиниката диагностичен
протокол. Ранни усложнения сме наблюдавали в 15 случая (5%) – сред тях 4 с ретракция на
изведеното черво, 3 с тазов перитонит и 8 със стриктура на неоануса. Постоперативно
дилатации са провеждани редовно при всички пациенти след 12ти ден. На 6тия месец
следоперативно 50 деца (17%) са имали аноректална дисфункция, 22 (8%) стеноза на
неоануса, 21 (7%) пролапс на анална лигавица. В анализираната серия смъртността е 0,4%
(1дете).
ОБСЪЖДАНЕ
Аномалията е визуално установима и диагнозата се поставя обикновено непосредствено след
раждането, с редки изключения при деца от женски пол. Уточняването на анатомичния
вариант на малформацията определя алгоритъма на хирургично лечение и избора на
адекватна оперативна тактика. При новородените от женски пол с ректовестибуларна фистула
и при децата с ректоперинеални фистули (аномален перинеален анус) провеждаме етапни
дилатации на фистулите, осигураващо редовна и достатъчна дефекация до навършване на
възраст, подходяща
за радикална оперативна корекция. При всички пациенти с
интермедиерни и високи форми, както и при пациенти с ниски форми, но неподдаващи се на
адекватна дилатация ректоперинеална/ректовестибуларна фистула се извежда двустволов
противоестествен анус в лява коремна половина на ниво средна трета на сигмата.
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Двустволовият противоестествен анус във възрастта на новороденото разрешава илеусното
състояние и протектира радикалната реконструктивна операция от възможни възпалителни
следоперативни усложнения. Радикалната реконструктивна оперативна намеса извършваме на
3-ия до 8–ия месец след раждането при адекватно развити тазово дъно и органи в малкия таз основни анатомични предпоставки при избора на правилен оперативен метод и с възможност
за безупречното му техническо изпълнение. Възрастта е важна и по отношение сроковете за
възпитаване на нормална анална континентност у детето. Анатомичния вариант на
аномалията се уточнява преди радикалната операция чрез извършването на дистална
иригография под налягане, при която се въвежда водноразтворим контраст през дисталния
отвор на противоестествения анус или наличен фистулен отвор. Методът позволява в поголямата част от случаите прецизиране на височината на аномалията и визуализиране на
налични фистули. В допълнение задължително се провежда рентгенологично изследване на
таз с оглед аномалии на таза, ЕМГ на сфинктерен апарат предоперативно и ехография на
коремни органи за диагностика на съчетани аномалии от страна на отделителна и полова
системи. От полза за типизиране на високи форми е прилагането на МРТ на таз.
При нашите пациенти в миналото сме прилагали цялото разнообразиие от оперативни
методики, като от 1996 г. въведохме и рутинно прилагаме сагиталните методи за
анопроктопластика по Pena. В резултат на натрупан значителен опит и извършен обективен
анализ на клиничния материал са прецизирани показанията за прилагане на различните
оперативни методики.
Задна сагитална анопроктопластика по Pena сме извършили при 155 (54%) деца.
Оперативният метод прилагаме при част от децата от мъжки пол с ниска и всички с
интермедиерна и висока форма на малформацията и съпътстваща ректоуретрална фистула,
при момичета с висок тип на аномалията - ректовагинална фистула и при редките случаи на
интермедиерни безфистулни форми. Оперативният метод позволява пригледно анатомично
представяне на елементите на тазовото дъно, мускулния комплекс и сфинктерния апарат по
сагиталната плоскост с възможност за достатъчно високо либериране и мобилизиране на
атретичния ректум и сигурно и безрисково
отпрепариране и ликвидиране на налична
ректоуретрална или ректовагинална фистула. Усложнения сме наблюдавали при 10 от
оперираните деца: при 2 - ретракция на изведеното черво, при 1 дете – тазов перитонит и
при 6 - стриктура на неоануса. Различно изразени по степен нарушения в континентността
сме наблюдавали при 40 деца на последващ етап.
Предна сагитална анопроктопластика (ASARP) сме осъществили в 125 (44%) случая при
пациенти с ректоперинеална и ректоскротална фистула от мъжки пол, както и при момичета с
ректовестибуларна и ректоперинеална фистула. Предносагиталния достъп при тези форми на
аномалията позволява достатъчно пригледно представяне на мускулния апарат на тазовото
дъно, мобилизиране в дълбочина на добра дължина на ректалния сегмент и неговото правилно
позициониране при извършване на пластичната реконструкция. Методиката не налага
двойното прерязване на аналния сфинктер и в своята същност е минимално инвазивно. При
две от децата след ASARP в ранния следоперативен период е настъпила ретракция на
изведеното черво и при други две стриктура на неоануса.
При 5 от болните с висока форма на заболяването (1 момиче с клоака, 2 момчета с
ректовезикална фистула и по 1 момче и 1 момиче с високи безфистулни форми) сме
извършили задна сагитална абдоминоперинеална анопроктопластика, като при два от
случаите наблюдавахме развитие на тазов перитонит, овладян консервативно. При 4 от децата
съществува функционална инконтинентност.
И при двете оперативни методики е задължително провеждането на интраоперативен
невромониторинг на сфинктерния апарат, което извършваме с нерв-стимулатор.
Оперативното затваряне на изведения предварително противоестествен анус извършваме 23 месеца след радикалната операция. Не сме наблюдавали следоперативни усложнения.
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Съществено условие за постигане на добри функционални резултати е редовното провеждане
на инструментални и дигитални дилатации на неоануса и поддържането на редовна и
адекватна дефекация чрез системно прилагане на приетите в Клиниката ни схеми за
постоперативно проследяване.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Радикалната реконструктивна намеса е най-добре да бъде осъществена във възрастта
3-6 месеца съгласно принципите на сагитален достъп, съобразно типа на аномалията.
2. При деца с перинеална и вестибуларна фистула ASARP е метод на избор.
Функционалните резултати зависят от вида на аномалията, добрата хиругична техника,
постоперативните грижи и са сравними за двата основни мет

5.2 ВИДЕО-АСИСТИРАНА ХИРУРГИЯ НА БЯЛ ДРОБ ПРИ
ПАРАПНЕВМОНИЧЕН БЕЛОДРОБЕН АБСЦЕС В ДЕТСКАТА
ВЪЗРАСТ - СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ В ТЕРАПЕВТИЧНОТО
ПОВЕДЕНИЕ.
Я Пъхнев1, Х Шивачев1, З Антонова1, В Опаранова1, В Кисимова2, В Страхинова3, Д
Антонова4
1. Отделение по Детска гръдна хирургия, УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов”
2. Клиника по Детска анестезиология и интензивна терапия, УМБАЛСМ
“Н.И.Пирогов”
3. Клиника по Образна диагностика, УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов”

УВОД. Абсцесът на белия дроб, асоцииран с парапневмонично плеврално усложнение в
детската възраст е социално значимо заболяване с нарастваща честота в последните 15
години. Заболяването най-често се среща във възрастовата група от 1 до 4-годишна възраст.
ЦЕЛ. Поставихме си за цел да обобщим предимствата при използването на видеоасистираната абсцесотомия и да сравним резултатите с тези след конвенционалната
(отворена) хирургия при белодробен абсцес. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ. За периода 19982016 г. са оперирани 145 деца с белодробен абсцес. При 65 е направена ВАТХ с използване на
2 или 3 порта, като първичен е направен при 29 пациента, а вторичен (след торакоцентеза) при 36. При 36 деца е извършена торакотомия с минимална резекция след направен ВАТХ.
При 80 пациента е извършена класическа латерална торакотомия. За образна диагностика са
използвани рентгенография, трансторакално ултразвуково изследване и компютърнатомография. Използвана е бронхоскопия за поставяне на ендобронхиален блокер с цел
постигане на еднобелодробна вентилация. РЕЗУЛТАТИ. Резултатите от сравнителният
анализ доказват преимуществата на ВАТХ пред отворената торакотомия - по-малка
следоперативна болка, скъсен болничен престой, висока атравматичност и функционална
поносимост. Видео-асистираната абсцесотомия е с по-малко оперативно време и по-бързо
възстановяване. ИЗВОДИ. Видео-Асистираната Торакоскопска Хирургия (ВАТХ) е метод,
който способства за адекватен контрол върху възпалителния процес и ограничение на
деструктивните процеси. Той позволява извършването на органосъхраняваща намеса, има
добри естетични и функционални резултати. След въвеждането на метода като рутинен се
скъси значително и периода на плевралния дренаж. Когато ВАТХ не е достатъчен като
единствен терапевтичен метод, той позволява извършването на последващата торакотомия в
―с
ветъл период‖, което води до по-добри крайни резултати и липса на усложнения.
Ключови думи: ВАТХ, белодробен абсцес, VATS, детска възраст
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VIDEO-ASSISTED THORACOSCOPIC SURGERY FOR PARAPNEUMONIC
LUNG ABSCESS IN CHILDHOOD – CONTEMPORARY THERAPEUTIC
ASPECTS.

Pahnev Y1, Shivachev H1, Antonova Z1, Oparanova V1, Kisimova V2, Strahinova V3, Antonova D3
1. Pediatric Surgery Clinic, Department for pediatric thoracic surgery, UMHATEM „N.I.Pirogov‟,
Sofia, Bulgaria
2. Pediatric Intensive Care Unit, UMHATEM „N.I.Pirogov‟, Sofia, Bulgaria
3. Clinic for Visual Diagnostics, UMHATEM „N.I.Pirogov‟, Sofia, Bulgaria
INTRODUCTION. The abscess of the lung, associated with parapneumonic pleural complication in
infancy, is a socially significant disease with an increasing frequency in the last 15 years. It is most
commonly developed in the age from 1 to 4 years old. OBJECTIVE. We set out to summarize the
advantages of using video-assisted thoracoscopic surgery (VATS) abscessotomy and to compare the
results with conventional (open) lung abscess surgery. MATERIAL AND METHODS. 145
children with lung abscess were operated for the period from 1998 to 2016. In 65 of the cases VATS
is used in the term of 2- or 3- port-technique. 29 patients underwent VATS as a primary surgical
procedure and 36 had VATS as secondary procedure after chest tube drainage. A thoracotomy with
minimal resection after VATS was performed in 31 children. In 80 patients a classical lateral
thoracotomy was performed. Radiography, trans-thoracic ultrasound and computed tomography are
used for imaging diagnostics. Bronchoscopy was used to place and verify an endobronchial blocker
in order to achieve single-lung ventilation. RESULTS. The results of the comparative analysis
demonstrate the advantages of VATS over the open thoracotomy - less postoperative pain, shorter
hospital stay, high trauma and functional tolerance. VATS-abscessotomy has less operative time and
leads to faster recovery. CONCLUSIONS. VATS-abscessotomy is a method that helps to
adequately control the inflammation and limits the lung destructive processes. It allows performing
an organ-preserving intervention, has good aesthetic and functional results. After the introduction of
the method as a routine, the period of pleural drainage is considerably shorter. When VATS is not
sufficient as a single therapeutic method, it allows the subsequent thoracotomy to be performed in a
‗brighter period‘, leading to better end results and lack of complications.
Key words: VATS, pulmonary abscess, childhood
УВОД. Абсцесът на белия дроб, асоцииран с парапневмонично плеврално усложнение в
детската възраст е социално значимо заболяване с нарастваща честота в последните 15
години. Заболяването най-често се среща във възрастовата група от 1 до 4 години.
Съвременните схващания в етиопатогенезата на заболяването се обединяват около
тезата, че парапневмоничният белодробният абсцес в детската възраст се формира вторично
вследствие на бактериална пневмония.[1,2,3] Механизмите, по които започва формирането на
кухината в белодробния паренхим са различни, като най-цитирани са наличието на остър
инфекциозен възпалителен процес в белодробния паренхим, нарушения на бронхиалната
проходимост, нарушения на кръвоснабдяването и некроза на белодробните тъкани.
Съществена роля, подпомагаща осъществяването на един от тези механизми играят и други
обстоятелства, като общо или локално нарушение на имунитета, патогенност на
микрофлората, нарушен муко-цилиарен клирънс и др. Ролята на нарушената дренажна
функция на бронхите за развитието на неспецифични възпалителни процеси на белия дроб,
водещи до развитие на абсцес ясно е доказана чрез експериментални методи с прекъсване на
n.laryngeus recurrens, n. laryngeus inferior и/или n.vagus [4]
R.Light[5] съобщава, че при неадекватно лечение на възпалителния процес (емпием)
може да се стигне до спонтанно излекуване с нарушена белодробна функция, както и
хроничен емпием с високи рискове за по-нататъчни усложнения - белодробен абсцес, бронхоплеврална фистула и т.н. Други твърдят, че за някои видове пневмонии развитието на абсцес е
закономерно. Например при стафилококови пневмонии у деца много често за 5-7 дни се
образуват множество абсцеси, нерядко пробиващи паренхима към плевралната кухина. [4,6,7]
Мета-анализи на проучвания сравняващи торакотомията с ВАТХ-процедурите при
спонтанен пневмоторакс и друга гръдна патология[8,9,10] показват по-голяма кръвозагуба,
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повече следоперативна болка [11] и по-продължителен болничен престой при
торакотомията.[12,13] Някои нерандомизирани проучвания обаче не показват сигнификантни
разлики между двата метода.[14,9,15] Сложни мета-анализи на 3 ретроспективни проучвания и
едно проспективно, сравняващи разходите при торакотомията с тези при ВАТХ доказват
категорично, че тоталните икономически разходи при ВАТХ са по-ниски.[16] Все още има
нужда от по-добри и по-качествени проспективни рандомизирани проучвания в тази област.
В миналото за лечението на парапневмоничният белодробен абсцес са използвани
предимно класическите оперативни методи – торакотомия, трансбронхиален дренаж,
трансторакален дренаж и др.
Множество автори демонстрират, че ВАТХ предлага значителни предимства пред
торакотомията, включително по-кратък следоперативен болничен престой[9,12], по-малка
следоперативна болка[11] и подобрен белодробен газообмен следоперативно. Въпреки това не
всички проучвания потвърждават по-краткия болничен престой след ВАТХ. [17]
Нашите наблюдения за последните 10 години показват тенденция към увеличаване
броя на случаите на белодробен абсцес. Засегната е основно възрастовата група е между 3 и 5
години. Голям брой от пациентите постъпват в напреднал стадий на заболяването със
съпътстващ плеврален емпием.
Не всички хирургични методи, използвани до момента при възрастни са приложими
при деца, поради редица анатомични и физиологични особености, както и поради
спецификата в развитието и хода на самото заболяване.
Важно е да се отбележи една основна разлика в клиничната проява на белодробния
абсцес при деца и възрастни – в детската възраст изявата на парапневмоничния белодробен
абсцес е на фона на асоциирано парапневмонично плеврално усложнение, т.е. на фона на вече
контаминирана плеврална кухина.
Изхождайки от написаното по-горе стигаме до извода, че методът който би трябвало
да се приложи при лечение на абсцеса на белия дроб в обсъжданата възраст е необходимо да
съдържа в себе си и възможностите за щателна санация на плевралната кухина.
ЦЕЛ. Да обобщим резултатите от приложението на видео-асистираната торакоскопска
хирургия и да извършим сравнително проучване с класическите хирургични методи при
лечението на парапневмоничния белодробния абсцес, асоцииран с плеврално усложнение в
детската възраст.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ. За периода 1998 – 2016 година в Отделението по детска гръдна
хирургия на Клиниката по детска хирургия към УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов‖ са лекувани 145
деца с парапневмоничен белодробен абсцес и емпием на плеврата.
При селекцията на материала са изключени децата с доказана и хистологично
потвърдена вродена патология на белия дроб (ССАМ, секвестрация, бронхогенни кисти, A-V
малформации и др.). Изключени са пациенти с доказани вродени генетични синдроми, при
които белодробният абсцес се проявява като част от еволюцията на самото заболяване. Не са
взети предвид и пациенти с усложнени паразитарни кисти (напр. абсцеси на фона на
супурирали ехинококови кисти).
В селектираните групи влизат само пациенти с потвърдени хистологично
парапневмонични белодробни абсцеси с асоциирани плеврални усложнения във възрастта от
0 до 18 години.
При анализа на разпределението на броя приети деца в периода 1998-2016 г. прави
впечатление повишаващата се честота след 2008 година ( фиг.1)
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Фиг.1 Разпределение на приема на деца с белодробен абсцес по години

Няма съществена разлика в половете на лекуваните пациенти, както е видно на фиг. 2.
Отношението м:ж е 79:66 (1.18:1)

Женски пол
46%
Мъжки пол
54%

Мъжки пол

Женски пол

Фиг.2 Разпределение на пациентите по пол

Разпределението на пациентите по възраст е както следва (Табл.1 и Фиг.3):
Табл. 1 Възрастови групи

ВЪЗРАСТ
0-1 години
1-3 години
3-6 години
6-11 години
11-14 години
14-18 години

БРОЙ ДЕЦА
11
68
38
16
10
2

%
7.59
46.90
26.21
11.03
6.90
1.38
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Фиг. 3 Разпределение на пациентите по възраст

Според срока на постъпване след началото на заболяването, разпределението е както
следва (фиг.4):
- до 10-ти ден – 66 деца (45.52%)
- от 10 до 20 ден – 52 деца (35.86%)
- повече от 20 дни – 27 деца (18.62%)
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27

СРОК ОТ ПОСТЪПВАНЕ СЛЕД НАЧАЛО НА ЗАБОЛЯВАНЕТО

Фиг.4 Разпределение според срока на постъпването след появата на заболяването

В съответствие с прилаганите хирургични методи на лечение са обособени две групи
пациенти:
Група А – деца, лекувани с дренаж и/или торакотомия в периода 1998-2016 г.
(ретроспективен анализ) – 80 деца
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Група В – деца, лекувани с ВАТХ в периода 2008-2016 (проспективен анализ)
– 65 деца
Според времето на поява на парапневмоничното плеврално усложнение,
разпределението по групи е както следва:
Група А – среден срок на появяване на усложнението – 13.54 дни
Група B – среден срок на появяване на усложнението – 11.54 дни
За поставяне на диагнозата са използвани данни от анамнезата, физикалното
изследване, лабораторни изследвания, рентгенографията на гръден кош, компютърна
томография (КТ), трансторакална ултразвукова диагностика на гръден кош (ТТУЗД). С
първите два метода от образната диагностика доказваме наличието, анатомичното
разположение и разпространението на абсцеса, а с ТТУЗД – стадия на парапневмоничното
плеврално усложнение (ППУ).
Навлизането на ВАТХ в детската гръдна хирургия наложи утвърждаването на техники,
различни от конвенционалната обща анестезия (интубация на трахеята с конвенционална ЕТТ
и вентилиране на двата бели дроба. За целите на ВАТХ беше необходимо рутинното
въвеждане на еднобелодробната вентилация. По този начин се сепарира едномоментното
обдишване на двата бели дроба, позволявайки по-прецизното извършване на ВАТХ на
недишащ бял дроб. От 2013 г. ние въведохме в екип разделна белодробна интубация
посредством поставянето на ендобронхиален балон-катетърен блокер под бронхоскопски
контрол. Позиционирането му е паралелно с интубационната тръба, като с ларингоскоп се
поставя първо блокера с водач, след това – интубационната тръба. Под пряк визуален контрол
с фиброоптичен бронхоскоп се позиционира мястото на поставянето му.
Използваните оперативни методи са перкутанен торакален дренаж (торакоцентеза),
торакотомия, ВАТХ. В случаите, при които ВАТХ не е бил достатъчен като единствен метод
на лечение, е провеждана торакотомия след ВАТХ.
ВАТХ се извършва с оборудване 3 мм и 5 мм 300 оптика на Olympus. Използва се
инструментариум на Ethicon, Olympus и инструменти за конвенционална хирургия, поставени
през торакопортовете. Детето е в странична позиция и покриването на оперативното поле е
както за отворена торакотомия. Прави се инцизия 1 см в седмо междуребрие по средна
аксиларна линия и по тъп начин мануално, или с щилтупфер се прониква в плевралната
кухина и се освобождава място за торакопорта. Използва се 5 мм торакопорт с 5 мм 300
оптика.
След поставянето на оптиката и освобождаване на оперативно поле под визуален контрол се
прави втора торакоцентеза в пето междуребрие по скапуларна линия. Използва се класически
достъп с 2 или три порта ( фиг. 7):

Фиг.7 Класически ВАТХ-достъп с 3 порта
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През инцизията се поставя торакопорт и се аплицира ендограспер или конвенционални
инструменти. Освобождава се достатъчен обем от плевралната кухина чрез дебридиране и
отстраняване на фиброзните септи и детрит. В пето междуребрие по предна аксиларна линия
се извършва и третата контролирана торакоцентеза.
Техниката с два порта прилагаме при деца, при които е осъществена разделна интубация и
тогава когато се извършва санация на плевраната кухина и абсцесотомия, както и при наличие
на по-малки и периферно разположени абсцеси: ( фиг.8):

Фиг.8 – Достъп с 2 порта

Извършва се инструментален дебридман на плевралната кухина с аспирация на гнойните
колекции и се взема материал за микробиологично и хистологично изследване. Ако е
необходимо и възможно се извършва въвеждане на 2 манипулатора през 1 порт (обикновено в
аксиларния порт). Следва ревизия и освобождаване на интерлобарната бразда, костодиафрагмалния и кардио-диафрагмалния ъгъл, както и диафрагмалната повърхност на долния
лоб. Абсцесната кухина се разкрива ексцизионно, като се взима материал за хистологично и
микробиологично изследване. Последната се санира с антисептични разтвори (Йодасепт,
разтвор на Хибитан и т.н.). При необходимост се извършва декортикация на висцералната
плевра с грасп, ножица и щилтупфер, както и плевректомия с прозорчеста кюрета. Извършва
се лаваж на плевралната кухина с разтвор йодсептадонови разтвори. Два дрена се поставят
през торакоцентезите по средна аксиларна и скапуларна линия, като единият задължително е
контактен на абсцесните кухини. Белият дроб се разгъва под визуален контрол.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ. Обобщените резултати от сравнителния анализ са
представени на табл.2
Таблица 2 Обобщени резултати от сравнителен анализ на торакотомия с ВАТХ

Проучвани
показатели
Срок на поява на
ППУ (дни)
Предоперивен
дренаж (дни)
Следоперативен
дренаж (дни)
Оперативно
време (минути)
Предоперативен
болничен
престой (дни)
Следоперативен
болничен

Торакотомия

ВАТХ

Р

11.54

Торакотомия
след ВАТХ
11.54

13.54
8.45

3.36

-

<0.001

9.8

4.33

-

162.56

74.23

147.34

<0.001

7.54

3.03

-

<0.0001

12.99

11.71

-

0.042
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престой (дни)
Общ болничен
престой (дни)
Следоперативен
афебрилитет
(дни)

19.9

17.05

-

0.022

5.87

2.97

3.35

0.005

Абсцесът като усложнение на възпалителните заболявания на белия дроб и плеврата в
детската възраст представлява актуален проблем поради честота и разпространеността на
процеса. Необходимостта от търсенето и въвеждането на нов метод за лечение на
белодробния абсцес в детската възраст идва от факта, че повечето методи, използвани при
възрастни са неприложими или неприемливи при деца.
Отбелязва се нарастване на честотата на белодробния абсцес в ранната възрастова
група (средно 5 год.) с 9.7/100, предпоставки за което са особеностите на причинителя,
анатомо-физиологичните особенности на бронхо-пулмоналния апарат, недоразвитият
имунитет и податливостта на интеркурентни инфекции.
Високият процент отрицателни микробиологични изолати (81.54%-91.25%) от
предоперативния дренаж вероятно се дължи на факта, че преди постъване в клиниката
болшинството от децата са били лекувани с антибиотични комбинации най-малко от 2
препарата. Това са и причините за относително ниският брой случаи, при които е доказан
микробиологичен причинител в плевралния ексудат, взет интраоперативно.
Друг съществен проблем е слабото познаване или неправилното определяне на
стадиите на ППУ, съпътстващо абсцеса, което води до късно насочване на децата към
специализирано детско хирургично звено – средно 12.54 дни след началото на заболяването.
Често наличието на абсцесна кухина на фона на плеврален емпием остава неразпознато от
нативната рентгенография на бял дроб (доказано ХАН има при 84 деца (57.93%). Това изисква
точна и своевременна диагностика и комбинация от образни изследвания - рентгенография на
белия дроб, трансторакална ехография (ТТУЗД) и компютърна томография (КТ). От тях все
по-голямо значение има достъпния и неинвазивен метод на ТТУЗД (90% чувствителност, 80%
специфичност и 96% предиктивна стойност на методиката за оценка на стадия на ППУ), който
дава индикациите за съответстващата на стадия хирургична тактика на лечение. Тъй като
ехографската класификация по T.N.Hilliard (2003) на стадия на ППУ се базира на опита при
възрастни болни, ние използваме скалата на Х Шивачев[33], съответна на особеностите в
детската възраст, която дава точна картина за вида и локализацията на плевралното
усложнение.
Анализът на резултатите доведе до създаване на алгоритъм за лечение на заболяването
в детската възраст (фиг.9). Уточни се срока за извършване на торакотомията в случаите, в
които ВАТХ не е достатъчен като първи и единствен метод на лечение – 7-ми до 10-ти
следоперативен ден. Сред многообразието от хирургични методи видео-асистирана
торакоскопска асбцесотомия вече „негласно‖ заема водещо място в хирургичното лечение на
ППУ (и според съобщения на BTS и дефинирани от тях насоки за бъдещо развитие[18]), без да
игнорира ролята на гръдния дренаж с аспирация, прилагането на фибринолитични агенти и
торакотомията.
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Фиг.9 Алгоритъм за лечение на парапневмноничния белодробен абсцес с ППУ.

След 2004 г. в клиниката по детска хирургия на МБАЛСМ „Н.И.Пирогов‖ e въведенa
методиката на ВАТХ и е възприет „по-агресивен‖ хирургичен подход, а именно ранна
хирургия при плевралните усложнения в детската възраст, която съобразно индикациите
може да бъде първична торакотомия или първичен ВАТХ.
Съгласно анализа на нашият материал прогресията на заболяването при децата е много побърза и белодробните усложнения се проявяват по-рано след началото на заболяването (13.54
дни в Група А; 11.54 дни – група В). Това по всяка веорятност се дължи и на появата на
полирезистентност към антибиотичните препарати и заръщането на стафилокока.
С цел да се направи количествен сравнителен анализ на обемът на загуба на
белодробен паренхим при резекциите, приехме за най-малка анатомична структурна единица
обем един белодробен сегмент. По този начин резекцията на един белодробен сегмент се
равнява на 10% загуба на паренхим. Взеха се предвид и анатомичните особености на левия и
десен бял дроб, като лингуларните сегменти вляво са причислени към горен лоб и съответно
лява горна лобектомия се равнява на загуба на 50% белодробен паренхим, а дясна горна – 30
%. Атипичните резекции са остойностени взависимост от това колко сегмента са резецирани.
табл.3

Резултатите от сравнителния анализ на обемът на оперативната намеса са показани на
Таблица 3 Сравнение на обема на резекция между ВАТХ и торакотомия

ОБЕМ НА РЕЗЕКЦИЯ

Група А

Група В

р
500

Брой

%

Брой

%

Загуба на паренхим 0 %

0

0

65

100

Загуба на паренхим до 10%

17

21.25

19

29.23

Загуба на паренхим до 20%

31

38.75

8

12.31

Загуба на паренхим до 30%

16

20

3

4.62

Загуба на паренхим до 40%

3

3.75

0

0

Загуба на паренхим до 50%

12

15

1

1.54

Загуба на паренхим > 50%

1

1.25

0

0

<0.0001

По-щадящият достъп при ВАТХ-абсцесотомията се изразява в по-малка степен
нарушаване на целостта на голяма площ на междуребрените пространства. Това води до
минимална травма, по-добри функционални и козметични резултати, и съответно по-слаба
следоперативна болка. По-краткото оперативно време с повече от 2 пъти (162.56 мин за
торакотомия; 74.23 мин за ВАТХ; 147.34 мин за торакотомия след ВАТХ; p<0.001) резултира
в по-кратък период на престой под обща анестезия. Последното корелира и с въвеждането в
екип от нас на ендобронхиалната оклузия с балон-катетърен блокер за постигане на
еднобелодробна вентилация. Всички тези предимства на методът способстват за по-бързото
раздвижване, по-ранна и ефективна дихателна рехабилитация, минимални следоперативни
усложнения и по-бързо възстановяване в сравнение с пациентите, лекувани с торакотомия.
Доказателство за това е сравнителният анализ на динамиката на телесната температура и
лабораторните показатели.
Добрите резултати от проведеното проучване ни дават основание да твърдим, че след
въвеждането на ВАТХ-абсцесотомията се подобри качеството на лечебният процес и се
съкрати общият болничен престой на пациентите с около 2 дни (торакотомия – 19.9 дни;
ВАТХ – 17.05 дни; р<0.022).
Скъсен е периодът на достигане на следоперативен афебрилитет с повече от 3 дни
(след торакотомия – 5.87 дни; след ВАТХ – 2.97 дни; торакотомия след ВАТХ – 3.35 дни;
р<0.005). Съществено се намали продължителността на плевралния дренаж –
предоперативният е скъсен с 5 дни, а следоперативният с 4 дни (преди торакотомия – 8.45
дни; след торакотомия – 9.8 дни; преди ВАТХ – 3.36 дни; след ВАТХ – 4.33 дни; р<0.0001).
Вследствие на извършването на ранна ВАТХ и по-агресивното поведение спрямо
парапневмоничните усложнения се постигна намаляване на обема на евентуалната
последваща торакотомия. Това е в хармония с принципите в детската хирургия за максимално
органосъхраняващи намеси, мини-инвазивност, минимална травматичност и бързо
възстановяване.
Извършването на торакотомия след предхождащ ВАТХ възниква поради наличието и
персистирането на деструктивни паренхимни процеси. В този случай обаче, тя се извършва в
среда със санирана предходно плеврална кухина. Освен това е настъпила окончателна
демаркация на засегнатите от възпалението зони и резекцията се извършва в границите на
макроскопски и функционално здрав паренхим. Всичко това води до скъсено оперативно
време на торакотомията, по-малък обем на резекция и по-бърз възстановителен процес.
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Анализирайки обемът на извършените оперативни интервенции, стигаме до извода, че
ВАТХ показва значителен превес по отношение на загубата на паренхим в сравнение с
останалите групи. Както е видно в Група B се е стигнало до 5 лобектомии (7.69%), като
обемът на останалите оперативни намеси се свежда до атипична резекция или
сегментектомия. Това се дължи на фактът, че извършването на ВАТХ-процедурата санира
абсцесната кухина, евакуира детритните материи, дебридира белия дроб и дренира адекватно
плевралната кухина, като по този начин повишава ефективността на антибиотичната терапия
(по-добра пенетрантност), както и оксигенацията на белодробния паренхим (след дебридман и
декортикация).
В група А 16 деца (20%) са получили усложнения, налагащи повторно оперативно
лечение – БПФ, кървене, персистираща деструкция на паренхим. Това са реторакоцентези –
10 деца (12.5%); реторакотомии – 6 деца (7.5%); ререторакоцентези – 1 дете (1.25%);
ререторакотомии – 1 дете (1.25%).
В група В при 1 дете (1.54%) се е наложила реторакоцентеза. При нито едно дете не се е
налагала конверсия от ВАТХ в торакотомия, както и повторни ВАТХ процедури или
реторакотомии след ВАТХ.
Появата на гореспоменатите усложнения след плеврален дренаж, се обяснява с
поставянето на дреновете на сляпо. Усложнения след торакоцентезите, извършени с дрен тип
―pi
gtail‖ не са се случили, поради фактът, че последните са извършвани под пряк визуален
рентгеноскопски контрол.
Проследяването на пациентите в следоперативният период с образни методи показва
пълна редукция на следоперативните изменения при ВАТХ групата до 1 месец след
процедурите. Рентгенологичното проследяване на пациентите в ранния и късния
следоперативен период показва по-бързи темпове на реекспанзия на паренхима при ВАТХ,
като на контролните изследвания година след операцията не се регистрира удебеляване на
париеталната плевра, докато при торакотомия последното персистира след първата година.
С натрупването на опит и хирургически умения, ВАТХ доказва своята полза при
едномоментното лечение на парапневмоничния белодробен абсцес и всички стадии на
парапневмоничните плеврални усложнения. По този начин се превръща в „нов златен
стандарт‖ в комплексния терапевтичен подход за лечението на това заболяване.
Както беше споменато по-горе абсцесотомията и санацията на абсцесната и
плевралната кухина, спомагат за пълния контрол на възпалителния процес, ограничаване на
деструктивните промени и по-бързото възстановяване.
ИЗВОДИ. Видео-Асистираната Торакоскопска Хирургия (ВАТХ) е метод, който способства
за адекватен контрол върху възпалителния процес и ограничение на деструктивните процеси.
Той позволява извършването на органосъхраняваща намеса, има добри естетични и
функционални резултати. След въвеждането на метода като рутинен се скъси значително и
периода на плевралния дренаж. Когато ВАТХ не е достатъчен като единствен терапевтичен
метод, той позволява извършването на последващата торакотомия в ―с
ветъл период‖, което
води до по-добри крайни резултати и липса на усложнения.
Ключови думи: ВАТХ, белодробен абсцес, VATS, детска възраст
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4.
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5.3 ОСОБЕНОСТИ В ДИАГНОСТИКАТА И ЛЕЧЕНИЕТО НА
ИЛЕО-ИЛЕАЛНАТА ИНВАГИНАЦИЯ ПРИ ДЕЦА
П.Дойнова1, Ст.Стоилов1, К.Думанов1, В.Страхинова2, В.Нансенова1, Н.Вълчев1
УМБАЛСМ „Пирогов“. К-ка по детска хирургия1. К-ка по образна диагностика2.

Увод: Инвагинацията е една от най-честите причини за ОХК в ранната детска възраст, като в
80% от случаите възниква при деца под 2 годишна възраст.
Цел: Да се определят особеностите в диагностиката и лечебната тактика при илео-илеална
инвагинация в сравнение с илео-колична инвагинация при деца.
Материал и методи: Извършен е ретроспективен анализ на 42 деца на възраст над 3 години
лекувани за инвагинация в Клиниката по детска хирургия на УМБАЛСМ „Пирогов―през
последните две години/ 2016-2017г/. Те представляват 22 % от всички деца с инвагинация
лекувани през този период. При 11 (26,2%) от тези пациенти е установена илео-илеална
инвагинация. Всички пациенти от проучената серия са имали клинични симптоми на ОХК.
Диагнозата е поставена посредством абдоминална ехография, нативна рентгенография и
пневмоколоноскопия.
Резултати: При всички 11 деца абдоминалната ехография установява
симптом на
„кокардата―,като при 6 от тях описаната находка е с УЗ характеристика на илео-илеална
инвагинация. При останалите 5 деца диагнозата е потвърдена след пневмоколоноскопия,
изключваща наличие на инвагинат в колона. В 8 (72,7%) от случаите е наблюдавана
спонтанна дезинвагинация. 3(27,3%) от децата са оперирани, като в два случая причината за
инвагинацията е бил Мекелов дивертикул, а при 1 дете – полип в тънкото черво.
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Изводи: След въвеждане на ултразвуковото изследване, като рутинен метод за диагностика на
инвагинация при деца в последните години се установи, че илео-илеалната инвагинация се
среща значително по-често от цитираните случаи в предишни наши проучвания, особенно при
деца на възраст над 2 години. Клиничната картина е идентична с тази при илео-колична
инвагинация. Ултразвуковото изследване, комбинирано с пневмоколоноскопия дава
възможност за отдиференциране на илео-илеална от илео-колична инвагинация. Честата
спонтанна дезинвагинация при илео-илеална инвагинация определя алгоритъма на поведение
– активно наблюдение и оперативно лечение само в случаите на перзистиране на клиничната
симптоматика.

5.4 ЛАПАРОСКОПИЯ ПРИ ДЕЦА С НЕПАЛПИРУЕМ ТЕСТИС
Н. Толекова, Цв. Георгиев, Хр. Шивачев, Ст. Станев, Е. Рангелов, М. Димитров, П.
Мутафчиева
Клиника по Детска хирургия УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“

Ключови думи: недесцендирал тетис; лапароскопия; деца
Въведение: Крипторхизъм е една от често срещаните патологии, засягащи ингвиноскроталния район в детска възраст. Непалпируеми тестиси се наблюдават при около 20% от
случаите с недесцендирал тестис. При диагностиката и оперaтивното лечение на
непалпируеми тестиси най-високо ефективен метод е лапароскопията.
Цел: Да представим ранните резултатите от извършване на лапароскопия при деца с
непалпираши се тестиси, лекувани в Клиника по детска хирургия към УМБАЛСМ
„Н.И.Пирогов―.
Материали и методи: За периода 2011-2017г в Клиниката по детска хирургия УМБАЛСМ
„Н.И.Пирогов―при 10 момчета е извършена лапроскопска ревизия за непалпируеми тестиси –
9 деца с едностранен непалпируем тестис, 1 дете с двустранни непалпируеми тестиси
Резултати: При 7 деца по време на лапароскопията се визуализира навлизане на
тестикуларните съдове и vas deferens през вътрешния отвор на ингвиналния канал. При 4 от
тях е установено наличие на тестис с IV степен хипоплазия и е извършена ингвинална ревизия
с орхидопексия, а при 3 не е установена тестикуларна структура. При 1 от децата са
установени двустранно сляпозавършващи тестикуларни съдове интраабдоминално, без да
навлизат през вътрешния отвор на инвгиналния канал, което е белег за двустранна анорхия.
При останалите 2 деца са визуализирани абдомнални тестиси, като е извършена орхидопексия
чрез комбиниран подход – лапароскопски и ингвинален достъп.
Обсъждане: При пациентите с непалпируеми тестиси са провеждени клиничен преглед и
набор от образни изследвания. При всички пациенти сме извършили ултразвуково изследване,
като в 4 случая резултатът е фалшиво-негативен , а при 2 от случаите – фалшивоположителен. При 2 деца е проведено MRI с фалшиво-положителен резултат. При 8 деца е
проведено сцинтиграфско изследване, като при 4 от тях резултатът е фалшиво-позитивен. При
всики пациенти е извършена лапароскопска диагностика за уточняване наличието на
интраабдоминален тестис, като в 2 от случаите методиката от диагностична е преминала в
оперативна процедура.
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Заключение: Лапароскопията е с централна роля в алгоритъма за поведение при деца с
непалпируеми тестиси. Тя е достъпна и достатъчно информативна и предоставя детайлна
анатомична информация, необходима за вземане на решение за по-нататъшно поведение при
такива пациенти.
LAPAROSCOPY IN CHILDREN WITH UNPALPABLE TESTIS
N. Tolekova, Tz. Georgiev, Chr. Shivachev, St. Stanev, E. Rangelov, M. Dimitrov, P.
Moutafchieva
Pediatric Surgical Department UMHATEM “N‟.I.Pirogov
Key words: undescended testis, laparoscopy, children
Introduction: Cryptorchism is one of the most common pathology of the inguino-scrotal region in
childhood. Unpalpable testes are diagnosed in 20% of the patients with undescended testis. The most
effective method in diagnosis and operative treatment of unpalpable testis is laparoscopy.
Aim: To present our early results in introducing laparoscopy in children with unpalpable testes,
treated in Pediatric Surgical Department UMJATEM ―
N.I.Pirogov‖
Material and methods: For the period 2011 -2017 in Pediatrics Surgical Department UMHATEM
―N.I
.Pirogov‖ in 10 cases with unpalpable testes is performed laparoscopy – 9 boys with unilateral
unpalpable testis, 1 boys with bilateral unpalpable testes
Results: In 7 cases during the laparoscopy are visualized the testicular vessels and vas deferens
entering the internal ring of inguinal canal. In 4 of them а IV grade hypoplasia of the testis is
established and an inguinal revision with orchidopexy were performed. In 3 of them no testicular
structure was found. In 1 case are visualized bilaterally blind ending testicular vessels
intraabdominaly, without entering the inguinal canal, which was diagnosed as bilateral anorchy. In 2
cases intraabdominal testes are visualized and an orchidopexy was performed with combined
laparoscopic and inguinal approach.
Discussion: In patients with unpalpable testes we perform clinical examination and diagnostic
imaging. In all cases and ultrasound was performed – 4 cases with false-negative result, 2 cases with
false-positive result. In 2 cases MRT was done with false-positive result. In 8 cases scintigraphy was
performed with 4 false-positive results. In all cases diagnostic laparoscopy was conducted, in 2 of the
case it was also a therapeutic procedure.
Conclusion: Laparoscopy has a central role in diagnostic-therapeutic algorithm in children with
unpalpable testes. Laparoscopy is safe, highly informative in presenting detailed anatomic
information, which is crucial for the therapeutic plan.
Въведение: Крипторхизмът е вродена аномалия, при която единият или двата тестиса се
намират по пътя на физиологичния десцензус от долния полюс на бъбрека до основата на
скротума. Това е една от често срещаните патологии, засягащи ингвино-скроталния район в
детска възраст. Честотата му зависи от гестационната възраст, като засяга 1,0 – 4,6% от
доносените и 1,1 – 45% от недоносените новородени. През първите месеци е възможно да се
наблюдава спонтанно десцендиране на тестиса в скротума, но при 1% от доносените деца на
1-годишна възраст се диагностицира крипторхизъм. В около 30% от случаите се наблюдава
двустранен крипторхизъм.
Най-често се използва класификация, която разделя недесцендиралите тестиси на
палпируеми и непалпируеми, от където се определя и терапевтичния подход. (Фиг.1)
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Недесцендирал
тестис
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Ингвинален

Непалпируем

Ингвинален

Ектопичен

Интраабдоминален

Липсващ

Ектопичен

Агенезия

Асансьорен

Vanshing testis

Фугура 1. Класификация на недесцендирали тестиси

В около 20% от случаите се диагностицира непалпируем тестис, като при 50% от тях
тестисът се разполага интраабдоминално или на вътрешния отвор на инвгиналния канал, в
20% от случаите липсва тестис, а в 30% - се намира атрофичен или рудиментарен тестис.
Възможните локализации на интраабдоминалния тестис включват пространството около
бъбрека, предна коремна стена, ретровезикално пространство, като най-често се разполага в
близост до вътрешния ингвинален отвор. В случаите на едностранен непалпируем тестис е
необходимо внимателно да се изследва контралатералния тестис – при наличие на
компенсаторна хипертрофия, може да се предполага тестикуларна атрофия или агенезия. Tова
не изключва необходимостта от оперативна ревизия [1].
Монорхидизъм се наблюдава при около 4% от момчетата с недесцендирали тестиси, а
анорхизъм при <1%. Възможни патогенетични механизми са тестикуларна агенезия и атрофия
вследствие интраутеринен или перинатален съдов инцидент, най-често настъпващ в късна
гестационна възраст, тъй като такива тестикуларни остатъци се откриват в ингвиналния канал
– т.нар. vanishing testis [2].
Материали и методи: За периода 2011-2017г в Клиниката по детска хирургия
УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов― при 10 момчета е извършена лапроскопска ревизия за
непалпируеми тестиси – 9 деца с едностранен непалпируем тестис, 1 дете с двустранни
непалпируеми тестиси. Пациентите са на възраст между 1г3м и 5г.
При пациентите с непалпируеми тестиси са провеждани клиничен преглед и набор от
образни изследвания. При всички пациенти сме извършили ултразвуково изследване, като в 4
случая резултатът е фалшиво-негативен , а при 2 от случаите – фалшиво-положителен. При 2
деца е проведено MRI с фалшиво-положителен резултат. При 8 деца е проведено
сцинтиграфско изследване, като при 4 от тях резултатът е фалшиво-позитивен.
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При всички пациенти с непалпируеми тестиси сме извършили диагностична
лапароскопия. Оперативната намеса се извършва под обща интубационна анестезия, след
предоперативна болус доза Cefuroxime, като позицията на пациента е по гръб с 30º
Trendelenburg. Използваме тритроакарна лапароскопия, като първият порт се поставя по
отворен метод супраумбиликално или през ляв умбиликален разрез, а вторият и третият се
позиционират под директен визуален контрол съответно влявo и вдясно от пъпа по
медиоклавикуларната линия. При извършване само на диагностична лапароскопия се
използва умбиликалния порт.
При огледа се установява липсата или наличие на тестис интраабдоминално, точната
му локализация, определяне на отстоянието му от вътрешния отвор на ингвиналния канал,
дължината на vas deferens, наличие на ингвинална херния. При разположение на тестиса >2см
над вътрешния отвор на ингвиналния канал се налага извършване на двуетапна орхидопексия
по Fowler-Stephеns. Първият етап се състои в лигиране или клипсиране на тестикуларните
съдове вблизост до илиачните съдове. Вторият етап се извършва след около 6 месеца, при
което се отпрепарира тестиса от околните структури и се подвежда през ингвиналния отвор за
фиксация в скроталната половина, като се разчита на кръвоснабдяване от колатерали към a.
deferentialis.
При разположение на тестиса <2см над вътрешния отвор на ингвиналния канал се
извършва подвеждане на тестиса към ингвиналния канал и извършване на едноетапна
орхидопексия чрез комбиниран достъп – лапароскопски и ингвинален.
Ако не се установи наличие на тестис, се проследяват тестикуларните съдове и vas
deferens – влизат в ингвиналния канал или завършват сляпо. В случаите, когато се
визуализират сляпозавършващи тестикуларни съдове се приема, че се касае за т.нар. vanishing
testis и с това завършва процедурата.
При навлизане на тестикуларните съдове и vas deferens през вътрешния отвор на
ингвиналния канал, се преминава към извършване на ингвинална ревизия. При експлорацията
е възможно да се установи наличие на тестис и оперативната намеса завършва с
орхидопексия. При установяване само на атрофични тестикуларни структури, същите се
премахват.
Резултати: При 7 деца по време на лапароскопията се визуализира навлизане на
тестикуларните съдове и vas deferens през вътрешния отвор на ингвиналния канал. При 4 от
тях е установено наличие на тестис с IV степен хипоплазия и е извършена ингвинална ревизия
с орхидопексия, а при 3 не е установена тестикуларна структура. При 1 от децата са
установени двустранно сляпозавършващи тестикуларни съдове интраабдоминално, без да
навлизат през вътрешния отвор на ингвиналния канал, което е белег за двустранна анорхия.
При останалите 2 деца са визуализирани абдоминални тестиси, като е извършена
орхидопексия чрез комбиниран подход – лапароскопски и ингвинален достъп.
Следоперативният период при всички пациенти протича без усложнения – не са
наблюдавани случаи на следоперативна атрофия на тестис. Пациентите са дехоспитализирани
на 2-ри следоперативен ден.
Обсъждане: Основно значение за правилното лечение на крипторхизма е
навременното поставяне на диагнозата. От най-голямо значение за диагностицирането е
клиничния преглед. При пациенти с двустранни непалпируеми тестиси и наличие на белези на
нарушения в половото развитие е необходимо провеждане на ендокринологично и генетично
изследване.
Използването на хормонална терапия – хорионгонадотропи (hCG) или гонадотропинстимулиращ хормон (GnRH), е спорно, като успех се постига в около 20% от случаите и
зависи от локализацията на тестиса. Колкото по-високо е разположен тестисът преди
започването на терапията, толкова по-малка е вероятността за постигане на успех [3].
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Съществува и вероятност от повторно връщане на тестиса след спиране на терапията. По
отношение на терапията с hCG съществуват доказателства, че няколко по-ниски дози през
седмицата в продължение на 5 седмици, са с по-голяма успеваемост от една висока доза на 710дни [4]. Чрез използването на гонадотропи-стимулирашите аналози се избягва
необходимостта от инжекционно приложение. В нашата клиника е използвана неоадювантна
хормонална терапия и последващо оперативно лечение.
При пациенти с двустранни непалпируеми тестиси се препоръчва хормонално
изследване и при необходимост хормонална стимулация с оглед определяне на наличие на
тестикуларна тъкан, продуцираща тестостерон [5] (Фиг.2).
Билатерални
непалпируеми
тестиси
Ниво на
гонадотропни
хормони
FSH, LH -

FSH, LH

Възможна
анорхия

норма

hCG
стимулация

Липса на
отговор

Тестостерон

Лапароскопия
+/- експлораця

Фигура 2. Диагностичен подход при пациенти с билатерални непалпируеми тестиси

Последни проучвания препоръчват извършване на оперативно лечение до 18-месечна
възраст [6].
Инструменталните изследвания имат ограничени възможности. Най-често
използваният диагностичен метод е ехографията, тъй като е достъпен и безвреден, но има поголяма диагностична стойност при ингвинално разположение на тестиса. При непалпируеми
тестиси в диагностичния план могат да бъдат включени компютърната и магнитнорезонансната томография с по-високи сензитивност и специфичност.. За изследване на
мекотъканни структури по-информативно е провеждане на
магнитно-резонансната
томография. И при двата метода съществува вероятност за фалшиво-позитивни и фалшивонегативни резултати [5].
Диагностичната лапароскопия е миниинвазивен метод, който предоставя почти 100%
специфичност и сензитивност за локализиране на непалпируеми тестиси и може да прерасне и
в терапевтичен метод.
При всички пациенти с непалпируеми тестиси се извършва лапароскопия, като в
зависимост от интраоперативната находка се определя по-нататъшния оперативен план. В
клиника по Детска хирургия на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов― разработихме следният
алгоритъм:
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Непалпируем/и тестис/и

Лапароскопия

Слапозавършващи съдове

Vanishing
testis

Интраабдоминален тестис

Едноетапна
орхидопексия

Излизащи през
вътрешния
отвор
тестикуларни
съдове

Двуетапна
орхидопексия

Инвгинална
ревизия

Орхиектомия

Фигура 3. Диагостично-лечебен алгоритъм при деца с непалпируем/и тестис/и
При пациенти в следпубертетна възраст, при които се установява наличие на
интраабдоминално разположен тестис и нормален контралатерален се препоръчва
орхиектомия [5].
Заключение: Лапароскопията е с централна роля в алгоритъма за поведение при деца с
непалпируеми тестиси. Тя е достъпна и достатъчно информативна и предоставя детайлна
анатомична информация, необходима за вземане на решение за по-нататъшно поведение при
такива пациенти.
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5.5 ЕДНОЕТАПНО ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ХИПОСПАДИЯ
И ПРЕВЕНЦИЯ НА УСЛОЖНЕНИЯТА
Кр.Калинова , К.Георгиев
Университетска болница-Стара Загора, Клиника по Детска хирургия

Ключови думи: хипоспадия ,уретропластика, усложнения
Въведение
Хипоспадията е вторият най-чест дефект на пикочо-половатаси стема при раждането на
момчетата , възникващ с честота 1: 300 . Повечето имат дистален отвор на уретрата в или
близо до гланс пенис, докато при 10% меатусът се намира между проксималния вал и
перинеума. Състоянието обикновено се диагностицира при новородени. Вентралната кривина
се проявява при 10% от дисталните и 80% от проксималните случаи, а при повече от
половината от последните пациенти се открива огъване по-голямо от 30 ° - степента, която
причинява сексуална дисфункция при възрастни. Некоригираните хипоспадии могат да
доведат до отклоняване или разпръскване на урина, както и нарушена сексуална активност в
бъдеще време. Нещо повече, необичайният външен вид на препуциума и гланса може да бъде
източник на смущение за засегнатите мъже.
Описани са над 300 различни операции за лечение на хипоспадия. В последните години е
застъпено едноетапното лечение на аномалията, за разлика от дълги години използваната
методика на Михайловски и други в различните центрове на България. Използват се
принципите, необходими за осигуряване на адекватни козметични и функционални резултати
с минимални усложнения. Прецизирани са оперативните техники ,съобразени с типа на
хипоспадията.
Цел на тoвa проучване е да се анализират различните видове операции, използвани за
едноетапно хирургично лечение на хипоспадия и техните усложненията като се обсъдят
факторите, които допринасят за усложненията и се оцени значението на уретралното
покритие с васкуларизирана туника дартос за предотвратяване на фистула при хипоспадия по
методиката на Snodgrass (Фиг.1,1-2) .
Материали и методи
Изследването обхваща 29 деца (на възраст от 1 до 12 години), които са претърпели
оперативна намеса по повод хипоспапия от април 2006 г. до март 2018 г. в КООХ -Детска
хирургия-УМБАЛ - Стара Загора. Включени са 18 дистални и 11 друг тип хипоспадии.
Операцията е проведена едноетапно,като при 19 от децата е проведена предоперативно
меатотомия. Проведен е постоперативен анализ на оперираните с 15 деца, при които е
използвана двуетапната методика на Михайловски.
Резултати
След адекватна предоперативна подгототвка, меатотомия при 19 деца и под антибиотична
защита. При всички деца е извършена стандартната тубуларизирана уретропластика по метода
на Snodgrass, последвана от реконструкция на нова обграждаща уретрална тъкан. Като
превенция на усложненията е използвана tunika dartos от препуциума, транспонирана до
вентралната страна на пениса и зашита около неомеатуса и кавернозните тела над
неоуретрата, напълно покрита с добре развита съдова подкожна тъкан.
Времетраенето на едноетапната уретропластика е средно55 мин /40-70 мин/. При едно от
децата е имало насложена инфекция, верифицирана микробиологично, удължила средния 7 дневен болничен престой.
При средно проследяване от 24 (6-60) месеца, резултатите са добри, без уретрални стенози.
Фистули са установена при 4 /13%/ деца. Надеждността на процедурата е потвърдена от
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ниската степен на усложнение и успеха при използване на разнообразни материали и методи
за сутуриране.
Обсъждане
Едноетапната операция изисква изравен пенис и пълна корекция на хордите, като това се
тества преди да се пристъпи към уретропластиката. Фармакологичната ерекция чрез
интракорпореално инжектиране
е
полезна както за интраоперативна корекция на
изкривяването.

Фиг.1 Методика на Snodgrass /1/

Различни фактори при вземането на решение за вида на уретропластиката са размерът на
пениса, хордите, размерът и конфигурацията на гланса, ширината на уретралната плака,
развитието на спонгиозното тяло, дължината на хипопластичната уретра, вентралната кожа на
пениса и препуциума на пениса /3-5 /.
Предпочитат се процедури за съхранение на уретралната плака, тъй като няма заместител на
уретрата. Окончателното решение за типа уретропластика трябва да се вземе само след
корекция на хордите. При дистални и средни хипоспапии с минимална хордеа или без тях,
първият избор на процедурата е ТИР /тубулизиращата/ уретропластика на Snodgrass.
Противоречие все още имa при проксималните хипоспапии. В единия край на спектъра са
едноетапни процедури с използване на уретралната плака, а от друга - двуетапни процедури
.Корекцията и при двете методики се стреми да запази и използва уретралната плака и се
допълни със спонгиопластика, за да подобряване на резултатите.
Добре васкуларизираната тъканна покривка върху неоуретрата помага за по-добрео
заздравяване и превeнция на усложненията. Дорзалната туника дартос се мобилизира до
корена на пениса, за да се избегне свиване, а туника вагиналис изисква адекватна
мобилизация на съдовия педикул, за да се предотвратят последици от въртящия момент.
Кожата трябва да се оголи напълно, а спондиопластиката е най-подходящото здравословно
покритие на тъканите за неоуретра и възстановява почти нормалната уретра.
Основните особености включват: А) адекватно освобождаване на хордата, Б) нежна тъканна
обработка, В) адекватна хемостаза при използване на електрокаутер, D) конструкцията от
пробиване на тръба за кожните присадки с пълна дебелина за реконструкция на уретрата
Не са забелязани постоянни стриктури и не са настъпили сериозни усложнения, свързани с
тази оперативна техника.
Сравнителният анализ на едно-и използваните преди двуетапни методи на корекция на
хипоспадията показва естетични и времеви предимства на едноетапната ТИП методика на
Snodgrass . Въпреки малкия брой на едноетапните операциите няма статистическа значима
разлика при появата на фистули и меатални стенози.
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Заключение
Едноетапната хирургично лечение е с предимство пред двуетапната хирургична методика по
повод дистална хипоспадия. Предлагаме уретралното покритие да бъде част от процедурата
на Snodgrass. Дорзалната препуционална плака е добър избор за предотвратяване на фистула
чрез отличната му васкуларизация и прецизирана оперативна техника.
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5.6 ЛАПАРОСКОПСКА АПЕНДЕКТОМИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА
ОСТЪР АПЕНДИЦИТ В ДЕТКСТА ВЪЗРАСТ – РАННИ
РЕЗУЛТАТИ
Н. Толекова 1, Хр. Шивачев 1, О. Чолаков 2, Е. Рангелов 1, Я. Пъхнев 1, З. Антонова 1; Р.
Плачкова 1
1 – Клиника по Детска хирургия УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“
2 – Първа хирургична клиника УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“

Въведение: Острият апендицит е най-честото остро коремно хирургично заболяване в
детската възраст. Заболяването все още е актуален медико-социален проблем при деца
поради голямата честота, особеностите на клиничното протичане, трудната диагностика,
многообразните усложнения.
Европейската асоциация на ендоскопските хирурзи (EAES), както и Обществото на
американските гастроинтестинални и ендскопски хирурзи (SAGES) публикуват гайдлайни,
които посочват, че на базата на много проучвания лапароскопската апендектомия е също
толкова ефективна и безопасна, както и конвенционалната методика, но има и своите
предимства като намалена честота на постоперативните раневи инфекции и по-бързо връщане
на пациента към ежедневните активности.
След като е доказана ефективността и безoпосаността на метода при възрастни,
започва приложението й в детската възраст.
Развитието и модификацията на лапароскопската апаратура, както и напредъка в
анестезиологичното оборудване и мониторинг, водят до значителен напредък в педиатричната
лапароскопия. В резултат на това, миниинвазивната хирургия се внедрява все повече в
лечението на различни педиатрични заболявания.
През 2013г Dingemann[5] и съавтори оценяват наличните Level 1 проучвания,
сравняващи лапароскопски процедури със съответните конвенционални в детската хирургия.
Анализът показва, че 5 педиатрични лапароскопски процедури са с Level 1a– апендектомия,
ингвинална херниотомия, орхидопексия, пилоромиотомия, варикоцелектомия.
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Предимствата на лапароскопската апендектомия се състоят във възможността за
извършване на пълноценна ревизия на органите в коремната кухина, осъществяване на
ефективен лаваж на перитонеалното постранствo, по-добър козметичен резултат, по-ниска
честота на погрешни диагнози , малка травматичност и по-слаба постоперативна болка, пократък болничен престой, по-ранно завръщане към ежедневни дейности.
Материали: За периода от 2011 до 2017 година в Клиниката по детска хирургия
УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов―са извършени 52 лапароскопски апендектомии, като 25 са били
при момчета, а 27 – момичета (Фиг.1) В изследваната група са включени пациенти с Samuel
Appendicitis Score (PAS) (Табл. 1) над 6 точки и данни за апендицит от проведени
допълнителни диагностични процедури. Изключващ критеий е наличието на данни за
усложнен апендицит предоперативно. В 2 от случаите се наложила конверсия поради
невъзможност за адекватно саниране на налични периапендикуларни абсцеси. Най-голяма
честота се забелязва във възрастовата група от 7 до 14 години – 60%, а във възрастовите групи
от 3 до 7 години и над 14 години са съответно: 15% и 25% (Фиг. 2). Най-често (39% от
случаите) хоспитализацията е извършена 12-24 часа след началото на оплквавнията. От
проведените лабораторни изследвания в 71,2% от случаите са били с левкоцитоза над 12 G/l, а
в 61 % CRP е било над 0.75 mg/dl. Абдоминалната ехография е основен образен метод в
диагностично-лечебния алгоритъм при остър апендицит със 75-90% сензитивност и 86-100%
специфичност. В настоящото изследване в 15% от случаите са установени ехографски
критерии, съответстващи за остър апендицит, в 29% е отчетено наличие на свободно
подвижна течност, а в останалите 56% ехографската находка е била нормална (Фиг.3).

Признак

Точки

болезненост в десен долен коремен
квадрант при скачане, кашляне и
перкусия
болезненост над дясна fossa iliaca
миграция на болката
повишена температура
липса на апетит
гадене/повръщане
левкоцитоза
повишен брой полиморфонуклеарни
неутрофили

2

2
1
1
1
1
1
1

Таблица 1. Samuel Appendicitis score (PAS)
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РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ПОЛ
момчета

49%

момичета

51%

Фиг.1 Разпрделение по пол

Разпределение по възраст
40

31

20

13

8

0
3-7 години

7-14 години

14-18 години

Фиг. 2 Разпределение по възраст

УЗД
възпален
апендикс
15%
нормална
находка
56%

СПТ
29%

нормална находка

СПТ

възпален апендикс

Фиг.3 Ехографска находка

Методи: Предоперативно всички деца са получили болус доза Amikin.
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В Клиниката по детска хирургия се използва техника на лапароскопска апендектомия
с три троакара. Първият порт се поставя по отворения метод супраумбиликално или през ляв
умбиликален разрез, вторият и третият портове се позиционират под директен визуален
контрол съответно в ляв мезогастриум, ляв долен коремен квадрант. Интраопертаивно в
53,8% от случаите е намерен флегмонозно променен апендикс, в 11,5 % - гангренозен, в 21,2%
- катарален, в 7,7% от случаите причнината за оплакванията е била гинекологична, при 1.9%
е установена торзия на оментум, а при 3.8% - инвагинация (Фиг4.).

ИНТРАОПЕРАТИВНА НАХОДКА
*ИМЕ НА
КАТЕГОРИЯТА+
21,2%

*ИМЕ НА
КАТЕГОРИЯТА+
1,9%

*ИМЕ НА
КАТЕГОРИЯТА+
7,7%

*ИМЕ НА
КАТЕГОРИЯТА+
3,8%
*ИМЕ НА
КАТЕГОРИЯТА+
11,5%

*ИМЕ НА
КАТЕГОРИЯТА+
53.8%

Фиг.4 Интраоперативна находка

За обработка на мезоапендикса се използват различни техники – монополярна кука,
ултразвукова кука, ултарзвуков нож, Ligasure и поставяне на клипс, като решенито се взима в
зависимост от предпочитанията на оператора. Най-често в нашата клиника мезоапендиксът се
обработва с монополярна кука, ултразвуков нож и/или Ligasure. За обработка на
апендикуларния чукан се използва най-чето лигатурния метод (60%), лигатури и клипс (11%),
а в последните случаи - лигатури и Ligasure (29%) (Фиг.5). При наличие на излив в коремната
кухина, той се аспирира още в началото на оперативната интервенция, за да се предотврати
разливането му при промяна положението на операционната маса. След приключване на
апендектомията, при необходвимост се прави лаваж на коремната кухина с физиологичен
серум или разтвор на Hibitan. Поставянето на абдоминален дрен е избор на оператора и се
наблюдава в 27% от случаите, като при 3 от деца (7%) е усатновен гангренозен апендицит.
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Обработване на апендикуларен
чукан
лигатури +
Ligasure
29%
лигатури
60%

лигатури +
клпис
11%

лигатури

лигатури + клпис

лигатури + Ligasure

Фиг. 5 Използвани методи за обработка на апендикуларен чукан

Резултати: Средното оперативно време е 112.9 мин. В 63,5% от случите е билно
необходимо провеждане на антибиотична терапия. Продължителността на обезболяването е
средно 1.83 дни. Възстановяването пасажа е средно на 2.8-ти следоперативен ден, а средният
болничен престой е 4.8 дни. Усложнения са наблюдавани в 17% от случаите – наличие на
субфебрилитет при 1 деца (1,9%), налиичие на фебрилитет до 3ти ПОД при 3 деца (5,8%),
при 1 дете (1,9%) е установен ехографски постоперативен инфилтрат илеоцекално, повлял се
от антибиотично лечение, 1 дете (1,9%) със задържаща се възпалителна активност и наличие
на СПТ илеоцекално, 1 дете (1,9%) е със супурация на оперативната рана, а при други 2
(3,8%) е установено пролабиране на оментум след сваляне на абдоминалния дрен, наложили
оперативна ревизия.
Обсъждане: През 1971 Stephen Gans докладва първия случай на лапароскопия в
детската хирургия, наричана перитонеоскопия[1].
През 1980Semm[2] описва първия случай на лапароскопска апендектомия, която е
извършена като случйна процедура при експлорация на малък таз. Първият доклад за
лапароскопска апендектомия при деца е през 1991, когато Ure[3]и съавтори представят малка
проспективна серия от 43 пациенти, заключавайки, че процедурата е безопасна. Jen и Shew
(2010) [4] са наблюдавали нарастване на използването на лапароскопията при лечението на
остър апендицит при деца от 18.6% през 1999 до 52.4% през 2006.
При педиатрични пациенти се предпочита използването на „отворения―метод, тъй
като позволява по-добър контрол и визуализация при поставянето на троакарите. Този метод
използваме и в описаната серия.
Лапароскопската апендектомия стандартно се извършва с три троакара. Съществуват и
техники с един или два троакара. В някои случаи се налага поставянето на четвърти или пети
порт. Предпочита се използването на два работни порта – умбиликален и супрапубичен, и
камера-порт в левия долен коремен квадрант.
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Съществуват различни методи за обработка на мезоапендикса – използване на
ултразвуков дисектор, стаплер, LigaSure, биполярна или стандартна коагулация. В настоящата
проучвана серия са използвани посочените варианти с еднакви резултати.
Съществуват различни методи за обработване на апендикуларния чукан в зависимост
от анатомичните особености, степента на възпаление в основата на апендикса, както и
предпочитанията на хирурга – лигатурен, с погребване, апаратен.
Лигатурният метод е най-често използваният в момента за обработка на
апендикуларния чукан , като съществуват различни варианти за прилагането му. Препоръчва
се налагането на две проксимални и една дистална лигатури и прерязване между втората и
третата, така че дължната на чукана над лигатурата да е най-малко 2мм, за да се предотврати
възможността за изплъзването й. Използването на лигатурния метод задължително изисква
обработване на лигавичния слой в областта на апендикуларния чукан.
Освен налагането на интра- или екстракорпорални лигатури е възможно и поставянето
на клипси – обикновено 3. Schultz и съавтори смятат, че това е много подходящ метод при
задебелен апендикс [6]. Проблем представлява липсата на възможност за дозиран натиск при
поставянето им, което може да доведе до недостатъчно затваряне на клипса с последващо
изхлузване или прекъсване на апендикса при по-силен натиск.
Методът с погребване на апендикуларния чукан се осъществява както при
конвенционалната апендектомия – налагане на кесиен и Z-образен шев, а при наличие на
силно изразени възпалителни промени на цекума – единични шевове с интаркорпорално
вързване. Той е технически труден и изисква значителна опитност на хирурга. Използва се
при обосновани съмнения за ненадежност на лигатурния метод – тежки възпалителни
промени в основата на апендикса и цекума, изплъзване на лигатурата, прерязване на
апендикса от лигатурата, термични поражения в областта на основата и цекума. Недостатъци
на този метод са формиране на затворена кухина, която създава условия за образуване на
абсцес, прошиване на цялата дебелина на чревната стена и възникване на вторична
интраабдоминална инфекция, деформация и несъстоятелност на илео-цекалната клапа.
Първите доклади за използване на ендостаплери при лапароскопска апендектомия е от
1900г. Използването им позволява едновременно обработване и прерязване както на
мезоапендикса, така и на апендикуларната основа. Този метод е бърз, технически лесен и
достатъчно надежден. Предимството му се състои във възможността да бъде използван при
силно изразено възпаление и при голям диамeтър на основата. Единственият му недостатък е
високата му цена в сравнение с останалите методи.
През 2011 Eldin[7] и съавтори прoучват приложимостта на Ligasure за обработване на
мезоапендикса и апендикуларния чукан. За целта прочуват 2 групи от по 20 пациента. При
едната група мезоапендиксът е обработен с монополярна диатермия, а апендикулраният чукан
е обработен псоредством 3 интракорпорални лигатури. В другата група мезоапедниксът е
лигиран чрез Ligasure, в основата на апедникса е поставена една loop лигатура, след което е
прерязан отново с Ligasure. Анализът на данните показва статистически значимо намаляване
на оперитивното време и интраопертаивна кръвозагуба в групата на използваното
високоенергийно устройство. Проучването не отбелязва статистичеки значима разлика по
отношение на болничен престой, случаи на конверсия, супурация на оперативен разрез и
повторни хоститализации поради налични усложнения.
Липсват достатъчно проучвания по отношение на предимството на един или друг
метод за обработване на апендикуларния чукан при лапароскопската апендектомия при деца.
В началото на проучвания период в Клиниката по детска хирургия се използва
предимно лигатурния метод, в последните 15 случая е използван метода с налагане на loop
лигатури – една или две, в основата на апедникса и прерязването му с Ligasure, без да се
отбелязва увеличение на следоперативните усложнения – 2 деца с фебрилитет до 38ºС и 39ºС
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следоперативно, 1 дете със задържаща се възпалителна активност и наличие на СПТ
илеоцекално.
Екстракцията на апендикса става внимателно през умбиликалния порт. Скорошни
изследвания показват понижена честота на инфектиране на оперативната рана при използване
на endobag. Това важи особено за случите на деструктивен апендицит и фрагментация.
Постоперативни усложнения на лапароскопската апендектомия
-

PLAC

Описано е специфично усложнение на ЛА, наречено „postlaparoscopic appendectomy
complication" (PLAC). Представлява интраабдоминална инфекция , без оформяне на абсцес,
развива се след ЛА по повод неусложнен апендицит (нормален апендикс, флегмонозно
променен) при пациенти, изписани с безпроблемно възстановяване. Ехографските белези при
PLAC при приемането са наличие на свободно подвижна течност, оточност на
мезентериалната мастна тъкан. Serour и съавтори смятат, че PLAC може да се дължи на
бавноразвиваща се локална интерстициална инфекция в илеоцекалната зона, вследствие на
мезотелна увреда от пневмоперитонеума и местния термичен ефект от коагулацията. Това
може да обясни късната му поява и ефикасността на антибиотичното му лечение[10]. При 1 от
пациентите от лапароскопската група, при който следоперативно се развива инфилтрат
илеоцекално най-вероятно се касае за специфичното следоперативно усложнение PLAC –
postlaparoscopic appendectomy complication. Симптомите започват 4 дни слеодоперативно с
фебрилитет, болки в корема и ехографски данни за хиперехогенност на тъканите илеоцекално,
като се повлияват след смяна на антибиотичната терапия
-

Stump appendicitis

Stump appendicitis, т.нар. „резидуален апендицит‖, представялва повторно възпаление
на резидуалана апендикуларна тъкан след апендектомия. Неадекватна идентификация на
апендикуларната основа поради наличие на силно изразени локални възпалителни промени,
ретроцекално разположение на апендикса, дължина на оставения чукан над 5мм, както и
неопитност на хирурга са някои от предполагаемите причини за развитието му. За избягване
на това усложенение е необходимо адекватна визуализация на основата на апендикса и
дължина на апендикуларния чукан не по-голяма от 3мм. В изследваната серия не е
наблюдавано описаното усложнение.
-

Постоперативен илеус

Публикуваната в литературата информация за постоперативен илеус след
апендектомия при педиатричните пациенти е оскъдна. Рискът от постоперативен илеус след
апендектомия при деца е нисък 0.7% и се наблюдава най-често след операции по повод
перфоративни апендицити. Значително по-нисък е рискът от развитие на постоперативен
илеус след лапароскопска апендектомия. Това се отдава[11] на ограниченото манипулиране на
тънко- и дебелочревни бримки по време на лапароскопската процедура, намалената нужда от
използване на опиати за постоперативно обезболяване, както и по-ранното раздвижване. В
изследваната серия не са наблюдавани пациенти със субилеусни и илеусни прояви.
-

Постоперативен фебрилитет

По отношение на постоперативния фебрилитет същият мета-анализ показва, че няма
статистически значима разлика между двата използвани опертивни метода – 17.3% при
пациентите, претърпели лапароскопска апендектомия, 17.1% - конвенционална[11]. При 3
(5.8%) пациента се наблюдава фебрилитет над 38 градуса за повече от 2 дни.
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-

Постоперативна ранева инфекция

Мета-анализът на Omer Aziz [11] показва значително намаление на честота на
постоперативната ранева инфекция след лапароскопска апендектомия в сравнение с
конвенционалната -(1.5% / 5% ). Възможна причина за това е извеждането на резецирания
апендикс през самата оперативна рана и по този начин повишаване на риска от контаминация,
докато при лапароскопската процедура се екстрахира посредством endobag или порта.
Вероятно има връзка и с по-малкия размер на оперативната рана. При 1 дете (1,9%) от
изследваната група е установена супурация на оперативната рана.
-

Постоперативен интраабдоминален абсцес

Един от най-дискутабилните въпроси е проблемът с интраабдоминалните абсцеси след
апендектомия.
В собствено проучване Nataraja и съавтори[12] разглеждат зависимостта между
оперативния метод на избор – лапароскопска или конвенционална апендектомия, и
развитието на постоперативни усложнения. Резултатите показват по-висока честота на
развитие на интраабдоминални абсцеси при пациенти с усложнен апендицит (34 [9.1%] срещу
13 [1.6%]). В групата пациенти, претърпели лапароскопска апендектомия, 8.2% от развилите
интраабдоминален абсцес са били с усложнена форма на апендицит, докато 1.3% - с
неусложнена. В групата с конвенционална апендектомия съотношението е 9.8% към 1.7%.
Henry и съавтoри [13] установяват с мултивариационен анализ само два фактора,
повлияващи развитието на ИАА - интраоперативно фекално замърсяване и диария при
постъпването. Много фактори, преди свързвани с вероятността за развитие на
интраабдоминален абсцес, не показват статистическо значение – болкова анамнеза, вид и
време на предоперативната антибиотична профилкатика, наличие на периапендикуларен
абсцес, лапароскопска процедура, продължителност на постоперативната антибиотична
терапия.
В изследваната серия при 1 пациент (1.9%) е установен постоперативен инфилтрат
илеоцекално, който се повлия добре от проведената антибиотична терапия. Пациентът е
изписан афберилен, с възстановен пасаж.

Gilchrist

Blakely

Canty

Horwitz

Ранева инфекция

Интраабдоминален Постоперативен
абсцес
илеус

Фебрилитет

ЛА

ОА

ЛА

ОА

ЛА

ОА

0/14
(0%)

1/50

0/14

1/50

1/14

7/50

(2%)

(0%)

(2%)

(7,14%) (14%)

0/65

12/180

(0%)

(6,66%)

3/955

1/173

24/955

6/173

8/955

(0,31%)

(0.57%) (2,51%)

(3,46%)

(0,83%) (0,57%)

4/27

1/22

2/22

11/27

ЛА

ОА

1/173
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Varlet

Paya

(14,81%) (4,54%)

(40,74%)

(9,09%)

1/200

11/203

2/200

4/203

0/200

4/203

(0,5%)

(5,41%)

(1%)

(1,97%)

(0%)

(1,97%)

5/138

19/362

0/138

4/362

1/138

12/362

(3,62%)

(5,24%)

(0%)

(1,10%)

(0,72%) (3,31%) (8,69%) (12,7%)

18/100

9/100

8/100

16/100

(18%)

(9%)

(8%)

(16%)

6.4%

3%

19/491
(3.9%)

28/714
(3.9%)

Дронов

Krisher
Nataraja

8/173
(4.6%)

Детска
4/52
хирургия
(7.7%)
УМБАЛСМ
„Н.И.Пирогов”

18/377
(2.5%)

12/138

2/52

0/52

2/52

(3.8%)

(0%)

(3.8%)

46/362

Таблица 1. Честота на постоперативните усложнения след лапароскопска и конвенционална
апендектомия според различните автори[11]

Съвременни тенденции за развитие на лапароскопска апендектомия
С оглед намаляване на травмата върху коремната стена и усложненията, свързани с
достъпа, се разработват различни оперативни методи, обедидени под названието single
incision laparoscopic surgery (SILS). Тази техника използва единичен разрез, обикновено през
пъпа, като по този начин се намалява броя и/или размера на троакарите. Могат да бъдат
използвани както стандартни лапароскопски инструменти, така и флексибилни, или
инструменти с кривини. При необходимост SILS техниката лесно може да бъде конверсирана
към стандартна ЛА.
Gauderer предлага индивидуализиран подход при апендектомия при деца в зависимост
от стадий на заболяването, хабитус, и лапароскопски особености. Освен в усложнени случаи,
5мм лапароскоп се поставя трнасумбиликално, извършва се оглед и се избира метод за
отстраняване на апендикса. В зависимост от степента на възпаление и мобилност, апендиксът
се екстрахира или през мястото на умбиликалния порт или през порт в десен долен коремен
квадрант. Тъй като острият апендицит представлява спектър от различни възпалителни стадии
и анатомични локализации, а децата варират в големи граници по отношение на възраст и
хабитус, е необходимо изработването на индивдуализиран, специфичен за пациента подход,
базиран на анатомичните особености, клинични и лапароскопски резултати: single trocar в
случаи с лекостепенно възпаление, лапароскопски-асистирана апендектомия в най-честите
форми, три троакара и стаплер при пациенти със затлъстяване и конвенционална
апендектомия за усложнени форми[14].
Лапароскопията при деца позволява по-добър оглед на коремната кухина и
възможност за адекватно третиране на намерената патология. По-малка следоперативна
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болка, поради по-малкия хирургичен разрез, атравматичност и функционална поносимост. В
по-малък процент се наблюдават постоперативни усложнения. Води до добри естетични
резултати, бързо възстановяване и ранно връщане към обичайна активност
Внедряването на лапароскопската апендектомия като рутинен метод в детската
хирургия е обект на много проучвания. Ранните резултати, показващи увеличено
интраоперативно време при лапароскопската апендектомия, са вероятно следствие на
сравняване на една сравнително нова методика, внедрявана в детската хирургия, с метод
използван от хирурзите десетилетия наред. Скорошни проучвания не показват увеличена
продължителност на лапароскопската апендектомия в сравнение с конвенционалната. Постари проучвания показват липса на статистически значима разлика между конвенционалната
и лапароскопската апендектомия по отношение на повечето постоперативни усложнения, и
дори повишаване честотата на постоперативни интраабдоминални абсцес при
лапароскопската апендектомия. По-скорошни проучвания и литературни анализи показват
превъзхдоство на лапароскопската апендектомия по отношене на козметичен резултат,
постоперативна болка, постоперативната ранева инфекция, постоперативния илеус и
болничен престой, както и липса на статистически значима разлика в честотата на развитие на
постоперативен интраабдоминален абсцес. Необходимо е провеждане на още рандомизирани
проучвания, отчитащи разликите от приложението на двата метода при деца със затлъстяване
и степен на възпаление на апендикса.
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5.7 СУПРАУМБИЛИКАЛЕН ДОСТЪП ИЛИ РАЗРЕЗ ПО
ROBERTSON ЗА ПИЛОРОМИОТОМИЯ

Симеонов М., Е. Мошеков, А.Йонков
УМБАЛ„Св. Георги“ЕАД, Пловдив, България
Катедра по Пропедевтика на хирургическите болести, Секция по Детска хирургия
Медицински Университет – Пловдив, България
Медицински Факултет
ВЪВЕДЕНИЕ
Пилоромиотомията по Ramstedt все още е „златния стандарт― в лечението на
хипертрофична пилорна стеноза, но достъпът до корема е обект на все повече дискусии. В
търсене на по-козметични резултати класическият разрез в горен десен квадрант по Robertson
напоследък е изместен от по-миниинвазивните методи като лапароскопия или различни пъпни
достъпи. Няколко големи проучвания сравняват трите достъпа, като резултатите са
нееднозначни, но надделява мнението, че при почти идентични времена на захранване, пълно
хранене и оперативно време, по-сигурни са отворените достъпи, а козметичните резултати са
по-добри при лапароскопския и особено при супраумбиликалните достъпи.[1-9] Последните са
най-използвани като подход в центрове по детска хирургия в държави с различно ниво на
здравеопазването - САЩ, Обединеното Кралство, Канада, Австрия, Южна Корея, Мароко,
Мали и др.[2, 3, 5-9] В България пилоромитомията се извършва през разрез по Robertson или
лапароскопски, като това е първата докладвана серия на деца, оперирани с надпъпен достъп.
ЦЕЛ
Целта на проучването е да сравни резултатите от супраумбиликалния разрез с тези от
разрез по Robertson в лечението на хипертрофична пилорна стеноза и да се оценят
предимствата и приложимостта им.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
За период от една година в клиника по Детска хирургия Пловдив са били оперирани
12 деца с доказана ехографски хипертрофична пилорна стеноза. Извършвана е
пилоромиотомия по Ramstedt. Хирургичният достъп до корема е бил или разрез по Robertson
(група 1) или супраумбиликален разрез (група 2) като за избора е използвана случайна
извадка. При надпъпния разрез горната циркумференция на пъпния пръстен се прерязва, а от
средата й се прави вертикален разрез нагоре, около 2 см. Отчитат се следоперативните
повръщания, времената на първо и на пълно захранване, дните на хоспитализация и
евентуалните усложнения. След няколко месеца се оценява физическото развитие на детето и
състоянието на оперативния цикатрикс по скалата POSAS (Modified Patient and Observer Scar
Assessment Scale).

Фиг. 1 POSAS скала за оценка качеството на следоперативни цикатрикси
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РЕЗУЛТАТИ
През 2017 година седем деца с ХПС са били оперирани с разрез по Robertson (група 1).
Пет деца са били оперирани със супраумбиликален разрез – едно момиче и четири момчета
(група 2). Пилоромиотомията е довела до дефинитивно излекуване без никакво усложнение
при всички 12 деца от двете групи. Оперативното време на група 2 е било с около 10 минути
по-дълго. Времето на първо захранваме е идентично при двете групи. Времето на пълно
хранене е било един ден по-дълго в един случай от група 1, поради единично постоперативно
повръщане. Средно хоспитализацията е била 1,2 дни по-кратка при децата от група 2.
Качеството на белега, определено от родителите по скалата POSAS e по-добро при група 2.
При нея средният резултат е 2, докато при група 1 е 3,3 (при 1 – най-добър; 10 – най-лош).

група 1

група 2

Фиг. 2 Козметичен резултат при:

ОБСЪЖДАНЕ
Поради това, че е лесно приложим, сигурен и евтин супраумбиликалният достъп все
повече се налага по света, включително и при други аномалии на ГИТ при новородени и поголеми деца.7 Нашите първоначални резултати, представени в настоящата серия,
потвърждават надеждността на метода, като всички случаи са преминали без усложнения.
Единственият случай на следоперативно повръщане, което ние, както и другите автори,
считаме не за усложнение, а за нормално, самоограничаващо се състояние, е в групата на
децата оперирани по Robertson. Средните времена на пълно захранване и изписване са били
малко по-кратки при децата с надпъпен разрез. Подобно на проучванията описани в
литературата, този метод изисква малко повече оперативно време, в нашия случай с около 10
минути повече. Тази разлика основно се дължи на по-трудното ектериоризиране на пилора в
оперативната рана, но според литературните данни с повишаване на опитността на екипа,
прилагащ метода, тя бързо намалява, стигайки се до почти идентични времена. Както и в
другите проучвания в литературата и в нашата серия качеството на следоперативния
цикатрикс е основното предимство на надпъпния достъп. Според обективизираната оценка на
родителите белегът след надпъпен разрез е значимо по-добър от този след Robertson – 2 срещу
3,3. Ние считаме това за важно предимство в съвременните условия на стремеж към
миниинвазивност и добър козметичен резултат.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Двата оперативни достъпа са надеждни и сигурни, но супраумбиликалният, макар и
малко по-бавен, е по-козметичен. Той осигурява адекватно следоперативно възстановяване и
представлява отлична алтернатива на класическия разрез в търсене на по-миниинвазивни
методи.
Ключови думи: пилорна стеноза, разрез по Robertson, надпъпен разрез, пилоромиотомия
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SUPRAUMBILICAL OR ROBERTSON INCISION FOR PYLOROMYOTOMY
INTRODUCTION
Ranstedt‘s pyloromyotomy is still „the golden standard‖ in the treatment of hypertrophic
pyloric stenosis (HPS), but the approach to the abdomen is now even more debatable. Granted that
the urge for better cosmesis increases, the classical Robertson incision in the upper right quadrant is
being gradually replaced by the less invasive methods like the laparoscopy or the different
supraumbilical approaches. Several important studies compare the three methods and the results are
ambiguous, but the prevailing opinion is that the open methods are safer and the cosmesis is better
after the laparoscopy and especially after supraumbilical approach.[1-9] The last one is the method of
choice in centres of Pediatric Surgery in countries with different standard of healthcare – USA, UK,
Canada, Austria, South Korea, Morocco, Mali etc.[2, 3, 5-9] However, in Bulgaria the pyloromyotomy is
performed laparoscopically or mostly via Robertson incision and this is the first reported series of
cases of supraumbilical incision.
AIM
The aim of the study is to compare the results of supraumbilical and Robertson incision in
the treatment of HPS and to evaluate their advantages and their feasibility.
MATERIALS AND METHODS
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For one-year period in Pediatric Surgery, Plovdiv, twelve children with ultrasonographically
proven HPS were operated. The procedure was Ramstedt‘s pyloromyotomy. The approach to the
abdomen was either Robertson (group 1) or supraumbilical incision (group 2) and the choice was
made by simple random sample. Supraumbilical approach consists of an incision in the upper half of
the umbilicus, right from the middle of which a vertical incision, half the length of the first one, is
added. The account of the postoperative vomiting, operative time, time of the first feed, full-feed
time, discharge time and complications is analysed. Several months later the physical development is
registered as long with the cosmetic aspect of the scar (using Modified POSAS - Patient and
Observer Scar Assessment Scale).

Fig. 1 POSAS

RESULTS
In 2017 seven children with HPS were operated via Robertson incision (group 1). Five
children were operated via supraumbilical incision – one girl and four boys (group 2).
Pyloromyotomy led to a definitive healing, without any complication in all 12 children from both
groups. The mean operative time was around 10 minutes larger in group 2. Time of the first feed was
identical in both groups. Full-feed time was a day longer in one case of group 1, due to an episode of
post op vomiting. Mean discharge time was 1.2 days shorter for group 2. The quality of the scar,
measured by the parents using Modified POSAS, was better in group 2. Its mean score is 2, while for
group 1 is 3.3 (for 1 being the best and 10 being the worst).

Fig. 2 Appearance of the scar:
group 1

group 2
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DISCUSSION
Being very feasible, safe and cheap the supraumbilical approach is constantly gaining new
supporters around the world, even for other anomalies and for bigger children. [7] Similarly our early
results, shown in this series, confirm the reliability of the method, as all cases went without any
complication. The only post op vomiting, which we like most other authors consider a normal, selflimiting condition, occurred in the Robertson group. The mean full-feed time and discharge time
were little shorter in the supraumbilical group. Correspondingly with the date in the literature this
method requires slightly more operative time, in our series ten minutes more. This difference is
mainly due to the time needed for the exteriorization of the pylorus into the wound. At the same
time, according to the studies, it rapidly diminishes and eventually becomes insignificant with the
accumulation of experience in the team performing it. Likewise other published studies the quality of
the scar in our series is the main advantage of the supraumbilical approach. The score from the
parents using POSAS is considerably better for the supraumbilical group – 2 versus 3.3 in the
Robertson one (1 – best; 10 – worst). Therefore we recognize this as a substantial advantage in the
current conditions of urge for miniinvasiveness and good cosmetic outcome.
COCNLUSION
Both surgical approaches are safe and reliable, but the supraumbilical, despite initially
slower, leads to a better cosmesis with superior scar. In general it provides an adequate post op
recovery and seems an excellent alternative to the classical incision in the pursuit of less invasive
methods.
Keywords: pyloric stenosis, Robertson incision, supraumbilical approach, pyloromyotomy
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5.8 ВРОДЕНА ДУОДЕНАЛНА НЕПРОХОДИМОСТ- ХИРУРГИЧНА
ТАКТИКА И РЕЗУЛТАТИ
Стефанова П., А. Йонков, Ст. Лупанов
УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, Пловдив, България
Катедра по Пропедевтика на хирургическите болести, Секция по Детска хирургия
Медицински Университет- Пловдив, България
Медицински Факултет

Увод:
Дуоденалната непроходимост е сравнително рядка аномалия, с честота приблизително
1:10 000 живородени деца. Асоциирани аномалии (С-м на Даун, ВСП и др) се срещат при
около 40% от пациентите с тази аномалия.
Със съвременните оперативни техники и своевременното интензивно лечение
смъртността е сведена до около 5%. Усложненията в ранния и по- късния следоперативен
период не са необичайни.
Материал и методи:
В представеното ретроспективно проучване на Клиниката по Детска хирургия –
УМБАЛ „Св. Георги―- Пловдив , се представят следоперативните резултати от лечението на
пациенти с различни форми на дуоденална атрезия, за период от 20 години- (1995- 2015). За
обективизиране на следоперативните резултати се използва анкетна карта за родителите на
всеки пациент, както и рентгено- контрастно изследване на ГИТ.
Резултати:
Дуоденална атрезия, или стеноза е установена при 60 пациента. Реоперация се налага
в 9 от случайте: Фундопликация (1), Тейпъринг (2), Инсуфициенция на анастомозата (3)
Стеноза, (3). Следоперативни резултати са описани при 16 от тях.поради неявяване на
останалите деца на контролен преглед. При 14 от пациентите в ранния следоперативен период
настъпи летален изход, поради тежки съпътстващи аномалии, предимно от страна на ССС, и
следоперативен сепсис.
Заключение:
Усложнения наблюдавахме при 11 пациента с
дуоденална непроходимост,
асоциирани аномалии установихме при 7 от тях. Проследяването на тези пациенти със
възрастта се препоръчва за да се установят и опишат късните следоперативни резултати.
Ключови думи: Дуоденална атрезия, следоперативни резултати, деца.

Congenital duodenal obstruction - surgical tactics and results
Stefsnova P., A. Jonkov, S. Lupanov
UMHAT "St. George "EAD, Plovdiv, Bulgaria
Department of Propedeutics of Surgical Diseases, Department of Pediatric Surgery
Medical University - Plovdiv, Bulgaria
Medical Faculty

527

Abstract
Background
Duodenal obstruction is a relatively rare anomaly, with a frequency of approximately 1:10,000 live
births. Associated abnormalities (Down's s- m, CHD, etc.) occur in approximately 40% of patients
with this pathology.
With modern surgical techniques and intensive care treatment, mortality is reduced to 5%.
Complications in the early and late postoperative periods are not uncommon.
Material and Methods:
In the presented retrospective study of the Clinic of Pediatric Surgery - University Hospital "St.
George "- Plovdiv, presented the post-operative results of the treatment of patients with different
forms of duodenal atresia for a period of 20 years - (1995-2015). A questionnaire for each patient's
parents, as well as an X-ray contrast scan, is used to objectify the postoperative results.
Results:
Duodenal atresia or stenosis was detected in 60 patients. Reoperation is required in 9 of the cases:
Fundoplication (1), Tapering (2), Insufficient anastomosis (3) Stenosis, (3). Post-operative results
were described in 16 of these, due to non-appearance of the remaining children in a control review.
In 14 of the patients, a letal exit occurred in the early postoperative period, due to severe associated
anomalies, mainly by the CHD, and postoperative sepsis.
Conclusions
Complications occur in 11 patients with congenital duodenal anomalies and associated anomalies,
we have observed by 7 of them. Follow-up of these patients into adulthood is recommended to
identify and describe late results.
Keywords: Duodenal atresia, postoperative results, children

ВЪВЕДЕНИЕ:
Дуоденалната атрезия и стеноза са често срещана причина за дуоденална обструкция, с
честота 1: 10 000 новородени. Момчетата са засегнати по-често от момичетата. Процентното
съотношение при нашите пациенти е за сметка на момичетата- 32 (53.3%), а момчетата са 28
(46.7%).
Асоциирани аномалии се наблюдават в повече от 50% от случаите. Синдромът на Даун се
проявява при повече от 30% от пациентите, а повече от 40% са преждевременно родени. Порядко срещани съчетани аномалии могат да бъдат: атрезия на хранопровода, чревна
малротация, вродени сърдечни аномалии, дивертикул на Meckel, атрезия на анус и ректум.
През последните години преживяемостта при този тип патология, се повиши от 60% на 90%.
С усъвършенстването на оперативните техники и ранната диагностика, смъртността е сведена
до около 5%. Основна роля за сранително ниският процент на смъртност, особено в ранния
следоперативен период заема и съвременна интензивна грижа за новородените. Според
няколко изследвания се установява, че усложненията в ранния и късния следоперативен
период, може да достигнат до около 15% от пациентите, оперирани по повод на различни
форми на дуоденална непроходимост. Категорични данни за процента на усложненията, и
следоперативните резултати при тези пациенти не са описани.
Материал и методи:
За 20-годишен период (1995-2015 г.) в Клиника по детска хирургия - УМБАЛ "Св. Георги" гр. Пловдив са оперирани 60 деца с различни форми на дуоденална атрезия.
Следоперативните резултати са описани при 16 от тях, поради неявяване на всички деца на
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контролни прегледи. Методите на проучването са анкетна карта за родителите, и контрастнорентгенова изследване на ГИТ
РЕЗУЛТАТИ:
Това проучване включва следоперативните резултати при 16 пациента, оперирани по повод на
различни форми на дуоденална непроходимост. Девет от тях са от женски пол иседем- от
мъжки. Асоциирани аномалии се наблюдават при седем от пациентите: синдром на Даун – в
три от случайте, сърдечни аномалии- два пациента, краниостеноза - един пациент, нарушение
на НПР- един пациент. Резултатите са описани в таблица 1.

Следоперативни резултати

No

%

ГЕР

2

12.5

Мегадуоденум

3

18.7

Забавено изпразване на стомаха

2

12.5

Дискомфорт след нахранване

2

12.5

Запек

3

18.7

Без оплаквания

4

25

Общо

16

100

Таблица 1.Следоперативни резултати

При две от децата, след направеното контрастно- рентгеново изследване наблюдавахме
забавено евакуиране на стомашното съдържимо, и част от контрастната материя се задържа в
стомаха повече от 6 часа след подаването на контраста. На 12 час от изследването, контраст
не се установява в стомаха при всички тях. В два от случаите, по анамнестични данни на
родителите има дискомфорт след хранене, и то при прием на по- сухи храни.
Гастроезофагеален рефлукс се открива при 2 от пациентите. Констипация се установи при
трима от пациентите, като по анамнестични данни тези деца дефекират веднъж на 2-3 дни,
което сме приели за запек.
Анализирахме следоперативните резултати при тези пациенти, и ти съпоставихме по следните
показатели:
1.

Хранене

В 13 от случаите (81,2%) няма проблеми с храненето, нито затруднения по време на
хранене. В 3 от случаите (18,8%), децата се хранят предимно с течна храна, тъй като те не
могат да приемат твърди ястия. Тези пациенти са съответно на 9м.,1г7м, и 2г 3м.
възраст.(Таблица 2.)

Обща храна

Честота
13

%
81,2

Течна храна

3

18,8

Общо

16

100,0

Таблица 2. Хранене в дома.

2. Изхождания.
Дефекацията е един от критериите за проследяване на нашите пациенти. При 10
(62,5%) от пациентите дефекацията е нормална, и с нормална консистенция.
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Установихме, че при три от тях изхожданията са били нередовни в ранния
следоперативен период, и са се изхождали след стимулация.
Пример 1. Пациент В.Х.1г 9м. Като новородено, детето е оперирано от мембранозна
форма на дуоденална атрезия, с ексцизия на мембраната. Според анамнезата, през
първите месеци след операцията, детето всеки ден е със стимулирани дефекации.
Контрастното изследване на ГИТ не открива патологични промени в зоната на
дванадесетопръстника и останалата част от стомашно-чревния тракт (Снимка 1). Няма
данни за наличие на контраст в стомаха след първия час. (Снимка 2)

Сн. 1. Контрастната материя преминава гладко от стомаха до дуоденума, който се представя с
нормална форма и размери.

Сн. 2. Без наличие на контраст в стомаха на 1 -вия час.
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При две от децата (12,5%), дефекациите са все още нередовни и се изхождат след
стимулиране. В тези случай са установени асоциирани аномалии като краниостеноза и
синдром на Даун.
3. Контрастно изследване на ГИТ.
Контрастното изследване на ГИТ е основният диагностичен метод в ранния и късния
следоперативен период, който ни дава информация за състоянието на ГИТ и открива налична
патология.(Таблица 3.)

Описание на пасажа

Брой

%

Без особености

12

75

С особености

4

25

Общо

16

100,0

Таблица 3. Описание на пасажа.

При четири от пациентите (25%) открихме отклонения като: мегадуоденум, дилатация на
стомаха и малротация, водещи до задържане на контраст в стомаха и тънките черва 3 часа
след подаването на контраста.
Пример 2. Д.К Като новородено детето е оперирано по повод на мембранозна форма на
дуоденална атрезия и Брид на LADD. При контрастното изследване се установи силно
удължен стомах, достигащ до таза, без да се визуализира булбус дуодени, както и малротация
на червата. (Снимка 3,4)

Сн. 3. След въвеждане на контрастната материя се установява силно дилатиран стомах,
достигащ до таза.
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Сн. 4. На 2 час от началото на изследването, тънките черва се представят изцяло в дясната част на
коремната кухина.

Обсъждане.
Следоперативните резултати на нашите пациенти от проведеното проучване са
съпоставими с резултатите, съобщавани в литературата (1,5). При пациентите без съществени
съпътстващи аномалии, ранния и по- късния следоперативен период протичат без особености,
и се развиват нормално. Един от основните проблеми в следоперативния период е
констипацията. Този проблем се среща предимно при пациенти със с. м на Даун, като
асоциирана аномалия. Честотата на пациенти с дуоденална атрезия, комбинирана със с- м на
Даун е около 20-30 %. (2,3).
Трима (18.75%) от проследяваните от нас пациенти са със с- м на Даун, и при всички
тях по анамнестични данни се установява констипация
Постоперативна преживяемост при пациенти, оперирани по повод на различни форми
на дуоденална обструкция се подобрява през последните 40 години, от 60% до над 90%.
Благодарение на своевременната диагностика и анестезията, общото парентерално хранене и
по-агресивното лечение на съчетаните аномалии. Въпреки това следоперативната смъртност е
около 5% при тези пациенти(3).
При 9 (15%) от нашите пациенти е настъпил летален изход в ранния следоперативен
период. Високият процент леталитет се дължи главно на тежки сърдечно- съдови съчетани
аномалии, и следоперативен сепсис.
Според Nicola Lewis, проследяването на пациенти с различни форми на дуоденална
обструкция, показва, че повечето от тези деца се развиват нормално с нормален хранителен
статус. Летален изход се наблюдават в около 6% от случайте, а 50% от тях са свързани със
тежки сърдечни пороци. При около 10% от пациентите се налага извършване на
фундопликация по повод на гастро-езофагеален рефлукс (4).
Нашите резултати са сравними с тези на авторите. При 1(6.25%) от пациентите е
направена фундопликация, а при 2 (12.5%) деца - тейпъринг. При анализа на
следоперативните резултати на нашите пациенти, установихме при повечето от децата липса
на субективни оплаквания по отношение на храненето и изхожданията, те имат нормален
хранителен статус.

532

Според Escobar MA, Ladd AP, et al. Усложнения в късния следоперативен период се
наблюдават при 12% от пациентите с дуоденална непроходимост. Смъртността е сведена до
около 6%, което е ниско, но не и незначително (5).
Различните форми на дуоденална непроходимост са сравнително често срещани аномалии на
новороденото и трябва да бъдат лекувани в специализирани отделения по детска хирургия.
Сведенията за продължителното проследяване на пациентите в следоперативния период и
усложненията са недостатъчни, и по-късно в детска възраст води до погрешно
интерпретиране на клиничните симптоми. За да се предотвратят грешките при лечението, е
важно да се има в предвид следоперативните усложнения на дуоденалната непроходимост и
на по- късен етап.
Това проучване споделя нашия опит в лечението на различните форми на дуоденална
обструкция и следоперативните резултати. Проследяване на тези пациенти на по- късен етап
дава важна информация за качеството на живот на децата с тази вродена аномалия.
Книгоoпис:
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5.9 РАЗНООБРАЗНАТА БОЛЕСТ НА LADD
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Катедра по Пропедевтика на хирургическите болести, Секция по Детска хирургия
Медицински Университет – Пловдив, България
Медицински Факултет
THE DIVERSITY OF LADD‘S DISEASE
Mitkovski D., Moshekov E., Kirev I
St. George University Hospital, Plovdiv, Bulgaria
Pediatric Surgery Department
INTRODUCTION
Ladd‘s disease occurs with not so low frequency in the population. Additional anomalies are
found in big part of the cases.
AIM
Our aim is to draw attention to the variety of the disease in its combination with other
nosological units for timely and precise diagnostics.
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MATERIALS AND METHODS
We did a retrospective review of the data for the period 2012-April 2018. The patients were
classified under the following signs: sex, age, clinical presentation, intraoperative find, additional
anomalies and postoperative period. Twenty patients with Ladd‘s bands or Ladd‘s disease were
treated in our clinic for that period. Twelve of them are females, eight- males. The average age is
1year 14days (1 day- 17 years). Standard hematological tests were done in all cases. Abdominal Xray was a part of the diagnostic algorithm,11 cases with contrast matter. All patients underwent open
surgery.
RESULTS
In all but two cases bilious vomiting was present. In the other two RDS had the leading part
due to the existing diaphragmal hernia. Three of them – two staged with enterostoma as a starting
point. Our attention was drawn by the large number of kids with associated congenital pathologyeleven. There are various conditions most often related to duodenal obstruction of different kind. All
but one survived the early postoperative period. Three patients were reoperated. Two of them due to
adhesive ileus. Another one was diagnosed with intraluminal duodenal membrane at the reoperation.
Only one kid ended with exitus letalis. Nineteen were discharged healthy or were transferred for
additional treatment.
CONCLUSION
Ladd‘s disease is often combined with other congenital pathology and can remain
unrecognized. We believe surgeons should actively look for it and include it in the differential
diagnosis in all kids with recurrent, especially bilious vomiting.

Увод
Болестта на Лед се проявява с немалка честота в популацията. Заболяването е резултат
от грешки във феталната ротация и фиксация на червата.[1] В голяма част от случаите се
наблюдават съпътстващи аномалии. Повечето пациенти биват диагностицирани в
кърмаческия период или в ранното детство, обикновено преди две годишна възраст. [1] В
някои случаи обаче може да остане неразпозната, особено в съчетание с други нозологични
единици.
Цел
В хода на диагностично-лечебния процес при тези деца прави впечатление голямото
разнообразие от съпътстващи аномалии на различни органи и системи.
Целта на това съобщение е да насочим вниманието към разновидностите на
заболяването при съчетаването му с друга вродена патология за прецизна и навременна
диагностика.
Материали и методи
Извърши се ретроспективен обзор на информацията за периода от 2012г. до Април
2018г. Показателите, по които пациентите бяха класифицирани, са следните: пол, възраст,
изявена симптоматика,
диагностичен подход, интраоперативна находка, съпътстващи
аномалии и следоперативен период.
В диагностичния подход се взеха предвид техниките, използвани за изграждане на
диагнозата, включително образни. Следоперативният период взе под внимание настъпилите
ранни и късни усложнения, както и състоянието на пациентите при напускане на лечебното
заведение.
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Най- сериозен интерес за нас породи наличието на голям брой асоциирани вродени
дефекти, засягащи различни органи и системи.
За горепосочения период в нашата клиника са лекувани 20 деца с брид или болест на
Лед. Дванадесет от тях са момчета (60%). Средната възраст на пациентите е 1г. 14дни (1ден17години). При всички, освен две деца (90%) е бил налице основният симптом- билиарно
повръщане. При другите двама пациенти (10%) водеща е била изявата на RDS, обусловен от
наличната съпътстваща диафрагмална херния. Във всички случаи са изследвани стандартни
хематологични и биохимични показатели. Ренгенографското изследване е било част от
диагностичния алгоритъм при всички. В 11 случая (55%) е използвана контрастна материя,
останалите са без контрастно усилване. Всички пациенти са претърпели отворена оперативна
намеса.
Резултати
Открит е синдром на Лед в 14 случая (70%) и брид на Лед в шест. Волвулус е
наблюдаван само при четири от децата (20%). Прави впечатление големият брой случай с
придружаваща вродена патология- единадесет (55%). Тя е разнообразна, както следва:
стеноза/атрезия на дуоденума- при шест деца (30%), пилорна стеноза-2 случая (10%), лява
диафрагмална херния-2 случая (10%), болест на Hirschsprung- 1 случай (5%), Мекелов
дивертикул- 1 случай, стеноза на колон сигмоидеум- 1 случай, синдром на Даун- 1 случай,
сърдечна патология-1 случай. Едноетапно оперативно лечение е осъществено във всички
(85%), освен три случая- при децата с болест на Hirschsprung и стеноза на сигмата е изведена
колостома на първи етап. При 17 годишния младеж също е извършена ентеростомия подари
тежка дилатация на дуоденума. И при тримата е извършена интестинална реституция без
усложнения. Само едно дете (5%) не преживява ранния следоперативен период- с тежък RDS
и пулмонална хипоплазия. От останалите двама развиват късен адхезивен илеус и са
реоперирани. Интерес предизвиква едно от момчетата на 2г.6м., което продължава да
повръща следоперативно. Извършена е FGS- окрива се спазъм на пилора, който е повлиян
медикаментозно. Деветнадесет деца за изписани здрави или са насочени за долекуване на
съпътстващата патология.
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ДИСКУСИЯ И ИЗВОДИ
Този анализ е насочен към съчетаението на синдрома на Лед с друга патология. M.
Kouwenberg и сътр. извършват ретроспертивно проучване за 25 годишен период и откриват
27,1% честота на различни сърдечни аномалии асоциирани със синдрома.[5] Съобщават за
други вродени дефекти в 84,4% от разгледаните 284 случая.[5] Относно вродената кардиална
патология и малротацията те представят хипотеза, че е възможна обща етиология на
генетично или ембрионално ниво. Други автори [6] представят доста по-малка честота
съпътстващи кардио- малформации- 12%. Малки и хемодинамично незначими дефекти могат
да останат неразпознати в неонаталния период, където може би се корени вариабилността в
резултатите. В разгледните в този анализ случаи се наблюдава много ниска честота на
асоциираната сърдечна патология- само е един случай (5%). Но имайки предвид честотата й
при засегнатите от синдрома на Даун, е възможно този резултат да търпи корекция. Прави
впечатление голямата разлика в честотата в отделните проучвания. Възможно е това да се
обуславя от специфични социално-географски и рискови фактори, които влияят върху
възникването на това съчетание от вродени болести.
Във всички разгледани от нас случаи е приложено отворено оперативно лечение.
Лапароскопията придобива все по-широк обхват, тъй като води до редуциран морталитет и
по-кратък болничен престой при много процедури. [7] Съществува немалко информация за
опита и резултатите от колеги по света. Любопитно, две проучвания включват само
новородени с волвулус и двете показват, че при добре прецизирани пациенти,
лапароскопското лечение е възможно. [8,9] Друга немалка серия от 43 пациенти показва, че
лапароскопията е свързана със скъсено време за възвръщане към нормално хранене и
редуциран болничен престой, но значителен брой пациенти изискват конверзия, реоперация,
или и двете заради постоперативен волвулус. [10] Имайки предвид нашите резултати и
цитираните автори, считаме, че двата метода са съпоставими. В крайна сметка всичко се
заключава в опитността на екипа в единия или другия метод. От друга страна, въпреки че
късните усложнения при отворената корекция (вкл. адхезивна чревна обструкция и хронични
коремни оплаквания) са ясно установени [11,12,13], те предстои да бъдат детерминирани за
лапароскопската процедура.[14]
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Болестта на Лед често се съчетава с различни вродени малформации. Поради тази
причина асоциираната симптоматика може да остане на заден план за сметка на други
симптомокомплекси, владеещи клиничната картина. Така става възможно заболяването да
остане неразпознато в неонаталния период. Клиничната ни практика представя случаи, в
които децата неколкократно са били хоспитализирани по повод на горен диспептичен
синдром. До откриване на причината обаче се стига по-късно. Това ни кара да вярваме, че
болестта на Лед трябва да се има предвид при оперативната ревизия на гастро-интестиналния
тракт по други поводи, както и да влиза в диференциалната диагноза при всички деца с
рекурентни, особено билиарни повръщания.
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5.10 КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ – ВРОДЕНА СТЕНОЗА НА COLON
SIGMOIDEUM, СЪЧЕТАНА С БРИД НА LADD
Мошеков Е., Д. Митковски, М.Симеонов
УМБАЛ„Св. Георги“ЕАД, Пловдив, България
Катедра по Пропедевтика на хирургическите болести, Секция по Детска хирургия
Медицински Университет – Пловдив, България
Медицински Факултет

Въведение
Стенозата на колона е една от най-редките аномалии на гастро-интестиналния тракт.
За последните 50 години в литературата са споменати само два случая на изява след
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неонаталния период, нито един от които не засяга ректосигмоидната зона. Съчетанието с
друга аномалия на коремните органи води до още по-нетипичен клиничен случай.
Материали и методи
Момиче на пет месечна възраст бе представено с дифузна коремна болка, повръщане,
ненаддаване и изхождане на сивкави изпражнения. На иригографията се изобрази триъгълно
стеснение високо в сигмоидната зона, без да има данни за болест на Hirschsprung. При
лапаротомията се откри значително стеснение на colon sigmoideum, пропускащо почти само
газове, а над стеснението червото без силно дилатирано, със задебелени стени и пълно с
маджуноподобни фекални маси. В допълнение към това се попадна и на мембрана на Ladd,
притискащ дуоденума в умерена степен, което наложи ексцизията . Извърши се ентеротомия в
зоната на стеноза и на това място червото се изведе като двустволова сигмостома.
Резултати
Следоперативно детето се захрани на втория ден, без епизоди на повръщане, установи
редовен пасаж на кърмачески изпражнения от сигмостомата и трайно наддаване на тегло.
Шест месеца по-късно планово се възстанови пасажа на гастроинтестиналния тракт, след
което детето започна нормални изхождания от ануса.
Заключение
Макар и много рядка, вродената стеноза на колона е възможна причина за илеус.
Поради това тя трябва да се има предвид, дори в комплицирани случаи на късна изява, както и
на такива наподобяващи болест на Hirchsprung. След неонаталния период и при значително
дилатирани приводящи бримки, отличен метод за лечение е извеждането на колостома с
възстановяване на пасажа на втори етап.
Ключови думи: аномалии на гастро-интестинален тракт, илеус, брид на Ladd

5.11 ДИАГНОСТИЧНО-ТЕРАПЕВТИЧНА ТАКТИКА ПРИ
ЛЕЧЕНИЕТО НА НЕК

Йонков Ал., П.Стефанова, И.Кирев
УМБАЛ„Св. Георги“ЕАД, Пловдив, България
Катедра по Пропедевтика на хирургическите болести, Секция по Детска хирургия
Медицински Университет – Пловдив, България
Медицински Факултет
DIAGNOSTIC- THERAPEUTIC TACTICS IN NEC TREATMENT
Yonkov A., Stefanova P., Kirev I.
St. George University Hospital, Plovdiv, Bulgaria
Pediatric Surgery Department
INTRODUCTION
Necrotizing enterocolitis (NEC) affects 1-8% of the newborns, predominant part are with
birth weight below 1500g. A number of surgical methods exist but due to lacking prospective data
there is no consensus which is the most suitable one.
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AIM
The aim of this study is to analyze the diagnostic-therapeutic tactics and early results in NEC
treatment.
MATERIALS AND METHODS
We did a retrospective review of the data for the past ten years. The patients were classified
according the following signs: sex, birthweight, clinical presentation, diagnostic approach,
intraoperative find and operative method of choice, postoperative period. For the mentioned period
19 children were diagnosed and treated for NEC in our clinic. Six are females, 12 are males.
Standard blood samples were taken. Abdominal X-ray was a part of the diagnostic algorithm. All
except one underwent open surgery.
RESULTS
The newborns with birthweight below 1500g are 16. In all cases the classical symptoms were
present- vomiting and distention of the abdomen. Five newborns had blood in stool. In 12 cases there
was imaging evidence for pneumoperitoneum. In 12 patients were found perforations of the small
intestine and in five- of the colon. In two were found perforations of the small and large intestine.
Thirteen babies underwent resection with enterostomy. In three cases the ―pa
tch and drain‖ method
was used. Resection and primary anastomosis was feasible in two cases. And one of the newborns
underwent resection and laparostomy. All patients survived the early postoperative period. All the
ones with single stage operations developed sepsis and passed away in the late period. All babies
with enterostomy survived the first operative stage. During restitution there were complications in
two cases- exitus. Eleven patients were discharged healthy or transferred to other units.
Conclusion
NEC is a disease of premature newborns with low birth weight. Diagnosis is usually late
when there are already signs of peritonitis. Resection with enterostomy is our preferred method with
encouraging results.
УВОД
Некротизиращият ентероколит (НЕК) е заболяване предимно на новородените с ниско
тегло. Засяга близо 10% от живородените, като предоминантната част са с тегло под 1500г.
Въпреки сериозния напредък в детската анестезиология и реанимация и разнообразните
терапевтични похвати, морталитетът остава много висок- около 40%. Поради липсата на
изобилие от проспективни данни и недостатъчно рандомизирани проучвания в областта,
липсва консенсус кой е най-подходящият метод на лечение.
ЦЕЛ
Имайки предвид клиничното и патохистологичното разнообразие в презентацията на
заболяването, нашата цел е да анализираме диагностично-терапевтичната тактика при деца с
НЕК, както и ранните резултати от лечението.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
Направи се ретроспективен обзор на информаццията за последните десет години.
Показателите, по които пациентите бяха класифицирани, са следните: пол, тегло при раждане,
изявена симптоматика, диагностичен подход, оперативна находка и оперативен метод,
следоперативен период.
В диагностичния подход се взема предвид техниките, използвани при изграждане на
диагнозата, включително образни. Следоперативният период взе под внимание настъпилите
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ранни и късни усложнения, както и състоянието на пациентите при напускане на лечебното
заведение.
За последните десет години в нашата клиника са диагностицирани и лекувани 19 деца с НЕК.
Седем от тях са момичета и 12 са момчета. Родените с тегло под 1500г са 16 (84.2%). При
всички са били налице класическите симптоми- повръщане и балониране на корема. При пет е
имало кръв в изпражненията. (26.3%) При всички са изследвани стандартни хематологични и
биохимични показатели. Рентгеновото изследване е било част от диагностичния алгоритъм
при всички пациенти. Имало е един с полималформативен синдром (5.3%).
Пневмоперитонеум е бил доказан в 12 случая (63.1%). Всички, освен един (протекъл
фундроянтно, доказан при аутопсия), са претърпели отворена оперативна намеса.
РЕЗУЛТАТИ
Открити са 12 (63.1%) перфорации на тънкото черво (девет jejunum, три ileum) и пет
на дебелото черво. В два случая (10.5%) е открита перфорация на тънко и дебело черво. В
тринадесет случая (68.4%) е приложена резекция и ентеростомия, в три (15.8%)- обшиване на
перфорациите и дренаж. При двама (10.5%) пациенти е била възможна резекция и първична
анастомоза, в един случай (5.3%) се е наложила резекция и лапаростомия. Всички, освен един
(лапаростома), преживяват ранния следоперативен период (94.7%). Новородените, при които
е приложено едноетапно оперативно лечение (31.5%), са развили сепсис в късния
следоперативен период и са завършили с exitus letalis. Наблюдава се преживяемост на първия
оперативен етап при всички с ентеростома. При пристъпване към реституция на
храносмилателния тракт две от децата развиват усложнения и завършват летално (10.5%).
При едното е открита инсуфициенция на анастомозата и перитонит, при друготодебелочревна фистула без симптоми на перитонеално дразнене. Единадесет (57.9%) от
пациентите са изписани здрави или насочени към отделения за недоносени деца. Въпреки
приложените в максимален обем специфични реанимационни мероприятия смъртността
продължава да бъде висока- около 40%.
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ДИСКУСИЯ И ИЗВОДИ
Новородените с ниско тегло често са в тежко общо състояние и понякога със
съпътстваща патология. Това допълнително затруднява и забавя диагнозата. Най- широко
приетата индикация за операция е наличието на пневмоперитонеум. [1] За съжаление той не
винаги се демонстрира при новородени с интестинална перфорация. [7,8,9] Сериозна пречка
представлява т.нар. покрита перфорация, която води до замъгляване на клиничната картина и
загуба на ценно време. Диагнозата обикновено е късна при наличие на вече развит перитонит.
Редица автори [2,3,4] считат тромбоцитопения или рязък спад в тромбоцитния брой за
индикация за настъпващо влошаване на некротизиращия процес. Други школи [1] отричат
тази теза, но всички са единодушни, че споменатите симптоми са белези на задълбочване на
процеса. От друга страна, развиващата се тромбоцитопения може да е белег на септично
състояние. Тук решаваща се оказва прецизната комплексна оценка за или против активни
действия. Следва да се има предвид, че тромбоцитопенията е обичайно срещана при
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новородени с НЕК [10], като преобладава с особено висока честота при тези, нуждаещи се от
лапаротомия. [11] Във всеки случай, въпреки доказателствата, че некротичният процес може
да продължи да авансира, вярваме, че по-ранна операция може да даде по-дъбър резултат.
Резекцията с ентеростомия е предпочитаният от нас метод, даващ добри резултати.
Конвенционалната гледна точка е, че е по-безопасно да екстериоризираме двата чревни края,
тъй като наличието на перитонит, възпаление, както и редуцираният кръвоток при пациентите
с НЕК, са неблагоприятни фактори за зарастването на анастомозата. [12] В допълнение,
стомата позволява адекватно излекуване и дава покой на дисталните черва преди
последващата ре-анастомоза. [13] Наглед сигурен, той крие своите рискове от една страна и
не винаги е приложим, от друга. Това донякъде се обуславя от риска от развитие на синдром
на късото черво. Едно проучване съобщава за честота на усложненията от ентеростома по
повод на НЕК от порядъка на 68%. [14] За радост в разгледаните от нас случаи се наблюдава
доста по-рядко- в 10.5%.
Резекцията с първична анастомоза някога беше смятана за опасна опция заради риска
от инсуфициенция на анастомозата в условията на перитонит, възпаление и компрометиран
кръвоток.[1] В последните години няколко центъра са публикували ретроспективни данни за
новородени, лекувани с интестинална резекция и първична анастомоза. Споменатият метод е
използван както в случаи с изолирана некроза [13], така и при мултифокални форми [15].
Kieswetter и сътр. [16] показват, че може да бъде достигната преживяемост от 89% с резекция
и първична анастомоза. За съжаление от всички разгледани, при които сме приложили този
метод, няма преживели. В проучване на 46 случая с мултифокална болест Fasoli и сътр.
откриват, че резекцията с първична анастомоза е била асоциирана с по-висока преживяемост
отколкото ентеростомията. [13]
Въпреки всички усилия в световен мащаб, смъртността остава много висока (10-60%).
Вярваме, че усилията трябва да са насочени към възможно най-бърза диагностика за
оптимални резултати.
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5.12 НАШИЯТ ОПИТ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ВРОДЕНИТЕ
БЕЛОДРОБНИ КИСТИ
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Резюме:

Въведение: Вродените кисти на белите дробове са вродена аномалия на трахеобронхиалното дърво, известно като "бронхогенни" кисти. Има два основни типа: бронхиални
(медиастинални) и паренхимни (интрапулмонални) кисти.
Материал и методи: За период от 10 години (2008 - 2018г.) в Клиниката по Детска
хирургия в УМБАЛ - "Св. Георги " Пловдив, са лекувани общо 8 деца с вродени кисти на
белия дроб (4 момичета и 4 момчета).
Резултати: Пет от децата бяха подложени на торакотомия с кистектомия, на едно
дете приложихме пункция на киста под ехографски контрол по метода на Селдингер. Две от
децата бяха само диагностицирани, без хирургично лечение. Пет деца се възстановяват добре,
а детето с множество вродени двустранни белодробни кисти въпреки многократните
хирургични интервенции завършва летално.
Заключение: Бронхогенните кисти често остават безсимптомни за дълъг период от
време и са случайна находка. Методите и начините на лечение се представени точно, като се
съобразени и с други алтернативи на хирургичното лечение. Торакотомията и кистектомията
са методите на избор, като само при едно дете използвахме пункция кистата по метода
Seldinger под ехографски контрол.
Ключови думи: Вродени кисти на белите дробове, хирургично лечение, деца

Our experience in treatment of congenital lung cysts
Stefanova P., E. Moshekov, B. Ivanov
St. George University Hospital, Plovdiv, Bulgaria
Department of Propaedeutic of Surgical Diseases, Section of Pediatric Surgery
Medical University, Plovdiv, Bulgaria
Faculty of Medicine
Department of Propaedeutic of Surgical Diseases, Section of Pediatric Surgery
Abstract:
Background: Congenital lung cysts are congenital anomaly of the tracheo-bronchial tree,
known as ―br
onchogenic‖cysts. There are two main types: bronchial (mediastinal) and parenchymal
(intrapulmunal) cysts.
Material and Methods: For a period of 10 years (2008- 2018) in the Department of
Pediatric surgery in UMHAT-―St
. George‖ Plovdiv, were treated a total of 8 children with congenital
lung cysts (4 girls and 4 boys).
Results: Five of children were subjected to thoracotomy with cystectomy, on one child we
applied puncture the cyst under ultrasound guidance by the method of Seldinger. Two of children
was only the diagnosed, without surgical treatment. Five children are recovering well, and the child
with multiple congenital bilateral lung cysts despite repeated surgical interventions ends with death.
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Conclusion: Bronchogenic cysts are often remains asymptomatic for a long period of time
and they are chance findings. Methods and ways of treatment are revealed precisely, expressing the
opinion of other alternatives of surgical treatment. Thoracotomy and cystectomy are the methods of
choice, while in one child the Seldinger puncture of the cyst under ultrasonography control is used.
Key words: Congenital lung cysts, surgical treatment, children

Въведение:
Вродените кисти на белия дроб са познати още с термина бронхогенни и
представляват вродена аномалия на трахео-бронхиалното дърво. Биват два основни вида:
бронхиалнни
( медиастинални ) и паренхимни (интрапулмонални ) кисти. Бронхогените
кисти често остават асимптоматични за дълъг период от време и биват случайна находка.
Лечението се състои главно в хирургично им отстраняване, понякога налагащо извършването
на атипични белодробни резекции, сегментектомии и лобектомии, а когато изцяло е нарушена
функцията на белия дроб е необходимо извършването на пулмонектомия, свързана с висок
риск от усложнения в следоперативния период. Авторите споделят своя опит при лечението
на 8 деца с диагностицирани вродени белодробни кисти, като представят подробно 4 от тях.
Материал и методи:
За период от 10 години ( 2008-2018 ) в Клиниката по Детска хирургия на УМБАЛ –
―Св
. Георги‖ гр. Пловдив, са лекувани общо 8 деца с вродени белодробни кисти (4 момичета и
4 момчета). На фиг.1 е представен броя на децата и локализацията на кистите.
Фиг.1 Разпределение на децата по пол, брой и локализация на вродените белодробни кисти.

Пол

Десен бял дроб

Ляв бля дроб

Двустранно

Момчета

3 (37,5%)

1 (12,5%)

..............

Момичета

1 (12,5%)

2 (25,0%)

1(множественни)
(12,5%)

Общо/ Процент

4 (50 %)

3 (37,5%)

1 (12,5%)

За диагнозата са използвани лабораторни и инструментални изследвания - ехография и
рентгенография на бял дроб и компютърна томография. Пет от децата са подложени на
стандартна торакотомия с кистектомия, при едно е приложено пункция на кистата под
ехографски контрол по метода на Seldinger. Две от децата бяха само диагностицирани. Пет от
децата се възтановявят отлично, а детето с множеството двустранни вродени белодробни
кисти, въпреки многократните хирургични интервенции завършва летално.
Резултати
Дете на 22 дни е приведено в Клиниката по Детска хирургия на УМБАЛ – ―Св
. Георги―с
анамнеза за периодична кашлица, затруднено дишане и периорорална цианоза. От
рентгенографията на гръдния кош, данни за пневмоторакс в лява гръдна половина. Извърши
се торакоцентеза с торакален дрен. На контролна рентгенография няма промяна - фиг.2
фиг.2- Състояние след левостранен пневмоторакс и дренаж. Видимите части от левия бял дроб
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изглеждат разгънати, с по- едро булозна структура наддиафрагмално

След влошаване на състоянието детето се оперира. При ревизията се установи киста в
областта на долния ляв лоб. Извърши се кистектомия и клиновидна резекция. Постави се
торакален дрен на активна аспирация. От хистопатологичното изследване – бронхогенна
киста. На контролните рентгенови снимки се обективизира добрия следоперативен резултат фиг. 3
фиг. 3 - Двата бели дроба са разгънати. Няма данни за плеврални изливи

Момче на 5 години с установена киста в десния бял дроб е насочено към клиниката.
На ехографията и рентгенографията на гръдения кош, се визуализира киста с размер 40 мм,
разположена в долния лоб на десния бял дроб. Детето се оперира. Установи се периферно
разположена кистозна формация в долния лоб на белия дроб с диаметър около 6 см. Извърши
се идеална кистектомия със сегментектомия. От
хистопатологичното изследване бронхогенна киста на белия дроб в съседство белодробна тъкан с ателектаза и емфизем.
Момиче на 1 месец хоспитализирано в клиниката с диагноза - поликистоза на белите
дробове в увредено общо състояние. Направи се рентгенография на гръден кош и КАТ на бял
дроб и медиастинум. фиг. 4 и фиг. 5
фиг. 4- Медиастинумът е изместен изцяло в дясно. В ляво белодробно поле е ангажирано от кистозна
формация, избутваща медиастинума контралатерално

. фиг. 5- Вляво белия дроб е с едрокистозна формация на паренхима. Десния бял дроб е също с
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кистозна трансформация върхово. Данни за булозна или кистозна трансформация на белия дроб вляво
с медиастинално херниране. Частично булозно променен бял дроб и вдясно.

След стабилизиране на детето се извърши торакоцентеза вляво и се постави торакален
дрен. Състоянието на момиченцето остана тежко, при което се наложи повторна
торакоцентеза от същата страна.- фиг. 6
фиг. 6- На контролните рентгенови снимки няма промяна.

Поради влошаване на състоянието се извърши и лява торакотомия. Намери се голяма
тензионна киста в долния лоб и няколко по-малки с големина на грахово зърно, а в горния лоб
- три големи въздушни кисти. Направи се кистектомия и атипична резекция на долния лоб, и
резекция на кистите в горния лоб. При хистопатологията се диагностицира вродена кистична
аденоматоидна аномалия 2 тип.
Поради засилващата се дихателна недостатачност се премина към ИБВ. По спешност
се извърши се двустранна торакоцентеза, но детето остана в тежко състояние- фиг. 7
фиг. 7- В ляво върхово данни за парциален пневмоторакс. Воалирани базални белодробни полета
двустранно.

С оглед на тежкото състояние и дихателната недостатъчност се извърши лява
торакотомия. Намериха се няколко отворени бронха, които се обшиха и множество въздушни
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кисти, най- големите с размер 2.5 см. След оперативната интервенция, детето остана на ИБВ,
постепенно задълбочи дихателната недостатъчност. Независимо от интензивните грижи,
завърши с екзитус.
Момиче на 8 години с установена киста в горния лоб на десния бял дроб е прието в
клиниката. При ехографията и рентгенографията на гръден кош се визуализира киста с
размери около 4 см в горен лоб, пристенно разположе-на. Извърши се пункция на кистата под
ехографски контрол. Постави се дренаж, свален на 6 ден. След интервенцията детето се
възтанови отлично.
Обсъждане:
Вродените аномалии на белите дробове включват широк спектър малформации, които
възникват поради нарушена диференциация на ембрионалния белодробен зачатък. (1)
Разнообразните пороци на развитието се разделят на три основни групи: бронхопулмонални,
васкуларни и смесени. (1, 2)
Вродените кисти на белия дроб биват два основни вида: бронхиални ( медиастинални ) и
паренхимни (интра-пулмонални ) кисти. Могат да бъдат единични или множествени,
едностранно или двустранно разположени. (3)
Вродените кистозни лезии на белия дроб са редки и обикновено не се съпътстват от кисти в
други органи. (4) Тези кисти се проявяват в ранно детство с респираторни увреждания,
пневмоторакс или компресионна ателектаза. (5) По- леките случай се представят с
рецидивиращи инфекции и пневмонии или биват откривани при случаен рентгенов преглед,
(4, 5) както при трите от нашите деца. Застрашаващо живота състояние се получава у
новородени деца, при които комунициращите с бронхи кисти бързо се увеличават,
напрежението в тях нараства при дихателните движения и са предпоставка за тяхната
руптура. (6, 9,10,11) Вследствие на което може да се стигне до напрегнат пневмоторакс, ако
кистата е инфектирана и до пиопневмоторакс. (7) Особено тежка е клиничната картината при
поликистозния бял дроб, наблюдавана при едно от децата в клиниката, въпреки
многократните оперативни намеси, завършло летално.
Понякога бронхогенните кисти се отдиференцират трудно от доброкачествени или
злокачествени тумори, микотични и туберкулозни кухинни лезии, ехинококови кисти (8.9
10)
Метод на лечение при бронхогенните кисти е торакотомия с кистектомия,(11) както при
три от децата, оперирани от нас. Хирургичното лечение е показно поради риск от инфекция
на кистите, смущение в развитието на белия дроб (ипсилатерално или контралатерално),
сърдечна недостатъчност и наличие на белодробни лезии с риск от злокачествена
дегенерация. (5,13,14) При кисти с големи размери нарушаващи белодробната функция и
заангажиращи голяма част от белодробния паренхим е показно извършването на атипични
резекции и сегментектомии. (13,14)
Някой автори препоръчват лобектомията, като
стандартна оперативна процедура.(13) По настоящем лобектомията е препоръчителна
единствено и само в случаите когато малформацията заангажира цял един лоб, (13) към тази
стратегия се придържаме и ние. Въпреки различните неинвазивни диагностични изследвания,
окончателната диагноза се поставя чрез хирургичната ексцизия на кистата с нейното
хистопатологично изследване. (13) По тази причина, ние препоръчваме ранната хирургична
намеса за водещ етап в лечебния алгоритъм. При пациенти с лезии на белия дроб, вследствие
на големи бронхогенни кисти е показано извършването на пулмонектомия. (13,14)
Транстрахеалната и перкутанната аспирация на кистите се предлагат, като алтернатива на
оперативното лечение, но тези методи не са широко приети поради възможнен рецидив на
кистата. (13,14,15)
В клиниката по Детска хирургия лечението на вродените белодробни кисти се състои
главно в хирургично им отстраняване. Ние се придържаме към стандартна торакотомия с
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кистектомия. Прогнозата след цялостна кистектомия е добра при две от децата. При
извършване на атипичната белодробна резекция или лобектомия, същите се понасят добре от
децата и са съпроводени от незначителни клинични и физиологични отклонения. Важна
предпоставка за изхода е противоположният бял дроб да е здрав и да няма други тежки
придружаващи аномалии, (14,15) както при децата оперирани в клиниката.
Скромният ни опит показва, че окончателната диагноза трудно се поставя предоперативно, и
ние препоръчваме хирургична ексцизия на всички предполагаеми бронхогенни кисти.
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5.13 ВАКУУМ-АСИСТИРАНА ТЕРАПИЯ ПРИ РАНИ В ДЕТСКАТА
ВЪЗРАСТ
Мошеков E., П. Стефанова, Д. Дачев
УМБАЛ„Св. Георги“ЕАД, Пловдив, България
Катедра по Пропедевтика на хирургическите болести, Секция по Детска хирургия
Медицински Университет – Пловдив, България
Медицински Факултет

УВОД
Вакуум-асистираната технология за лечение на рани е съвременен метод, който
използва създаването на отрицателно налягане в областта на раната. Този метод е създаден
1995г и въведен в клиничната практика в САЩ. Вакуумната терапия е много ефективен метод
за лечение на рани, основан на продължително прилагане на отрицателно налягане върху
раната. Лечението на рани с отрицателно налягане е новаторска техника, която води до побързо излекуване на трудно зарастващи рани и позволява успешно лечението на рани, който
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не могат да бъдат лекувани с класическите методи. Този тип лечение има много показания и е
особено ефективен при лечениетокакто на остри и хронични, така и с липса на тъкани рани.
Вакуумната терапия подобрява значително всички етапи на оздравителния процес на раната,
намалява отока на тъканите, стимулира локалната циркулация, намалява нивото на микробно
замърсяване, води до намаляване на обема на раната. Всички тези последствия от оказаното
отрицателно налягане водят до по-бързото и оздравяване. Също така VAC терапията намалява
тежестта на ексудация на раната, поддържа оптимално влажна среда, която е необходима за
нормалното зарастване на тъканите. Всички тези ефекти допринасят за увеличаване на
интензивността на клетъчната пролиферация, повишават синтеза в раната на основното
вещество на съединителната тъкан и протеините.
Започна да се прилага и при деца с вродени дефекти на коремната стена, при травми,
инфекции, тумори, изгаряния, както и при следоперативни усложнения.
Целта на настоящето съобщение е да се сподели нашият опит в прилагането на VAC
терапията, като сравнитнелно нов метод на лечение в детската възраст.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
В нашата клиника е се използва като метод на избор при лечението на трудно
зарастващи рани. Това е неинвазивен метод на лечение,при който се създава отрицателно
налягане посредством устройство в областта на раната,при специална полиуретанова гъба или
марля и дренаж. Раневия секрет се събира в прозрачен контейнер,което дава възможност за
определяне на неговото количество и вид. Устройството е снабдено с акумулаторни батерии и
може да работи и в домашни условия и позволяват активни движения на пациента.
Използвани са марлени и гъбични вакуумни превръзки. Стойностите на налягането са
съобразени с възрастта на децата. Стойностите на налягането са съобразени с възрастта на
децата, между -40 mmHg до -175 mmHg.
В клиниката по детска хирургия са оперирани за последните пет години 10 деца с различна
патология, четири момчета и шест момичета. Те са на възраст от три дни, до 17 години. При
всички пациенти е имало голям раневи дефект след оперативното лечение. При четири деца с
трудно зарастващи гнойни рани е използван VAC с полиуретанова гъба. При три деца с
омфалоцеле и невъзможност от радикално едноетапно хирургично лечение е прилагана
вакуум терапия след дперативна ревизия на коремната кухина. Две от децата са с
сакрококцигиални тумори и голям дефект в сакралната област след екстирпацията на тумора.
Едно дете е с множествена липоматоза. При децата с вродена аномалия на предната коремна
стена е използвана превръзка с полиуретанова гъба и плосък дрен разположен върху гъбата.
РЕЗУЛТАТИ
Всички деца след постъпване в клиникото по Детска хирургия са оперирани.
Извършена е в различен обем спрямо състояниета на раната, хирургична обработка, до
постигането на здрави, витални тъкани, без некроза. След това е започнало провеждането на
вакуумната терапия. Използвани са марлена превръзка с кръгъл дрен или превръзка с
полиуретанова гъба и плосък дрен. Вакуум-асистираната технология е комбинирана със
сребърна прявръзка непосредствено върху раневия дефект. При всички деца в началото на
VAC терапията. При децата с гнойни рани е използвана марлена превръзка с тръбен дрен,
при децата с омфалоцеле е използвана полиуретанова гъба, разположена върху амниотичния
сак и плосък дренаж, разположен над гъбата. При децата със сакрококцигеални тумори е и
използвана първоначално превръзка с полиуретанова гъба и тръбен дрен и след 8 ден марлена
превръзка и тръбен дрен. При детето с множествена липоматоза е използвана марлена
превръзка и тръбен дрен. При новородените деца е използвано отрицателно налягане със
стойност -40mmHg, а при останалите деца отрицателно налягане със стойност -80 mmHg.
Превръзката е сменяна през четири дневен интервал. След приключване на вакуумната
терапия, лечението е продължило с превръзки и прилагане на интрасайт гел при наличие на
свежа гранулационна тъкан. След това превръзките са се сменяни през ден. При всички деца
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са използвани антибиотици по време на вакуумната терапия съобразени с антибиограмата.
Прилагани са биопродукти при нужда. При започване на вакуумната терапия е изследван
микробиологично секрет от рана. Контролно изследване на секрет от раната е правено на 8
ден или при смяната на втората превръзка. При всички случай има постигнати стерилни
контролни антибиограми. Постигнато е зарастване на раните за среден период от време 15
дни.Средната продължителност на вакуумната терапия е 9 дни. Продължителността на
прилаганата вакуум-асистирана технология е от 8 до 20 дни, средно 13,1 дни. Всички деца са
излекувани и изписани със стерилен резултат от микробиологично изследване на раневи
секрет. Раневия дефект е изпълнен с гранулационна тъкан и епителизацията е била на
различен етап.
ОБСЪЖДАНЕ
Вакуумната терапия, оказва положително влияние върху хроничната рана, дължаща
се на положителна промяна в кръвообращението с отваряне на капилярната мрежа на
микроциркулационния слой, което допринася за подобряване на процесите на оксидация и
редукция в раната. Трябва да се приеме, че вакуумната терапия осигурява отстраняване на
излишния тъканен флуид от интерстициума на тъканите на раната, което намалява тежестта
върху посткапиларите и по този начин стимулира микроциркулацията, подобрявайки кръвния
поток по ръбовете на раната. Това допринася за развитието на гранулационна тъкан, която е
необходима за изпълване на раневия дефект. Освен това, обяснявайки клиничната
ефективност на вакуумната терапия, трябва да се има предвид и ефекта на микромеханичните
сили върху раната спомага за ускоряване на нейното заздравяване. Всички тези резултати
правят вакуум-асистираната технология метод на избор при лечението на трудно зарастващи
рани в детската възраст при съответните индикации. Намалява значително болничния
престой и средствата за болнично лечение. Дава възможност да Се извърши едноетапно
оперативно лечение. Превръзките се сменят през интервал от 4 дни, като в зависимост от вида
и големината на раната и количеството на секрецията се избира вида на превръзката и вида на
дрена. Това е съвременен метод на лечение, приложим във всяка възраст и намаляващ
значително времето за зарастване на остри и хронични рани.
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5.14 ЛАПАРОСКОПИЯ ПРИ НЕПАЛПИРУЕМ ТЕСТИС В
ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ

Ташев.В, А. Йонков, П. Стефанова
УМБАЛ„Св. Георги“ЕАД, Пловдив, България
Катедра по Пропедевтика на хирургическите болести, Секция по Детска хирургия
Медицински Университет – Пловдив, България
Медицински Факултет
Ключови думи: недесцендирал тетис; лапароскопия; деца
Въведение: Крипторхизъм е една от често срещаните патологии, засягащи ингвиноскроталния район в детска възраст. Непалпируеми тестиси се наблюдават при около 20% от
случаите с недесцендирал тестис. При диагностиката и оперaтивното лечение на
непалпируеми тестиси най-високо ефективен метод е лапароскопията.
Цел: Да представим ранните резултатите от извършване на лапароскопия при деца с
непалпираши се тестиси, лекувани в Клиника по детска хирургия към УМБАЛСМ
„Н.И.Пирогов―.
Материали и методи: За периода 2011-2017г в Клиниката по детска хирургия УМБАЛСМ
„Н.И.Пирогов―при 10 момчета е извършена лапроскопска ревизия за непалпируеми тестиси –
9 деца с едностранен непалпируем тестис, 1 дете с двустранни непалпируеми тестиси
Резултати: При 7 деца по време на лапароскопията се визуализира навлизане на
тестикуларните съдове и vas deferens през вътрешния отвор на ингвиналния канал. При 4 от
тях е установено наличие на тестис с IV степен хипоплазия и е извършена ингвинална ревизия
с орхидопексия, а при 3 не е установена тестикуларна структура. При 1 от децата са
установени двустранно сляпозавършващи тестикуларни съдове интраабдоминално, без да
навлизат през вътрешния отвор на инвгиналния канал, което е белег за двустранна анорхия.
При останалите 2 деца са визуализирани абдомнални тестиси, като е извършена орхидопексия
чрез комбиниран подход – лапароскопски и ингвинален достъп.
Обсъждане: При пациентите с непалпируеми тестиси са провеждени клиничен преглед и
набор от образни изследвания. При всички пациенти сме извършили ултразвуково изследване,
като в 4 случая резултатът е фалшиво-негативен , а при 2 от случаите – фалшивоположителен. При 2 деца е проведено MRI с фалшиво-положителен резултат. При 8 деца е
проведено сцинтиграфско изследване, като при 4 от тях резултатът е фалшиво-позитивен. При
всики пациенти е извършена лапароскопска диагностика за уточняване наличието на
интраабдоминален тестис, като в 2 от случаите методиката от диагностична е преминала в
оперативна процедура.
Заключение: Лапароскопията е с централна роля в алгоритъма за поведение при деца с
непалпируеми тестиси. Тя е достъпна и достатъчно информативна и предоставя детайлна
анатомична информация, необходима за вземане на решение за по-нататъшно поведение при
такива пациенти.
LAPAROSCOPY IN CHILDREN WITH UNPALPABLE TESTIS
N. Tolekova, Tz. Georgiev, Chr. Shivachev, St. Stanev, E. Rangelov, M. Dimitrov, P.
Moutafchieva
Pediatric Surgical Department UMHATEM “N‟.I.Pirogov
Key words: undescended testis, laparoscopy, children
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Introduction: Cryptorchism is one of the most common pathology of the inguino-scrotal region in
childhood. Unpalpable testes are diagnosed in 20% of the patients with undescended testis. The most
effective method in diagnosis and operative treatment of unpalpable testis is laparoscopy.
Aim: To present our early results in introducing laparoscopy in children with unpalpable testes,
treated in Pediatric Surgical Department UMJATEM ―
N.I.Pirogov‖
Material and methods: For the period 2011 -2017 in Pediatrics Surgical Department UMHATEM
―N.I
.Pirogov‖ in 10 cases with unpalpable testes is performed laparoscopy – 9 boys with unilateral
unpalpable testis, 1 boys with bilateral unpalpable testes
Results: In 7 cases during the laparoscopy are visualized the testicular vessels and vas deferens
entering the internal ring of inguinal canal. In 4 of them а IV grade hypoplasia of the testis is
established and an inguinal revision with orchidopexy were performed. In 3 of them no testicular
structure was found. In 1 case are visualized bilaterally blind ending testicular vessels
intraabdominaly, without entering the inguinal canal, which was diagnosed as bilateral anorchy. In 2
cases intraabdominal testes are visualized and an orchidopexy was performed with combined
laparoscopic and inguinal approach.
Discussion: In patients with unpalpable testes we perform clinical examination and diagnostic
imaging. In all cases and ultrasound was performed – 4 cases with false-negative result, 2 cases with
false-positive result. In 2 cases MRT was done with false-positive result. In 8 cases scintigraphy was
performed with 4 false-positive results. In all cases diagnostic laparoscopy was conducted, in 2 of the
case it was also a therapeutic procedure.
Conclusion: Laparoscopy has a central role in diagnostic-therapeutic algorithm in children with
unpalpable testes. Laparoscopy is safe, highly informative in presenting detailed anatomic
information, which is crucial for the therapeutic plan.
УВОД:
Недесцендиралият тестис, е една от най- честите аномалии на урогениталната система
засягаща около 3% от всички новородини момчета. Честотата нараства до 33-45% при
недоносените, или новородените с тегло под 2500гр. Оперативното лечение е обосновано от
повишения риск за инфертилитет, потенциалната неогенеза, съчетанието с ингвинална
херния, повишения риск от травма и от естетични съображения. Основа в диагностичния
подход, е клиничният преглед, обективен в 80% от случаите. Около 20% са случаите с
непалпируем тестис, изискващи допълнителни образни и инструментални изследвания.
ЦЕЛ:
Да изследваме приложимостта на лапароскопията, в диагностично-терапевтичния алгоритъм
при непалпируем тестис в детскта възраст
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ:
За двугодшен период от 2016 - 2017г. са извършени лапароскопии при 12 деца на възраст от 26г. При 5 случая, е установена анорхия със сляпо завършващи съдове. В един случай на
интраабдоминално ретениран тестис е поставен клипс, като първи етап на процедура по
Fowler- Stephens. При 3 случая е извършена комбинирана (лапароскопски асистирана)
орхидопексия с достъп по Felizet. При две деца са намерени хипопластични зачатъци, които
са отстранени и в 1 случай е намерен тестис в ингвиналния канал, като опрецията завършва с
орхидопексия по Gross, с достъп по Felizet.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Недесцендиралият тестис, като най- честата урологична аномалия при момчетата, остава
предизвикателство пред съвременния детски хирург. В по- големия процент от случаите,
диагностичен метод на избор остава клиничният преглед и анамнеза. Независимо от големия

552

потенциал на съвременните образни методи - УЗД, КАТ и МРТ, лапароскопията се налага,
като най- обективен диагностичен и терапевтично обоснован метод в случаи на непалпируем абдоминално задържан тестис, или в случаи на тестикуларна аплазия и агенезия.
Ключови думи:
Лапароскопия, непалпируем тестис, орхидопексия

5.15 СОЛИДНИ КОРЕМНИ ТУМОРИ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ
Стефанова П., А. Йонков, М. Ненов
УМБАЛ„Св. Георги“ЕАД, Пловдив, България
Катедра по Пропедевтика на хирургическите болести, Секция по Детска хирургия
Медицински Университет – Пловдив, България
Медицински Факултет
Катедра по Пропедевтика на хирургическите болести, Секция по Детска хирургия

УВОД
Независимо от напредъка в детската онкология в световен мащаб, преживяемостта на децата с
тумори в нашата страна продължава да е далеч от публикуваните резултати в чуждестранната
литература.
ЦЕЛ
Цел на настояща публикация е да се направи ретроспективен анализ на лекуваните деца със
солидни коремни тумори в Клиника по Детска хирургия -Пловдив за периода 2008г-2018г.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
За 10 годишен период (2008-2018) в Клиника по Детска хирургия –Пловдив са оперирани 24
деца с различни по вид злокачествени коремни тумори.
РЕЗУЛТАТИ
Средната възраст на оперираните деца е 4 години и 9 месеца. От оперираните деца, 9 (37,5%)
са с невробластом; 8 (33,3%) с тумор на Вилмс; 2 (8,3%) деца с тумор на черния дроб; 1 с
фибросарком; 1 с незрял тератом и 2 с тумор на Тейлум. При 1 дете операцията е протекла
като експлоративна лапаротомия и е завършила с биопсия. При останалите 23 деца е
извърщена радикална екстирпация, като предоперативно 15 са претърпяли неоадювантна
химиотерапия, която в 7 от случаите се е провела след тънкоиглена тру-кът биопсия, а в
останалите 8 - според образните изследвания. Следоперативния период при всички е протекъл
без усложнения.
ИЗВОДИ
Лечението на солидните тумори в детска възраст изискват мултидисциплинарен подход.
Закъснението в диагнозата поставя сериозни предизвикателства пред детските хирурзи.
Ключови думи: коремни тумори
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5.16 ЖЛЪЧНОКАМЕННА БОЛЕСТ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ –
ДИАГНОСТИЧЕН И ТЕРАПЕВТИЧЕН ПОДХОД
Янков И1,3, Митковски Д2, Ташев В2, Мошеков Е2, Спасов Н1, Вардева А3,
Ташев П2, Грозева Д1,3, Стефанова П2
1
Катедра детски и генетични заболявания, МУ - Пловдив
2
Клиника по детска хирургия, УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, Пловдив
3
Клиника по детски болести, УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, Пловдив

Резюме
Обзор и цел на представянето: Жлъчнокаменната болест (холелитиаза) е рядка находка в
детска възраст. Въпреки това редица медицински центрове отбелязват покачване на честотата
на заболяването. Холелитиазата не представлява диагностичен проблем, но нейното
етиологично изясняване, както и терапевтичния подход е предизвикателство. Определянето
на точния момент за преминаване от консервативно към оперативно лечение, в България не е
уточнен. Представяме етиологичните причини за заболяването, диагностичния подход и
терапевтично поведение на Клиниките по детски болести и детска хирургия към УМБАЛ
„Свети Георги―Пловдив.
Материали и методи: Проучването е едноцентрово, кохортно и проспективно. За периода
януари 2017 – март 2018 сме регистрирали всички новооткрити случаи на холелитиаза.
Диагнозата е поставена в хода на диагностична ехография при деца с различни оплаквания.
Използвана е дву- и триразмерна ехография и MRI-холангиография. Проследявани са и деца с
хронични заболявания, предразполагащи към холелитиаза. Статистическата обработка на
резултатите е извърена с програма SPSS Statistics 21 (IBM, New York).
Резултати: При нито едно дете с хронично заболяване (хронична хемолитична анемия,
целиакия, болест на Crohn, хиперлипидемия и др.) не е новорегистрирана жлъчнокаменна
болест за описания период. Регистрирани са 21 нови случая при деца без уточнена хронична
патология. Повод за диагнозата са станали самостоятелно или в комбинация остър епизод на
коремна болка 71,4 % (n=15), повръщане 38,1 % (n=8), холестаза 19,1 % (n=4), температура
14,2 % (n=3), случайна находка 28,6 % (n=6). При 29 % (n=6) от симптоматичните деца не е
имало предшестващи оплаквания, а при 71 % (n=15) е имало неколкократно жлъчна колика
(от 1 до 15 епизода). Холецистектомирани са 19 % (n=4) деца, като при всички е осъществена
лапароскопска операция. Не са регистрирани усложнения в ранния постоперативен период.
Заключение: Диагностиката и етиологичното уточняване на причините за холелитиазата при
деца често е предизвикателство за лекуващия екип. Дефинирането на точния момент за
преминаване от консервативно към оперативно лечение е от решаващо значение. Това
позволява намаляване усложненията на заболяването, честите хоспитализации и тревожността
у детето и неговото семейство.
Ключови думи: жлъчнокаменна болест, холелитиаза, MRI-холангиография, триразмерна
ехография, холецистектомия, лапароскопия
1. Увод
Жлъчно-каменната болест или холелитиаза (cholelithiasis) е заболяване, съпътстващо човека
от най-дълбока древност. Най-старият известен случай на пациент с холелитиаза е на доказана
калкулоза на жлъчния мехур у египетска мумия от времето на XI-та династия (2025 − 1991 г.
пр. н. е.) (1). Пръв описва жлъчните камъни като заболяване флорентийският лекар и
патоанатом Antonius Benivenius в своята книга „De abditis nonnullis ac mirandis morborum et
sanationum causis― 2).
( Все още е широкоразпространено схващането, че това е заболяване на
възрастните и преобладаващо в развитите страни (3). Навлизането в клиничната практика на
ехографското изследване и широкото му използване направиха възможно все по-честото
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диагностициране на холелитиазата и у децата. Най-често тя е установявана като съпътстващ
симптом у деца с друго заболяване – хронични хемолитични анемии, тотално парентерално
хранене, муковисцидоза и др. (4, 5).
Епидемиологията на заболяването остава неизяснена, като съобщения за нея са публикувани
инцидентно. Изчислената честота сред децата в Италия е 0,13 – 0,2 % (6). Близки са
резултатите за детската популация и в Япония – 0,13 % (7). При ехографски скрининг в
Холандия е установена честота от 1,9 % (8). Заболяването показва бимодално разпределение
по възраст – малък пик в кърмаческа възраст и изразено преобладаване в юношеската възраст
(3). Проучване за Българската детска популация липсват.
Препоръки за поведение при пациенти с холелитиаза са налични за възрастните. За децата
липсват общоприети такива (9). Насоки за поведение при деца в България са публикувани
през 2011. Оперативно лечение е показано при при прогресиращ механичен иктер и
прогресиращ възпалителен процес (калкулозен холецистит с холедохолитиаза), холелитиаза с
протрахирано протичане и множество, и чести жлъчни колики. Не са указани сроковете
дефиниращи термина „протрахирано протичане―.Без определение са термините „множество―
като брой и „чести― акто време между болевите епизоди. Липсват препоръки за профилактика
и поведение при асимптомната холелитиаза и между пристъпите (10).
Холелитиазата не представлява диагностичен проблем, но нейното етиологично изясняване,
както и терапевтичния подход са предизвикателство. Определянето на точния момент за
преминаване от консервативно към оперативно лечение у нас не е добре изяснен.
2. Цел и задачи
Цел на настоящото проучване е да се проучат епидемиологията, възрастовото разпределение,
клиничните прояви, известните предразполагащи фактори, ехографската характеристика и
терапевтичното поведение при децата с установена холелитиаза. Проучването е
едноцентрово, кохортно и проспективно. Проведено сред хоспитализираните деца в Клиника
по детски болести и детска хирургия на УМБАЛ „Свети Георги― аз периода януари 2017 –
август 2018. На базата на събраните данни са предложени диагностичен и терапевтични
алгоритми.
3. Материали и методи
Проведено е ехографско изследване на всички деца с известни предразполагащи фактори за
развитие на холелитиаза, както и такива с коремна болка. Анализирани са ехографиите на
всички деца със случайно установена жлъчно-камена болест, като потвърждаването на
диагнозата е извършено от един и същ ехографист. Коремната ехография за оценка на
размера, броя и локализацията в жлъчното дърво е извършена с дву- и триразмерна ехография
с ехографска система Philips EPIQ 7. Използвани са конвексен трансдюсер C9-2 (9-2 MHz) и
секторен X7-2 (7-2 MHz). При съмнение за аномалия на жлъчното дърво е извършвана MRIхолангиография по стандартизирана методика.
Всички симптоматични деца първоначално са получили терапия със спазмолитици,
нестероидни противовъзпалителни медикаменти, кристалоиди, инхибитор на протонната
помпа и урзодезоксихолева киселина (UDCA). За холецистектомия са насочени деца с
рецидивиращи епизоди на жлъчни колики (> 3). Калкулозата е дефинирана като
симптоматична (с оплаквания) и асимптомна (установена случайно при ациент без
оплаквания), единична (при визуализиран единичен конкремент) или множествена (при
повече от един конкремент), холелитиаза (при калкулоза на жлучния мехур) и
холедохолитиаза (при конкремент в жлъчния мехур).
При всички деца, при които не е била показано извършването на холецистектомия е
проведено 6-месечно лечение с UDCA и назначена съответната хипохолестеролна диета.
Контролни прегледи и проследяване на холелитиазата е извършвано на 1, 3, 6 и 12 месеца.
Данните са обработени с помощта на програмнитe продукти МS Excel 2007 (Microsoft,
Redmond, WA, USА) и SPSS 19.0 (IBM, Chicago, IL, USA), базирани на операционната
система MS Windows 10 (Microsoft, Redmond, WA, USА).
При статистическата обработка на събраната първична информация са използвани методите
на дескриптивната статистика. Демографските характеристики на изследваните пациенти са
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представени чрез показателите за абсолютни и относителни величини. Резултатите при
анализиране на качествени величини са представени като относителен дял ± стандартно
отклонение (р±SD). При изчисляване на техните средни значения е използвана медиана (Ме).
4. Резултати
За изследвания период са регистрирани 21 нови случая на холелитиаза – през 2017 г. – 12
случая, а през 2018 г. – 9 нови случая. От новорегистрираните деца 62 % (n=13) са били
момчета, а 38 % (n=8) – момичета. Пациентита са на възраст от 1 мес до 17 г. 5 мес. (Ме 6 г.
6,9 мес, SD + 4 г. 1,5 мес).
Честотата на децата с холелитиаза е бил 0,004 % (21/5 237) сред общопедиатричните случаи и
0,03 % (21/752) сред хоспитализираните в гастроентерологичното отделение.
Предразполагащи фактори са открити у 48 % (n=10) от пациентите, а при 52 % (n=11) такива
не са съобщени. По един пациент е съобщил за фамилна обремененост и понесена наскоро
коремна операция, и по 4 пациента са били с регистрирано наднормено тегло и вродена
аномалия на жлъчните пътища (граф. 1).
Графика 1. Предразполагащи фактори
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При новорегистрираните деца с холелитиаза 1 е с доказан Sy на Gilbert, 4 са с доказана
аномалия на жлъчните пътища, а при останалите 16 не е доказана възможна причина за
холелитиазата.
Най-честото оплакване е била коремната болка в 71,4 % (n=15), а в 28,6 % (n=6) холелитиазата
е била безсимптомна. Други отклонения, регистрирани при пациентита са повръщане 38,1 %
(n=8), холестаза 19,1 % (n=4) и фебрилитет 14,2 % (n=3). Във всички случаи те са се
съчетавали с коремната болка. Умерена степен на дехидратация е регистрирана в 14 % (n=3).
Предшестваща анамнеза за понесена жлъчна колика са имали 42,8 % (n=9) от децата, като
броят им варира от 2 до 14. В 28,6 % (n=6) от децата жлъчната колика е била една, при
диагностициране на заболяването и не се е повторила впоследствие. При 28,6 % (n=6) от
децата липсва анамнеза за предшестващо подобно оплакване.
В 48 % (n=10) от пациентите са регистрирани множествени конкременти, а при 52 % (n=11) –
единични. Ехографски регистрирания максимален размер на конкрементите при нашите
пациенти е от 2 до 3 мм (Ме 7,5, SD + 5,0) (граф. 2).
Графика 2. Максимален размер на конкрементите
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Лечение със спазмолитици и глюкозо-солеви р-ри е прилагано при всички симптоматични
деца – 71,4 % (n=15). Допълнително обезболяване с нестероиден противовъзпалителен
препарат е прилагано при 57 % (n=12), като в нито един случай не се е наложило обезболяване
с опиоид. При 24 % (n=5) от децата е прилаган антибиотик, поради клинико-лабораторни
данни за възпаление. Лапароскопска холецистектомия е извършена при 20 % (n=4) деца. Не са
наблюдавани постхолецистектомичен синдром или рецидивиране на литиазата. В един случай
е наблюдавана холедохолитиаза с дилатация на d. choledochus, със спонтанна евакуация на
конкремента.
Всички деца са получили за минимум 6 месеца (6-12 мес) лечение с UDCA в стандартна доза
10-15 mg/kg. Разтваряне на конкрементите в първия месец е наблюдавано при 30 % (n=6), При
10 % (n=2) е наблюдавано прогресивно намаляване на размера и разтваряне след 6 месец. При
тези деца лечението с UDCA е продължило до 8-12 месец от диагнозата. В 40 % (n=9) децата
лечението до 6-я месец не е показало промяна в размера и броя на
конкремента/конкрементите. При тях то е преустановено и децата се проследяват периодично.
До момента никое от тях не е имало жлъчна криза (граф. 3).
Графика 3. Еволюция на холелитиазата

проследяване без
лечение
40%

медикаментозно
за повече от 6
месеца 10%

холецистектомия
20%

спонтанна
резорбция
30%

На база на получените резултати са разработени диагностичен (фиг. 1) и терапевтичен (фиг. 2)
алгоритми на поведение.
Фиг. 1 Диагностичен алгоритъм на поведение
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Фиг. 2 Терапевтичен алгоритъм на поведение
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5. Обсъждане
Нарастването на броя на децата с хронични хемолитични анемии, както и броя на децата с
наднормено тегло, увеличава риска и честотата на жлъчно-каменната болест. Като последица
на затлъстяването се увеличава и броя на децата, при които е използвана бариатрична
хирургия за контрол на теглото. Този тип операции, както и резките промени в теглото на
децата са предпоставка за заболяването (11, 12, 13, 14).
Към момента няма общоприети препоръки за хирургично поведение при асимптоматична
холелитиаза (15). Отделни центрове имат приети собствени ръководства за холецистектомия
при асимптомна форма на протичане на заболяването. Повечето от тях приемат за оправдана
холецистектомия единствено при холелитиаза в резултат на хронична хемолитична анемия
(16). В България липсват и конкретизирани препоръки за поведение както при
симптоматична, така и при асимптоматичната форма на заболяването (10).
Въпреки, че ползите от холецистектомията при симптоматичната холелитиаза е доказана, все
още остава отворен въпросът за ползите от нея при безсимптомната. Schmidt et al.
Препоръчват индикациите за оперативната интервенция да се преценяват внимателно, тъй
като дългосрочните ефекти от нея при децата са неизвестни. Няма показания тя да се
извършва като съпътстваща манипулация при асимптомни пациенти по време на друга
операция (17).
Приложението на UDCA при деца остава до голяма степен средство на избор за повлияване на
симптомите. Corte et al. намират, че медикамента не е достатъчно ефективен за разтварянето
на камъните при деца. Но приложението на жлъчната киселина подобрява субективните
оплаквнаия като коремна болка, подуване и дискомфорт (9). Подобни резултати получаваме и
ние.
Проследяването на безсимптомните пациенти и такива без оплаквания след консервативно
лечение показва, че те нямат усложнения и възвръщане на симптомите в рамките на 9 месеца.
Вероятно за по-точно определяне на нужния период на проследяване е необходимо да се
наблюдават пациентите за по-дълго време (9).

6. Изводи
Подобряването в диагностиката и нарастването на броя на деца с предразполагащи фактори,
вероятно ще доведе до нарастване броя на децата с жлъчно-каменна болест. Асимптомната
холелитиаза не е показана за хирургично лечение, като са необходими допълнителни
проучвания за определяне на оптималния период на проследяване на пациентите.
Използването на интервенционални методи (ERCP) или хирургична интервенция при
симптоматични пациенти, трябва да става на основата на национален консенсус за поведение.
Изработването на такъв е необходимо да става в тясно сътрудничество между детските
гастроентеролози и детските хирурзи, за да бъдат отразени не само последните достижения на
медицината, но и националните особености.
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6.ХИРУРГИЯ НА ГОРЕН ГИТ
6.1 БАРИАТРИЧНА И МЕТАБОЛИТНА ХИРУРГИЯ – 12
ГОДИШЕН ОПИТ

Ивайло Цветков, Диана Милева, Димитър Цанков, Росен Димов, Росен Тушев
Отделение по Обща и Лапароскопска хирургия, МБАЛ „Вита“,София -1,
Отделение по хирургия, УМБАЛ „Света Марина“, Плевен – 2,
Клиника по хирургия, УМБАЛ „Каспела“, Пловдив - 3

Ключови думи: бариатрична хирургия, метаболитна хирургия, стомашен бай-пас, ръкавична
резекция на стомаха, Захарен Диабет тип 2
Въведение:
Хирургията за отслабване в България има повече от 35 годишна история. Първите операции
са направени в началото на 80те години и са защитени 3 дисертации по проблема. За
съжаление прилаганите хирургични техники за отслабване са забранени през 1991 година в
световен мащаб поради многото усложнения и невъзможност да се контролира
малабсорбцията след операцията. Професор Баев в периода 1990-1998 извършва според
различни източници 6 или 7 операции за отслабване – дуоденално изключване по техника на
Скопинаро, но не са известни резултатите от тези операции и колко дълго след тях са
проследени пациентите. Лично ние не бихме посмяли да извършим дуоденално изключване
като операция за отслабване в България, защото смятаме, че на този етап в страната няма
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клиника или болница която е подготвена и може адекватно да конторлира малабсорбцията
след такава операция.
Цел:
Да представи опитът на няколко хирургични екипа, лекували и оперирали 367 пациенти с
Болестно затлъстяване в 6 български болници през периода 2005 – 2018 година.
Материали и методи:
В материала са включени 367 мъже и жени на възраст от 18 до 64 години. Индикациите за
оперативно лечение са поставени съгласно изискванията на IFSO от 2001 година / 6/, като за
основен показател бе приеман Индекса на телесното тегло, съпоставен с обиколката на
талията и значимите придружаващи заболявания. На Таблица 1 са представени данните
относно пол, възраст, Индекс на телесна маса и придружаващи заболявания на пациентите.
Информираното съгласие за операцията бе модифициарано след 2009 година и към момента
включва 42 въпроса, на които пациента трябва да отговори в семейна обстановка поне месец
преди датата за операция и в деня на прием се подписва и от член на семейството му като
свидетел. Това бе направено с оглед юридическата легитимност на хирурга и съгласно
изискванията на IFSO за защита правата на пациента /5/.
Първо бе приложена вертикалната гастропластика по техника на Шампион като операция за
отслабване от авторите – през 2005 година. Модификацията на Шампион включваше резекция
на кардията и формиране на „малко стомахче―пред останалия стомах посредством лента от
платното „Вайпро―II с размери 7 на 2 см. Същото бе налагано върху калибрираща тръба в
стомаха. Показанията за тази операция включваха пациенти с Индекс на телесна маса до 42,
които не са пристрастени към храни със захар и имат изградени навици за спорт в свободното
време. Първата пациентка, оперирана по този способ бе на 18 години, тежеше 120 кг и имаше
Индекс на телесна маса от 42. Успоредно с тази техника през същата година внедрихме и
отворения антеколичен стомашен стомашен бай-пас, който и днес, но като лапароскопска
операция
си остава „златен стандарт― операция за отслабване в Бариатричната и
Метаболитната хирургия/1,2/. Тази операция бе прилагана при пациенти с Индекс на телесна
маса над 42 и придружаващи заболявания като Захарен Диабет тип 2, Метаболитен синдром,
артериална хипертония, хиперлипидемия и мастна инфилтрация на черен дроб, сънна апнея,
артрозна болест, както и при пациенти с гастро-езофагеална рефлуксна болест /ГЕРБ/. През
последните 5 години се появиха значителен брой публикации в авторитетни списания, които
определиха решаващата роля на стомашния бай-пас като метод за лечение на ГЕРБ при
пациенти с Индекс на телесна маса над 35.0. /4,7/. През 2013 година в Американския журнал
по гастроентерология бе публикуван ревизирания вариант на консенсуса от Монреал за ГЕРБ.
Там бе подчертано, че основно средство за борба с ГЕРБ е редукцията на тегло при
пациентите /8/. Нещо повече: в Западна Европа и Северна Америка има приет консенсус,
според който операцията на Нисен – фундопликация на стомаха за лечение на ГЕРБ, не се
прилага при пациенти с Индекс на телесна маса над 34.0, защото рискът от рецидив на
рефлукса е твърде голям и дори има опасност от искове за финансови компенсации от
неуспешното прилагане на тази операция при пациенти с болестно затлъстяване. Проучвания
от последните 2 години показаха, че стомашния байпас успешно се прилага като метод за
хирургично лечение на рецидивиращ ГЕРБ след предходна фундопликация дори при
пациенти с Индекс на телесна маса от 30.0 /9/.
Стомашният пръстен по лапароскопски способ бе поставян на пациенти с Индекс на телесно
тегло от 35 до 42, които имаха придружаващо заболяване като високо кръвно,
хиперлипидемия или високо ниво на Инсулин в кръвта. Техниката бе прилагана посредством
4 порта, пръстенът бе вкарван под стомаха след дисекция по тъп способ на pars flacida и
стомахът бе зашиван около пръстена по голяма кривина на стомаха с 2/0 Етибонд конци. След
2010 година преустановихме прилагането на тази техника и единствения пръстен, поставен
след тази дата бе през 2015 година.
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Ръкавичната резекция на стомаха бе приложена първоначално като отворена операция през
2007 година и след това, с натрупване на достатъчно опит в бариатричната хирургия,
започнахме да я прилагаме по лапароскопски способ с 4 или 5 порта. Стомахът бе
отпрепариран по голяма кривина до 6 см над пилора и резекционната линия бе инвагинирана
с продължителни шевове 2/0 ПДС. В областта на кардията винаги минавахме на 2-3 см от
гастро-езофагеалния ъгъл. От 2012 година започнахме да фиксираме голямата кривина на
стомаха на 3-4 места към оментума с цел избягване на „завъртането―на стомашния ръкав и
оттам намаляване на риска от следоперативен рефлукс. От 2012 година започнахме и щателно
да изследваме пациентите за този вид операция относно наличието на съпътстващ ГЕРБ или
хиатална херния, с оглед избягване на усложненията като регургитация и Баретов
хранопровод. За съжаление само в една болница в София е възможно да се извършва pH
метрия и манометрия на хранопровод и то платено, факт който още веднъж доказва колко
остаряла и неадекватна на европейските стандарти е организацията на клиничната медицина
в България.
Мини-стомашния байпас или известен като „омега―байпас е сравнително нова техника на
операция за отслабване. Необходимостта от въвеждането и бе свързана с търсенето на
хирургични способи на лечение при пациенти с Индекс на телесна маса над 60. До 2012
година при подобни пациенти използвахме поставянето на интрагастрален балон и след това
на втори етап извършване на стомашен бай-пас. Освен това след 2012 година вносът и
доставката на интрагастрален балон в България бе изключително затруднено поради
лицензионните такси и ограничения пазар. Появиха се и разногласия с гастроентеролозите,
които започнаха да прелагат на пациентите поставянето на балона по чисто комерсиални, а не
медицински показания и всичко това ни накара да търсим алтернативи за лечение на подобни
пациенти. Финансовите трудности пред пациентите, които можеха да си позволят
заплащането на балона и операцията, се оказаха друг значим фактор с оглед адекватното им
лечение. Участието ни в няколко международни форума и курсове относно мини-стомашния
бай-пас ни убедиха, че тази техника може да се прилага успешно и в България с минимални за
пациента рискове. Най-подходящи се оказаха за нея пациенти с тегло над 180 кг, наличие на
Захарен диабет тип 2 и възраст от 40 до 55 години /2/. Дължината на бримката, която се
анастомозира със стомашния ръкав, варираше от 180 до 200 см в зависимост от анатомичните
особености и Индекса на телесна маса на пациента, тежестта на диабета съгласно DIAREM
скалата и мастната инфилтрация на черния дроб. Техниката бе приложена по лапароскопски
способ, като тънкото черво бе фиксирано към стомаха на 5-6 см над анастомозата с оглед
избягване на рефлукса. Освен това самата анастомоза бе с размер 3 см и стомашният ръкав бе
минимум 18 см. По време на операцията се правеше приблизителна оценка на дължината на
тънкото черво, без да се измерва точно разстоянието от анастомозата до илео-цекалния ъгъл.
Ревизионна хирургия прилагахме на пациенти, които по една или друга причина бяха
възвърнали над 25% от редуцираното тегло след първата операция за отслабване или бяха с
релапс на ГЕРБ. Операцията бе лапароскопски антеколичен стомашен байпас. Индикациите за
нея се поставяха след обсъждане на тези пациенти в мулти-дисциплинарна бариатрична
комисия във Великобритания, поне 2 дискусии със самите пациенти и поне едногодишен опит
за лечение с диетолог и психолог. Основно тези операции бяха прилагани при пациенти след
предходна ръкавична резекция на стомаха или вертикална гастропластика по техника на
Шампион. Само един пациент имаше предходен стомашен бай-пас, но гастроскопията
предоперативно показа, че на практика малкото стомахче преминаваше директно в дилатиран
йеюунум и не се визуализираше анастомоза между тях.
Резултати:
Индекст на телесно тегло при пациентите варираше от 35 до 70.2. Отчетохме оперирани 4ма
пациенти / мъже на възраст от 40 до 50 години/ с тегло от 240 до 250 кг. На 3ма от тах бе
извършен стомашен бай-пас и на един ръкавична резекция на стомаха. Други 2ма пациенти
бяха с тегло от 265 кг /мъже на 44 и 41 години/, при които първоначално бе поставен
стомашен балон / средна редукциа с 28 кг за 6 месеца/ и след изваждане на балона бе
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извършен лапароскопски стомашен бай-пас. Разпределението на пациентите по вид операции,
редукцията на тегло, болничен престой и усложнения са поместени в Таблица 2.
Изнесените от нас резултати са съпоставими с данните, публикувани от съседни страни като
Гърция, Сърбия и Турция/10/. Смъртност от 0.56% / която към средата на 2018 година би
трябвало да е по-ниска, защото общият брой на оперирани пациенти ще надхвърли 400/
отговаря на критериите на IFSO за добра клинична практика. Всички пациенти проследихме
от 2 до 8 години след операцията. След 2009 година нямаме починал или реопериран болен по
повод хирургично усложнение, както и всички пациенти са оперирани само лапароскопски
след средата на 2008 година.
Интерес представлява хирургичното лечение на пациенти с Индекс на телесна маса над 35.0 и
Захарен диабет тип 2, което приложихме при 78 болни в периода 2011 – 2016 година. В
периода 2008 – 2011 година оперирахме други 28 пациенти, които имаха болестно
затлъстяване и ЗД тип 2, но болестното затлъстяване доминираше като индикация за
операция. С натрупването на достатъчен опит, индикациите за този вид хирургия бяха
разширени. В колаборация с ендокринолози успешно приложихме лапароскопския стомашен
бай-пас при пациенти с Индекс на телесно тегло между 32 и 35 от края на 2016 година досега.
За определяне на прогнозата от хирургичното лечение въведохме DIAREM скалата за пред и
след оперативна оценка на пациентите – Таблица 3. Получените резултати показаха, че
хирургичното лечение превъзхожда като резултат т.е. ремисия, себестойност и ефективност медикаментознот лечение на Захарен Диабет тип 2.
Възвръщане на част от теглото – от 10 до 34% бе отчетено при 38 пациенти, ревизионна
хирургия бе приложена при 11 пациенти. Средни разходи за лечение на един пациент бяха по
наши изчисления около 7800 лева, но тук не се включва заплащането на екипа за този вид
хиругия. След 2017 година чрез оптимизиране на клиничната дейност постигнахме среден
следоперативен престой от 3.5 дни.
Обсъждане:
Методиката за подбор и подготвка на пациенти за Метаболитна хирургия е стандартизирана в
Европа. В нашата дейност стриктно сме следвали препоръките на IFSO за селекция и
подготвка за операция на пациенти с болестно затлъстяване /5/. Не поставяме Лап-Банд
системи от 2010 година поради опасност от усложнения при над 20% от пациентите до 3
години след операцията. Смятаме за необосновано прилагането на ръкавична резекция като
операция за отслабване при пациенти с доказан и неизследван достатъчно предоперативно
рефлукс. Също така усложненията след тази операция като инсуфициенции / емпирично на
всеки 40 такива операции една има опасност от инсуфициенция/ и фистули са по-сериозни
отколкото при стомашния бай-пас. Може би новата техника SADI-S в скоро време ще доведе
и до ревизия на този вид операция. Мини-стомашният бай-пас е нова по рода си техника, но
първоначалните ни резултати показаха по-значителна редукция на килограми при пациенти с
Индекс на тегло над 55.0 и много добри резултати при лечение на Захарен Диабет тип 2.
Според нас кардинални за решаване
Бариатричната/Метаболитна хирургия:

в

България

са

3

проблема,

свързани

с

1. Приемане на консенсус и програма за обучение по Метаболитна/Бариатрична
хирургия и произтичащите от това квалификации. Задължително условие е хирургът,
извършващ подобни операции, да има много добър опит в терапевтичната горна
ендоскопия – диалтации, стентове и дори ендоскопска пликация на стомаха.
2. Да се адаптира изискването на Европейската секция на IFSO към условията в България
за минимум 40 операции годишно на хирург и поне 50 операции годишно за
хирургичен център. Да се постигне консенсус с ендокринолозите в България относно
индикациите за хирургично лечение на Захарен диабет тип 2.
3. България е единствената страна в Европейския съюз, където Бариатричната хиругия
не се субсидира/финансира от държавата. Дори в Полша и Латвия това вече се прави.
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Клиничните пътеки като методика, отдавна отхвърлена и неприлагана в съвременната
клинична медицина извън България, обаче може да доведе до опорочаване на
системата за подбор и подготовка на пациентите за операция, както и на резултатите
от този вид хирургия. Необходимо е радикално решение: прием на 100% на IFSO
алгоритъма за селекция, подготовка и проследяване на тези пациенти и поне 95%
заплащане на реалните разходи за този вид дейности.
Заключение:
Метаболитната хирургия, изместила бариатричната през последните 5 години при пациенти с
болестно затлъстяване, има труден и дълъг път за извървяване в България. Надяваме се
консенсусът за нейното приложение у нас да бъде написан по-скоро и да не обслужва частни
интереси, а да бъде изцяло в полза на пациентите, имащи нужда от операция за лечение на
болестно затлъстяване и/или метаболитните им болести.
Видове операции и Индекс на телесна Усложнения и
маса и болничен реоперации
брой
престой

Вертикална
гастропластика по
Шампион – 62 болни

От 35.0 до 42.0

2ма болни

4,2 дни среден
престой

2 реоперации

Леталитет до 30
дни след
операцията

0%

Успешна редукция
на килограми

От 20 до 34 кг
при 90%, върнати
кг – 18 болни

0 конверсии

Стомашен бай-пас по
Ру – 204 болни

Лапароскопски
стомашен пръстен –
34 болни

От 42 до 55.0
4.0 дни среден
престой,
3
конверсии
От 35 до 41.0
3.5 дни среден

2ма болни
2 реоперации

4ма болни
2
реоперации

1 пациент,
починал от ОБН

0%

От 38 до 60 кг при
82%, върнати кг –
3ма болни

От 15 до 40 кг при
70%, върнати кг –
при 9 болни

престой
1 конверсия
Ръкавична резекция
на стомаха – 56 болни

Мини-стомашн байпас – 11 болни

От 50.0 до 60.0

2ма болни

4.0 дни среден
престой
1
конверсия

1 реоперация

От 50.0 до 66.0 3.8
дни среден

0 болни

1 пациент,
От 40 до 62 кг при
изписан, починал 74%, върнати кг –
от инфаркт 7 дние
при 8 болни
след изписването
0%

От 50 до 91 кг при
90%, върнати кг -
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престой

няма

0 конверсии

Таблица №2: Видове операции, усложнения, болничен престой, леталитет и редукция
килограми

на

Таблица 1: Данни относно пол, възраст, Индекс на телесна маса и придружаващи заболявания преди и
след операцията.

Възраст

Брой по пол и Индекс
на телесна маса /
ИТМ/

Придружаващи
заболявания / ПЗ/
преди операцията

Индекс на телесна
маса и
придружаващи
заболявания след
операцията

От 18 до 35 години

24 болни,
16 жени и 8 мъже
ИТМ от 40 до 50.0

От 35 до 45 години

105 болни,
69 жени и 36 мъже
ИТМ от 41 до 66.0

74 със ЗД тип 2, АХ,
сънна апнея, ГЕРБ,
депресия

От 24.0 до 33.0,
само 4ма със ЗД тип 2
на диета

От 45 до 55 години

197 болни,
81 жени и 116 мъже
ИТМ от 35 до 70.2

120 с поне 2 ПЗ като
ЗД тип2, ГЕРБ, АХ

От 26.0 до 35.0,
само 47 болни с по
едно ПЗ

От 55 до 60 години

39 болни,
14 жени и 25 мъже
ИТМ от 50 до 66.0

35 болни с 2 до 3
ПЗ като ЗД тип 2, АХ,
сънна апнея, ГЕРБ,
артрозна болест и
депресия

От 28.0 до 35.0,
само 14 болни с по
едно ПЗ и добър
медикаментозен
контрол

Над 60 години

Общо:

2 жени
с ИТМ от 48.0 и 51.0

367 болни

2ма с АХ

От 24.0 до 28.0 при
всички, без ПЗ

2 ма със ЗД тип 2 и ИТМ 32.0 и 34.0,
H1Ac > 7.0, AХ, сънна ЗД тип 2 – на
апнея и артрозна
Метформин,
H1Ac < 6.6, без АХ,
болест
повишена мобилност

233 болни с поне
едно ПЗ

67 болни само с ПЗ
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Таблица 3: DIAREM скала за прогноза на изхода от хиругичното лечение на захарен Диабет тип 2.
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6.2 ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ НА АВАНСИРАЛИЯ
СТОМАШЕН РАК(Т3-4А,N1-3B,M0) В СЪЧЕТАНИЕ С
ПРИЛОЖЕНА ПОД НАЛЯГАНЕ АЕРОЗОЛНА ХИМИOТЕРАПИЯ
ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ПЕРИТОНЕАЛНАТА
КАРЦИНОМАТОЗА(ПК).

Белев Н.1,2, Русев П.1, Кръстев П1, Пенков Р.1 , Атанасов Б.1,3, Цветков Д. , Попов Щ.1,
Петлешков И.1, 1, Джаров Г.1
Хирургично Отделение, УМБАЛ-Еврохоспитал, Пловдив1
Медицински Симулационен и Тренировъчен Център, МУ-Пловдив2
Катедра по Пропедевтика на хирургическите болести, Медицински факултет, МУ- Пловдив3
Ключови думи:Стомашен рак, PIPAC, Лапароскопска гастректомия.
Цел. Нашата цел е установяване на ефективността от съчетанието радикална лапароскопска
стомашна хирургия(гастреkтомия или субтотална гaстректомия с Д2 регионална лимфна
дисекция) с PIPAC(Pressurized intraperitoneal aerosol chemotherapy), при авансирал рак на
стомаха за превнция и/или лечение на ПК. Въведение. Стомaшния рак е втора причина за
смъртност сред всички злокачествени новообразувания. Само 50% от пациентите са
подходящи за радикално хирургично лечение с куративен ефект. Отворената гастректомия с
се асоциира с значим постопаративен стрес, висок морбидитет(9,1%-46%) и по-дълаг
болничен престо. Перитонеалното разпространението при рак на стомаха се среща в 40-50%
от пациентите. ПК е по-честа при дифузен, нискодиференциран аденокарцином или линитис
пластика (60-70%). Интестиналният тип диференцирани аденокарциноми са с тенденция да
метастазира по-често хематогенно и да се разпространяват по перитонеалната повърхност в
20-30%
от
случаите.
При
установена
ПК
всички
пациенти умират. Гастректомия с перитонектомия и Хипертермична интраперитонеална
химиотерапия(ХИХТ) в серии на Sugarbaker и Yonemura показват, добра възможност за
лечение на тази група пациенти. PIPAC е система подобряваща локорегионалното доставяне
на медикамента по смисъла на физичните закони. Разпрашаването до 10-15 микрона на
стандартни химитерапевтици в концентрация 10% от системната доза и създаване на налягане
до 15mmHg за 30 минути е в основата на тази терапия. Превенцията и терапията на ПК е
основната идикация за PIPAC с обещаващи първоначални резултати. Материал и Методи.
Пациенти с хистологично доказан, хирургично резектабилен, авансирал стомашен рак(Т34а,N1-3b,M0, M1,P1, позитивна цитология), висок риск от карциноматоза са подходящи за
включване в това проучване. В проспективен аспект 12 пациенти претърпяха лапароскопска
гастректомия(7 тотална, 5 субтотална) с Д2 лимфаденектомия и интракорпорална анастомоза
по повод на стомашен рак, като след приключване на реконструктивната част на операцията
приложихме PIPAC за 30 минути. Последваха още трикратно повторение на процедурата през
30 дни. Aнализирахме в ретроспективен аспект 14 лапароскопски гастректомиии за минал
период по повод на авансирал рак( ниско диференциран, предимно дифузен тип) при активно
търсене на ПК за период от 1 година. Резултати. Две постоперативни усложнения (16.6%) са
установени след лапароскопските операции съчетани с аерозолна терапия(вътрешна
панкреасна фистула, инсуфициенция на езофагойеюно анастомозата) и три
усложнения(21,4%) в ретроспективната група(вътрешна панкреасна фистула, инсуфициенция
на дуоденален чукан, инсуфициенция на езофагойеюно анастомозата, всички Clavien–DindoII). При 8(57%) от ретроспективните болни се установи ПК при активно дирене в края на
първата година. Трима от пациентите в групата с аерозална терапия са достигнали до първата
година без данни за ПК, останалите предстоят да бъдат анализирани. Заключение. Още в
този ранен стадий на развитие изглежда основателно да се твърди, че PIPAC има по-добри
фармакологични свойства в сравнение с ХИПХ и системната химиотерапия за лечение на
перитонеална карциноматоза, тъй като in vitro, животински модел, ех vivo и клинични данни
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подкрепят това твърдение. Следващи рандомизирани клинични проучвания и голями серии са
необходими за пълната и точна валидизация на методиката.
Laparoscopic surgery in advanced gastric cancer (pT2-4a, N1-3b, M0) combined with high
pressure aerosol chemotherapy for peritoneal carcinomatosis(PC) prophylaxis and treatment
Belev N.1,2, Rusev P1., Krastev P1., Penkov R1.,., Atanasov B.1, Cvetkov D.1, Popov S.1, Petleshkov
I1, Dgarov G1.
Surgical Department, University Hoospital-Eurohospital, Plovdiv1
Medical Simulation and Training Center, Medical University Plovdiv2
Department of Propedevtic of Surgical Desease, Faculty of Medicine, Medical University-Plovdiv3
Keywords: Gastric cancer, PIPAC, Laparoscopic gastrectomy

Aim. Our aim is to established the effectiveness of combined radical laparoscopic gastric surgery
with PIPAC in advanced gastric cancer for the prevention and treatment of PC. Object. Gastric
cancer is the second most common cause for cancer dead. Open gastrectomy is associated with, high
morbidity (9.1%-46%) and longer hospital stay. Laparoscopic gastrectomy show better postoperative
results in comparison to open surgery while having the same oncologic results. Peritoneal spread in
gastric cancer is generally observed in 40 to 50% of the patients. When PC is diagnosed all patients
die. Gastrectomy with peritonectomy and Hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) in
series by Sugarbaker and Yonemura show a possibility for the treatment of this group. Pressurized
intraperitoneal aeorosol chemotherapy (PIPAC) is based on breaking up chemotherapy agents into
particles of 10-15 microns and delivering them in a concentration of 10% of the systemic dose under
pressure of 15mmHg for 30 minutes. Prevention and therapy of PC is the main indication for PIPAC
which have promising initial reults. Material and methods. Patients with resectable gastric cancer
(T3-4a, N1-3b, M0, M1, P1, positive cytology), high risk of PC are candidates for this study. In
prospective 12 patients had laparoscopic gastrectomy (7 total and 5 subtotal) with D2 lymph node
dissection . After finishing the reconstructive stage we applied PIPAC for 30 minutes. This
procedure was repeated after 30 days for a total of 3 times. We analyzed retrospectively 14
laparoscopic gastrectomies due to gastric cancer for a past period of 1 year (poorly differentiated,
diffuse type) actively searching for PC. Results. Two postoperative complications (16.6%) were
established in the laparoscopic surgery group with PIPAC (internal pancreatic fistula, oesophagojejuno anastomotic leak) and 3 complications (21,4%) in the retrospective group (internal pancreatic
fistula, duodenal stump leak, oesophago-jejuno anastomotic leak, all Clavien-Dindo-II). In 8(57%) of
the retrospective patients PC, was established at the end of the first year after surgery. Three of the
patients in the aerosol group have reached the end of the first year with no data supporting PC, the
others remain to be analyzed. Conclusion. Even this early in its studies it is posible to say that
PIPAC has better pharmacological capabilities compared to HIPEC and systemic chemotherapy for
the treatment of PC as in vitro and animal studies and clinical data support this statement. RCT are
needed for complete and exact validation of this method.
Въведение. Стомaшния рак е втора причина за смъртност сред всички злокачествени
новообразувания. Най-високата му честота е регистрирана при мъжете в североизточна Азия,
70 случаи на 100000 годишно. Южна Америка и Европа показват междинна заболяемост от
20-35 на 100000 годишно. Докато Северна Америка, Африка, Южна Азия и Австралия се
характеризират с ниска заболеваемост(4-10/100000). 5 годишната преживяемост е повече от
60% в Япония и Корея, където повече от полувината пациенти се диагностицират в ранен
стадий. В контраст стомашния рак се диагностицира в напреднал стадий при повечето
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пациенти от западния свят, като приблизително 50% от тях имат метастази при диагнозата. И
само една втора са подходящи за радикално оперативно лечение с куративен ефект. В страни
с висока честота на стомашния рак, като Япония, скрининговите програми са доказали своята
полза и ефективност водещи до диагностициране на ранен стомашен рак, който е с много
добра прогноза. В страни без скринингова програма стомашния рак често се диагностицира в
напреднали стадии и обща преживяемост до 20-25%.
Отворената гастректомия с лимфаденектомия е предпочитан и общоприет метод. Тази
процедура се асоциира с значим постопаративен стрес, висок морбидитет(9,1%-46%) и подълаг болничен престой. Няколко мета-анализа представят по-добри постоперативни
резултати след лапароскопска гастректомия в сравнение с отворена такава, при едни и същи
онкологични резултати. С нарастване на хирургичния опит и усъвършенстване на
хиругичната техника някой автори прилагат все по-често лапароскопска гастректомия при
авансирал стомашен рак. Съществуват краткосрочни резултати с морбидитет 11.3%-15.9% и
смъртност от 0,8%-2,2%, данни които са напълно съпоставими с отворената операция.
Скорошен мета-анализ с 1271 пациенти показва, по-голяма продължителност на ЛАДГ, но за
сметка на по-малка кръвозагуба, по-малко използване на аналгетици в постоперативния
период и по-кратък болничен престой в сравнение ОДГ. Няма сигнификантна разлика между
двете групи болни по отношение на постоперативната смъртност, общия морбидитет и три
годишната преживяемост. Авторите заключават, че онкологичните резултати след ЛАДГ са
сравними с резултатите при отворената операция.(6,7,8,9)
Локо-регионалното разпространение на рак на стомаха е основна причина за неуспех, след
потенциално радикална операция. Локален рецидив, ретроперитонеални метастази в
лимфните възли, перитонеално разпространение и метастази в черния дроб настъпват при
около 90% от пациенти с рецидивираща болест. Като цяло, перитонеалното
разпространението при рак на стомаха се среща в 40-50% от пациентите. ПК е по-честа при
дифузен, нискодиференциран
аденокарцином или линитис пластика (60-70%).
Интестиналният тип диференцирани аденокарциноми са с тенденция да метастазира почесто хематогенно и да се разпространяват по перитонеалната повърхност в 20-30% от
случаите. Няма установен стандарт за лечение на рак на стомаха с перитонеално засягане.
При
установена
ПК
всички
пациенти умират. Гастректомия с перитонектомия и Хипертермична интраперитонеална
химиотерапия(ХИХТ) в серии на Sugarbaker и Yonemura показват, добра възможност за
лечение на тази група пациенти. За да бъдат най-ефективни, противораковите лекарства
трябва да проникват ефективно в тъканите, достигайки всички ракови клетки, които
съставляват целевата популация, в концентрация, достатъчна да окаже терапевтичен ефект.
Повечето изследвания за устойчивостта на раковите заболявания към химиотерапията са
съсредоточени върху молекулните механизми на резистентност, докато ролята на
ограниченото разпределение на лекарствата в рамките на туморните клетки
е
пренебрегната(1). Използването на интраперитонеално доставяне на антиракови медикаменти
при лечението на перитонеална карциноматоза се основава на теоретичния потенциал за
подобрено излагане на тумора на антинеопластични агенти, което води до подобрена
цитотоксичност(20). Има обаче практически и теоретични опасения относно
интраперитонеалната химиотерапия: [3]
1. Адекватност на лекарственото разпределение по цялата перитонеална кухина
2. Ограничено директно проникване на лекарства в туморни или нормални тъкани
3. Намаляване на доставянето на лекарството към тумора чрез капилярен поток (чрез
системната циркулация) след регионално доставяне.
4. Специфични токсични ефекти свързани със локалната доставка, например коремна болка,
перфорация на черва, инфекция.
Оптималната форма на доставяне на лекарството за интраперитонеална химиотерапия остава
да бъде определена. Въпросът сега е как трябва да се разпредели интраперитонеалната
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химиотерапия, за да бъде най-ефективна и най-малко токсична. Нов начин на
интраперитонеална химиотерапия е приложението на цитотоксични препарати под формата
на аерозол под налягане в коремната кухина. Интраперитонеална аерозолна химиотерапия под
налягане (PIPAC) е разработена въз основа на спецификационния лист, определен в Таблица
1. PIPAC разчита на логически физични принципи: локално приложение в телесната кухина за
подобряване на терапевтичното съотношение, газообразна форма за постигане на хомогенно
разпределение на лекарствата, прилагане на налягане за повишаване на усвояването на
приложеният медикамент в туморни възли и минимален инвазивен подход за свеждане до
минимум оперативната травма. PIPAC позволява повтарящи се терапевтични цикли и
обективна оценка на туморната повлияване.
Таблица 1. Характеристики на идеалната схема за интраперитонеала дистрибуция на
антиракови медикаменти.

1. Минимално инвазивна процедура.
2. Възможност за повтаряемост на процедурата.
3. Хомогенно лекарствено разпределение в коремната кухина.
4. Ефективна дълбока пенетрация в дълбочина на туморните възли.
5. Нисък капацитет на системно освояване(ниска системна токсичност).
6. Ниска лекарствена доза и ниска локална токсичност.
7. Без необходимост от предходна циторедуктивна хирургия.
8. Обективна и ранна оценка на туморния отговор.
9. Краткосрочно или симултантно приложение на системна химиотерапич.
10. Приложение на щирок кръг от активни субстанции(лекарства, антитела, гени,
вакцини и др.)
11. Ефективност при наличието на дифузна тънкочревна инвазия.
PIPAC е система подобряваща локорегионалното доставяне на медикамента по смисъла на
физичните закони, газообразна форма за постигане на хомогенно разпределение на
лекарството, прилагане на налягане за подобряване на усвояването на медикамента в
карциноматозните зони и минимален инвазивен подход за минимизиране на оперативната
травма. PIPAC позволява повтарящи се терапевтични цикли и обективна оценка на туморната
реакция.
Разпрашаването до 10-15 микрона на стандартни химитерапевтици в концентрация 10% от
системната доза и създаване на налягане до 15mmHg за 30 минути при 37 градуса е в основата
на тази терапия. Превенцията и терапията на ПК е основната идикация за PIPAC с обещаващи
първоначални резултати. Тенически се извършва чрез класическа лапароскопия използвайки
двутроакарна или еднотроакарна техника и ламинарен поток под налягане и провеждане на
медикамента през дюза под нялчгане така, че да се постигне разпращаването му до размер 1015 микрона и експозиция при карбоперитонеум 15 mmHg. След провеждането на PIPAC
аерозолната смес се се отвежда чрез затворена аспирационна система. Фото 1.
Фото-1. Система за интраперитонеална аерозолна химиотерапия.
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Цел. Нашата цел е установяване на ефективността от съчетанието радикална лапароскопска
стомашна хирургия(гастреkтомия или субтотална гaстректомия с Д2 регионална лимфна
дисекция) с PIPAC(Pressurized intraperitoneal aerosol chemotherapy), при авансирал рак на
стомаха за превнция и/или лечение на ПК.
Материал и Методи. Пациенти с хистологично доказан, хирургично резектабилен, авансирал
стомашен рак(Т3-4а,N1-3b,M0, M1,P1, позитивна цитология), висок риск от карциноматоза и
перформанс статус 0,1,2 според (European Oncology Study Group) са подходящи за включване
в това проучване. В проспективен аспект 12
пациенти претърпяха лапароскопска
гастректомия(7 тотална, 5 субтотална) с Д2 лимфаденектомия и интракорпорална анастомоза
по повод на стомашен рак, като след приключване на реконструктивната част на операцията
приложихме PIPAC за 30 минути. Последваха още трикратно повторение на процедурата през
30 дни. Aнализирахме в ретроспективен аспект 14 лапароскопски гастректомиии за минал
период по повод на авансирал рак( ниско диференциран, предимно дифузен тип) при активно
търсене на ПК за период от 1 година.
Обсъждане. Първото приложение PIPAC в човешкия организъм е проведено на 5 ноември
2011 година при трима пациенти в крайна фаза ракова заболяване. Междувременно са
извършени 658 последователни процедури при 286 пациенти. По етични причини е започнато
приложението на методиката за лечение на пациенти с много ограничена продължителност
на очаквания за живот. Първите пациенти включени в проучвания са болни с платина
резистентен тип перитонеална карциноматоза от рак на яйчника и рак на стомаха.(4)-Таблица1.
Автор

Година

Диагноза

Брой

Медика

Услож

Резулт-
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Solass et
al.

Nadiradze
et al.

Пациенти

менти

нения

тати

2014

Стомаш.
рак с ПК

3

ЦисДокс

1

Фармак.пенетрация,
хистологична
регресия,
преживяемост

2013

Стомаш.
рак с ПК

24

ЦисДокс

37%

Радиологична и
хистологична
регресия, локална и
системна
токсичност,
преживяемост

mort2p.

Ретроспективното проучване на Nadiradze et al. представя обнадеждаващи резултати.
Шестдесет PIPAC процедури са прилагани при 24 последователни пациенти с ПК от
стомащен рак. 67% от пациентите са имали предишна операция и 79% от болните са провели
предишна базирана на платина системна химиотерапия. Средният индекс на перитонеална
карциноматоза (PCI) от 16 ± 10 и 18/24 пациенти е имал GC. Цисплатин 7.5 mg / m2 и
доксорубицин 1.5 mg / m2 са давани за 30 минути при 37 ° С и 12 mmHg на интервали от 6
седмици. Крайните критерии са преживяемост, нежелани реакции и хистологичен туморен
отговор.
Средното проследяване е 248 дни (диапазон 105-748), а средната преживяемост е 15,4 месеца.
Седемнадесет пациенти са повтаряли PIPAC и обективен туморен отговор е наблюдаван при
12 (12/24 = 50%): няма жизнени туморни клетки = 6, основен патологичен отговор = 6, малък
отговор = 3. Следоперативни нежелани реакции са регистрирани при 9 пациенти (9/24,
37,5%). При 3/17 пациенти, по-късно PIPAC не имало опция да бъде извършен поради липса
на достъп. Двама пациенти (ECOG 3 и 4) са починали в болницата поради прогресиране на
заболяването. Авторите заключават, че PIPAC проведен с ниски дози Цисплатина и
Доксорубицин и сигурен метод, който води до туморна регресия
при селектирани пациенти с ПК от рак на стомаха резистираща на лечение със системно
прилагана платина.(5)
Следвайки фактите от епидемиологичните данни за ненавременна диагностика на рака на
стомаха в западните страни(50%-60% в напреднал стадии и наличие на метастази при
диагностицирането) и лошите резултати от лечението му(20%-25% 5 годишна преживяемост),
както и честото изолирано засягане на перитонеалната повърхност и формолирането на ПК
като една от основните причини за смъртност при това заболяване, се дава основание за
разработване на настоящият материал и прилагане на високорисков подход за превенция на
ПК използвайки лапароскопска стомащна хирургия съчетана с PIPAC.
Резултати. Средната продължителност на лапаросопската процедурa без аерозолна терапия е
210 минути, докато 230 минути е продължителността на интервенцията при групата с
аерозолна терапия. Средния болничен престой е 5,4 дни при лапаросkопсkата група без
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PIPAC, a 6 дни е болничния престой при съчетанието на лапароскопия с PIPAC. Две
постоперативни усложнения (16.6%) са установени след лапароскопските операции съчетани
с аерозолна терапия(вътрешна панкреасна фистула, инсуфициенция на езофагойеюно
анастомозата) и три усложнения(21,4%) в ретроспективната група(вътрешна панкреасна
фистула, инсуфициенция на дуоденален чукан, инсуфициенция на езофагойеюно
анастомозата, всички Clavien–Dindo-II). При 8(57%) от ретроспективните болни се установи
ПК при активно дирене в края на първата година. Трима от пациентите в групата с аерозална
терапия са достигнали до първата година без данни за ПК, останалите предстоят да бъдат
анализирани.
Заключение. Въвеждането на лапароскопията в хирургичната практика за лечението на
стомашния рак води до подобрено качество на постоперативните грижи, скъсяване на
болничния престой и по-бързо възстановяване на нормална активност. Всички тези
предимства се дължат на минималната тъканна травма и по-слабо изразения SIRS при иначе
имуно компрометираните раково болни. Още в този ранен стадий на развитие изглежда
основателно да се твърди, че PIPAC има по-добри фармакологични свойства в сравнение с
ХИПХ и системната химиотерапия за лечение на перитонеална карциноматоза, тъй като in
vitro, животински модел, ех vivo и клинични данни подкрепят това твърдение. Превантивното
проложение на PIPAC след лапроскопска стомашна резекция по повод на авансирал стомашен
рак с висок риск отнразвитието на ПК има своето място и ползи в комплексното лечение на
това заболяване. Следващи рандомизирани клинични проучвания и голями серии са
необходими за пълната и точна валидизация на методиката.
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6.3 ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ ПРИ РЕЦИДИВНА
ХИАТАЛНА ХЕРНИЯ

А. Златаров, Щ. Щерев, Н. Колев, В. Игнатов, А. Тонев, Т. Кирилова, Д. Петров, Г. Иванов, Д.
Димов, Б. Андонов, Т. Калинов, К. Иванов
Първа клиника по хирургия – УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна
Катедра Обща и оперативна хирургия – МУ-Варна
ВЪВЕДЕНИЕ: Хиаталната херния е едно от най-често срещаните доброкачествени
заболявания на храносмилателния тракт. Въпреки наличието на различни оперативни методи
се наблюдават рецидиви. Натрупването на опит в миниинвазивната хирургия създава
предпоставка и за лапароскопска рефундопликация.
ЦЕЛ: Целта нашето проучване е да анализира оперативните резултати при пациенти с
рецидивна хиатална херния.
РЕЗУЛТАТИ: За периода 2012-2017 г. в Първа клиника по хирургия на УМБАЛ „Св. Марина‖
– Варна, са оперирани 21 пациента по повод рецидивна хиатална херния. При 5 болни е
извършена предходна конвенционална операция, при 16 – лапароскопска. С пръв рецидив са
оперирани 19 пациента, а двама – с двукратен рецидив. Най-често срещаният вариант на
рецидива е хернииране на интактен фундопликат при 7 болни; свличане на фундопликата под
кардията при 2, а при други 9 свличане на фундопликата с дилатация на стомаха; дисрупция
на фундопликата при 3 пациенти. Извършени бяха 21 лапароскопски реоперации, като при
един пациент се наложи конверсия. При всички пациенти се извърши медиастинална
дисекция на хранопровода, а при 6 и гастропластика по Колис. При всички болни бе
извършена крурорафия. При 15 болни се извърши рефундопликация по Нисен, а при 6 –
хемифундопликация. При двама пациенти интраоперативно настъпи пневмоторакс, а при
един пациент – перфорация на хранопровода, която наложи поставяне на покрит метален
саморазширяващ се стент.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Хирургията при хиатална херния, независимо от оперативния достъп, винаги
е била съпътствана от рецидиви. Стриктното изпълняване на принципите в лечението и
постигането на адекватна интраабдоминална дължина на хранопровода водят до намаляване
на техния брой.
LAPAROSCOPIC SURGERY IN RECURRENT HIATAL HERNIA
A. Zlatarov, S. Shterev, N. Kolev, V. Ignatov, A. Tonev, T. Kirilova, D. Petrov, G. Ivanov, D.
Dimov, B. Andonov, T. Kalinov, K. Ivanov
First Clinic of Surgery - University Hospital "St. Marina "- Varna
Department of General and Operative Surgery - Medical University – Varna
INTRODUCTION: Hiatal hernia is one of the most common benign diseases of the gastrointestinal
tract. Despite the existence of different operational methods, recurrences are observed. The
accumulation of experience in mini-invasive surgery creates a prerequisite for laparoscopic
refundoplication.
AIM: The aim of our study is to analyze surgical results in patients with recurrent hiatal hernia.
RESULTS: For the period 2012-2017 in First Clinic of Surgery of University Hospital "St. Marina "Varna, 21 patients have been operated for recurrent hiatal hernia. In 5 patients a previous
conventional surgery was performed, at 16 - laparoscopic. With the first reccurent, 19 patients were
operated, and two - with a second reccurent. The most common variant of recurrence is herniation of
intact fundoplicate in 7 patients; sliding of the fundus under the cardia at 2, and in other 9 sloping the
fundus with dilatation of the stomach; disruption of the fundoplication in 3 patients. There have been
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21 laparoscopic reoperations, and one patient required conversion. In all patients, mediastinal
dissection of the esophagus was performed, also cruroraphy, and in 6 patients Collis gastroplasty was
performed. In 15 patients was performed Nissen refundoplication, and at 6 - hemifundoplication.
Two patients underwent intraoperative pneumothorax, and in one patient a perforation of the
esophagus, which required the placement of a coated metal self-expanding stent (SEMS).
CONCLUSION: Surgery of hiatal hernia, regardless of surgical access, has always been
accompanied by relapses. Strict implementation of treatment principles and achieving an adequate
intra-abdominal esophageal length lead to a reduction in their number.
ВЪВЕДЕНИЕ: Хиаталната херния е едно от най-често срещаните доброкачествени
заболявания на храносмилателния тракт. Лапароскопската фундопликация е приета като
златен стандарт в лечението на това заболяване.(1) Принципите за успешна операция са
дефинирани в няколко проучвания и включват адекватна дължина на хранопровода и
пластика на езофагеалния хиатус. Въвеждането на методи като гастропластика и пластика с
платно на хиатуса подобрява резултатите, но въпреки това се наблюдават рецидиви, които в
някои серии достигат до 20%.
Проблемен въпрос е корекцията на хиаталния отвор и избора между първична крурорафия и
приложени на простетичен материал – синтетични и биологични платна. (2–6) Рецидивното
хернииране се дължи на два процеса – аксиалната тракция, предизвикана от проксималната
миграция на КЕВ поради скъсяване на хранопровода от една страна и радиалната тракция,
която се упражнява върху хиатуса при голям размер на хернията.(7)
Рецидивното хернииране се дължи на два процеса – аксиалната тракция, предизвикана от
проксималната миграция на КЕВ поради скъсяване на хранопровода от една страна и
радиалната тракция, която се упражнява върху хиатуса при голям размер на хернията.(7)
Целта на езофагеалното удължаване е да минимизира аксиалната тракция чрез създаване на
по-голяма интраабдоминална дължина на хранопровода. . Едва през последните години в
статиите за лапароскопска хирургия при хиатална херния се открива споменаване на
състоянието „скъсен хранопровод―
, което води до технически затруднения при извършване на
фундопликация без напрежение върху интраабдоминалния сегмент на хранопровода. (8) Все
повече автори наблюдават този феномен и се фокусират върху адекватната му корекция (9–
11)
ЦЕЛ: Целта нашето проучване е да анализира видовете рецидиви и оперативните резултати
при пациенти с рецидивна хиатална херния.
РЕЗУЛТАТИ: За периода 2012-2017 г. в Първа клиника по хирургия на УМБАЛ „Св. Марина‖
– Варна, са оперирани 21 пациента по повод рецидивна хиатална херния. Разпределението
според вида хиатална херния е два пациента с аксиална, 13 със смесен тип, два пациента с
параезофагеална и три с гигантска.
При всички болни в миналото е била извършена фундопликация по Нисен, като при 5 болни е
извършена предходна конвенционална операция, а при 16 – лапароскопска. При един пациент
е била извършена хиатопластика с полипропиленово платно. С пръв рецидив са оперирани 19
пациента, а двама – с двукратен рецидив. Повод са установяване на рецидива е най-често е
дисфагия (66,6%), ретростернална болка (47,6%), рефлукс (38,0%).
Най-често срещаният вариант на рецидива е хернииране на интактен фундопликат при 7
болни; свличане на фундопликата под кардията при 2, а при други 8 свличане на
фундопликата с дилатация на стомаха; дисрупция на фундопликата при 3 пациенти. При 8
болни се установи персистиращ сак от предходната хиатална херния. Извършени бяха 21
лапароскопски операции, като при един пациент се наложи конверсия. При всички пациенти
се извърши медиастинална дисекция на хранопровода до нивото на долна белодробна вена, а
при 6 и гастропластика по Колис. При всички болни бе извършена крурорафия. При 15 болни
се извърши рефундопликация по Нисен, а при 6 – хемифундопликация. Средното оперативно
време при лапароскопските операции бе средно 137±30 минути, а при отворените 121±25
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минути. Интраоперативната кръвозагуба бе при лапароскопската група 20±5 мл.
Морбидитетът бе за лапароскопската и отворената група съответно 4,2%.
Сигнификантни усложнения (по скалата на Dindo-Clavien III-IV) бяха наблюдавани
при трима пациенти. При двама пациенти интраоперативно се установи пневмоторакс, който
наложи поставяне на дренаж. При един пациент на 3-ти следоперативен ден се установи
перфорация на хранопровода в горния полюс на шева в областта на кардията след
гастропластика по Колис. Инсуфициенцията на шева бе покрита с метален саморазширяващ
се стент, видео-асистирана торакоскопия, лаваж и дренаж.
ДИСКУСИЯ: Лапароскопското лечение на хиатална херния е доказано като златен стандарт ,
но все още се търси усъвършенстване на методите и постигане на минимален брой рецидиви.
Проблемен въпрос е корекцията на хиаталния отвор и избора между първична крурорафия и
приложени на простетичен материал – синтетични и биологични платна (2–6). Редица
проучвания посочват краткосрочни предимствата на употребата на платно (12–14), но има и
такива които поставят под въпрос рутинното приложение на метода (15,16). Повечето
проучвания проследяват случаите за по-малко от 3 години. Усложнения се срещат както от
страна на типа платно – биологично и синтетично, така и поради различните геометрични
форми. Срещат се усложнения като дисфагия, ерозиране на хранопровода, миграция на
платното и сърдечна тампонада (17–19). Мета-анализ на Tam, публикуван 2016 г., заключава,
че доказателствата от наличната литература, подкрепящи меш-круропластиакта при
лапароскопско лечение на голяма хиатална херния, са с ниско качество и предубедени поради
липса на дефиниция на херниален рецидив и разлика във времето за обективно проследяване
в групите на меш-круропластиакта и крурорафията. Мета-анализът не успява да изведе
генерализирани заключения и препоръки, като приложението на платно остава по преценка на
оператора. (15).
Рецидивното хернииране се и на друг процес, а именно аксиалната тракция, предизвикана от
проксималната миграция на КЕВ поради скъсяване на хранопровода от една страна и
радиалната тракция, която се упражнява върху хиатуса при голям размер на хернията. (7)
Целта на езофагеалното удължаване е да минимизира аксиалната тракция чрез създаване на
по-голяма интраабдоминална дължина на хранопровода. Съществуват теоретична възможност
за усложнения след гастропластика по Collis, независимо от достъпа. Честотата на
инсуфициенция на шевната линия достига 2% при отворения достъп, като липсват съобщения
за инсуфициенция след лапароскопска гастропластика. Екстензивната мобилизация се
отразява на приложението на Collis-гастропластиакта, като в серия на Luketich честота на
гастропластиката намалява от 86% в ранните серии до 53% в по-късните (20).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Хирургията при хиатална херния, независимо от оперативния достъп, винаги
е била съпътствана от рецидиви. Стриктното изпълняване на принципите в лечението и
постигането на адекватна интраабдоминална дължина на хранопровода водят до намаляване
на техния брой.
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6.4 МЕНИДЖМЪНТ НА УСЛОЖНЕНИЯТА СЛЕД
ЛАПАРОСКОПСКА КОРЕКЦИЯ НА ДИАФРАГМАЛНИ ХЕРНИИ
И АНТИРЕФЛУКСНА ХИРУРГИЯ
Т. Атанасов, Д. Врачански, А. Цветанов, А. Червеняков
Клиника по хирургия, УМБАЛ “Софиямед”

Въведение:
Класическите техники за корекции на диафрагмалните дефекти и антирефлуксните техники
използват за достъп лапаротомия или торакотомия и се асоциират с 20 % морбидитет и 2 %
смъртност. Развитието на миниинвазивните достъпи доведе до осъществяването на
лапароскоска Нисен фундопликация през 1991г. Лапароскопията има множество предимства
пред торакотомията и лапаротомията, като най-важните са по-ниската честота на усложнения
и намалената смъртност.
От друга страна, лапароскопските техники имат специфични усложнения, които трябва
своевременно да се разпознават.
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Цел:
Ретроспективен анализ на пациентите с диафрагмални дефекти и гастроезофагеална
рефлуксна болест (ГЕРБ), оперирани с лапароскопия за периода 2014 г. –2018 г. Анализират
се изявата и поведението при усложненията, които наблюдавахме при оперираните болни.
Целта е усложненията да бъдат разпознавани възможно най-рано и менажирани ефективно
така, че да се минимизират последствията от тях и смъртността.
Пациенти и методи:
За четири години в Клиника по хирургия на УМБАЛ ―София
мед‖ са оперирани 271 пациенти
с диафрагмални дефекти и ГЕРБ. При двама болни с херния на Morgagni и при две
постравматични лезии е извършена лапароскопия със сутура на дефектите. Двама от
пациентите бяха със симптоми на висока непроходимост – намери се дефект в ляво от хиатуса
с акретирал и волвиран стомах. В тези случаи се наложи поставяне на платно за корекция на
дефекта. При всички останали е направена лапароскопска задна крурорафия и пълна или
частична фундопликация.
Резултати:
Според вида и локализацията на дефекта, разпределението е: 267 хиатални хернии, 2
посттравматични лезии на диафрагмата и 2 хернии на Morgagni. При пациентите с
хиаталните хернии, 72 (27 %) са класифицирани като първи тип, 79 (29,5 %) – втори, 112 (42
%) – трети и 4 (1,5 %) – четвърти тип. Средното оперативно време е 112 мин. (50 - 330 мин.),
като конверсия се налага при 5 пациенти.
Кървене от черния дроб при 2 (0,74 %) пациенти бе най-сериозното интраоперативно
усложнение - овладя се с биполярна коагулация в единия случай, а във втория се наложи
конверсия; кървене от слезката , овладяно консервативно – 1 (0,37 %) ; при 4 (1,49 %) се разви
подкожен емфизем, а при 2 (0,74 %) – тензионен пневмоторакс, налагащ поставяне на
торакален дренаж интраоперативно.
В ранния следоперативен период се изявиха 2 (0,74 %) сериозни усложнения, които наложиха
извършване на лапаротомия – перитонит от перфорация на стомаха и кървене от черния дроб.
В един случай наблюдавахме рехернииране, волвулус и заклещване на стомаха с развитие на
медиастинит – извършихме релапароскопия. При 3 пациенти (1,1 %) се разви тежка дисфагия
с повръщане, изискваща рехоспитализация и консервативна терапия. Раневи инфекции
наблюдавахме в 3 (1,1 %) случая.
От късните постоперативни усложнения най-честото бе рефлукс – 21 (7,74 %), рецидив 5 (1,84
%) и постоперативна херния – 1 (0,37 %).
Смъртността в нашата серия пациенти е 1,84 % - 5 пациенти. Средния болничен престой бе 4
дни (3 – 9). Приема на речности и раздвижването започнаха на първия следоперативен ден, а
захранването –на втория.
Заключение:
Лапароскопската хирургия при диафрагмални дефекти и ГЕРБ се асоциира със специфични
усложнения. Важно е тези усложнения да бъдат разпознавани възможно най-рано, тъй като
при част от пациентите те са животозастрашаващи. Своевременното установяване и
правилното менажиране на проблемите значително подобрява резултатите и намалява
смъртността.
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6.5 ЛАПАРОСКОПСКА КАРДИОМИОТОМИЯ ПО HELLER
ХЕМИФУНДОПЛИКАЦИЯ ПРИ АХАЛАЗИЯ
Т. Атанасов, Д. Врачански, А. Цветанов, С Сергеев, А. Червеняков
Клиника по хирургия, УМБАЛ “Софиямед”

Въведение:
Ахалазията е нарушение в мотилитета на хранопровода, което води до невъзможност за
релаксация на долния езофагеален сфинктер. Пациентите имат затруднения в преглъщането,
гръдна болка и загуба на тегло. Кардиомиотомията по Heller се смята за най-добрата
терапевтична опция, а добавянето на антирефлуксна процедура предотвратява появата на
рефлукс.
Цел:
Анализираме резултатите
от хирургичното лечение, като основната ни цел са
функционалните резултати, а вторични цели са оперативно време, усложнения и болничен
престой.
Материал и метод:
Проведено е ретроспективно проучване, включващо всички пациенти, оперираи по повод
ахалазия, при които е приложена Heller-Dor техника.
Резултати:
За периода 2014-2017 г. в Клиника по хирургия на УМБАЛ ―София
мед‖ са оперирани 23
пациенти (12 мъже и 11 жени) с ахалазия на кардията, като в два от случаите се касае за
рецидив на заболяването. При всички е извършена предна кардиомиотомия по Heller.
Извършените антирефлуксни процедури бяха 21 предни Dor и 2 задни Toupet фундопликации.
При един пациент имаше перфорация на мукозата, която се сутурира. В следоперативния
период наблюдавахме рефлукс в два случая.
Заключение:
Лапароскопската кардиомиотомия по Heller, съчетана с антирефлуксна процедура има
отлични резултати и ниска честота на усложнения, което я прави първи метод на избор за
лечение на ахалазия.

6.6 ПЪРВОНАЧАЛНА ОЦЕНКА НА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИЯ
ПОДХОД В БАРИАТРИЧНАТА ХИРУРГИЯ В РАМКИТЕ НА
БЪЛГАРСКАТА ЗДРАВНА СИСТЕМА
Константин Гроздев1, Набил Хаят1, Ангел Арабаджиев1, Здравко Каменов2, Теодора
Ханджиева-Дърленска3, Елена Иванова4, Венцислава Пенчева5, Огнян Георгиев5, Маргарита
Атанасова6, Георги Тодоров1, Костадин Ангелов1
1
Катедра по хирургия, Медицински университет - София, II Хирургия, УМБАЛ „
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2
Катедра по вътрешни болести, Медицински университет – София, Клиника по
ендокринология, УМБАЛ „Александровска” – София
3
Катедра по фармокология и токсикология, Медицински университет – София,
4
Катедра по психиатрия, Медицински университет – София, Клиника по психиатрия,
УМБАЛ „Александровска” - София
5
Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, Медицински университет – София,
Клиника по пропедевтика на вътрешните болести, УМБАЛ „Александровска” – София
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Катедра по анаестезиология и интензивно лечение, Медицински университет – София, II
НАИЛ, УМБАЛ „Александровска” – София
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Abstract
Introduction
Obesity has become one of the greatest global public health problems. It can affect nearly every
organ system and can dramatically decrease the life expectancy and the quality of life. 60% of the
Bulgarian adult population is overweight and more than 1,5 million are obese. Bariatric surgery is
the only proven method of achieving long-term weight control with evidence of substantial reduction
of morbidity and mortality. This leads to a decrease in health care utilization and a drop in direct
health care cost. However, bariatric surgery is not yet available for the Bulgarian Public Health
System. We established and applied a multidisciplinary program for bariatric surgery with
preoperative evaluation and postoperative follow-up protocols.
Patients and methods
In September 2016 our team in Alexandrovska University Hospital, Sofia started to apply a
multidisciplinary program for bariatric patients consisted of comprehensive preoperative evaluation
including weekly consultations and proper examinations carried out respectively by surgeons,
dietologists, psychiatrists, endocrinologists, cardiologists and pulmonologists. 100 patients were
engaged in the program and 20 underwent laparoscopic bariatric procedure.
Results
The mean age of the patients was of 42,65 ± 10,94 and the mean BMI at the time of operation was of
48,6 ± 6,22 kg/m2. Nоne conversion to open surgery was necessary. The mean operative time was
225,25 ± 90,23 min and the mean blood loss was 69,25 ± 59,45 mL. The mean hospital stay was 4,1
± 0,9 days. After mean follow-up of 10 ± 6 months the mortality rate was 0% with one late
complication treated uneventfully. The %EWL (percentage of excess weight loss) at the 3 rd month,
6th month and the 1st year was 42,5%, 59,2% and 69,8% respectively. All obesity-related comorbidities showed improvement.
Conclusion
Bariatric surgery allows substantial short-term reduction in weight and amelioration of comorbidities. The adoption of these operations in Bulgarian Public Health System is required. The
multidisciplinary approach in bariatric surgery is mandatory and improves patient safety and
postoperative outcomes. Our program is reproducible and potentially beneficial within the context of
the Bulgarian Public Health System.
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Абстракт
Въведение
Затлъстяването се превърна в един от най-големите проблеми на световното здравеопазване.
То може да засегне почти всички органи и системи и да доведе до драстично намаляване на
очакваната продължителност и качеството на животa. В България 60 % от възрастното
население е с наднормено тегло и повече от 1,5 милиона са българите със затлъстяване.
Бариатричната хирургия е единственият доказан метод за дългосрочен контрол на
килограмите, довеждащ до значително намаляване на морбидитета и смъртността. Това води
до намаляване на нуждите от здравна помощ и разходите за здравеопазване. Въпреки това,
бариатричната хирургия все още не е достъпна в българската здравна система. Ние
създадохме и прилагаме мултидисциплинарна програма за бариатрична хирургия с протоколи
за предоперативна подготовка и следоперативно проследяване.
Пациенти и методи
От септември 2016 г. нашият екип от УМБАЛ „Александровска‖ – София започна да прилага
мултидисциплинарна програма за бариатрични пациенти, включваща задълбочена
предоперативна подготовка чрез седмични консултации и пълни изследеания от хирург,
диетолог, психиатър, ендокринолог, кардиолог и пулмолог. 100 пациенти бяха въведени в
тази програма, като лапароскопска бариатрична операция е извършена на 20 от тях.
Резултати
Средната възраст на пациентите беше 42,65 ± 10,94 години, а средният ИТМ непосредствено
преди операцията беше 48,6 ± 6,22 кг/м2. Операциите са извършени без нуждата от конверзия
в лапаротомия. Средното оперативно време беше 225,25 ± 90,23 мин, а средната кръвозагуба
69,25 ± 59,45 мл. Средната продължителност на болничния престой беше 4,1 ± 0,9 дни. След
средно проследяване от 10 ± 6 месеца смъртността е 0%, като е регистрирано едно късно
следоператовно усложнение, овладяно без последствия. Процентът изгубено излишно тегло
(%EWL) на третия месец, шестия месец и на първата година беше съответно 42,5%, 59,2% и
69,8%. Отчете се подобрение на всички свързани със затлъстяването придружаващи
заболявания.
Заключение
Бариатричната хирургия дава възможност за съществена редукция на теглото и подобряване
на придружаващите заболявания за кратък период от време. Необходимо е приемането на тези
операции в българската здравна система. Мултидисциплинарният подход в бариатричната
хирургия е задължителен, тъй като подобрява безопасността на пациентите и
следоперативните резултати. Нашата програма е възпроизводима и с потенциални ползи за
българската здравна система.
Ключови думи: затлъстяване, бариатрична хирургия, мултидисциплинарен подход
Въведение
Затлъстяването е един от най-големите световни здравни проблеми, като честотата му се е
увеличила трикратно през последните години. Според Световната здравна организация (СЗО)
повече от 1,5 милиарда са хората с наднормено тегло, от които повече от 400 милиона са със
затлъстяване (1). То е свързано с развитието на редица социално-значими заболявания като
захарен диабет тип 2, артериална хипертония, дислипидемия, неалкохолен стеатохепатит,
синдром на сънна апнея. Води до намаляване качеството на живот и до увеличаване на риска
от сърдечно-съдов инцидент, безплодие, рак и преждевременна смърт (2). В България 60 % от
възрастното население е с наднормено тегло и повече от 1,5 милиона са българите със
затлъстяване (3). Бариатричната хирургия е основният начин за лечение на пациентите с
болестно затлъстяване (ИТМ ≥ 40 кг/м2) и тежко затлъстяване (ИТМ ≥ 35 кг/м2), съпроводено
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от свързано с него придружаващо заболяване (4). Тя е единственият доказан метод за
дългосрочен контрол на килограмите, довеждащ до значително намаляване на морбидитета и
смъртността (5). Бариатричната хирургия води до намаляване на нуждите от здравна помощ и
разходите за здравеопазване (6). Въпреки това, тези операции все още не са достъпни в
българската здравна система (БЗС) и не съществуват национални стандарти за прилагането
им.
Нашият екип от УМБАЛ „Александровска‖ – София създаде и прилага мултидисциплинарна
програма за бариатрична хирургия с приети протоколи за предоперативна подготовка и
следоперативно проследяване. Представяме първоначалните резултати и оценката от
въвеждането на тази програма.
Пациенти и методи
През септември 2016 г. екипът на УМБАЛ „Александровска‖ – София създаде и въведе
мултидисциплинарна програма за бариатрична хирургия, базирана на последните световни
препоръки. Беше сформиран мултидисциплинарен екип от специалисти - хирурзи, диетолози,
психиатри, ендокринолози, кардиолози и пулмолози, който да осигури предоперативната
подготовка и следоперативното проследяване на пациентите, показани за бариатрична
операция. Включващите критерии бяха: възраст между 18 и 65 години; ИТМ ≥ 40 кг/м2; ИТМ
≥ 35 кг/м2 с поне едно от свързаните със затлъстяването придружаващи заболявания като
захарен диабет тип 2, хипертония, дислипидемия или обструктивна сънна апнея; предишен
неуспех в лечението на затлъстяването; очакване, че пациентът ще се справи със
следоперативното проследяване, включващо посещения при медицинския екип, спазване на
изискванията към диетата в следоперативния период и на всички указания, специфични за
хирургичната процедура. Изключващите критерии бяха: медикаментозна или алкохолна
зависимост; ендокринни или други обратими заболявания, водещи до затлъстяване;
некотролирани или тежки психиатрични заболявания; липса на разбиране на рисковете,
ползите, очакваните резултати и промяната в начина на живот, свързани с бариатричната
операция. 100 пациенти бяха включени в програмата, като 20 достигнаха до операция. На
всички е проведена пълната предоперативна подготовка, включваща кръвни и биохимични
изследвания,
диетологична,
психиатрична,
ендокринологична,
кардиологична
и
анестезиологична оценка, преценка на риска от венозна тромбемболия, нощна
полисомнография,
ехография
на
коремни
органи,
езофагогастродуоденоскопия,
рентгеноконтрастно изследване на хранопровод/стомах и скрининг за инфекция с H. pylori.
Всеки пациент подписваше информирано съгласие преди операцията.
Изследваните променливи включваха конверзия в лапаротомия, наличие на предишни
коремни операции, едновременно извършване на холецистектомия, оперативно време,
кръвозагуба, болничен престой, интраоперативни усложнения, ранни и късни следоперативни
усложнения, смъртност. Изгубеното тегло (EWL) и процентът изгубено излишно тегло
(%EWL) се отчитаха на трети, шести месец и на първата година след операцията.
Повлияването на придружаващите заболявания се определяше от стойностите на HOMAиндекс и HbA1c за пациентите с инсулинова резистентност и захарен диабет тип 2, от нуждата
от приемането им и дозите на медикаментите за пациентите с артериална хипертония и от
стойностите на холестерола, LDL и триглицеридите при пациентите с дислипидемия.
Резултати
Оперирани са 8 мъже и 12 жени на средна възраст 42,65 ± 10,94 години. Средният ИТМ
непосредствено преди операцията беше 48,6 ± 6,22 кг/м2, като при четирима пациенти е
проведена интензивна тримесечна предоперативна хипокалорийна диета с цел редукция на
теглото и намаляване размера на черния дроб. 7 пациенти са били със захарен диабет тип 2, 13
– с хипертония, 11 – с дислипидемия, 13 – със сънна апнея при среден AHI (Апнея-Хипопнея
индекс) – 19 ± 20,4. Извършени са 20 лапароскопски бариатрични операции - 12 стомашни
байпаса с анастомоза по Roux en Y (RYGBP), 5 - надлъжни резекции на стомаха (SG) и 3 -
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стомашни байпаса с omega анастомоза (MGBP) (Фиг.1). В нито един случай не се е наложила
конверзия в лапаротомия, като четирима пациенти са били с предходни коремни операции. В
два случая е извършена едновременно и холецистектомия, поради установена предоперативно
холелитиаза. Средното оперативно време беше 225,25 ± 90,23 мин, а средната кръвозагуба
69,25 ± 59,45 мл. Средната продължителност на болничния престой беше 4,1 ± 0,9 дни.
Регистриран е един случай на интраоперативно усложнение, изразяващо се в ятрогенна
перфорация на алиментарната тънкочревна бримка от калибриращата орогастрична сонда,
което е наложило извършване на реанастомоза между тънкото черво и остатъчния стомах при
един от RYGBP, преминала без последствия. Не са отчетени ранни следоперативни
усложнения до 30 ден и рехоспитализации. Една година след операцията първият пациент
получи вътрешна херния на Petersen, която беше излекувана без последствия с лапароскопска
репозиция на хернииралото тънко черво и шев на херниялния дефект с продължителен,
нерезорбируем шев. След средно проследяване от 10 ± 6 месеца смъртността е 0% (Табл. 1).
%EWL на третия месец, шестия месец и на първата година беше съответно 42,5%, 59,2% и
69,8%, а средната редукция на тегло съответно 28,3 ± 10,37 кг, 40,08 ± 13,45 кг и 50,94 ± 15,13
кг (Фиг.2). При всички пациенти със захарен диабет тип 2 и инсулинова резистентност беше
установено подобрение със спадане на HOMA-индекса и HbA1c още на първия месец след
операцията. Нивата на холестерола, LDL и триглицеридите също бяха с подобрение на първия
месец (Фиг.3). На първия месец след операцията при 7 от пациентите с артериална
хипертония се отчете липса на такава, с преустановяване приема на медикаменти, при 5 – подобър контрол на хипертонията с намаляване дозите на лекарствата и само при един пациент
не е отчетена разлика в сравнение с предоперативното състояние (Фиг. 4).
Обсъждане
Първото условие, за да бъде широко приета една здравна процедура, е да е с доказана
безопасност. В бариатричната хирургия правилната селекция на пациентите, адекватната
предоперативна подготовка и следоперативно проследяване, базирани на общоприетите
препоръки, са съществени за безопасността (7). Това най-оптимално се подсигурява чрез
прилагането на всеобхватен мултидисциплинарен подход, който води до по-добри резултати и
по-малко усложнения във всяко отношение (8). Нашият екип от УМБАЛ „Александровска‖ –
София е първият в България, който създаде и прилага мултидисциплинарна програма за
бариатрична хирургия с протоколи за предоперативна подготовка и следоперативно
проследяване, приети от водещи в страната специалисти и изпълнявани на едно място (9). Ние
докладваме за извършени 20 лапароскопски бариатрични операции без нуждата от конверзия
в лапаротомия, при средна кръвозагуба от 69,25 ± 59,45 мл , без да се е налагала
хемотрансфузия в нито един случай. Не сме регистрирали нито един случай на ранно
следоперативно усложнение или рехоспитализация при среден болничен престой от 4,1 ± 0,9
дни, въпреки че средният ИТМ в нашето изследване е 48,6 ± 6,22 кг/м2 и 35 % от пациентите
са със свръх затлъстяване (ИТМ > 50 кг/м2), което е свръзано с по-голям риск от усложнения
(10). След средно проследяване от 10 ± 6 месеца регистрираме 0% смъртност. Благодарение
на регулярните следоперативни прегледи и проследяване сме регистрирали един случай на
късно следоперативно усложнение. Една година след операцията първият пациент получи
вътрешна херния. Това е специфично усложнение след RYGBP и може да доведе до
заклещване на черво, което в началото е с неспецифични оплаквания, трудна диагноза и
изисква познаване и опит с бариатричните операции (11). В нашия случай пациентът беше
диагностициран на време с лапароскопия и излекуван лапароскопски без последствия и нужда
от резекции.
Второто условие, за да бъде широко приета една здравна процедура, е да е с доказана
ефективност и по-добри резултати, в сравнение със съществуващите алтернативни методи.
Основните цели в лечението на затлъстяването са редукция на телесното тегло за дълъг
период от време, повлияване на придружаващите заболявания и подобряване качеството на
живот на пациентите. То е комплексно и включва диетичен режим, физическа активност,
поведенческа психотерапия, медикаментозно лечение и бариатрична хирургия.
Консервативното лечение е свързано с незадоволителни резултати по отношение на теглото в
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дългосрочен план с голяма вероятност за повторно покачване на килограми, като се запазва
високият кардиоваскуларен риск (12). Достъпът до медикаменти в България е ограничен, а и
приложението им води до различни странични ефекти и наддаване на тегло след спиране на
лечението (13). Само бариатричната хирургия лекува цялостно пациента и изпълнява целите в
лечението на затлъстяването (14). Рандомизираните клинични проучвания на Sjostrom et al.
(15) и Adams et al. (16) доказаха, че бариатричната хирургия е със статистически значими подобри резултатите в лечението на болестното затлъстяване в сравнение с консервативните
методи, като резултатите се задържат след повече от 10 години. Нещо повече, Schauer et al.
докладваха за статистически значим по-добър гликемичен контрол след бариатрична
операция в сравнение с медикаменозно лечение при диабетици с ИТМ от 20 до 43 кг/м2 (17).
Идентични са резултати и по отношение контрола на артериалната хипертония и
дислипидемията (18). Използвайки класификацията на Reinholds за редукцията на тегло след
бариатрична операция, за успешен следоперативен резултат се приема повече от 50 % EWL до
две години от операцията (19). Нашето изследване потвърждава положителния ефект на
бариатричната хирургия по отношение редукцията на теглото. Средната %EWL на третия
месец, на шестия месец и на първата година е съответно 42,5%, 59,2% и 69,8%. Също така,
глюкозната хомеостаза и липидният профил показаха значително подобрение един месец след
операцията при всички наши пациенти, а артериалната хипертония е в ремисия или с
подобрение при 12 от 13 пациенти.

Заключение
Бариатричната хирургия дава възможност за съществена редукция на теглото и подобряване
на придружаващите заболявания за кратък период от време. Необходимо е приемането на тези
операции в БЗС. Мултидисциплинарният подход в бариатричната хирургия е задължителен,
тъй като подобрява безопасността на пациентите и следоперативните резултати. Нашата
програма е възпроизводима и с потенциални ползи за БЗС.
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операцията
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6.7 МУЛТИВИСЦЕРАЛНИ РЕЗЕКЦИИ ПРИ ЛОКАЛНО
АВАНСИРАЛ КАРЦИНОМ НА СТОМАХА. ВЪЗМОЖНОСТИ И
ХИРУРГИЧНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
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Ключови думи: мултивисцерални, резекции, карцином на стомаха, радикални.

РЕЗЮМЕ
Въведение. Ракът на стомаха е свързан с изключително лоша прогноза в напредналите случаи.
Пациентите с локално авансирало заболяване представляват предизвикателство за хирурга,
защото само разширени мултиорганни резекции могат да влязат в съображение при опит за
постигане на хирургична радикалност.
Цел. Да бъдат разгледани възможностите за извършване на мултивисцерални резекции по
повод локално авансирал стомашен рак и анализирани периоперативните резултати базирайки
се на серия пациенти лекувани в нашата клиника.
Материал и методи. Настоящия доклад се базира на серия от 57 пациенти оперирани в
Клиниката по Чернодробно-жлъчна, панкреатична и обща хирургия с Т4 локално авансирал
стомашен карцином и извършени мултивисцерални резекции. За анализа на периоперативните
резултати са използвани всички съвременни методи на диагностика.
Резултати. Всички пациенти в докладваната група са макроскопско ангажиране на съседни
органи или анатомични структури, без данни за далечна перитонеална дисеминация.
Оперирани са 35 (61,4%) мъже и 22 (38,6%) жени на възраст между 23 и 79г. В хода на
мултивисцерална резекция е била осъществена хирургична намеса върху почти всички органи
и анатомични елементи в супрамезоколичната част на коремната кухина, като с най-голям
относителен дял са намесите върху панкреаса – 38 (66,6%). В групата 2 пациенти са починали,
като периоперативният морталитет възлиза на 3,5%. Регистрирани са периоперативни
усложнения при 12 пациенти (21%), като с най-висока честота на хирургичните усложнения
са доказани панкреасни фистули наблюдавани при 4 болни. Средният болничен престой е
10,8 дни.
Обсъждане. Извършването на мултивисцерални резекции в опит за постигане на хирургична
радикалност при пациенти с локално авансирал стомашен рак е сериозно предизвикателство
за хирургичния екип. Докладваните периоперативни резултати по отношение на морталитета
(3,5%) и усложненията (21%) са съизмерими с тези от докладвани серии в специализираната
литература. От изключително значение за намаляване честотата на специфичните хирургични
усложнения е опитът в хепато-билиарната и панкреатична хирургия. От друга страна,
консервативната хирургична тактика или извършването на палиативни хирургични процедури
са свързани с изключително лоши резултати по отношение на преживяемостта при тези
пациенти.
Заключение. При селектирани пациенти извършването на мултивисцерални резекции по
повод локално авансирал стомашен рак от опитен хирургичен екип е свързано с приемливи
периоперативни резултати по отношение на възникналите усложнения и морталитета.
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Въведение
Стомашният рак е едно от най-често срещаните малигнени заболявания в световен мащаб и за
съжаление е свързано с лоша прогноза. С по-голяма честота се среща в Източна Азия. В
Западната цивилизация заема пето място по честота сред онкологичните болести. Обичайно
диагнозата на заболяването се поставя в напреднал стадий. Единствения терапевтичен подход,
който може да доведе до излекуване е куративната хирургична резекция. Палиативната
хирургия, както и химиотерапията могат да удължат продължителността на живота или да
преодолеят усложнения, но като цяло са свързани с лоша прогноза. При пациенти с локално
авансирал стомашен рак, извършването на мултиорганни резекции с цел постигане на
хирургична радикалност изглежда най-добрата стратегия за подобряване на прогнозата. От
друга страна блоковите, мултиорганни резекции в супрамезоколичната част на коремната
кухина са предизвикателство за хирурга и са свързани с висока честота на периоперативни
усложнения и леталитет. Съществува дискусия в специализираната литература по отношение
на индикациите и селекцията на пациентите при планиране на такъв подход.
Цел
Да бъдат анализирани периоперативните резултати от извършени мултивисцерални резекции
в група от 57 пациенти с Т4 локално авансирал стомашен рак без далечни метастази или
макроскопска перитонеална дисеминация в опит за постигане на хирургична радикалност в
специализирана клиника по хепато-билиарна и панкреатична хирургия.
Материал и методи
Настоящто проучване се базира на група от 57 пациенти с локало авансирал стомашен рак без
данни за далечно метастазиране или перитонеална дисеминация оперирани в Клиниката по
Чернодробно-жлъчна, Панкреатична и Обща Хирургия на Ачибадем Сити Клиник МБАЛ
―Т
окуда‖ ЕАД за периода Януари 2007- Декември 20017г. Проучването се базира на
ретроспективен анализ на пациентите при заложени критерии от наличие на макроскопско
ангажиране от първичния процес на поне един съседен орган или анатомичен елемент при
липса на далечна дисеминация. Извършени са различни по обем резекции на стомаха със
стандартна D2 лимфаденектомия и резекция на ангажираните макроскопски от малигнения
процес съседни органи и анатомични структури. Използвани са всички съвременни методи на
диагностика за установяване и анализ на периоперативните резулати, възникналите
усложнения и тяхното менажиране.
Резултати
В групата от 57 оперирани пациенти честотното разпределение по пол е както следва: 35
(61,4%) мъже и 22 (38,6%) жени. Средната възраст в групата 61,3г, като най-младата
пациентка е на 23г, а най-възрастният на 79г. Извършени са различни по обем намеси върху
стомаха. При най-много пациенти е извършена тотална гастректомия – 27. При 21 болни е
направена дистална субтотална гастректомия, а при 9 – проксимална резекция на стомаха в
зависимост от първичната локализация на малигнения процес. В проучваната група пациенти
има хирургични намеси върху всички органи в супрамезоколичната част на коремната кухина.
На табл. 1 е показана честотата на намеси върху съседни органи и анатомични елементи в
зависимост от ангажирането от малигнения процес:
Табл. 1 . Хирургична намеса върху органи в супрамезоколичната част на коремната кухина

Орган

бр

Орган

бр

Панкреас

38

Черен дроб

8
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Мезоколон трансверзум

10

Диафрагма

2

Колон трансверзум

13

Предна коремна стена

1

Ляв надбъбрек

3

Тънко черво

1

Слезка

27

Жлъчен мехур

3

С най-голяма честота са намесите върху панкреаса по повод макроскопска инфилтрация от
рака на стомаха. При 19 болни са извършени анатомични резекции – лявостранни субтотални
панкреатектомии, хемипанкреатектомии, резекции на опашката на жлезата. При един пациент
– дистална субтотална гастректомия с ДХПЕ Whipple по повод масивна инфилтрация в
главата на панкреаса. При останалите 19 болни – частични ексцизии на задстомашната жлеза
в областта на инфилтрацията. Намесите върху черния дроб са по повод директна инфилтрация
към глисоновата капсула и паренхима, и са различни по обем атипични резекции. При 2
пациенти има извършена лява латерална секционектомия.
При 36 болни (63,1%) хистопатологичната диагноза показа наличието на ниско- или
недиференциран стомашен рак.
В следоперативния период са регистрирани усложнения при 12 (21%) пациенти. Двама болни
са починали следствие на хирургични усложнения. Периоперативният леталитет възлиза на
3,5%. Един болен е починал следствие на инсуфициенция на гастро-иеюностомията след
дистална гастректомия и лява панкреатектомия, а един следствие на перфорация на
стомашния остатък.
С най-голяма честота са наблюдавани усложнения свързани с намесите върху панкреаса. В
групата има регистрирани 4 следоперативни панкреасни фистули Grade A доказани с
изследване на панкреатична амилаза от дренажите. Други 5 болни са дехоспитализирани с
абдоминални дренове и суспектна секреция, но без да бъде доказана панкреасна фистула. При
всички болни след спонтанно преустановяване на секрецията дренажите са екстрахирани, без
да се налага оперативна ревизия в тези случаи. Следователно нивото на панкреасно
фистулизиране е (7,0% - 15,7%) на база калкулация върху цялата група пациенти.
При трима болни в следоперативния период са наблюдавани плеврални изливи наложили
дрениране,
една следоперативна горна гастроинтестинална хеморагия овладяна
консервативно. Регистрирана е билирагия след резекция на черен дроб третирана
консервативно. При един болен е извършена релапаротомия по повод деструктивен
холецистит. Пневмония с развитие на дихателна недостатъчност е регистрирана при двама
болни. Един пациент е развил диабет след лявостранна резекция на панкреаса.
Средният болничен престой възлиза на 10,8 дни.
Обсъждане
Стомашният рак по време на диагнозата обикновено е авнсирало заболяване (1,2).
Усложнения като хронична хеморагия и симптоми на пилорна и дистална стомашна
обструкция обикновено са асоциирани с по-висок риск от локално ангажиране на съседни
органи и анатомични елементи (3,4). Извършването на мултивисцерални резекции при
локално авансирал стомашен карцином без данни за далечни метастази е оправдано в опит за
постигане на хирургична радикалност (5). При селектирани пациенти блоковата полиорганна
резекция е съпроводена от приемливи нива на периоперативни усложнения и смъртност(6,7).
Въпреки, че според направен обзор, литературните данни са противоречиви и вариабилни по
отношение периоперативния леталитет (0-15%) и морбидитет – 11,8 – 90,5%(8). Има
консенсус, че извършването на мултиоргнни резекции е оправдано само в случаите когато е
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възможно постигане на хирургична R0 радикалност (6,8,9). От наскоро направено проучване
(10) е видно, че при сравнителен анализ на периоперативните данни в групи на пациенти с
извършени мултиорганни резекции, стомашни резекции и палиативни операции са постигнати
нива на периоперативна смъртност от 2,7% и ниво на усложнения от 25,3%, които са
статистически по-високи в сравнение с тези при стомашни резекции без намеса върху съседни
органи – 0,4% морталитет; 8,1% морбидитет. Данните по отношение на типа на извършената
стомашна резекция са съпоставими с настоящата серия пациенти – 9,3% проксимални
резекции, 38,7% дистални и 52% тотални гастректомии. Авторите съобщават, че в групата
преобладават случаите на ниско- и недиференциран стомашен рак – 81,3%. Прави
впечатление, че в литературната серия (10) авторите съобщават за 13,3% намеси върху
панкреаса, сравнени с 66,6% в настоящата. Това е и причината за панкреасни фистули от 7,015,7% сравнени с 0,75% посочени в литературата.
Настоящата серия няма за цел да представя данни по отношение дълготрайната преживяемост
при пациентите, но според данни от някои проучвания (10), средната продължителност на
живота след мултивисцерални резекции и постигната R0 резекция възлиза на 34 месеца, което
сигнификантно надхвърля преживяемостта при палиативни оперативни намеси или
конервативна терапия самостоятелно.
Заключение
В настоящето стомашният рак често е авнсирало заболяване по време на диагнозата.
Наличието на далечни метастази е свързано с много лоша прогноза. Локално авансиралите Т4
случаи без данни за далечно метастазиране са предизвикателство за хирургичния екип, тъй
като единствено мултивисцерални резекции целящи постигане на R0 радикалност са в
състояние да постигнат добра далечна преживяемост. Необходимостта от намеса върху
органите в супрамезоколичната част на перитонеалната кухина в хода на една блокова
резекция е съпроводена от риск от сериозни усложнения. Извършването на подобни
интервенции в специализирани клиники по хепато-билиарна и панкреасна хирургия би дало
възможност за правилна преценка на възможностите за полиорганни резекции, както и е
съпроводено от приемливи нива на периоперативни усложнения и леталитет.
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7.ХИРУРГИЯ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА
7.1 СИСТЕМА ЗА СПАЗВАНЕ НА ХИРУРГИЧНИТЕ СТАНДАРТИ
ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА РАК НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА В БЪЛГАРИЯ
В. Митова*, Р. Горнев*, А. Трифунова*, А. Михайлов*, М. Зашев*,
И. Гаврилов**
*Клиника Хирургия, Университетска болница „Лозенец“, София
**Kлиника по гръдна хирургия, УСБАЛО - София

Ключови думи: рак на млечната жлеза, медицински стандарт, преживяемост
Въведение: Ракът на млечната жлеза е най-разпространеното злокачествено
заболяване при жените в цял свят. Повече от 1/4 от всички онкологично болни жени в
България са с рак на млечната жлеза - 26,8%, като 17,4% от всички жени със злокачествено
заболяване умират от рак на гърдата. Високата смъртност при това заболяване и по-малката 5годишна преживяемост (72,6%, което е с 11,1% по-ниска от средната за Европа) се дължи на
редица рискови фактори като ограничени диагностични и лечебни възможности, късен
стадий, в който се диагностицира заболяването, социално-икономически статус на
пациентите, степен и контрол на спазване на стандартите за хирургично и комплексно
лечение и възможностите на здравните заведения, които го осъществяват.
Въпреки всички изброени рискови фактори основните причини за лошите резултати са
късното диагностициране и липсата на оценка и контрол от ефектът при спазване на
стандартите за комплексно лечение при рак на гърдата. Разрешаването на тези проблеми и
създаването на система и индикатори за спазване на стандарта при лечение на рак на млечната
жлеза в България, ще доведат до по-добър изход от лечението, намаляване на рецидивите,
снижаване на смъртността и увеличаване на преживяемостта на пациентите.
Целта на настоящото проучване е да се анализира степента на спазване на
медицинските стандарти и клиничните ръководства при пациентите с рак на млечната жлеза в
Университетска болница „Лозенец―и влиянието при спазването им върху преживяемостта,
сравнена с други пациенти, провели хирургично лечение и регистрирани в Български
национален раков регистър.
Материал и метод: Анализирани са данни за 60 пациенти с рак на гърдата оперирани
в Университетска болница „Лозенец―,сравнявайки ги с данни от Национален раков регистър
за пациенти, оперирани със същата диагноза. 83,3% от пациентите са с актуализиран витален
статус „жив― към 28.03.2018 год. Отчетената 3-годишна преживяемост e сравнима със
средноевропейската.
Заключение: Разработването на «Система за осигуряването на качество на
медицинското обслужване при рак на млечната жлеза» ще доведе до оценка на спазване
стандартите за лечение /хирургичо и комплексно/ при рак на гърдата и контрол на това
медико-социално значимото заболяване с цел осигуряване на по-висока преживяемост.

SYSTEM OF ADHERENCE TO SURGICAL STANDARDS IN BREAST CANCER
TREATMENT IN BULGARIA
V. Mitova *, R. Gornev *, A. Trifunova *, A. Mihailov *, M. Zashev *,
I. Gavrilov **
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*General Surgery Department, Lozenetz University Hospital, Sofia
**Thoracic Surgery Department, National Hospital of Oncology, Sofia

Key words: breast cancer, medical standard, survival
Introduction: Breast cancer is the most common malignancy in women worldwide. More
than 1/4 of all women with oncologic disease have breast cancer in Bulgaria - 26.8%. It is the most
commen cause of death from cancer in women (17.4%). The high mortality rate of breast cancer and
lower 5-year survival (72.6%, which is 11.1% lower than the European average) is due to many risk
factors such as limited diagnostic and treatment opportunities, advanced stage at diagnosing, the
patients‘ socio-economic status, adherence and control to standards of surgical and complex
treatment and hospitals‘ capabilities for proper health care.
Despite all these risk factors, the main reasons for the poor results are late diagnosing and
lack of evaluation and control of adherence to standards for complex breast cancer treatment. To
ensure better outcomes of treatment, reduction of recurrences and mortality, and to increase survival
of patients it is necessary to solve these problems and to create a system and indicators for adherence
to medical standards for breast cancer in Bulgaria.
The aim of the study is to analyze the level of adherence to medical standarts and clinical
guidelines for breast cancer patients in Lozenetz University Hospital and the impact of this
adherence on their survival compared to other patients who have undergone surgical treatment and
are registered in the National Cancer Registry.
Material and Method: We analyze data of 60 breast cancer patients who underwent surgery
at the Lozenetz University Hospital, comparing them with data from the National Cancer Registry
for patients with the same diagnosis. 83.3% of patients are with an updated vitality status "alive" up
to 28.03.2018. We report 3-year survival rate which is comparable to the European average.
Conclusion: The development of a "Quality Assurance System for Medical Services in
Breast Cancer" will lead to an assessment of adherence to treatment standards (surgical and
complex) for breast cancer and control of this medico-social significant disease in order to ensure
better survival rate.
Въведение: Ракът на млечната жлеза е най-разпространеното злокачествено
заболяване при жените в цял свят.Повече от 1/4 от всички онкологично болни жени в
България са с рак на млечната жлеза - 26,8%, като 17,4% от всички жени със злокачествено
заболяване умират от рак на гърдата. (1) По прогнозни данни се очаква през 2020 година
новодиагностицираните случаи на рак на млечната жлеза да бъдат 3855, т.е. броят на
пациентите се запазва относително постоянен, въпреки тенденциите за намаляване на
населението на България. (2)
Високата смъртност при това заболяване и по-малката 5-годишна преживяемост
(72,6%, което е с 11,1% по-ниска от средната за Европа според EUROCARE-5) (3) се дължи на
редица рискови фактори като ограничени диагностични и лечебни възможности,
предразполагащи за късен стадий, в който се диагностицира заболяването, социалноикономически статус и здравната култура на пациентите, степен и контрол на спазване на
стандартите за хирургично и комплексно лечение и възможностите на здравните заведения,
които го осъществяват.
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Въпреки всички изброени рискови фактори основните причини за лошите резултати са
късното диагностициране и липсата на оценка и контрол от ефекта при спазване на
стандартите за комплексно лечение при рак на гърдата. Решаването на тези проблеми и
създаването на система и индикатори, гарантиращи спазване на стандарта при лечение на рака
на гърдата в България, ще доведат до по-добър изход от лечението, намаляване на рецидивите
и риска от метастази, понижаване на смъртността, увеличаване на преживяемостта на
пациентите и подобряване на качеството на живот.
Целта на настоящото проучване е да се анализира степента на спазване на
медицинските стандарти и клиничните ръководства при пациентите с рак на млечната жлеза в
Университетска болница „Лозенец‖ и влиянието при спазването им върху преживяемостта,
сравнена с други пациенти, провели хирургично лечение и регистрирани в Български
национален раков регистър (БНРР).
Материал и метод: Анализирани са данни за 60 пациенти с рак на гърдата, оперирани
в Университетска болница „Лозенец―, сравнявайки ги с данни от БНРР за пациенти,
оперирани със същата диагноза и изчислявайки степента на спазване на стандарта.
Използвани са индикаторите за оценка на качеството на медицинското обслужване на
пациентите с карцином на гърда, разработени от Европейското дружество на специалистите
по рака на гърдата (EUSOMA).
Резултати и обсъждане: Всички анализирани пациенти са с доказана хистологичната
диагноза карцином на гърда и са стадирани, както следва: I стадий – 37,3%, спрямо 27,2% за
България; II стадий – 42,3%, спрямо 40,2% за България; III стадий – 18,7%, спрямо 22% и в IV
стадий – 1,6%, спрямо 5,5%. В 5,1% от случаите в страната стадият е неуточнен, докато в УБ
„Лозенец―този процент е едва 0,1%. Значително високият процент на пациентите в неуточнен
стадий в България (5,1% спрямо 0,1%), най-често се дължи на неуточнената категория „М―
(Мх), което отразява диагностичните възможности и важността на придържането към
ръководствата, основани на доказателства. Важно е да се отбележи все пак, че още в Седмата
ревизия на TNM-класификацията категорията Мх е премахната.(7)
Средната възраст на изследваната кохорта е 58,6 години, като най-младата оперирана
пациентка е на 28 години, а най-възрастната на 83 години. От всички пациенти 3-ма са мъже.
За оценка на степента на спазване на стандартите се използват валидирани
индикатори, които трябва да бъдат съобразени с приетите медицински стандарти и да
осигуряват до голяма степен сравнимост на резултатите, но същевременно с това да се
отчетат и особеностите в организацията на медицинското обслужване в страната.
Един от основните индикатори, оценяващи степента на спазване на стандартите за
комплексно лечение при различните видове лечебни заведения е отчитането на пациентите с
раннодиагностициран рак, при които е направена органосъхраняваща операция, в съчетание с
лъчелечение.
От всички анализирани пациенти с рак на гърдата, опериранив УБ „Лозенец―- 42,2%
са с органосъхраняващи операции. От получените данни при проведеното проучване на
пациентите, регистрирани в БНРР с диагноза рак на гърдата, най-висок е процентът на
органосъхраняващите операции в УСБАЛО – 47,7%, а най-нисък – в многопрофилните
болници (МБАЛ) – 27,1% (4,5), което може да се обясни с пряката зависимост на
оперативните интервенции от стадия на заболяването. Понастоящем в Западна Европа 60%80% от новодиагностицираните случаи на рак на гърдата са подложени на органосъхраняващи
операции в съчетание с лъчева терапия.(12) От пациентите, претърпели органосъхраняваща
операция в нашата клиника, лъчелечение са провели 51,2%. В България този процент е найвисок в УСБАЛО – 63,2% и най-нисък - в многопрофилните болници (32,3%), което би могло
да се обясни с ограничения достъп до лъчетерапевтична апаратура и преценката за
осъществяването й. В други европейски държави този процент е около 70% (6), като
резултатите показват, че страните с по-висок относителен дял на провелите
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органосъхраняващи операции с лъчелечение са и тези, които имат най-голям брой
лъчетерапевтични отделения.(4)
Важен индикатор за отчитане на правилното стадиране и съответно на степента на
спазване на стандартите, е определянето на процента пациенти с отстранени 10 и повече
лимфни възли (7th edition TNM-класификация; според последната ревизия на ТNMкласификацията този брой е 6). (8) Във връзка с това в рамките на EUROCARE 3 Allemani C.
et al. (9) анализират информация за 13 485 пациенти, оперирани по повод карцином на гърда
от 12 европейски страни. Основната цел на проучването е да отчете „стандартното лечение―
или спазването на стандартите при тези пациенти. 68,8% от анализираните са с отстранени 10
и повече лимфни възли. В Словения този процент достига 87,5%, докато в Естония едва 24,1%
са с екзактно извършена лимфна дисекция. Този индикатор е спазен при 76,6% от
оперираните в УБ „Лозенец―.В сравнение с данните, получени от Национален раков
регистър този индикатор е сравнително по-нисък за останалите университетски болници –
60,5%.
В най-голяма степен (100%) при всички пациенти е спазен индикаторът за
хистологична верификация на тумора. Сравнително висок е и процентът на спазване на
индикаторът за изследване на трите рецептора (естроген, прогестерон и НЕR2) – 90,6%. От
анализираните пациенти 79,0% са провели хормонотерапия при ЕR+/РR± статус. Според
редица автори относителния дял на ЕR+ пациенти, провели хормонотерапия варира от 55,5%
до 90%, като това може да се обясни с факта, че в някой държави независимо от
положителения естрогенен статус, при пациенти с негативни аксиларни лимфни възли не се
провежда ендокринна терапия. (6,9)
От изследваната кохорта при 35,7% са установени метастази в регионални лимфни
възли. От тях при 77,6% е проведена химиотерапия. В сравнение с пациентите, регистрирани
в БНРР, 41,2% са с N+ - статус. От тях химиотерапия е проведена средно при 77,4%.(10)
Landercasper et al. посочват 63% придържане към протокола за адювантна химиотерапия на
NCCN (National ComprehensiveCancerNetwork). (11) Всички проучвания, които изучават
причините за неспазване на този стандарт, посочват като най-чести: отказ на пациентите,
напреднала възраст, тежки придружаващи заболявания, несъвместими с химиотерапия или
свързани с ниска очаквана продължителност на живот.
Степента на спазване на стандарта е изчислена като средна стойност от изпълнението
на всички изследвани индикатори. За УБ „Лозенец―изчислената степен на спазване на
стандарта е 79,2%.
За да оценим ефекта от приложението на стандартите, изчислихме средната 3-годишна
прежимяемост на анализираните пациенти. 83,3% от тях са с актуализиран витален статус
„жив― към 28.03.2018 год. Отчетената 3-годишна преживяемост e 87,4%, сравнима със
средноевропейската /89%/.
Табл. 1. Степен на спазване на стандарта за комплексно поведение при рак на гърдата, според вида
лечебно заведение, извършило хирургичното лечение

Вид лечебни заведения
ИНДИКАТОР
Органосъхраняваща операция с

УБ
“Лозенец“
51.2

УСБАЛО

УБ

Онкоцентрове

63.2

38.1

40.8

МБАЛ и
др.
32.3

лъчелечение при пациенти с ранен рак
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на гърдата
Отстранени 10 и повече лимфни възли

76.6

78.0

60.5

68.9

74.6

90.6

83.5

89.1

91.2

90.5

79.0

79.1

73.1

81.4

76.7

Хистологично доказани

100

100

100

100

100

Проведена химиотерапия при N+

77.6

84.9

74.7

77.2

74.1

Обща степен на спазване на стандарта

79.2

81.5

72.6

76.6

74.7

Три-годишна преживяемост

87.4

92.1

80.6

80

84.3

при пациенти с лимфна дисекция
Изследване на ЕR, РR и НЕR2 рецептори
при оперираните
Проведена хормонотерапия при
ЕR+/РR±

С цел системна оценка на качеството на медицинското обслужване на пациентите с карцином
на гърда в света се разработват редица критерии и индикатори. В момента най-разпостранена,
актуална и пълна е системата от индикатори на Европейското дружество на специалистите по
рака на гърдата (EUSOMA). Основните индикатори за оценка, разработени от експерти от
различни области, са 17: седем за диагностика, четири за хирургично и локо-регионално
лечение, два за системно лечение, четири за стадиране, консултиране, проследяване и
рехабилитизация. (13) Освен като основен метод за контрол на степента на спазване на
стандартите при лечение на пациентите с карцином на гърдата, 13 от индикаторите са
включени като задължителни показатели в процеса за сертификацията на специализирани
европейски звена за лечение на рака на гърдата.(14)
Използвайки последните данни от EUSOMA в таблица представямесамо
индикаторите, които оценяват качеството на хирургичното лечение на пациентите с карцином
на гърда, отразявайки нивото на доказателство според United States Agencyfor Healthcare
Researchand Quality(AHRQ), минималния стандарт на индикатора, желателното ниво, което
трябва да достига всеки един от тях (15) и нивото на индикатора в нашата клиника.
Отчита се сравнително висок процент на ниво на спазване на индикаторите в
хирургичното и локо-регионалното лечение, което се доближава до желаното ниво на
индикатора и сравнително по-нисък процент при индикаторите, отчитащи свръхлечение.
Табл.2 Хирургични индикатори за оценка на качество на медицинско обслужване на пациенти с
карцином на гърда
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Индикатори за оценка на качество на медицинско обслужване на пациенти с карцином на гърда
Ниво на

Индикаторът е

Mинимален

Желателно

Ниво на

доказателство

задължителен

стандарт на

ниво на

индикатора

според United

или

индикатора

индикатора

в УБ

States

препоръчителен

ИНДИКАТОР

„Лозенец“

Agencyfor
Healthcare
Researchand
Quality(AHRQ)

ХИРУРГИЧНО И ЛОКО-РЕГИОНАЛНО ЛЕЧЕНИЕ
Обсъждане от мултидисциплинарна комисия
8. Относителен дял на пациенти с
карцином, които са обсъдени на пре- и
постоперативна комисия от
мултидисциплинарен екип от
специалисти

III

Задължителен

90%

99%

93,6%

9а. Относителен дял на пациенти с
инвазивен карцином, които са
преминали еднократно хирургично
лечение на гърда по повод първичен
тумор (с изкл. на реконструкция).

II

Задължителен

80%

90%

86,3%

9b. Относителен дял на пациенти с
дуктален карцином insitu, които са
преминали само една операция (с изкл.
на реконструкция).

II

Задължителен

70%

90%

83,8%

9с. Относителен дял на пациенти, на
които е направена непосредствена
реконструкция по време на мастектомия

III

Препоръчителен

40%

-

-

I

Задължителен

70%

85%

77,2%

Подходящо хирургично лечение

ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ
Избягване на свръхлечение
11с. Относителен дял на пациенти с
инвазивен карцином (с изкл. на тези с
BRCA1- и BRCA2-мутации), не по-голям от
3 см. (общ размер, вкл. insituкомпонета),
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на които е направена
органосъхраняваща операция като
първоначално лечение
11d. Относителен дял на пациенти с
неинвазивен карцином, не по-голям от 2
см., на които е направена
органосъхраяваща операция

II

Задължителен

80%

90%

84,8%

Заключение: Разработването на «Система за осигуряването на качество на медицинското
обслужване при рак на млечната жлеза» ще доведе до оценка на спазване стандартите за
лечение /хирургичо и комплексно/ при рак на гърдата и контрол на това медико-социално
значимото заболяване с цел осигуряване на по-висока преживяемост и по-добро качество на
живот.
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7.2 КОНСЕРВАТИВНО ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ С
ЕДНОВРЕМЕННО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНТРАОПЕРАТИВНА
РАДИОТЕРАПИЯ (ИОРТ) ПРИ РАК НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА

Т. Седлоев1, С. Ушева1, И. Габровски2, С. Ковачева2, Я. Асенов1 Ц. Спиридонова1, Д. Сотиров1,
Й. Спирдонов3 , И. Терзиев4, Б. Коруков1, Д. Дамянов1
Клиника по хирургия1, Клиника по онкотерапия2, Клиника по образна диагностика3, Катедра
по обща и клинична патология4 - УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”, Медицински
университет София
CONSERVATIVE SURGICAL TREATMENT WITH SIMULTANEOUS APPLICATION
OF INTRAOPERATIVE RADIOTHERAPY (IORT) IN BREAST CANCER
T. Sedloev1, S. Usheva1, I. Gabrovski2, S. Kovacheva2, Y. Asenov1, Ts. Spiridonova1, D. Sotirov1, J.
Spirdonov3, I. Terziev4, B. Korukov1, D. Damyanov1
Department of Surgery1, Department of Medical Oncology and Radiation Therapy2, Department of
Medical Imaging3, Department of Pathology – UMBAL ―T
zaritza Joanna – ISUL‖, Medical
University of Sofia
Keywords: early breast cancer, intraoperative radiotherapy, conservative surgical treatment
Resume:
Intraoperative radiotherapy (IORT) gives the opportunity of applying a high single dose of
Low Energy X-rays (max50kV) in the tumor bed right after removing the tumor in carefully selected
patients with early breast cancer. The combination of a conservative surgical treatment and IORT
achieves excellent locoregional control, significant limitation of inevitable toxic effects and
improved esthetic results.
The purpose of this study is to present our results of performing breast conserving surgery
(BCS) with IORT in patients with early breast cancer after the introduction of this method for the
first time in Bulgaria in 2015 and its affirmation in the routine therapeutic practice.
The research includes 56 patients with early breast cancer, treated with BCS and IORT
between December 2015 – June 2018 at the Department of Surgery, UMBAL ―
Tzaritza Joanna –
ISUL‖, Medical University of Sofia. The patients were selected by a multidisciplinary team
(surgeon, radiotherapist and oncologist) according to The Groupe Européen de CuriethérapieEuropean Society for Therapeutic Radiology and Oncology (GEC-ESTRO) Breast Cancer Working
Group‘s criteria from 2009. The INTRABEAM® system (Carl Zeiss Surgical Gmbh, Oberkochen,
Germany) was used for the IORT. The required time for fulfilling the IORT was on the average of
21:36 min (from 7:44 to 51 min) depending on the size of the tumor (on the average of 17,83 mm)
and the diameter of the used applicator (from 1,5 cm to 5 cm). Supplemental EBRT was necessary in
13 cases (24%) with axillary lymph nodes metastasis (micrometastasis – n=5 and macrometastasis –
n=8) for improving the locoregional control of the disease. Postopeраtive complications (erythema,
seroma, difficult healing wound) were observed in 8 patients (14,5%).
There was no case of local recurrence documented for the follow-up period of 31 months.
According to the comparative results of published studies the conservative surgical approach
with simultaneous IORT appears to be a good alternative to EBRT with excellent local control (3,3 %
versus 1,3 % for 5-year risk of local recurrence). The results of our study confirm its affirmation as a
modern and effective procedure in the complex treatment of the breast cancer in Bulgaria.
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Ключови думи:
ранен карцином на млечната жлеза, интраоперативно лъчелечение, консервативно хирургично
лечение
Резюме: Интраоперативната радиотерапия (ИОРТ) предоставя възможност за приложение на
еднократна висока доза нискоенергийни Х-лъчи (max50kV) в туморното ложе веднага след
хирургичното отстраняване на тумора при строго селектирани пациенти с ранен карцином на
млечната жлеза. Комбинацията на консервативно хирургично лечение с ИОРТ постига
отличен локо-регионален контрол, значително ограничаване на неизбежните токсични ефекти
на лъчелечението и подобрени естетични резултати.
Целта на настоящото проучване е да представи нашите резултати от прилагането на
органосъхраняваща операция (ОСО) и ИОРТ при пациенти с ранен карцином на гърдата след
въвеждането на методиката за пръв път в България през 2015 г. и нейното утвърждаване в
рутинната терапевтична практика.
Изследването обхваща 56 пациентки с ранен карцином на млечната жлеза, лекувани чрез ОСО
и ИОРТ през периода м. декември 2015 г. – м. юни 2018 г. в Клиниката по Хирургия на
УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ―, МУ София. Болните бяха селектирани от
мултидисциплинарен екип (хирург, лъчетерапевт и онкотерапевт) съгласно критериите на The
Groupe Européen de Curiethérapie-European Society for Therapeutic Radiology and Oncology
(GEC-ESTRO) Breast Cancer Working Group от 2009 г. За ИОРТ беше използвана системата
INTRABEAM® (Carl Zeiss Surgical Gmbh, Oberkochen, Germany). Необходимото време за
осъществяването на ИОРТ бе средно 21:36 мин (от 7:44 до 51 мин) в зависимост от
големината на тумора (средно 17, 83 мм) и от диаметъра на използвания апликатор (от 1,5 до
5 см). Допълнително ЕКЛЛ за подобряване на локалния контрол на заболяването беше
проведено на 13 пациенти (24 %) с метастази в аксиларните лимфни възли (микрометастази –
n=5 и макрометастази – n=8). Постоперативни усложнения (еритема, сером, трудно
зарастващи рани) се наблюдаваха при 8 пациентки (14,5%).
За времето на проследяване от 31 месеца не е установен случай на локален рецидив.
Според сравнителните резултати на публикувани проучвания консервативният хирургичен
подход с едновременна ИОРТ се явява добра алтернатива на ЕКЛЛ с отличен локален контрол
(3,3 % срещу 1,3 % за 5-годишен риск от локален рецидив). Резултатите от нашето проучване
доказват утвърждаването му като съвременна и ефективна методика в комплексното лечение
на рака на гърдата в България.
Въведение:
В резултат на системния скрининг и непрекъснато развиващите се онкопластични техники
комбинацията между органосъхраняваща операция (ОСО) и адювантна радиотерапия се счита
за фундамент на стандартното съвременно терапевтично поведение при комплексното
лечение на рака на млечната жлеза (РМЖ) в ранен стадий1. Значимият технологичен прогрес в
сферата на лъчелечението позволява понастоящем приложението на персонализирани
терапевтични методи, които се ръководят от индивидуалните характеристики на пациента
(напр. туморна локализация и анатомични особености) в съчетание с по-прецизно облъчване
на необходимия участък2,3. Такъв иновативен метод представлява интраоперативната
радиотерапия (ИОРТ) посредством системата INTRABEAM® (Carl Zeiss Surgical Gmbh,
Oberkochen, Germany), която предоставя възможността за приложение на еднократна висока
доза нискоенергийни Х-лъчи (max50kV) в туморното ложе веднага след хирургичното
отстраняване на тумора при строго селектирани пациенти4,5. Високата им степен на абсорбция
в таргетните тъкани и ниската проникваща способност обуславят предимството на този метод
пред конвенционалното екстракорпорално лъчелечение (ЕКЛЛ) с оглед предпазване на
околните тъкани6,7. Комбинацията на консервативно хирургично лечение с ИОРТ е в основата
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на отличен локо-регионален контрол, значително ограничаване на неизбежните токсични
ефекти на лъчелечението и подобрени естетични резултати8, 9.
Важно е да се отчита и икономическото преимущество на тази терапия чрез спестяване на 5
седмици за традиционното ЕКЛЛ на пациентите и лъчетерапевтичните звена.
Цел:
Целта на настоящото проучване е да представи резултатите от прилагането на ОСО и ИОРТ
при подходящо селектирани пациенти с ранен карцином на млечната жлеза след въвеждането
на методиката за пръв път в България през 2015 г. и нейното утвърждаване в рутинната
терапевтична практика.
Материали и методи:
Изследването обхваща 56 пациентки с ранен карцином на млечната жлеза, лекувани чрез ОСО
и ИОРТ през периода м. декември 2015 г. – м. юни 2018 г. в Клиниката по Хирургия на
УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ―, МУ София. Болните бяха селектирани от
мултидисциплинарен екип (хирург, лъчетерапевт и онкотерапевт) съгласно критериите от
2009 г. на The Groupe Européen de Curiethérapie-European Society for Therapeutic Radiology and
Oncology (GEC-ESTRO) Breast Cancer Working Group. Стадирането на болестта се извърши по
утвърдения за клиниката предоперативен алгоритъм, включващ: физикален преглед, образни
изследвания (ехография на млечни жлези, мамография, ядрено-магнитен резонанс (ЯМР),
еднофотонна емисионна компютърна томография + компютърна томография (СПЕКТ/КТ),
рентгенография на бял дроб и сърце, ехография на коремни органи), лабораторни изследвания
с туморни маркери и дебелоиглена биопсия. За интраоперативна детекция на сентинелни
аксиларни лимфни възли се използва Surgical Probe Europrobe 3® system, а за ИОРТ –
системата INTRABEAM® (Carl Zeiss Surgical Gmbh, Oberkochen, Germany).
Резултати:
При 56 пациентки на средна възраст 62 години (44-82 г.) беше извършена едномоментна
органосъхраняваща операция на гърдата със сентинелна аксиларна лимфна дисекция и ИОРТ
с доза 20 Gray нискоенергийни Х лъчи (max50kV). В стадий I и стадий IIА бяха 49 (87,5%) от
изследваните болни. Разпределението на пациентите според стадия на заболяването е
показано на Фиг.1.

Фиг.1. Разпределение на пациентите според стадия на заболяването

Най-голям бе броят на пациентки с големина на тумора между 1 см и 2 см. Фиг.2.
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Фиг.2. Разпределение на пациентите според големината на тумора

Резултатите от хистологичното изследване на туморите показаха наличието на инвазивен
дуктален карцином при 50 от случаите с преобладаване на висока до умерена диференциация
(74%). Според имунохистохимичното- изследване на рецепторния статус на туморите HER2
позитивни бяха 11 (19,6%) пациентки – Табл.1.
Табл.1. Рецепторен статус на туморите

Естроген рецептори (ЕР)
Позитивни

46

Негативни

10

Прогестерон рецептори (ПР)
Позитивни

32

Негативни

24
HER2-амплификация

Позитивни

11

Негативни

45

Средният болничен престой бе 2,8 дни.
Необходимото време за осъществяването на ИОРТ беше средно 21:36 мин (от 7:44 до 51 мин).
То бе определено от големината на тумора (средно 17, 83 мм) и от диаметъра на използвания
апликатор ( от 1,5 до 5 см) – Табл.2.
Табл.2. Големина на апликатора и време на облъчване

Брой пациенти (n=56)

Размер на апликатора (cm)

Време (мин)

n=8

1,5

8

n=27

3,5

18

n=18

4

28
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n=2

4,5

36

n=1

5

51

Метастази в аксиларните лимфни възли (микрометастази - 5 и макрометастази - 8) бяха
открити в 13 (24 %) от случаите, което наложи провеждането на допълнително адювантно
ЕКЛЛ за подобряване на локалния контрол на заболяването. Реоперация беше извършена при
6 (10,7%) пациентки – 4 реквадрантектомии поради наличие на туморна инфилтрация в една
от резекционните линии и 2 мастектомии поради мултифокалност на неопластичния процес.
Постоперативни усложнения (еритема, сером, трудно зарастващи рани) се наблюдаваха при 8
пациентки (14,5%). При извършеното проследяване по утвърдения за клиниката
следоперативен алгоритъм (физикален преглед, ехография на млечни жлези, мамография,
ЯМР, ПЕТ/КТ, лабораторни изследвания) за период от 31 месеца не бе установен случай на
локален рецидив.

Обсъждане:
Според сравнителните резултати на публикувани проучвания консервативният хирургичен
подход с едновременна ИОРТ се явява добра алтернатива на ЕКЛЛ с отличен локален контрол
(3,3 % срещу 1,3 % за 5-годишен риск от локален рецидив)10. Бъдещето на актуалната
комбинация от органосъхраняваща операция и ИОРТ предвещава все по-широко използване
на този комплексен терапевтичен подход поради завишеното ниво на удовлетвореност на
пациентите и икономическите ползи, без да се допуска нарушение в основните онкологични
принципи. Настоящето изследване е продължение на работата на нашия мултидисциплинарен
екип от хирурзи, патолози, лъчетерапевти, физици и онкотерапевти, започнала след
въвеждането за пръв път в България през 2015 г. на ИОРТ с ОСО при ранен карцином на
гърдата11,12,13,14.
От една страна сме окуражени от постигнатите отлични резултати по най-важните
онклогични показатели – 100% време, свободно от рецидив и обща преживяемост за 31
месеца период на проследяване. От друга страна считаме, че остава твърде висок процентът
от случаите с микро- или макрометастази в аксиларните лимфни възли (24 %), което налага
провеждането допълнително на адювантно ЕКЛЛ за подобряване на локалния контрол на
заболяването Необходимо е да се наблегне върху прецизиране на предоперативната
диагностика, респективно на строгия и безкомпромисен подбор на подходящи болни, за да се
постигне пълноценно и онкологично оправдано приложение на този лечебен подход.

Заключение:
Резултатите от приложението на ОСО с едновременна ИОРТ в нашето проучване
доказват утвърждаването им като съвременна и ефективна методика в комплексното
лечение на рака на гърдата в България. Не трябва, разбира се, да се пренебрегва
необходимостта от допълнителни проучвания и проследявания, за да се верифицира
дългосрочната онкологична безопасност на този иновативен терапевтичен подход.
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Resume:
The optimal surgical approach in multiple breast cancer (MBC) continues to remain a
subject of discussions. Well selected patients with multifocal breast cancer (MFBC) are appropriate
candidates for breast conserving surgery (BCS), while patients with two or more tumors in separate
quadrants of the breast – multicentric breast cancer (MCBC) are indicated for a suitable type of
mastectomy.
The purpose of this study is to evaluate the overall survival rate and the disease-free survival
in patients with MBC on the basis of the preferred surgical approach.
A retrospective study was done on 557 patients with breast cancer (stage I-III), treated at the
Department of Surgery, UMBAL ―T
zaritza Joanna – ISUL‖, Medical University of Sofia between
January 2011 – December 2017. The research includes 103 cases (18,5%) between the age of 27 and
84 ( on the average of 53) with final histopathological result MFBC or MCBC, separated in two
main groups depending on the surgical treatment. In group I were included 76 patients (73,3%) with
mastectomy (unilateral modified radical mastectomy (MRM), bilateral MRM, total mastectomy,
subcutaneous mastectomy and immediate reconstruction) and in group II – 27 cases (26,3%) with
BCS.
The comparative analysis of our study doesn‘t show any significant difference in the 7-year
survival without local recurrence (LR), distant metastasis and overall survival rate between the two
groups with MFBC depending on the type of the surgical intervention (Log Rank Test, p=0.902,
р=0,656, р=0,874) and confirms the equivalent value of the two surgical approaches.
The published data regarding BCS includes highly limited number of patients. In carefully
selected patients who underwent BCS are reported results similar to those in unifocal cancers with
regard of LR rate and overall survival rate, emphasizing the obligate role of the adjuvant therapy.
Yerushalmi et al doesn‘t find statistically significant differences in 19 754 patients regarding the LR
rate between the group of MBC and the unifocal ones, regardless of the type of the performed
surgery – 5,5% versus 4,6% in the group with BCS and 6,5% versus 5,8% in the mastectomy group
for a 10-year period of follow-up.
The mastectomy continious to remain the preferred surgical approach in MBC. Nevertheless
BCS with an obligatory adjuvant therapy only in well selected patients with MFBC is an adequate
surgical alternative of oncologically safe and esthetically acceptable result, which is also confirmed
by our study.
Ключови думи:
мултифокален, мултицентричен карцином на гърдата, органосъхраняваща операция,
мастектомия
Резюме:
Оптималното хирургично поведение при множествения карцином на гърдата (МКГ)
продължава да бъде обект на дискусии. Добре селектирани болни с мултифокални карциноми
на гърдата (МФКГ) са подходящи кандидати за органосъхраняващи операции (ОСО), докато
пациентки с два или повече тумора в отделни квадранти на гърдата – мултицентрични
(МЦКГ) са показани единствено за съответен вид мастектомия.
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Целта на настоящото проучване е да се оценят общата преживяемост и времето,
свободно от болестта при болни с МКГ въз основа на предпочетения хирургичен подход.
Направено е ретроспективно проучване върху 557 болни с рак на млечната жлеза (I-III
стадий), оперирани в Клиниката по Хирургия на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ―,МУ
София за периода м. януари 2011 г. - м. декември 2017 г. Изследването бе извършено върху
103 пациентки (18,5%) на възраст от 27 до 84 г (средна възраст 53 години) с окончателен
хистопатологичен резултат МФКГ или МЦКГ, разделени на две основни групи според вида на
оперативното им лечение. В група I бяха включени 76 болни (73,7%) с мастектомия
(едностранна модифицирана радикална (МРМ), двустранна МРМ, тотална и субкутанна
мастектомия с едномоментно протезиране), а в група II - 27 болни (26,3%) с ОСО на гърдата.
Сравнителният анализ на резултатите от нашето проучване не показва сигнификантна
разлика при 7-годишната преживяемост без локален рецидив (ЛР), далечно метастазиране и
обща преживяемост на двете групи болни с МФКГ в зависимост от вида на оперативната
намеса (Log Rank Test, p=0.902, р=0,656, р=0,874) и потвърждава равнопоставеността на двата
хирургични подхода.
Публикуваните данни относно консервативното хирургично поведение включват
силно лимитиран брой пациенти. При подходящ подбор на болни с извършени ОСО са
докладвани резултати, сходни до тези при унифокалните карциноми относно честотата на ЛР
и обща преживяемост, като се подчертава облигатната роля на адювантната терапия. В
изследване на Yerushalmi et al. върху 19 754 пациентки не се откриват статистически значими
разлики по отношение на честотата на ЛР между групата на МКГ и унифокалните карциноми,
независимо от вида на осъществената операция – 5,5 % срещу 4,6 % в групата с ОСО и 6,5%
срещу 5,8% в тази на мастектомиите за 10-годишен период на проследяване.
Извършването на съответен вид мастектомия продължава да бъде предпочитания
хирургичен подход при МКГ. Въпреки това ОСО със задължителна адювантна терапия
представляват адекватна хирургична алтернатива само при добре селектирани болни с МФКГ
при възможно постигане едновременно на онкологично сигурен и добър естетичен резултат,
което се потвърждава и от нашето проучване.
Въведение:
Мултифокалните карциноми на гърдата (МФКГ) се дефинират като наличие на поне две
туморни огнища в един и същи квадрант или в различни квадранти на гърдата, когато
разстоянието между тях е под 5 см, a мултицентричните карциноми (МЦКГ) представляват
минимум две лезии в два различни или в един и същи квадрант, когато отстоят на повече от 5
см1. Съвместно те съставляват групата на ипсилатералните синхронни мултиплени
(множествени) карциноми на гърдата. Според различни литературни източници честотата им
варира между 5 и 44 % - Табл.12.
Tаблица 1. Честота на мултипления карцином на гърдата

Ref.

Yr

MF/MC (n)

MF/MC (%)

NIH et al

1986

342

9

Vlastos et al

2000

60

21

Katz et al

2001

149

14
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Ref.

Yr

MF/MC (n)

MF/MC (%)

Andea et al

2002

101

18

Pedersen et al

2004

158

17

EBCTCG

2005

1187

6

Coombs et al

2005

94

11

Litton et al

2007

58

19

Joergensen et al

2008

945

13

Cabioglu et al

2009

147

11

Yerushalmi et al

2009

1554

6.1

Weissenbacher et al

2010

288

5

Tot et al

2011

148

30

Tot et al

2011

225

44

Rezo et al

2011

141

17

Ustaalioglu et al

2012

107

15.4

Lynch et al

2012

942

24

Yerushalmi et al

2012

1187

6

Chung et al

2012

164

14

Meretoja et al

2012

206

20.6

Pekar et al

2013

153

34

Wolters et al

2013

1862

20.8

Lynch et al

2013

906

24
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Ref.

Yr

MF/MC (n)

MF/MC (%)

Hilton et al

2013

202

15

van der Heiden-van der Loo et al

2013

1729

13.1

Vera-Badillo et al

2014

6565

9.7

През 2014 г. Vera-Badillo et al публикуват метаанализ на 22 клинични проучвания, включващи
67 557 пациентки с честотата на МФКГ/МЦКГ 9,5 % (n=6434)3. Докладваните различни
резултати се дължат на избора на дефиниция, спецификите на хистопатологичното изследване
и образна диагностика. Поставянето на коректна диагноза се извършва по два начина: 1)
Предоперативна оценка на поне две огнища, базирана на клинични или образни данни; 2)
Хистологичен резултат, верифициращ наличието на няколко фокуса в изследвания материал,
когато туморът е счетен първоначално за унифокален.
Хирургичното лечение при унифокалните карциноми на гърдата постепенно еволюира от
мастектомия до по-консервативно в лицето на различни органосъхраняващи операции при
подходящи пациенти. Оптималното хирургично поведение при МКГ все още продължава да
бъде обект на дискусии. В миналото първи и единствен избор се явявала радикалната
мастектомия. Понастоящем МФКГ и МЦКГ все още са считани за относителна
контраиндикация за органосъхраняващи операции4. Доводите зад тази традиционна
парадигма се основават на две предположения: 1). Очакваният по-висок риск за локален
рецидив, тъй като се смята, че възможността за повече инвазивни огнища при МКГ е поголяма, което от своя страна прави радиотерапията по-малко ефективна и 2). По-лошите
козметични резултати, дължащи се на по-широка ексцизия, последвана от висока доза
лъчелечение и фиброза5. Пациентки с два или повече тумора в отделни квадранти на гърдата
са показани единствено за съответен вид мастектомия, докато добре селектирани болни с
МФКГ са подходящи кандидати за ОСО поради възможността за отстраняване на всички
фокуси едноетапно чрез квадрантектомия. От хирургична гледна точка такава оперативна
интервенция с чисти резекционни линии и приемливи естетични резултати може да бъде
извършена, когато лезиите са достатъчно близко, за да бъдат резецирани едновременно в един
препарат6,7.
При мултиплените карциноми от първостепенно значение за избора на хирургичен подход е
локализацията и размерът на туморните огнища. Допълнителни фактори се явяват
разстоянието им от ареолата, нейната големина, големината на гърдата, а също и степента на
птоза. С навлизането на онкопластичните техники хирургичното поведение спрямо МФКГ и
МЦКГ се променя. Приложението им в тези ситуации се оказва особено ценно, позволявайки
постигането едновременно на чисти резекционни линии и задоволителен козметичен
резултат8.
Цел:
Целта на настоящото проучване е да се оценят общата преживяемост и времето, свободно от
болестта при болни с мултиплен карцином на млечната жлеза въз основа на предпочетения
хирургичен подход.
Материали и методи:
Направено бе ретроспективно проучване върху 557 болни с рак на млечната жлеза (I-III
стадий), оперирани в Клиниката по Хирургия на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ―,МУ
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София за периода м. януари 2011 г. - м. декември 2017 г.С окончателен хистопатологичен
резултат МФКГ или МЦКГ бяха 103 пациентки (18,5%) на възраст от 27 до 84 г. (средна
възраст 53 години). Болните бяха разделени на две основни групи според вида на
оперативното им лечение. В група I бяха включени 76 болни (73,7%) с извършена
мастектомия: едностранна модифицирана радикална (МРМ), двустранна МРМ, субкутанна с
едномоментно протезиране и тотална. В група II бяха 27 (26,3%) болни с ОСО на гърдата.
Оценка на ефекта от проведената неоадювантна химиотерапия (НАХТ) се направи върху
отделна подгрупа от 18 пациентки (17,5%). За статистическа обработка на данните бяха
използвани метод на Kaplan-Meier и Log Rank тест.
Резултати:
Разпределението според вида мастектомия на болните (n=76) в група I беше следното:
едностранна МРМ - n=66 (86,8%), двустранна МРМ – n=4 (5,26%), субкутанна мастектомия с
едномоментно протезиране - n=4 (5,26%) и n=2 (2,6%) с тотална мастектомия. В група II бяха
извършени 27 първични ОСО (26,3%). При 10 от случаите с ОСО (37%) беше извършена
реоперация (мастектомия) поради ангажиране на резекционните линии от фокуси на
мултицентричен карцином, недиагностицирани при предварителните изследвания.
В случаите на предоперативно диагностициране на мултипленост на процеса като
първоначалната хирургична стратегия се възприе мастектомията, но консервативен подход бе
предложен в случаите, когато можеше да се постигнат едновременно адекватна ексцизия и
добър естетичен резултат без да се нарушат основните онкологични принципи. Инвазивен
дуктален карцином бе диагностициран при 73 пациентки (70,9%), инвазивен лобуларен – при
17 (16,5%), смесен дукто-лобуларен – при 5 (4,84%), друг (апокринен, колоиден)– 4 (3,88%).
Мултифокален ин ситу дуктален карцином без инвазивна компонента бе установен само в
3,88% (n=4). Спрямо степента на диференцираност болните се класифицираха на такива с
високодиференциран карцином – 4 (3,88%), с умеренодифенциран – 35 (33,9%) и с
нискодифенциран – 33 (32%). Четиридесет и осем от болните (46,6%) имаха 2 фокуса, 33 –
(32%) – 3 и 22 (21,3%) – 4 или повече, като това се оказаха предимно случаи с
мултицентричен карцином.
За периода на проследяване в група I бяха хистологично верифицирани 4 случая с ЛР на
заболяването (5,26%), а в група II – 2 случая (2,6%).
Резултатите от сравнителния анализ на 7-годишната преживяемост без ЛР и дисеминация на
болестта на болните с мултифокален карцином на млечната жлеза в зависимост от операцията
показват, че вида на оперативната намеса не оказва значимо влияние върху тази
преживяемост (Log Rank Test, p=0.902, р=0,656) (фиг.1,2).
Те потвърждават равнопоставеността на двата хирургични подхода и по отношение на общата
преживяемост на болните (р=0,874) (Фиг.3).
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Фиг.
1.
Преживяем
ост

без
локален

рецидив

за

7-годишен
период в зависимост от вида на операцията - група I (мастектомия, n=76 ), група II (ОСО, n=27)
(Log Rank Test, p=0.902).

Фиг.2. Преживяемост без далечни метастази за 7-годишен период в зависимост от вида на
операцията - група I (мастектомия, n=76 ) група II (ОСО, n=27) (Log Rank Test, p=0.656).
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Фиг.3. Обща преживяемост за 7-годишен период в зависимост от вида на операцията - група I
(мастектомия, n=76 ), група II (ОСО, n=27) (Log Rank Test, p=0.874).

Обсъждане:
МГКФ и МЦКГ продължават да бъдат предизвикателна тема за всички медицински
специалисти, ангажирани в лекуването на тези патологии. В медицинската литература не
съществуват достатъчно проучвания, посочващи оптималната хирургична стратегия при
лечението на МКГ. Публикуваните данни относно консервативните хирургични подходи
включват силно лимитиран брой пациенти. Много от тях документират негативното влияние
на множествените ракови фокуси върху прогнозата, свързано с по-високата честота на
локорегионални рецидиви9. Редица автори откриват корелация между мултиплените
карциноми и позитивния нодален статус, с което наблягат на по-агресивното им биологично
поведение10,11,12. Въпреки това в последните години се натрупват убедителни доказателства за
приложимостта на органосъхраняващите операции като онкологично безопасна и козметично
приемлива хирургична опция при строго селектирани пациенти с мултифокален карцином,
като се подчертава и облигатната роля на адювантната терапия. При подходящ подбор от
болни с извършени ОСО са докладвани резултати, сходни до тези при унифокалните
карциноми относно честотата на локален рецидив и обща преживяемост, като се подчертава
облигатната роля на адювантната терапия. През 2016 Yerushalmi et al публикуват резултати от
изследване на 19 754 пациентки, в което не откриват статистически значими разлики по
отношение на честотата на локален рецидив между групата на МФКГ/МЦКГ карциноми и
унифокалните, независимо от вида на осъществената операция – 5,5 % срещу 4,6 % в групата
с ОСО и 6,5% срещу 5,8% в тази на мастектомиите за 10-годишен период на проследяване13. В
същото проучване авторът заключава, че най-подходящи за органосъхраняваща операция са
болни на възраст между 50 и 69 г., с малки тумори и без наличието на екстензивна ин ситу
компонента. Най-многочисленото налично ретроспективно проучване на колектива Gentilini
et al върху общо 476 пациентки с органосъхраняваща операция (МФКГ-421, МЦКГ-55)
съобщава за 5,1 % честота на локален рецидив за 5-годишен интервал, сравнима с тази при
унифокалните случаи. Това доказва онкологичната безопасност на този хирургичен подход по
отношение на локалния контрол, когато е налице адекватна ексцизия14. В допълнение, не бива
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да се пренебрегва и ролята на неоадювантната терапия, която предоставя възможност за
намаляване обема на тумора и оттам осъществяване на органосъхраняваща операция.
Резултатите от нашето проучване за 7-годишната преживяемост без ЛР, далечни метастази и
общата преживяемост на болните с МФКГ в зависимост от вида на оперативното лечение
потвърждават равнопоставеността на двата хирургични подхода.
Заключение:
Пациентките с МКГ остават обект на дискусии по отношение вида на хирургичното им
лечение. Извършването на съответен вид мастектомия продължава да бъде предпочитания
хирургичен подход в тези случаи. Въпреки това ОСО със задължителна адювантна терапия
представляват адекватна хирургична алтернатива само при добре селектирани болни с
мултифокален карцином при възможно постигане едновременно на онкологично сигурен и
добър естетичен резултат, което се потвърждава и от нашето проучване.
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7.4 РЕКОНСТРУКТИВНИ ОПЕРАЦИИ НА ГЪРДАТА С
УПОТРЕБАТА НА ДВУКОМПОНЕНТНО РЕЗОРБИРУЕМО
ПЛАТНО TIGR MATRIX
Н. Георгиев1, М. Генов1, Т. Седлоев2
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Медицински Център за Пластична Хирургия - д-р Н. Георгиев1, Клиника по хирургия2 УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”
Въведение:
Реконструктивните операции в областта на гърдата добиват все по-голяма популярност в
днешно време, както сред хирурзите, така и сред пациентките, които се интересуват за всички
възможности да възстановят отново женствения си вид след претърпяна мастектомия.
Цел:
Настоящият доклад има за цел да представи опита на нашата клиника в употребата на
силиконов имплант и двукомпонентно резорбируемо платно при едномоментните и отложени
реконструкции на гърдата.
Материали и методи:
Проучването е върху 24 пациентки с реконструктивни операции на млечната жлеза за период
от две години. Хирургичният подход включва извършването на едномоментни или отложени
унилатерални или билатерални оперативни интервенции. За протезирането са използвани
ниско кохезивни кръгли текстурирани импланти, поставени субпекторално и двукомпонентно
резорбируемо платно TIGR Matrix, фиксирано към големия пекторален мускул и обвиващо
силиконовата протеза.

Резултати:
При 21 пациентки бяха постигнати много добри и отлични козметични резултати. При три от
болните поради настъпилите усложнения (инфекция в късен постоперативен период (1 болна),
частични некрози на ламбата (2 болни) се стигна до реоперация – експлантация на импланта.
При всички тях крайният резултат беше завършен в последствие по методите на отложена
реконструкция с употреба на тъканен експандер. При три пациентки с отложени
реконструкции в късния постоперативен период се оформиха сероми, които след
неколкократни дренирания се решиха без усложнения.
Обсъждане:
Нашият екип е на мнение , че при правилен подбор на пациентките и техниката, имплант
базираните реконструкции с употреба на платно са отлична алтернатива на много от посложните и често травмиращи болните автоложни реконструкции на гърдата.
Заключение:
За постигането на по-добри резултати при реконструктивните операции на пациентки,
претърпели мастектомия, освен акцентирането върху хирургичната техника и структурата на
платното, е необходимо създаването на единен протокол за работа, касаещ както
онкохирурзите, така и реконструктивните хирурзи. Това би довело до по-добра колаборация и
работа в екип между отделните специалисти.
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7.5 РЕЗУЛТАТИ ОТ ЛЕЧЕНИЕТО НА ПАЦИЕНТИ С РАК НА
ГЪРДАТА, 2010–2017 Г. В КЛИНИКА ПО ГРЪДНА ХИРУРГИЯ НА
НОЦ

И. Гаврилов, Н. Димитрова*, Е. Александрова, Н.Марков, З. Гаранина, И. Полихронов, Д. Ал
Зайат, Т. Атанасов*, В. Митова**
Клиника по гръдна хирургия, УСБАЛ по онкология, София
*Национален раков регистър, УСБАЛ по онкология
** Клиника по хирургия, Университетска болница „Лозенец”, София

Ключови думи: рак на гърдата, преживяемост, медицински стандарти
Резюме
Въведение: Своевременната диагностика, правилната преценка за комплексно лечение и
проследяване, базирани на стандартите, както и възможностите на здравното заведение за
осъществяването им, са най-съществените фактори, влияещи върху преживяемостта на
пациентите с онкологични заболявания. Това е от особено важно значение за най-честата
онкологична локализация – карцином на гърдата в България, заемаща 26,8 % от всички
злокачествени заболявания при жените. Онкологичните общности по света и здравните
институции редовно актуализират стандартите за комплексно поведение при рака на гърдата,
анализирайки различни индикатори. Данните от европейските проучвания показват различия
между отделните държави, като общата степен на спазване на стандартите варира около 70%.
Цел, материали и методи: Целта на проучването е да се анализират резултатите за 9714
пациенти с патология на гърдата, лекувани в Клиника по гръдна хирургия за периода 2010–
2017 г. и влиянието на степента на спазване на медицинските стандарти върху
преживяемостта на пациентите.
Резултати: Степента на спазване на стандартите за комплексно лечение е оценено по 8
основни индикатора, използвайки данни от Националния раков регистър за пациенти с рак на
гърдата, диагностицирани през 2009–2011 г. Общата степен на спазване на стандарта е 67.1%
и варира от 61.1% за пациентите на Университетските болници (УБ) до 75.8% за УСБАЛ по
онкология. Рискът от смърт, изчислен след стандартизация по възраст и стадий, е 2 пъти повисок за оперираните в УБ в сравнение със УСБАЛ по онкология.
Заключение: За осигуряване на добра преживяемост на пациентите е нужно постоянно
мониториране на степента на спазване на общоприетите медицински стандарти за рак на
гърдата и усилия за отстраняване на пречките за това.
RESULTS OF TREATMENT OF BREAST CANCER PATIENTS, 2010-2017 IN THORACIC
SURGERY DEPARTMENT IN NATIONAL HOSPITAL OF ONCOLOGY
I. Gavrilov, N. Dimitrova*, E. Aleksandrova, N. Markov, Z. Garanina, I. Polichronov, D. AlZayat, T.
Atanasov*, V. Mitova**
Thoracic Surgery Department, National Hospital of Oncology, Sofia
*Bulgarian National CancerRegistry
** General Surgery Department, Lozenetz UniversityHospital,Sofia
Key words: breast cancer, survival, medical standards
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Abstract
Introduction: The contemporary diagnosis, correct assessment for complex treatment and follow-up,
based on the medical standards and hospitals‘ capabilities for proper health care, are the most
important factors influencing the survival of patients with oncological diseases. This is particularly
important for the most common oncological localization in women - breast cancer, accounting 26.8%
of all malignancies in women in Bulgaria.Oncological communities and health institutions around
the world regularly update the standards for complex treatment in breast cancer, analyzing various
validated indicators. Data from many European studies show differences between countries, with the
level of adherence to the standards about 70%.
Aim, Materials and Methods: The aim of the study is to analyze the results of 9 714 patients with
breast pathology treated between 2010-2017 in Thoracic Surgery Department and to analyze the
impact of the level of adherence to medical standards on survival of patients.
Results: The level of adherence to the standards for complex treatment was assessed by 8 main
indicators using data from the Bulgarian National Cancer Registry for patients with breast cancer
diagnosed in 2009-2011. The level of adherence was 67.1%, ranging from 61.1% for patients of
University Hospitals (UH) up to 75.8% for National Hospital of Oncology (NHO). The hazard ratio
calculated after standardization by age and stage, was 2 times higher for UH, compared to the NHO.
Conclusion: To ensure better survival of patients, there is a need for constant monitoring of the level
of adherence to the generally accepted medical standards for breast cancer and efforts to remove the
obstacles to it.

ВЪВЕДЕНИЕ
Своевременната диагностика, правилната преценка за комплексно лечение и проследяване,
базирани на стандартите, както и възможностите на здравното заведение за осъществяването
им, са най-съществените фактори, влияещи върху преживяемостта на пациентите с
онкологични заболявания. Това е от особено важно значение за най-честата онкологична
локализация – карцином на гърдата в България, заемаща 26,8 % (1) от всички злокачествени
заболявания при жените. Онкологичните общности по света и здравните институции редовно
актуализират стандартите за комплексно поведение при рака на гърдата, анализирайки
различни индикатори. Данните от европейските проучвания показват различия между
отделните държави, като общата степен на спазване на стандартите варира около 70% (2-6).
Анализът на смъртността и преживяемостта на пациентите от България, сравнени със средните
за Европа, са най-показателните критерии за качество на лечението. (Табл.1)
ЦЕЛ
Целта на проучването е да се анализират резултатите за 9714 пациенти, лекувани в Клиника
по гръдна хирургия за периода2010–2017 г. и влиянието на степента на спазване на
медицинските стандарти върху преживяемостта на пациентите.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Анализирани са данните за 9714 пациенти с патология на гърда, диагностицирани през
периода 2010-2017 г., провели хирургично лечение в Клиника по гръдна хирургия на УСБАЛ
по онкология и хистологично доказаните с рак на гърдата са регистрирани в Националния раков регистър. Общият брой на оперираните с доказан карцином на гърдата са 6329 и
представляват 20,46% от всички 30932 диагностицирани през този период в страната.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
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Извършените операции според вида им са разпределени, както следва: радикална мастектомия
– 2676 (27,5%), радикална мастектомия с едномоментно протезиране – 44(0,5%);
квадрантектомия с лимфна дисекция – 2685 (27,6%), семпла мастектомия – 77 (0,8%),
аксиларна дисекция – 123(1,3%), биопсия на метастатични лимфни възли – 166 (1,7%); core
needle-биопсия - 558 (5,7%) и останалите - секторална резекция с екстирпация на тумор (Табл.
2). Броят на оперативните интервенции е в пряка зависимост от стадия на заболяването.
Органосъхраняващите операции са 42,4%, което е белег за ранен стадий, в сравнение с
останалите 57,6% радикални операции. Прави впечатление значителното увеличение на corе
needle-биопсиите с цел диагностика и стадиране за предоперативна химиотерапия, в сравнение
със секторалните резекции, чиито брой намалява наполовина.
Пациентите с хистологичната диагноза рак на гърда в УСБАЛО са стадирани в: I стадий –
37,2%, спрямо 27,2% за България; II стадий – 38,3%, спрямо 40,2% за България; III стадий –
19,7% в УСБАЛО, спрямо 22% и в IV стадий – 1,2%, спрямо 5,5%. В 5,1% от случаите в
страната стадият е неуточнени, докато в УСБАЛО този процент е едва 0,2%. Значително поголемият процент на пациентите в I стадий в УСБАЛО (37,2% спрямо 27,2%), както и
сравнително големият процент на неуточнен стадий в България (5,1% спрямо 0,2%) отразява
диагностичните възможности и важността на придържането към ръководствата, основани на
доказателства.
Оперативната активност на Клиника по гръдна хирургия за периода се е движила между
91,4% – 99,5%. От пациентите диагностицирани с рак на гърда в УСБАЛО – на 93,1% е
проведено хирургично лечение, докато в България от всички диагностицирани с рак на гърдата
провели оперативно лечение са 82,9%.
Средният предоперативен предстой е 1,51 дни (1,1 – 1,83), а средният следоперативен престой
е 4,69 дни (4,43 – 5,13).
Обемът на оперативната дейност на Клиника по гръдна хирургия се движи от 27,8 до 33,4% от
дейността на всички хирургични клиника в УСБАЛ по онкология, а икономическата
ефективност е между 17,4 и 27,6% от всички приходи от хирургичната дейност на Болницата.
С цел отчитане степента на спазване на стандартите е изчислена 3-годишната преживяемост
на 1505 пациенти, диагностицирани през периода 2009-2011, провели комплексно лечение в
УСБАЛО и други лечебни заведения и регистрирани в Националния раков регистър. Те
представляват статистически значима извадка от 14,3% от всичките 10500 диагностицирани
през този период в страната. Резултатът показва, че при комплексното лечение на пациенти с
рак на гърдата в УСБАЛО се осигурява много добра 3-годишна преживяемост- 92,1%, сравнима
със средната за Европа 89,0% (Фиг.1) (7, 8).
След проведеното проучване степента на спазване на стандартите е най-висока в УСБАЛО 75,8% в сравнение с университетските болници - 61,1%, онкоцентровете – 67,5% и други
лечебни заведения (МБАЛ) – 63,8% (Табл.3) (9).
Рискът от смърт, изчислен след стандартизация по възраст и стадий, е 2 пъти по-висок за
оперираните в УБ в сравнение със УСБАЛ по онкология (Фиг.2).
Преживяемостта е основна мярка за ефекта от спазване на стандартите. Придържането към
ръководствата, основани на доказателства и към стандартите за лечение, е важно за
осигуряване на качествено медицинско обслужване на пациентите с карцином на гърда (2,5,8).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За осигуряване на по-добра преживяемост на пациентите е нужно постоянен анализ на
проведеното лечение, мониториране на степента на спазване на общоприетите медицински
стандарти за рак на гърдата и усилия за отстраняване на пречките за това.
Табл.1 Епидемиология на рак на гърдата в България и Европа
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БЪЛГАРИЯ
Брой нови случаи: 4016 жени
Брой починали от рак на гърдата: 1 387 жени
Заболяемост: 98.8 на 100 000
Смъртност: 33.3 на 100 000
5-годишна преживяемост(EUROCARE-5): 72.8%

ЕВРОПА
Брой нови случаи: 522 513 жени
Брой починали от рак на гърдата: 137 707 жени
Заболяемост: 128,8 на 100 000
Смъртност: 32.7 на 100 000
5-годишна преживяемост(EUROCARE-5):83.8%

Табл.2 Оперативна дейност на Клиника по гръдна хирургия в УСБАЛО, 2010-2017 година

УСБАЛО

2010

2011 2012

2013

2014

2015

2016

2017

Общо

Брой оперирани

1267

1281 1243

1253

1171

1173

1180

1146

9714

Мастектомия

377

350

322

305

329

328

330

335

2676

7

3

2

2

6

10

14

44

Мастектомия с
0
едномоментнопротезиране
Квадрантектомия с
аксиларна дисекция

285

343

344

342

324

351

326

370

2685

Семпламастектомия

13

0

21

4

2

2

26

9

77

Секторалнарезекция с
екстирпация на тумор

488

406

299

321

231

253

217

240

2455

Фиброаденом

47

47

144

217

195

182

161

151

1144

Аксиларна дисекция

15

7

17

24

12

13

21

14

123

Биопсия на лимфни възли

42

28

27

27

14

7

12

9

166

Core needle-биопсия

0

69

69

84

78

74

93

91

558

Табл. 3. Степен на спазване на стандарта за комплексно лечение при рак на гърда

Степен на спазване на стандарта за комплексно поведение при рак на гърда, според вида
лечебно заведение, извършило хирургично лечение
Вид лечебни заведения
Обща степен на спазване на стандарта

УСБАЛО
75,8

УБ Окоцентров
е
61,1
67,5

Други ЛЗ
63,8
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Тригодишна преживяемост

92,1
1,0

Риск от смърт (Hazard Ratio, НR)

80,6
2,0

80
1,6

84,3
1,9

Фиг. 1 Тригодишна преживяемост на пациенти с рак на гърдата, оперирани в периода 2009-2011 г.

риск от смърт

2,5
2,0

МБАЛ и
др.

УБ

1,5
1,0

онкоцентрове
УСБАЛО

0,5
0,0
60,0

62,0

64,0

66,0

68,0

70,0

72,0

74,0

76,0

78,0

степен на спазване на стандарта (%)
Фиг. 2 Степен на спазване на стандарта за комплексно поведение при рак на гърдата и риск от
смърт, според вида ЛЗ за хирургично лечение.
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7.6 МЕТОД ЗА ИНДИРЕКТНО МАМОМЕТРИРАНЕ ЗА НУЖДИТЕ
НА ОНКОПЛАСТИЧНИЯ ПОДХОД ПРИ РАК НА МЛЕЧНАТА
ЖЛЕЗА
Ив. Петрова1, Т. Делийски1, Р. Панов2, С. Лавчев2, Д. Димитров1, Г. Вълчева1, В. Нанев1, М.
Енчев1, Ц. Иванов1, М. Караманлиев1
1- УМБАЛ „Георги Странски“ – Плевен
2 - Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда - София

Ключови думи: онкопластичен подход, рак на млечна жлеза
Въведение: С широкото навлизане на онкопластичния подход при операциите на рак на
млечната жлеза все повече се налага да се разполага с редица параметри, свързани с формата и
големината на гърдата при предоперативното планиране на операцията. В клиничната
практика най-често се прилага измерването с шивашки метър или линия и размерите на
необходимите параметри се нанасят във фиш на хартиен и/или електронен носител.
Процедурата продължава различно дълго време, в зависимост от броя на изследваните
параметри и опита на измерващия. Рутинното измерване на тези параметри е обременяващо и
трудоемкo както за пациента, така и за лекаря. Като изходихме от негативните страни на този
метод за мамометриране, разработихме метод на друг принцип, при който контактът с
пациентката е краткотраен и не се прилага директно измерване върху нея.
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Цел на настоящото съобщение е да представим същността и предимствата на метода за
индиректно мамометриране.
Същност на метода: Методът за индиректно мамометриране се състои в определяне на
отделни метрични параметри на гърдата чрез вземане на отпечатъци на точки, линии и контури
от гърдата и тялото върху прозрачни плаки.
Мамометрирането се състои от два етапа: първи етап - на контакт с пациентката и втори – на
измерване на параметрите след контакта с пациентката.
Материалите, необходими за извършване на метода са: материали, използвани по време на
контакта с пациентката и материали след контакта с пациентката.
Материали, необходими за извършване на метрирането по време на контакта с
пациентката:
1. Прозрачни плаки с размер А4 (20 /35 см) - 2бр. Ние използваме transparent plaques PVC 200.
Приложими са и други сходни материали като плаки за ламиниране и др. (снимка №1)

Снимка №1 Transparent plaques PVC 200

2. Перманентен маркер за нанасяне на отпечатъците върху плаките.
Материали, необходими за измерване на параметрите след контакта с пациентката:
1. Твърда метрична линия и/или шивашки метър.
2. Лист за нанасяне на следните параметри: югуло-папиларно, югуло-инфрамамарно, папилоинфрамамарно и стерно-папиларно разстояние, диаметър на ареолата, диаметър и профил на
папилата, база на гърдата, проекция на гърдата и други необходими параметри по показания за
планирането на онкопластичната операция.
За по-добра прегледност ползваме табличен модел за нанасяне на измерваните параметри
(табл. №1)
Табл. №1 Параметри, измервани при метода за индиректно мамометриране.

№

Параметри (см)

1

Югуло - папиларно разстояние

2

Югуло - инфрамамарно разстояние

3

Папило - инфрамамарно разстояние

4

Стерно - папиларно разстояние

5

Ареола – диаметър

Дясна
гърда

Лява гърда
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6

Папила - диаметър

7

Папила – профил

8

База на гърдата

9

Проекция на гърдата

Описание на метода: Пациентката е съблечена до кръста, в право (или седнало) положение, с
ръце на кръста, сгънати на около 45 º в раменните стави.
Изследващият застава (прав или седнал) пред и след това встрани на пациентката и при
вземане на отпечатъците погледът му е на нивото на базата на гърдите. Върху транспарентен
лист размер А4, поставен последователно първо във фасова, след това в профилна позиция
спрямо гърдата, се очертават нейните контури, заедно с тези на папилоареоларния комплекс и
инфрамамарната линия. Транспарентният лист се поставя във фасова равнина на гърдата (леко
опряна до нея), като по-дългият му край лежи върху срединната линия, горният (краниалният)
край – върху клавикулата, а свързващият ги ъгъл – върху югуларната ямка. С перманентен
маркер се очертават фасовите контури на гърдата, включително и тези на ареолата, папилата и
инфрамамарната линия. Ако инфрамамарната линия е покрита от птотична гърда, се очертава с
пунктир. Следва очертаване на профилните контури, което става чрез завъртане на
транспарентния лист във вертикална позиция на тяло, като ръба на листа остава да лежи върху
срединната линия в запазена позиция. След това без присъствието на пациентката се измерват
по очертанията върху плаката следните метрични параметри: югуло-папиларно, югулоинфрамамарно, папило-инфрамамарно и стерно-папиларно разстояние, диаметър на ареолата,
диаметър и профил на папилата, база на гърдата, проекция на гърдата и евентуално други
необходими параметри по показания за планирането на онкопластичната операция, които се
нанасят в таблицата. Обемът на гърдата се определя по формула с параметри, взети от
индиректното мамометриране.
Резултати: Приложихме метода при 30 пациентки, на които извършихме непосредствено след
това измерване на същите параметри директно върху пациентката, използвайки сантиметър
(сантиметрометриране). Отчетохме точността на контурния метод и сравнихме времетраенето.
Точността на методa е 85 %, а времетраенето е двойно по-малко, основно за сметка на
съкратения контакт с пациентката.
Заключение: Чрез разработения от нас метод за индиректно мамометриране се постига висока
точност на измерените параметри, необходими за предоперативното планиране на
онкопластичните операции при съкратено времетраене на процедурата.

7.7 РОЛЯТА НА МОЛЕКУЛЯРНИТЕ ПОДТИПОВЕ В
ПРОГНОЗАТА НА РАКА НА ГЪРДАТА

С. Николов1, E. Eнчев1, Г. Минков1, Е. Димитров1, K. Иванова2, M. Гълъбова2, T. Влайкова3, Й.
Йовчев1.
1
УМБАЛ“Проф. д-р Ст. Киркович“-АД, гр. Стара Загора, България, Клиника по хирургични
болести
2
Тракийски университет, Медицински факултет, Катедра „Обща и клинична патология,
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3

съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология”, гр. Стара Загора, България.
Тракийски университет, Медицински факултет, Катедра “Медицинска химия и Биохимия”,
гр. Стара Загора, България.

Абстракт
Въведение: Молекулярните и генетичните данни вече са показали, че ракът на гърдата е
хетерогенно заболяване. Може да бъде класифицирано в подтипове, които имат различно
клинично протичане, терапевтичен отговор и изход от заболяването.
Цел: Да се оцени общата преживяемост (OS) при 94 пациенти с рак на гърдата, съгласно
молекулните подтипове.
Материали и методи: Нашата група включва 94 пациенти с неметастатичен рак на гърдата за
периода 2004-2010 г. с медиана на проследяване от 60 месеца. Средната възраст на пациентите
е 60.03 години (SD +/- 10.52). Разделихме изследваната група на Луминал A, Луминал B/HER2
(-), Луминал B/HER2 (+), HER2 свръхекспресиран и тройно отрицателен подтип.
Анализирахме общата преживяемост при всеки подтип.
Резултати: Разпределението според молекулярните субтипове е: Луминал A - 59 (62.7%),
Луминал B/HER2 (-) отр. - 2 (2.1%), Луминал В/HER2 (+) пол. - 8 (8.5%), HER2 –
свръхекспресиран – 3 (3.2%) и тройно негативен субтип - 22 (23.5%) пациента. Общата
преживяемост в групата на Луминал A е 92%, в Луминал B/HER2 (-) отр. - 50%, в Луминал
B/HER2 (+) – 62.5%, в HER2-свръхекспресиран подтип - 67% и при тройно негативен подтип 66.7%. Смъртността за анализирания период е 15.9% (n = 15). Липсва значима разлика в
общата преживяемост между групите на Луминал B/HER2 (-) отр., Луминал B/HER2 (+) пол.,
HER2-свръхекспресиран подтип и тройно негативен подтип (p-0.967; p-0.899; p-0.896).
Заключение: Молекулярните субтипове са свързани с различна обща преживяемост. В нашата
изследвана група най-лошата обща преживяемост беше установена при Луминал B/HER2 (-)
отр. субтип. Всеки молекулярен субтип има своите специфични характеристики и
преживяемост, които могат да предсказват общата преживяемост, което показва, че е важно да
се вземат предвид тези характеристики при избор на терапевтична стратегия. Така при
изследването на тази група пациентките с Луминал В имат по-лоша OS.
Ключови думи: рак на гърдата, молекулярни субтипове, обща преживяемост

Въведение:
В повечето развити страни смъртността от рак на гърдата (BC) се е понижила през последното
деситилетие благодарение на структурните подобрения в организацията, включително и на
утвърдените
guidelines1,2.
През миналото десетилетие, се увеличиха молекулярните и генитични познания за рака на
гърдата, въведени от Перу и съавт.3,4,5, което доведе до разбирането, че това е хетерогенно,
системно заболяване, което може да бъде класифицирано в различни субтипове с различни
клинични и патологични функции, различен терапевтичен отговор и различни резултати6,7.
Утвърдените профили са базирани на генната експресия и са най-добрият начин да се
визуализира хетерогенността на рака на гърдата, което доведе до необходимостта от
създаването на суругатна класификация за клиничната практика.8 Тези
молекулярни
подтипове при рака на гърдата, отговарят достатъчно добре на клиничното характеризиране
основано на базата на хормоналния и HER-2 статуса, както и пролиферативните маркери или
хистологичния клас.9 През 2011 г класифицирането на базата на имунохистохимичните
маркери се препоръча и от експертния съвет на St. Gallen.10, който отново се потвърди през
2013 г.11,12
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Материали и методи:
Групата включва 94 пациенти с неметастатичен рак на гърдата за периода 2004-2010 г. с
медиана на проследяване от 60 месеца. Средната възраст на пациентите е 60.03 години (SD +/10.52). Разделихме изследваната група на Луминал A, Луминал B/HER2 (-), Луминал B/HER2
(+), HER2 свръхекспресиран и тройно отрицателен подтип. Анализирахме общата
преживяемост при всеки подтип.
Пациенти:
Това са резултати от ретроспективно проучване на 94 пациентки с рак на гърдата, чрез
дефинирани молекулни подвидове на базата на имунохистохимични маркери.
От 01 януари 2003 г., ние проследяваме пациентките с рак на гърдата, които са лекувани в
клиниката по хирургични болести на УМБАЛ „Проф. Ст. Киркович―. Пациентките са
включени в настоящия анализ, ако имат инвазивен рак на гърдата и са диагностицирани след 1ви Януари 2003 г. Изключени от този анализ са: мъжки пол, наличие на далечни метастази при
приемането или двустранни тумори. Пациентки с непълна имунохистологична информация не
са включени в общия анализ.
Хистология и стадий:
Туморите са определени според Световната здравна Организация13, степенувани по Elston и
Ellis14, и са групирани според TNM класификацията.15 Експресията на естроген рецептор (ER),
прогестерон рецептор (PR), човешки епидермален растежен фактор рецептор 2 (HER2), и Ki-67
се оценява с анализ чрез IHC на фиксирана с формалин в парафинови блокчета туморна тъкан
съгласно международните стандарти. Според препоръките на Международния експертен съвет
St. Gallen 2011 г.10, инвазивния рак на гърдата се дифинира в пет молекулярни подтипа на
базата на имунохистохимично определяне на ER, PR, HER2 и Ki-67:
Класификацията от 2011 г. е използвана, защото позволява най-добре да бъдат категоризирани
пациенките в нашето изследване10. При инвазивнният рак на гърдата, маркерът за клетъчната
пролиферация Ki-67 е наличен в по-голямата част от изследваната група.

Вътрешни субтипове

ERи/илиPR

HER-2

Ki-67

Luminal A like

+

-

< 14%

Luminal B/HER2 – like

+

-

> 14%

Luminal B/HER2 + like

+

+

> 14%

HER-2 type

-

+

Triple negative

-

-

Крайни точки и оценка на резултатите:
Резултатът за цялата група е оценен от момента на диагностициране, разпределени в пет
подтипа при рак на гърдата. В крайните точки е проследена общата преживяемост (OS).
Резултаттите се оценяват, както следва: Първите, болнични записи бяха преразгледани, за да се
получи информация по отношение на преживяемостта. Ако исканата информация не може да
бъде получена чрез този подход или чрез запитване за състоянието на преживелите пациентки,

623

справката е направена по регистрация на жителите. Медианата на времето за проследяване е
60 месеца.
Luminal A

Luminal
B / HER2
–

Luminal
B/
HER2+

N=59

N=2

N=8

n(%)

n(%)

n(%)

HER2
Triple
Overexpression negative
N=3

N=22

n(%)

n(%)

N=94

Статистически анализ:
Статистически анализи бяха извършени с използване на SPSS v16.0 (SPSS, Inc.). хиквадратният тест и точният тест на Фишър бяха използвани за сравняване на категоричните
данни. Сравнението между независимите групи беше проведено с ANOVA, Student's t-тест,
Mann-Whitney U тест и Kruskal-Wallis тест в зависимост от нормалността на разпределението.
Корелациите бяха тествани чрез тестове на Spearmen и Person. Кривите на оцеляване бяха
изтеглени с метода Kaplan-Mayer и разликата в преживяемостта беше изчислена с теста Log
rank. Факторите с р <0.05 се считат за статистически значими.
Резултати (табл. 1):
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Tumor size
<2sm

33(55.9)

1(50)

4(50)

2(66.7)

6(27.3)

46(48.9)

>2sm

26(44.1)

1(50)

4(50)

1(33.3)

16(72.7)

48(51.1)

Ductal

53(89.8)

1(50)

7(87.5)

3(100)

18(81.8)

82(87.2)

Lobular

2(3.4)

3(13.7)

6(6.4)

Other

4(6.8)

1(4.5)

6(6.4)

3(13.6)

13(13.8)

16(72.8)

68(72.4)

3(13.6)

13(13.8)

Tumor type

1(12.5)
1(50)

Grading
I

9(15.2)

II

44(74.6)

III

6(10.2)

1(12.5)
2(100)

3(37.5)

3(100)

4(50)

Nodal
0

29(49.2)

1(50)

4(50)

1(33.3)

12(54.5)

47(50)

1-3

19(32.2)

1(50)

2(25)

2(66.7)

6(27.3)

30(31.9)

>3

11(18.6)

2(25)

4(18.2)

17(18.1)

3(13.6)

35(37.2)

Operation
BCS

29(49.2)

1(50)

2(25)

Mastectomy

30(50.8)

1(50)

6(750

3(100)

19(86.4)

59(62.8)

No

27(45,8)

0(0)

5(62,5)

1(33,4)

0

33(35,1)

CMF

7(11,8)

1(12,5)

1(33,3)

FEC

25(42,4)

2(100)

2(25)

1(33,3)

22(100)

52(55,3)

No

15(25,4)

1(50)

5(62,5)

1(33,3)

15(68,2)

37(39,4)

Tamoxifen

33(55,9)

1(50)

3(37,5)

2(66,7)

7(31,8)

46(48,9)

AI

11(18,7)

Chemotherapy

9(9,6)

Chormonotherapy

11(11,7)

Radiotherapy
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No

23(39)

1(50)

5(62,5)

2(66,7)

11(50)

42(44,7)

yes

36(61)

1(50)

3(37,5)

1(33,3)

11(50)

52(55,3)

Total

59(62.7%)

2(2.1%)

8(8.5%)

3(3.2%)

22(23.5%)

94(100%)

Всичките 94 пациентки са с инвазивен карцином, по отношение на хистологичния тип,
инвазивният дуктален карцином е най-често срещаният вариант 87.2%(82) от всички случаи,
последвани съответно от инвазивен лобуларен карцином (6.4%), други (6.4%) - медуларен,
папиларен карцином и др. Размерът на тумора е по – голям от 2 см в 51,1% от случаите.
Според системата за класификация SBR, по-голямата част от туморите са със степен на
диференциация ІІ (G2), съставляващи 72,4% от случаите, следвани съответно от степен III
(13.8%) и степен I (13.8%). В това проучване според състоянието на лимфните възли, 50% са
имали положителни лимфни възли, като повече от три лв(N2) има в 18,1% от случаите .
Имунохистохимичните данни показват, че в 73,4% от пациентките с рак на гърдата, туморите
са положителни за хормонални рецептори (ER + и / или PR +), 61.7% са положителни за
естрогенния рецептор (ER +), 64.9% са положителни за прогестероновия рецептор (PR +) и
11,7% са HER2 позитивни (HER2+). Тези, които са положителни на хормонални рецептори в
82,6% получават хормонална терапия (Таблица 1). Постменопаузалните жени с рак на гърдата
и положителни на хормонални рецептори са получавали хормонална терапия както следва:
66,7% от случаите получавали тамоксифен, 15,9% са лекувани с ароматазни инхибитори, и
17,4% са без терапия. Полихимиотерапия са получили 64,9% от пациентките. От получилите
химиотерапия 14,8% са на CMF, а 85,2% са лекувани с ХТ на базата на антрациклини.
HER2 подтипът има най-голямо разпространение на положителни Лимфни възли
(66.7%), последвани съответно от Luminal A (50.8%) Luminal B (50%), и накрая тройно
отрицателният подтип(45.5%) (Таблица 1).
Дискусия
Ракът на гърдата е основната причина за смърт сред жените в световен мащаб.16,17 Ракът на
гърдата е хетерогенно заболяване, свързано с клинични, патологични и биологични фактори,
които са променливи от една популация към друга.18 Тези прогностични фактори са от
съществено значение за лечението на рака на гърдата. Освен това, молекулярната
класификация на рака на гърдата е важен инструмент за управление лечението на пациентките.
Ето защо, направихме това проучване за да повишим по-нататъшните познания за рака на
гърдата и молекулните субтипове в неподбрана група от пациентки.
Въпреки, че молекулните подвидове при рак на гърдата първоначално се идентифицират чрез
генно експресионен анализ, използвайки ДНК-микрочастици, IHC маркери в момента се
използват като сурогати за ДНК-микрочипове при подтиповете на рак на гърдата. Въз основа
на последните актуализирани определения на подтип IHC19 идентифицирахме пет молекулни
подтипа на карцином на гърдата: Луминал A 59 (62.7%); Луминал B / HER2 (-) 2 ( 2.1%);
Луминал B / HER2 (+) 8 ( 8.5%); HER2 свръхекспресиращ тип - 3 (3.2%) и тройно отрицателни
- 22 (23.5%). Общата преживяемост в Луминал A-групата е 92%, в Луминал B / HER2 (-) 50%,
Луминал B/ HER2 (+) – 62.5%, в HER2-тип 67% и в тройно отрицателната група – 66.7%.
Регистрирахме разликата в честотите между нашите подгрупи и тези, цитирани в
литературата. Това обяснява хетерогенността на рака на гърдата в целия свят. В литературата е
посочено, че някои подвидове са по-чести при някои раси (тройно негативните са по-чести при
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афро-американските жени).20,21 Познавайки разпространението на подтиповете в една
популация, можем да планираме общ терапевтичен подход.22
5-годишната ОS за всички пациентки с първичен инвазивен рак гърдата е 72.4%. Това
потвърждава благоприятната прогноза на първичния не-метастатичен рак на гърдата при
получаване на адекватно лечение. В това проучване, ние се фокусирахме върху добре
дефинирана и хомогенна група пациентки. Получените резултати може да се очаква да бъдат
такива и в други проучвания.
Резултатите от настоящото проучване, натрупаните доказателствата са в подкрепа на
прогностичната роля, която има туморната биология при рака на гърдата. Независимо от
степента на риска Mook и съавт. използват 70-генен анализ MammaPrint) за оределянето на
диагнозата.23 Тези резултати могат да помогнат при пациентките в менопауза да се избере поадекватна системна адювантна терапия. В нашето изследване, разпределението на молекулните
вътрешни подтипове показват по-голямо разпространение на по-благоприатния Luminal А и
относително ниско разпространение на по-агресивните подтипове.
Повечето от статистиката на резултатите публикувани в литературата произтичат от клинични
изпитвания, с изключение на някои видове от пациентките, които често се наблюдават при
рутинни грижи, например възрастните пациентки с коморбидни състояния. Така, че е важно да
се оценят резултатите сред немаркирани пациентки от населението, където резултатите
произтичат от рутинна клинична обстановка. Въз основа на благоприятните резултати
докладвани тук, като допълнителен аспект е качеството на живот, който може да бъде
фокусиран върху специфичните подгрупи в бъдеще.
Суругатната класификация на рака на гърдата от консенсуса в St. Gallen 2011 г.10 дава
възможност за диференциация от пет молекулярни подтипа, всеки с различни прогнози.
Лечението на пациентките с ВС придоби значение според тези подтипове, но въпреки това
традиционните туморни характеристики (лимфни възли, размер на тумора) остават независим
прогностичен фактор.24 Тъй като класификацията от St. Gallen е приета според вътрешните
сигнатури25, затова ние я използвахме за да направим оценка на подтип-специфичен анализ на
нашите резултати. Изглежда подходящо чрез стандартните патологични оценки да се
определят полезните групи тумори (тройно отрицателни, HER2-тип, Луминал B/HER2
позитивен), за които препоръките за лечение рядко са противоречиви.26
В това проучване е видно, че молекулните подтипове при рака на гърдата са със значителна
прогностична стойност. Резултатите ни показват, че молекулните подтипове Луминал В, HER
2 и тройноотрицателни са със значително по-лоша прогноза от Луминал А подтип.

HER2 без НТ Забележка: HER2 = човешки
епидермален фактор: HT- химиотерапия

Фиг.1 Каплан-Мейър графика на OS според
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Фиг.2 Каплан-Мейър графика на OS според ЕТ
при ранен рак на гърдата (стадий I-II)
Забележка:

ЕТ

–

едокринна

терапия

Фиг.3 Каплан-Мейър графика на OS според
стадия (HER2 negative)

Фиг.4 Каплан-Мейър графика на OS според
молекулярния

субтип
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Фиг.5 Каплан-Мейър графика на OS според HER2 статуса

Ние анализирахме ОS при отделните молекулярни субтипове при рак на гърдата. Най-вероятно
поради малката група, която изследвахме не се получи статистическа значимост за връзка на ОS с
отделните субтипове (р>0,05). В изследваната група Luminal B/HER2+ е с по-лоша прогноза от
Luminal А (р=0,046) . Фиг.4
При КМ анализа в нашата група по-добра преживяемост имат пациентките с HER 2 негатвните
тумори, без това да се влияе от проведената адювантна химитерапия (р=0,045). Фиг.1
Провеждането на адювантна ендокринна терапия в изследваната група по-добра ОS е постигната
при ранния рак на гърдата (I и II стадий ) (р=0,025). Фиг. 2 Проведената терапия за тези пациентки
е с ароматазни инхибитори при жени в постменопауза, селективни модулатори на естрогенния
рецептор (тамоксифен).27,28,29
Оценката на Ki-67 е на разположение в по-голямата част от случаите, което ни дава възможност да
се диференцират луминално подобни HER2 негативни тумори. Независимо от това, валидността и
надеждността на Ki-67 все още е противоречива, въпреки че е била общоприета като клетъчен
маркер на пролиферация, който е широко достъпен.30 Граничната стойност от 14% за Ki-67
препоръчана на St. Gallen 2011, която е потвърдена от Cheang и сътр.31 се разглежда критично
поради значителната вариабилност на резултатите.32,33,34 Този дисонанс е много проблематичен,
тъй като препоръката за или против химиотерапия при положителни хормонални рецептори,
отрицателни HER2, G2 тумори зависи главно от прага на Ki-67. Поради тази неяснота при
определяне на сурогатния подтип може да е трудно да се сравняват крайните резултати с други
изследвания, които използват различните сурогатни определения.
В нашата група Луминал А е най-честият подтип (62.7%), последван от тройноотрицателен
(23.5%), Луминал В/HER2 позитивен (8.5%), HER2 свръхекспресиращ (3.2%). За по-голямата част
от пациентките, които са с Луминал А подтип OS над 5 години е 92%, Във времето на поефективно системно лечение позитивните на HER2 тумори са с несигурен изход поради малкия
брой случаи.
Най-честият тип е Luminal А, който се среща при 50-72% от пациентите с рак на
гърдата. Пациентките с този вид рак имат най-добра прогноза, т.е. нисък пролиферативен индекс,
добра диференциация, с най-малък риск от локален и локорегионален рецидив.29,35
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Установявайки субтипа можем:




да предвидим биологията на тумора и бъдещото му поведение;
да предвидим прогнозата на болестта;
да планираме таргетна терапия.

Заключение:
Всеки молекулярен подтип има свои специфични характеристики и преживяемост, които които
могат да предскажат ОS, което показва, че е важно да се вземат предвид тези характеристики при
избора на стратегия за лечение. Така при изследването на тази група - пациетките с Луминал B
имаха по-лоша обща преживяемост (OS).
При този ретроспективен анализ, показанията за ХТ и ЕТ са взети според HR, наличие или не на
метастази в ЛВ, размера на тумора. Използването на ЕТ и химиотерапия играе решаваща роля в
лечението на ракa на гърдата. Анализът на пациентките, особено при неблагоприятните субтипове
(Luminal B/HER2+; HER2+ и TNBC), получаващи химиотерапия и / или ЕT показва, че
химиотерапията не подобрява значително ОS. Решението за адювантна терапия е уместно да се
прецизира като се събразява с молекулярните субтипове, което е предпоставка за
индивидуализиране на терапията.
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7.8 ПАТОЛОГИЧЕН ОТГОВОР НА ПРЕДОПЕРАТИВНА СИСТЕМНА
ТЕРАПИЯ - ПОСТИЖИМ ПРОГНОСТИЧЕН ФАКТОР
М. Василева1, С. Маслянков1, А. Влахова1, М. Генадиева1, В. Павлов1, З. Захариев2, Д. КостоваЛефтерова1,3, Г. Тодоров1, А. Консуловa4, К. Ангелов1
1. Втора хирургия, Александровска болница;
2. Отделение по лъчелечение, УМБАЛ “ Царица Йоанна-ИСУЛ”;
3. Медицински Университет-Плевен;
4. Българско онкологично научно дружество;

Резюме
Въведение
Понастоящем e прието, че редът на провеждане на системната терапия спрямо хирургия при
ранния карцином на гърдата (КГ) не повлиява преживяемостта без заболяване (ПБЗ) или общата
преживяемост (ОП). Адекватното стадиране и биологичнo характеризиране на туморите води до
улесняване на подбора на пациенти, при които системното лечение може да се проведе
предоперативно, тъй като ползите от неоадювантната терапия са неоспорими –увеличаване броя на
органосъхраняващите операции; намаляване обема на хирургичната интервенция в аксилата;
предоставяне на индивидуална прогностична информация (за постигането на пълен патологичен
отговор, ППО); ранна оценка на ефективността на терапията; възможност за добавяне на
адювантно лечение при непостигане на пълен отговор.
Цел
Целта на настоящото проучване е да се потърси корелация между биологичния субтип на тумора и
постигането на ППО при пациенти провели неоадювантна терапия за ранен КГ.
Материали и методи
Това е ретроспективо кохортно проучване, включващо 100 болни, диагностицирани и лекувани
между Януари 2016 и Декември 2017 в Клиника по хирургия „Проф. Александър Станишев―на
УМБАЛ „Александровска―
. Информация за клинико-патологичните характеристики, хода на
заболяването и терапията е получена и съхранена от история на заболяванията на пациентите, по
начин, който запазва тяхната анонимност. За определяне на биологичния субтип са използвани
дефинициите, препоръчани от Сейнт Гален 2015г. Решенията за реда и вида на провеждане на
терапия са взети от мултидисциплинарна онкологична комисия.
Резултати
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От преминалите през клиниката 100 болни с карцином на гърда, 34 са насочени за провеждане на
предоперативна системна терапия. До февруари 2018 резултати са налични за 20 болни. От тях 15
са с ранен карцином.
ППО (дефиниран като: ypT0/is ypN0) е постигнат при 5 от болните с ранен карцином (2 с
луминален B карцином; 2 с HER2 позитивен и една пациентка с тройно-негативен карцином). 4 от
5-те пациентки са с тумори, експресиращи HER2, и са получили неоадювантна терапия с
Trastuzumab. Това са и пациентките, получили най-голям брой курсове химиотерапия (ХТ)
предоперативно. ППО e постигнат при 20% от пациентките с ранен КГ луминален субтип, 50% от
пациентите с HER2 позитивен субтип и 100% от пациентите с тройно-негативен субтип.
Обсъждане
В своите препоръки NCCN (National Comprehensive Cancer Network) и ESMO (European Society of
Medical Oncology) все повече разширяват индикациите за предоперативна системна терапия при
ранен карцином на гърдата. Доказано е, че постигането на пълен патологичен отговор е
асоциирано с по-добра ПБЗ и ОП. Тази връзка е най-силна при пациентите с тройно-негативен
карцином, а за тези с HER2 позитивен карцином, при прилагане на Тrastuzumab.
Заключение
Патологичния отговор към предоперативна системна терапия е достижим прогностичен фактор,
част от индивидуализирането на терапията при пациентите с карцином на млечната жлеза.
Неговото значение би се увеличило при спазване на европейските препоръки и предлагането на
предоперативна системна терапия в пълен обем на всички пациенти, кандидати за адювантна
системна терапия.

Abstract
Introduction
Currently, it is accepted that the sequence of preoperative systemic therapy and surgery in patients with
early breast cancer (EBC) doesn‘t influence the disease free survival (DFS) and the overall survival (OS).
The appropriate staging and biological characterization of the tumors facilitate the selection of patients for
preoperative systemic therapy. There are number of undisputable benefits of the neoadjuvant approach:
de-escalation of the surgeryboth in breast and axilla; providing individualized prognostic information
regarding the achievement of pathologic complete response (pCR); early evaluation of response to
therapy; possibility of additional adjuvant treatment in cases, in which pCR has not been achieved.
Aim
The aim of this study is to investigate the association between biological subtype and pCR achievement in
patients with early breast cancer treated with neoadjuvant therapy.
Methods and materials
This is a restrospective cohort study, including 100 patients diagnosed and treated in Department of
Surgery, University Hospital Alexandrovska between January 2016 and December 2017.The information
regarding clinicо-pathological characteristics, diasease course and treatment was obtained form the
medical history records in a way that keeps patient's anonymity. Biological subtype was defined

633

according to the recommentations from St. Gallen 2015. Decisions regarding the order and the type of
treatment are taken on multidisciplinary team meetings.
Results
Out of 100 patients diagnosed in the ward, 34 were referred for preoperative systemic therapy. By
February 2018 information regarding disease progression was available for 20 patients. 15 of them were
initially with early breast cancer.
Pathologic complete response (define as ypT0/is ypN0) was achieved in 5 of the patients with early breast
cancer (2 with luminal B subtype; 2 with HER2 positive subtype and one with triple-negative subtype). 4
out of the 5 patients have tumors expressing HER2 and have received neoadjuvant therapy with
Trastuzumab. Those are the patients, received the highest number cycles chemotherapy (ChT)
preoperatively. pCR was achieved in 20% of patients with early BC luminal subtype, 50% of patients with
HER2 positive subtype and 100% of patients with triple-negative subtype.
Discussion
The NCCN (National Comprehensive Cancer Network) and ESMO (European Society of Medical
Oncology) in their recommendations have expanded the indications for preoperative ChT in patients with
early BC. It is proven that achievement of pCR is associated with better DFS and OS. This association is
strongest in patients with triple-negative and HER2 subtypes (when treated with Trastuzumab).
Conclusion
pCR to preoperative systemic therapy is achievable prognostic factor, part of the individualized treatment
of BC patients. Its value will increase if the European recommendations are followed and preoperative
systemic therapy is offered in full volume for all candidates initially considered for adjuvant systemic
therapy.

„Вярата в науката, означава вяра в бъдещето“
Умберто Веронези
Въведение
Според определението на Националния Раков Институт на САЩ ранен карцином е този, който не
излиза извън пределите на гърдата и регионалните лимфни възли. Това включва стадий I, IIA, IIB,
и IIIA (1, 2). Някой автори приемат стадий IIIА като част от операбилния локално авансирал
карцином (3, 4).
Диагнозата на ранния карцином на гърдата се извършва в три стъпки- клиничен преглед, образни
изследвания и биопсия под ехографски или стереотаксичен контрол с определяне на хистология,
рецепторен статус (ЕР и ПР), туморен грейд и Ki 67 (5). Златен стандарт за поставяне на
окончателна диагноза е дебелоиглената биопсия (6). За определяне на прогнозата и вземане
решение относно лечението се определя биологичния субтип според от рутинната хистология и
имунохистохимия (5). Последващото стадиране на пациентите задължително включва лабораторни
тестове - пълна кръвна картина, чернодробни езими, оценка на бъбречната функция, алкална
фосфатаза и серумни нива на калций, туморен маркер СА 15-3 +/- СЕА. Преди вземане на решение
за терапевтичното поведение задължително се провежда и абдоминална ехография и
рентгенография на бял дроб за пълно стадиране на болестта. При наличие на съмнение за поавансирало заболяване, ≥Т3 тумор, клинично позитивни регионални лимфни възли (N+) или
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суспектни клинични данни за наличие на далечни метастази се препоръчва ядрено-магнитен
резонанс или компютърен томограф и костна сцинтиграфия (7). Позитронно-емисионната
томография открива далечни метастази при още 25% от новодиагностицираните асимптомни
пациенти, които са без данни за метастази от предходните изследвания (8).
През 2011г. на международната конференция за КГ в Сейнт Гален се предлагат следните
определения на биологичните субтипове карцином на гърда: Луминален А (ER + и/или PR+, ниско
Ki67 и HER2-), Луминален B (ER + и PR+/-, висок Ki67 и/или HER2+), HER2-позитивен (ER-, PR- и
HER2+) и тройно негативен (ER-, PR-, HER2-) (9). Като ниски се приемат стойности на Ki67<14 %,
въпреки че в литературата вървят дискусии относно този праг и много автори приемат стойности
<20 или дори 30% за ниски (10). През 2015г консенсусът от същата конференция, вече изцяло
приема прогностичната и предиктивна стойност на биологичната класификация за клиничната
практика (11). Всеки субтип има доказано различна прогноза, независимо от прилаганото лечение,
и получава съответна специфична терапия (12, 13). В следващите години многократно е обсъждано
прилагането на различни молекулярни тестове за определяне на биологичния субтип и неговото
корелиране с хистологично определения субтип (14), както и отговора към определена терапия
(15). Макар тези тестове да доказват своята специфичност и полезност, приложението им остава
само препоръчително и според 8-мата ревизия на TNM (16).
Ранният луминален А субтип карцином на гърдата има най-добра прогноза. Този тумор подлежи
на ендокринна терапия (ЕТ) и в голяма част от случаите не изисква системна ХТ (освен при
наличие на повече от 4 метастатични лимфни възли, размер на тумора над 5см и
нискодиференциран тумор) (5). Доказано е, че системната ХТ добавя малко полза като адювантно
лечение на луминалните карциноми от субтип А, особено за подобряване на общата преживяемост
– под 3% (17-19). Това позволява и лечението им да започне с оперативна интервенция дори и в понапреднал стадий до момента, в който ХТ не може да бъде избегната.
Луминал В субтип карциномите се подразделят на 2 вида – HER2 негативни и HER2 позитивни.
Най-неясни са индикациите за ХТ при HER2 негативните карциноми. Прилагането на ХТ зависи от
индивидуалния риск от рецидив (които се определя от диференциацията на тумора,
пролиферацията и васкуларната инвазия при липса на метастатично засягане на аксиларни лимфни
възли); потенциалният отговор към ЕТ зависи от нивото на експресия на стероидните рецептори,
липсата на експресия на рецептор за прогестерон, нискодиференциран тумор, висока експресия на
пролиферативните маркери) и предпочитанията на пациента. В помощ на вземането на решение
може да се прибегне до генетични тестове (5). ХТ не трябва да се прилага едновременно с ЕТ.
Според препоръките на Европейската Общество по Медицинска Онкология (ESMO) HER2
позитивните луминални карциноми подлежат на ХТ, ЕТ и лечение с trastuzumab.
При туморите, свръхекспресиращи HER2, се наблюдава най-добър ефект от ХТ и най-висок
процент на постигнат ППО (до 80%(20)), когато системната терапия е прилагана предоперативно
(21). NCCN препоръчва адювантната терапия с trastuzumab при пациенти с размер на първичния
тумор над 5мм (T1b) дори и без засягане на лимфните възли (N0). Тази препоръка е независима от
факта, че няма налична информация от рандомизирани проучвания относно ползата от trastuzumab
при пациенти с размер на тумора под 1 см (22).
Подобни са и препоръките за адювантна терапия при тройно-негативните карциноми. При размер
на първичния тумор над 5мм (T1bN0 и нагоре) възможността за ХТ трябва да се обсъди с пациента,
а при размер на тумора над 1см ХТ е силно препоръчителна. Системна терапия се обсъжда и при
минимално засягане на аксилата, каквото е наличието на микрометастази, независимо от размера
на първичния тумор в гърдата (22).
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Съществуват много доказателства в полза на провеждането на системната терапия
предоперативно(21). Мета-анализ от 2007 година, обхващащ 14 рандомизирани контролирани
проучвания, показва, че абсолютният брой на мастектомиите намалява със 17% след провеждане
на предоперативна терапия (23).
Ползата от предоперативната системна терапия за намаляване на обема на дисекцията в аксилата
също е доказана (24). Мета-анализ от 2016 година, обхващащ 16 проучвания, установява, че
провеждането на сентинелна дисекция на лимфни възли след неаодювантна ХТ е възможна и
безопасна процедура, при пациенти, които са били с първоначално клинично негативна аксила
(25). Тези доказателства са достатъчни, за да залегне сентинелната дисекция на лимфни възли като
достатъчна процедура при така селектираните пациенти (22).
Постигането на ППО е сурогатна крайна цел за оценка на ефективността от терапията. Доказано е,
че постигнането на ППО е свързано с по-добра ПБЗ (26)и ОП, включително при пациенти в поранен стадий (27-29). Установено е, че значението на постигането на ППО зависи от биологичния
субтип. ППО се свързва с подoбрена ПСЗ при HER2 позитивните карциномии тройно-негативния
субтип, но не и при луминален А тип карциномите. При HER2 позитивните и тройно-негативните
карциноми постигането на ППО се свързва съз значимо подобряване на прогноза (30, 31).
Провеждането на неоадювантна ХТ позволява и in vivo оценка на ефекта от терапията чрез оценка
на патологичния отговор. В случай на липса на отговор или прогресия на заболяването може да се
премине към друг режим на ХТ (32). Доказано е, че увеличаване броя на курсовете неоадювантна
терапия до 6-8 увеличава вероятността от постигане на ППО (33, 34).
През 2018 се в Lancet Oncology е публикуван мета-анализ на 10 рандомизирани контролирани
проучвания, който оспорва всички изброени доказателства за ползата от неадювантната терапия
при ранните карциноми на гърдата. Резултатите от мета-анализа показват значим повишен риск от
рецидив при пациентите, получили неоадювантна терапия и органосъхраняваща хирургия.
Критиките към така проведения мета-анализ относно вида на включените проучвания, вида
провеждана ХТ, липса на анти-HER2 таргетна терапия при индикации, както и начина на
оценяване на резултатите са толкова силни (35), че получените резултати остават под голямо
съмнение и не променят съвременните практики.
Цел
Целта на настоящото проучване е да се потърси корелация между биологичния субтип на тумора и
постигането на пълен патологичен отговор при пациенти, провели неоадювантна терапия за ранен
КГ.
Материали и методи
Това е ретроспективо кохортно проучване, включващо 100 болни, диагностицирани и лекувани
между Януари 2016 и Декември 2017 в Клиника по хирургия „Проф. Александър Станишев―на
УМБАЛ „Александровска―
. Информация за клиничното протичане и терапията е получена и
съхранена от история на заболяванията на пациентите по начин, който запазва тяхната анонимност.
Разграничаването на луминалните А и В (HER2 негативни) карциноми е извършено въз основа на
хистологичния грейд. Това се налага, тъй като за 49 от тези пациенти (от общо 74) Ki67 не е
известно. Решенията за реда и вида на провеждане на терапия са взети от мултидисциплинарна
онкологична комисия. Характеристиките на всички 100 пациенти са показани на таблица 1.
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Таблица1. Характеристики на пациентите

Прогностичен ф-р

n=100

%

Прогностичен ф-р

n=100

%

възраст

100

100

Биологичен субтип

96

96

До 40

10

10

Луминален A

30

30

40-65

52

52

Луминален B, HER2 негативен

44

44

над 65

38

38

Luminal B, HER2 позитивен

5

5

T

91

91

10

10

T1

36

36

тройно-негативен

7

7

T2

53

53

ER

100

100

T3

2

2

ER позитивно

83

83

T4

х

x

PR

100

100

N

87

87

PR позитивно

73

73

N0

55

55

HER2

99

99

N1

17

17

HER2 позитивно

19

19

N2

12

12

G

91

91

N3

3

3

G1

3

3

M1 при диагнозата

3

3

G2

26

26

Ki 67 наличен

31

31

G3

62

62

HER2 свръх-експресиран
(нелуминален)

Резултати
На таблица 2 е показан броят на пациентите, отговарящи на критериите за неоадювантна терапия
сред тези, при които е извършена първо оперативна интервенция.
Таблица 2. Пациенти, отговарящи на критериите за неоадювантна терапия, сред първично оперираните.

Биологичен субтип
Луминален A
Луминален B, HER2
негативен
Луминален B HER2

Без

Размер на тумора

Наличие на повече

неоадювантна

HER2 & ТН > 1 см

от 4 метастатични

терапия

луминален тип>= 5см

лимфни възли

26

0

4

28

2

6

1

1

0
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позитивен
HER2 свръхекспресиран
тройно-негативен

5

4

0

4

4

0

От 30 пациентки с луминален А тип карцином 4 са изпратени за предоперативна терапия, поради
напреднал стадий - голям размер тумори или инфилтрация на надлежащата кожа. От останалите
26, 4 са били с интраоперативно установени 4 или повече метастатични лимфни възли.
От 44 пациентки с луминален В, HER2 негативен карцином 16 са изпратени за предоперативна
терапия. От останалите 28, 14 са с размер на тумора над 2 см, а 10 са с налични метастатични
лимфни възли.
От 5 пациентки с луминален В HER2 позитивен карцином 4 са изпратени за предоперативна
терапия. Единствената пациентка, която не е изпратена, е с размер на тумора 25мм.
От 10 пациентки с HER2 позитивни нелуминални тумори, 5 са изпратени за предоперативна
терапия и 5 не са. От пациентите, не получили предоперативна терапия, размерът на тумора е както
следва: 5мм, 21мм, 22мм, 28мм и 30мм.
От 7 пациентки с тройно-негативен карцином 3 са изпратени за предоперативна терапия, като при
всички останали 4 размерът на тумора е бил над 1 см (18мм, 21мм, 22 мм и 45мм, съответно).
Таблица 2 демонстрира възможността от разширяване на действащите индикации за извършване
на предоперативна терапия. Наличието на информация за патологичния отговор на неоадювантна
терапия би било ценен прогностичен фактор при повече от 15 от пациентите, диагностицирани в
клиниката, и би дало възможност за намаляване на обема на оперативната интервенция в аксилата
при половината от тях (които са с първично негативна аксила).
Общо 34 от пациентите са насочени за провеждане на предоперативна системна терапия.
До февруари 2018 резултати са налични за 20 болни. От тях 15 са с ранен карцином.
Пълен патологичен отговор (дефиниран като: ypT0/is ypN0(2)) е наблюдаван при 5 от пациентите с
ранен карцином (2 с луминален B карцином; 2 с HER2 позитивен и единствената пациентка с
тройно-негативен карцином). Характеристиките на пациентките, постигнали пълен патологичен
отговор и тяхното разпределение според биологичния им субтип, са показани на таблица 3 и
таблица 4.
Таблица 3. Характеристика на пациентите, при които е постигнат пълен патологичен отговор

Пациент
BC 01

Отговор на
терапия
ypT0 ypN0

Биологичен субтип
Луминален B, HER2 позитивен

Проведени курсове
предоперативна ХТ
6
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BC 02

ypT0 ypN0

Луминален B, HER2 позитивен

7

BC 03

ypT0 ypN0

HER2 позитивен

5

BC 04

ypTis ypN0

HER2 позитивен

3

BC 05

ypT0 ypNmi

Тройно негативен

4

BC 06

ypTis ypN1

Луминален

4

При последната пациентка не е възможно да се определи точно биологичния субтип, тъй като нито
G, нито Ki67 са известни. Тя е с най-близкия до ППО частичен отговор.
4 от 5-те пациентки, постигнали ППО, са с тумори, експресиращи HER2 и са получили
неоадювантна терапия с Trastuzumab
Таблица 4. Разпределение на пациентите, достигнали пълен патологичен отговор, според биологичния
субтип, дефиниран според препоръките на St Gallen от 2015г.

Биологичен субтип

Постигнат пълен
отговор

Общ брой пациенти

% постигнат пълен
отговор

Луминален

2

10

20

HER 2 позитивен

2

4

50

Тройно негативен

1

1

100

Обсъждане
Редът на провеждане на системната терапия спрямо хирургията при ранния карцином на гърдата
не повлиява ПСЗ или ОП(36, 37). Въпреки това съвременните препоръки наNCCN и ESMOвсе
повече разширяват индикациите за предоперативна системна терапия при ранен карцином на
гърдата.
В специализираните центрове за карцином на гърда по света все повече се налага мисленето, че ако
има индикации за следоперативна ХТ, тя трябва да бъде изцяло проведена предоперативно(38).
Така оценката на постигнатия отговор от лечение се получава при хирургията и е въможно
допълнително лечение при подбрани пациенти. Съотношението нео- към адювантна терапия
варира значително, но в последните години достига над 65% в повечето центрове в полза на
неоадювантния подход(39).
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От пациентите, диагностицирани в нашата клиника, около една трета са насочени за
предоперативна терапия. Тази голяма разлика се дължи най-вече на различния подход в
предоперативната диагностика и затрудненото вземане на решения, най-често поради липса на
достатъчно информация относно биологията на тумора; относително малкият дял на пациенти с
карцином на гърдата, преминали през клиниката (около 3,5% от всички пациенти); липсата на
обособен екип, специализиран основно в диагностиката и лечението на пациентки с КГ. За
подобряване на тази практика предлагаме следните препоръки.
1) Първоначалната оценка на размера на тумора и ангажирането на аксилата да се извършва с
образни методи (мамография и/или ехография), а при неясен резултат, решение за
неоадювантна ХТ или пременопаузални пациентки - и с ЯМР.
2) Поставянето на диагнозата да се извършва на базата на дебелоиглена биопсия с определяне
на рецепторния статус, туморния грейд и Ki 67.
3) Предоперативното стадиране на аксилата да се извършва с биопсия на аксилата.
4) Извършване на маркиране на първичния тумор и сентинелните лимфни възли чрез
клипиране или други техники, позволяващи тяхната адекватна идентификация и
възможност за де-ескалиране на хирургичното лечение при успех от неоадюантната ХТ.
Следването на тези препоръки, които са доказали своята ефективност по цял вече над 20 години,
ще даде възможност за разширяване на прилаганите индикации за неоадювантна терапия в
съответствие с Европейските и световни препоръки. Единствено постигане на ППО след
неоадювантна ХТ разделя дихотомно пациентите по отношение на ПБЗ и ОП (40).
От таблица 3 е видно и, че пациентките, получили най-много курсове предопреративно (5,6 и 7
съответни), са всъщност пациентките, при които е наблюдаван ППО. Още две пациентки, при
които е наблюдаван частичен отговор, са получили 5 и съответно 6 курса ХТ. Всички останали са
получили най-много 4 курса ХТ предоперативно. Прилагане на цялото планувано адювантно
лечение предоперативно увеличава в най-голяма степен възможността за постигане на пълен
патологичен отговор(33, 34), което съответно значително променя и прогнозата при тези
пациентки.
Заключение
Оценката на патологичния отговор на предоперативна системна терапия е достижим прогностичен
фактор, част от индивидуализирането на терапията при пациентите с карцином на млечната жлеза.
Неговото значение би се увеличило при спазване на европейските препоръки и предлагането на
предоперативна системна терапия в пълен обем на всички пациенти, кандидати за адювантна
системна терапия.
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7.9 НЕОАДЮВАНТНАТА ХИМИОТЕРАПИЯ /NACT/ ПРИ РАК НА
ГЪРДАТА МОЖЕ ДА УВЕЛИЧИ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПО-ЧЕСТО
ПРИЛАГАНЕ НА ОРГАНОСЪХРАНЯВАЩИ ОПЕРАЦИИ.
РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЯ НА ГЪРДАТА С
ОНКОПЛАСТИЧЕН, ПСИХОЛОГИЧЕН И ЕСТЕТИЧЕН ПОДХОД.
Д-р Красимир Шопов, Доц.Свилен Маслянков, Доц.Георги Велев
Клиника по Хирургически болести „Проф.д-р Александър Станишев, УМБАЛ
„Александровска“ София
Неоадювантната химиотерапия при рак на гърдата може да избегне мастектомията чрез свиване на
обема на тумора и по-голям пълен патологичен отговор, особенно при HER2+ рак на гърдата.
Независимо от избраната химиотерапия, комбинацията от Perjeta с Herceptin в неоадювантен
аспект доведе до високи нива на pCR (57-66%).
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Този преглед преценява ефективността на неоадювантната химиотерапия при клинични резултати
и възможността за по-често прилагане на органосъхраняващи операции. Тук вече влизат
възможностите и опцийте за ранна и отложена реконструкция на гърдата , което все повече налага
да се търсят други добри опции заедно с преживяемостта. Качеството на живот е свързан със
естетичния и социалния аспект на всеки индивид с това заболяване.

МЕТОДИ:
Всички рандомизирани проучвания, сравняващи неоадювантна и адювантна химиотерапия за
ранен рак на гърдата, бяха систематично прегледани и бяха извършени метаанализи
РЕЗУЛТАТИ:
Постепенно идеята за предоперативна химиотерапия беше разширена, за да включва пациенти с
голям, но работещ рак на гърдата в ранна фаза. Този подход позволява туморът да бъде използван
като мярка за реакцията на лечението in vivo. Съвсем наскоро беше открита възможността NACT
да предостави информация за използването на клинични, патологични и молекулярни крайни
точки, които могат да се използват като заместващи маркери, за да се предскаже дългосрочният
резултат в настройката на адюванта. Това дава и възможности за индивидуализиране на
последващата след операцията адювантна химиотерапия.
Четиринадесет проучвания за рандомизиране на 5500 жени отговарят на условията за анализ.
Общата преживяемост е еквивалентна и в двете групи. В групата на неоадювантите степента на
мастектомия е по-ниска (относителен риск 0,71 (95% доверителен интервал (c.i.) от 0,67 до 0,75)
без да се възпрепятства локалното контролиране (коефициент на риск 1,12 (95% от 0,92 до 1,37)).
Неоадювантната химиотерапия е свързана с по-малко нежелани ефекти.
/Доклад на: (c) 2007 Британско списание за хирургическо общество,Br J Surg. 2007 okt; 94 (10):
1189-200.Neoadyuvantna khimioterapiya za operativen rak na gŭrdata.Mieog JS1, van der Hage JA, van
deVelde CJ./
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да се търсят добри опции заедно с преживяемостта. Качеството на живот е свързан със естетичния
и социалния аспект на всеки индивид с това заболяване.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Неоадювантната химиотерапия е установена терапевтична възможност за ранен рак на гърдата,
особенно при HER2+ рак. Дава възможности за по-често използване на реконструктивни техники
на оперираната гърда/гърди. Мислейки за триадата Онкопластичност, Психологичен комфорт,
Естетика и самочувствие, ние даваме шанс на пациентите да водят активен социален живот.
Прилагането на едномоментната и отложената реконструкция, които са обект вече на изготвяне на
стандарт при рака на гърдата дава по-добър психологически толеранс на индивида, както и
неговата социална активност и заангажираност. Трябва да говорим на само за преживяемост, но и
за социален комфорт и обществена заангажираност и ОНКОЕСТЕТИЧНОСТ, освен
ОНКОПЛАСТИЧНОСТ.

8.ЕНДОКРИННА ХИРУРГИЯ
8.1 ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ НА ПРОФИЛАКТИЧНАТА
ЦЕНТРАЛНА ШИЙНА ЛИМФНА ДИСЕКЦИЯ ПРИ ДИФЕРЕНЦИРАН
КАРЦИНОМ НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА
„Г.Костов1, Р.Димов1, П.Станчев4,П.Консулова4,А.Чирлова3, В.Иванов1, Р.Кънчев3, В.Маринов2,
Б.Боев3, Д.Чакъров2
1.Медицински Универстет – Пловдив, Медицински факултет, Катедра - „„Специална хирургия„„,
„„УМБАЛ„„Каспела, Клиника по хирургия.
2.Медицински Универстет – Пловдив, Медицински факултет, Катедра – „„Пропедевтика на
хирургичните болести„„, „„УМБАЛ„„Каспела, Клиника по хирургия
3.„„УМБАЛ„„Каспела, Клиника по хирургия.
4. Клиника по Ендокринология и болести на обмяната,УМБАЛ „Свети Георги“Медицински
Университет Пловдив.

Ключови думи: профилактична централна шийна лимфна дисекция, рутинна централна шийна
лимфна дисекция, папиларен карцином.
Въведение: Папиларният карцином е най-честото малигнено заболяване на тироидната жлеза.
Според редица проучвания към момента на операцията в до 80% от болните с този хистологичен
вариант се наблюдават метастази в лимфните възли от централния ипси и/или контра латерален
компартимент, независимо от наличието или липсата на суспектни лимфни възли. Докато
индикациите за терапевтична CLND/central lymph node dissection/ са отдавна приети дебатът
относно профилактичната централна шийна лимфна дисекция при диференциран тироиден
карцином/ДТК/ продължава.
Цел: Да разгледаме предимствата и недостатъците на профилактичната централна шийна лимфна
дисекция при диференциран тироиден карцином и ги сравним с резултатите от нашия
институционален опит.
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Материали и методи: В проучването бяха включени всички пациенти с диагностициран
диферинциран тироиден карцином посредством ТАБ, Ехография, потвърден на гефрир или
инцидентно открит малигнен процес доказан с експресно хистологично изследване в Клиниката по
Хирургия на УМБАЛ ―К
аспела―през периода 2017-2018г. Болните бяха разпределени в две групи
съответно―със―и „без―профилактична шийна лимфна дисекция. Информацията бе събрана от
История на заболяването на пациентите, оперативните журнали, патологоанатомичните протоколи
и журналите от контролните прегледи.
Резултати: За посочения период през Клиниката по Хирургия са преминали n=84 пациенти с ДТК,
при n=54 от тях е осъществена РCLND/prophylactic central lymph node dissection/, а n=25 са
попаднали в групата без профилактична централна шийна лимфна дисекция. При n=5 болни е
осъществена MRLND/modified radical lymph node dissection/. Общо n=208 са тироидектомиите при
доброкачествена тироидна патология . Увреда на ВЛН в групата „със― и „без― PCLND не
наблюдавахме, докато при струмектомираните болни поради бенигнено заболяване се наблюдава
увреда на рекурентния нерв изразяваща се във временна пареза при двама. Относно
хипопаратиреодизма съществува тенденция за повишен риск в групите с PCLND и CLND 21% в
сравнение с оперираните от бенигнени заболявания и тези без лимфна дисекция 14%, като
преобладават преходните нарушения във функцията на паращитовидните жлези.
Заключение: Профилактичната централна шийна лимфна дисекция подобрява стадирането на
пациеинтите с ДТК, води до снижаване дозите J131 необходими за радио йод аблация и терапия,
намалява честотата на локалните рецидиви респективно необходимостта от повторни намеси.
Честотата на временната и перманентна увреда на ВЛН, както и преходния и постоянен
хипопаратиреоидизъм не показват повишение в сравнение с пациентите с тотална тироидектомия
по повод малигнен или бенигнен процес.
The Benefits and Risks of Prophylactic Central Neck Dissection for Differentiated Papillary
Thyroid Carcinoma
G.Kostov1 ,R.Dimov1, P.Konsulova4,P.Stanchev 4,A.Chirlova2, V.Ivanov2,R.Kunchev2, V.Marinov3
D.Argirov1 ,B. Boev 2,D.Chacurov3
1. Medical University – Plovdiv, Faculty of medicine, Department – ‗‘Special surgery‘‘, ‗‘UMHAT
Kaspela‘‘ – Plovdiv, Department of surgery
2.‗‘UMHAT Kaspela‘‘ – Plovdiv, Department of surgery
3. Medical University – Plovdiv, Faculty of medicine, Department – ‗‘ Department of Propaedeutics of
Surgical Diseases‘‘, ‗‘UMHAT Kaspela‘‘ – Plovdiv, Department of surgery
4. Second Department of Internal Diseases, Section of Endocrinology
Key words:Prophylactic central lymph node dissection, Routine central lymph node
dissection,Papillary cancer.
Background: Papillary thyroid cancer (PTC) is the most common thyroid malignancy. Lymph nodal
involvement is very common in differentiated thyroid cancer, and in addition, cervical lymph node
micrometastases are observed in up to 80 % of papillary thyroid cancers during surgery. While the central
lymph node dissection (CLND) has long been accepted, the debate on prophylactic CLND in
differentiated thyroid carcinoma (DTC) continues
Objective: To evaluate the benefits and risk of prophylactic central lymph node dissection in
differentiated thyroid cancer and to compare this results with ours.
Matherials and Methods: The study included all patients with diagnosed differentiated thyroid cancer by
fine needle aspiration biopsy/FNA/ and sonography, confirmed by frozen section analysis or an
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accidentally detected malignancy proven by an rapid histological examination in General surgical ward of
UMHAT ―
Kaspela‖-Plovdiv. The information was collected from the history of the patients,the
Pathological Protocols, and reports from control checkups.
Resuits:During this time interval we had n=84 patients with DTK in n=54 of them being implemented
РCLND/prophylactic central lymph node dissection/ and n=25 were in the group without.In n=5 patients
has been done MRLND/modified radical lymph node dissection/. Total n = 208 are the thyroidectomyiеs
because of benign thyroid pathology. We don‘t have Reccurent laryngeal nerve injery in patients with
malignant diseasses. Whereas during thyroidectomy in case of benign disease we observed a temporary
paresis because of RLN injery in n=2 patients. Hypoparathyroidism is more common in patients with
PCLND and CLND ranging within 21% compared with the patienst with benign disease or without
lymph node dissection -14%. ,with prevalent transient disturbances in the function of the parathyroid
glands.
Conclusion: Prophylactic central lymph node dissection improves the staging of patients with DTC,
resulting in a reduction in the J131 doses required for radioiodine ablation and therapy, reducing the
incidence of local recurrences, and consequently the need for repeated surgery. The incidence of
temporary and permanent impairment of RLN as well as the transient and persistent hypoparathyroidism
did not show an increase compared to patients with thyroidectomy in terms of a malignant or benign
process.

Въведение: Папиларният карцином /ПК/е най-честото малигнено заболяване на тироидната жлеза.
През последните години честотата му в световен мащаб се е увеличила 2.5 пъти. Според повечето
автори това се дължи на подобрената диагностика-навлизането масово на образните методики,
използването на модерните биомаркери и възможностите на микроинвазивното цитологично
изследване, които позволиха откриването на малки тумори с размери <1см.
ПК е по-често срещан при млади жени, докато за мъжкия пол е характерна появата му в зряла и
напреднала възраст, и се асоциира с по-лоша прогноза. Преживяемостта на болните с тази
неоплазия е добра и достига до 99% в рамките на 5 години и 93% за 10 години. Докато
тироидектомията е признат метод за лечение на злокачествените новообразувания на щитовидната
жлеза то въпросите свързани с терапевтичната и профилактична централна шийна лимфна
дисекция/CLND/ остават обект на противоречия. Откриването на микрометастази в лимфните
възли от централния компартимент се среща в до 80% от случаите при пациенти с ПК в зависимост
от използваните диагностични методи. /1,2/ Според някои автори CLND не повлиява общата
преживяемост при болните с нисък и интермедиерен риск. Според други влияе пряко върху
преживяемостта и честотата на локалните рецидиви, като последните достигат до 30% при
оперираните с висок риск./3/ На базата на последното твърдение доказано и с редица
мултицентрови проучвания се промениха препоръките в гайдлайните на National Comprehensive
Cancer Network (NCCN) и American Thyroid Association (ATA), като техният фокус се пренасочи от
проследяване на „overall surviva―към „ recurrence-free survival― ин
тервала.
Централна шийна лимфна дисекция:
Зоната на тази дисекция обхваща лимфните възли/л.в/ ситуирани в ниво VI, чиито граница са
хиоидната кост в краниално направление, стерналния възел каудално и каротидните влагалища
латерално. В този шиен компартимент са разположени претрахеалните, преларингеалните и
паратрахеалните лимфни възли. Тези под стерналната инцизура до v.inominata се дифинират, като
ниво VII. /4/
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Профилактична централна шийна лимфна дисекция /PCLND/ представлява премахване на всички
шийни лимфни възли локализирани в описания централен компартимент ниво VI с отсъствие на
патологични изменения в тях при физикалния преглед и образните изследвания.
Терапевтичната централна шийна лимфна дисекция/TCLND/ се основава на отстраняването на
лимфните възли от ниво VI на базата на установени при физикалния преглед, образните
изследвания и/или потвърдени с ТАБ/тънкоиглена аспирационна биопсия/ абнормални възли от
това ниво.

Фиг.1 Централна шийна лимфна дисекция.

Цел: Да представим и сравним предимствата и недостатъците на профилактичната централна
шийна лимфна дисекция при ДТК/диференциран тироиден карцином/ и ги сравним с резултатите
от нашия институционален опит.
Материали и методи: В проучването бяха включени всички пациенти с диагностициран
диферинциран тироиден карцином/ДТК/ установен посредством ТАБ, Ехография, потвърден на
гефрир или инцидентно открит малигнен процес доказан отново с експресно хистологично
изследване и в последствие от траен хистологичен препарат, без клинични и ехографски данни за
ангажиране на лимфните възли от централния или латерален компартимент.
Изключващите критерии включваха: Доказване на друг хистологичен вид на тумора различен от
ДТК, пациенти със смесени тумори, диагностицирани предоперативно данни за метастатични
лезии в лимфните възли от централния или латералния шиен компратимент, наличие на
екстрахиоидно разпространение.
Болните бяха оперирани в Клиниката по Хирургия на УМБАЛ―Касп
ела―през периода 2011-2016г.
и бяха разделени в две групи с осъществена тироидектомия и тиреоидектомия+PCLND.
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Информацията бе събрана от История на заболяването на пациентите, оперативните журнали,
патологоанатомичните протоколи и журналите от контролните прегледи.
Всички пациенти бяха оперирани в характерна за тироидната хирургия позиция с екстензия на
шията подпомагаща намеси върху щитовидната жлеза, под обща ендотрахеална анестезия.
Използвахме стандартен разрез по Кохер. Тироидектомия и тироидектомия+CLND
осъществявахме с помощта на енергиен дивайс „Лига шур―/
LigaSure™ Exact Dissector/. При всички
извършихме екстракапсулна тироидектомия със съхраняване на ПЩЖ/паращитовидни жлези/ и
визуална идентификация и проследяване на ВЛН/възвратен ларингеален нерв/ по целия му
цервикален път до навлизане в точката на Ванг. При PCLND отстранихме л.в. от ниво VI
двустранно. След приключване на процедурата извършвахме визуална оценка на състоянието на
ПЩЖ и ВЛН. На пациентите в двете групи бе поставен дрен в ложето на щитовидната жлеза. При
всички в следоперативния период се изследва PTH и Ca и се проведе временна субституираща
терапия с калциеви препарати, като при клинични и/или лабораторни данни за
хипопаратиреоидизъм се осъществи консултация с ендокринолог. Като постоянен
хипопаратиреодизъм се класифицира необходимостта от продължаваща Са и/или Vit D
субституираща терапия>12 месеца. При промяна във фонацията или гълтането в следоперативния
период се проведе консултация със специалист УНГ и бе извършена индиректна ларингоскопия.
Увредата на ВЛН бе класифицирана, като временна при продължителност<6 месеца и трайна при
давност>6 месеца. Радиойод аблация е изпълнена при всички пациенти съгласно препоръките на
АТА. Радиойод терапия е осъществена при болните класифицирани, като подходящи за нея от
онкологичната комисия. Пациентите бяха проследявани на всеки 3 месеца през първата година,
двукратно втората и съответно еднократно през всяка следваща година.
Резултати: За разглеждания период в клиниката са оперирани n=324 болни с данни за ДТК. От тях
жени n=259, мъже n= 65. Средната възраст на пациентите с тази нозологична единица е 51.7г. При
n=205 е осъществена тотална тироидектомия и профилактична централна билатерална шийна
лимфна дисекция, а при n=119 само тироидектомия.
Изява на временен хипопаратироидизъм наблюдавахме при n=28 пациента с лимфна дисекция и
при n=16 в другата група. Перманентна увреда на функцията на ПЩЖ се установи при n=2
оперирани с PCLND и при n=1 с ТТ.
Нараняване на ВЛН изразяващо се в преходна пареза на гласна връзка с нарушаване на фонацията
се установихме при n=14 болни в първата и при n=10 във втората група. За наша радост не
наблюдавахме трайна увреда на възвратния ларингеален нерв при нито един пациент. Както вече
бе подчертано за предпазване от нараняване на последния използваме визуална идентификация и
проследяване по целият му цервикален ход до навлизането му в ларингса.
От оперираните n=205 болни с лимфна дисекция- метастази в ипсилатералните лимфни възли се
установиха при n=94 пациента, от тях при n=21 се наблюдаваха лезии и в контралатералните
шийни л.в.
За краткия период на наблюдение на пациентите не наблюдавахме локален рецидив на
заболяването при нито един от оперираните с PCLND и при n=2 в групата с ТТ. Този резултат
може би се дължи на факта, че започнахме да се придържаме към извършване на задължителна
профилактична дисекция през последните четири години.
Обсъждане: Определянето на пациентите кандидати за PCLND не е лесно. Много проучвания са
опитвали да дифинират рискови фактори налагащи извършването й. Към тях спадат: размера на
тумора, инфилтрация в капсулата на щитовидната жлеза, възрастта на пациента, някои онкогени
p53, BRAF и др./5/ АТА препоръчва осъществяването на тироидектомия и CLND при всички
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случаи с доказан ДТК и клинично позитивни л.в., както и при високорискови за микрометастази
пациенти с тумори Т3-Т4 или установени метастатични възли в латералните компартименти. Ето
как се променят различните гайдлайни през годините.

Таблица1.Промяна на Гайдлайните

При всички болни с доказан тироиден карцином палпаторното изследване на лимфните възли от
централния компратимент е задължително, но неточно, като
прийом поради факта, че
метастатични лимфни възли/МЛВ/ <2 см. обикновено се пропускат особено при по-едри пациенти
с висок BMI.
Към задължителните атрибути за откриване на М- лезии в л.в при тироиден карцином спада още
Ехографията на ниво VI, последната е по-ниско информативна в сравнение с тази на латералния
компартимент. Това се дължи на близостта на л.в до тироидната жлеза и изпълнената с въздух
трахея, фактори които затрудняват идентификацията им. Установените суспектни сонографски
л.в подлежат на отстраняване или допълнително доуточняване -с помощта на ТАБ, при наличие на
метастази в тях се преминава към TCLND. В случаите на развил се неопластичен процес на фона
на предшестващо тироидно заболяване често се наблюдават увеличени, сонографски суспектни за
метастатични лимфни възли, в които обаче патологоанатомично не винаги се откриват метастази.
Често в такива случай при осъществяване на ТАБ или интраоперативно експресно хистологично
изследване на такъв лимфен възел патолога е затруднен да определи категорично наличието на
дисеминация. /6/
Потенциалните усложнения при осъществяването на CLND включват хипопаратиреодизъм,
увреда на възвратният ларингеален нерв , на външния бранш на горният ларингеален нерв,
нараняване на трахеята, хранопровода, в редки случаи и на големите съдове, като първите две са
най-чести./7/ Честотата на постоянният хипопаратиреоидизъм при оперираните с ДТК според
White et al. се движи в границите на 1-2% при осъществена тироидектомия/ТТ/ и в диапазаона 014.3% при болните с ТТ и PCLND. Перманентната увреда на ВЛН според същия колектив се
представя в границите 0-5.5% в първата и съответно 0-5.7% във втората група./9/ Според други
изследователи съществуват статистически значими разлики в двете групи само при сравняване на
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временния хипопаратиреоидизъм и преходната пареза на ВЛН, при перманентните увреди не се
установяват значими отклонения./10/
Когато се оценява и съпоставя увредата на ВЛН и функцията на ПЩЖ, според редица ендокринни
хирурзи задължително тези показатели трябва да бъдат сравнени с честотата на усложнения при
болните с реоперации породени от рецидив на заболяването възникнал в резултат на
неотстраняване на Л.В. по врема на първата интервенция./11/
Според Bozec et al., Rosenbaum et al.,Shindo et al., сравнявайки честотата на транзиторен и
перманентен хипопаратиреоидизъм, временната и перманентна увреда на ВЛН при пациентите с
ТТ и ТТ+CLND, те не установявт статистически значими различия и препоръчват осъществяването
на PCLND, като ефективна и безопасна процедура особено изпълнена от опитен ендокринен
хирург./18,19/

Таблица 2 Предимства и недостатъци на PCLND.

Редица проучвания са установили понижаване на нивата на тиреоглобулина/Тg/ при пациентите с
осъществена ТТ+CLND, това прави по-лесно проследяването им, предвид факта, че повишаване на
стойностите му в следоперативния период притежава голяма предиктивност и е белег за рецидив
на заболяването./20/
Установено е, че осъществяването на PCLND води до по-акуратно стадиране, определя
необходимостта от радиойод терапия и подобрява прогнозата особено при пациенти <45 години и с
налични други рискови фактори. Shindo et al., съпоставяйки честотата на ангажиране на лимфните
възли от централния компартимент при пациенти с папиларен карцином под и над 45 годишна
възраст установяват, че поради „спестяването―на лимфната дисекция при възрастните, 28% от тях
са инсуфициентно стадирани./18/ Това „спестяване―на процедури или суб-стандартно поведение
обикновено се асоциира с наличния ко-морбидитет в напреднала възраст.
От друга страна бърз рецидив на заболяването се среща значително по-често в гериатричните
групи. Предполага се, че поради биологични промени на туморните клетки в л.в. последните са послабо или неподатливи на RAI поради намаляване утилизацията на радиоизотопа с напредване на
възрастта. В подкрепа на това твърдение в свое изследване Schlumberger et al., установяват, че
поглъщаемостта на радиойода при пациенти<40 години се среща при почти 90% от тях, докато във
възрастовата група>40 години само 53% от изследваните го натрупват. Поради тази причина
използването на йодтерапията е със съмнителен резултат във възрастната популация и CLND се
явява единствената алтернатива. Доказано, е че PCLND води до сигнификантно снижаване на
дозите J131 необходими за аблация и терапия./21/
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Проучване на Barczyński et al. обхващащо период от 120 месеца установило, че PCLND води до
значително редуциране честотата на локалните рецидиви./22/Тези резултати са потвърдени и от
Popadich et al. който съобщава за намаляване релапса на болестта при пациентите с профилактична
шийна лимфна дисекция осъществена от опитен тироиден хирург.
Roh et al., изследват n=184 пациента с унилобарно локализиран папиларен карцином без физикални
и ехографски данни за метастатични лезии в централните шийни лимфни възли. На всички е
осъщественва ТТ+CLND. След патологоанатомичния анализ са установени метастази в
ипсилатералния централен шиен компартимент в 42.9% от случаите и 9.2% в контралатералния.
/13/
Съществува сериозен дебат относно осъществяването на унилатерална или билатерална PCLND.
Moo et al., в свое проучване върху n=104 пациента с билатерална РCLND, установяват при n=47
метастази в контралатералния компартимент и подкрепят необходимостта от осъществяване на
профилактична дисекция. Техните резултати и обобщения са подкрепени и от Koo et al./17/
Според редица студия честотата на „skip―метастазите не е толкова рядка и се среща в 12.1-19.7%
от случаите, поради това те препоръчват задължително осъществяване на PCLND. От друга страна
имайки в предвид, че PCLND премахва обикновено лимфни възли с микрометастази нейното
извършване не повлиява съществено прогнозата на заболяването, но влияе върху честотата на
локалните рецидиви и необходимостта от осъществяването на повторни намеси./8/
Siddiqui et al. оценявайки резултатите от своето и още десет проучвания излизат с обобщение
относно основните рискови фактори за наличие на метастази в л.в. от централния компартиментт
ниво VI: възраст, пол , размер на тумора, мултифокалност, билатералност, развитие на фона на
тироидит и екстрахиоидно разпространение./14/

Таблица3 Алгоритми на поведение при пациентите с ДТК.

Както и при други видове карцином и при ДТК се предлага използването на сентинелната биопсия
на л.в. Привържениците й считат, че предиктивната й стойност позволява вземането на адекватно
решение относно осъществяванетон на TCLND при позитивен резултат, както и избягването на
PCLND. Някои изследователи представят добри резултати при използването на methylene blue,
isosulfan blue, инжектиране на радиоизотопен агент или single-photon emission computed tomography
and computed tomography (SPECT/CT). Много от тези проучвания обаче не правят диференцияция
между взетите за изследване л.в. от централния и латералния компартимент, както и не е решен
въпроса с вземането на сентинелни лимфни възли контралатерално. Поради това данните от този
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вид биопсии остават все
незадоволително./12,15,16/
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е

Заключение: Дебатът относно осъществяването на профилактична централна шийна лимфна
дисекция при диференциран тироиден карцином остава обект на противоречие в ендокринната
хирургия. В последните години се наблюдава тенденция към разширяване на показанията за
нейното осъществяване, която ясно личи при проследяване промяната на гайдлайните. На базата на
нашите резултати ние се придържаме и препоръчваме осъществяването на PCLND , като полезен
стадиращ и лечебен метод предоставящ честота на усложненията еквивалентни на тоталната
тироидектомия.
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8.2 ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПЪРВИЧНИЯТ
ХИПЕРПАРАТИРОИДИЗЪМ. СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ
Николай Кътев дм; Георги Тодоров дм ; Венцел Младеновски.
МУ-София; Александровска Болница
Primary Hyperparathyroidism -surgical treatment.
Nikolay Katev M.D,Ph.D; Georgi Todorov Prof ;Ph.D; Vencel Mladenovski M.D
Medical University of Sofia, Alexandrovska Hospital.
Abstract:
In this study we present our experience with the surgical treatment of Primary Hyperparathyroidism at
Second Surgery Department-Endocrine Division of Alexandrovska Hospital for a period of time 10 years
2007-2017 December in 32 patients. We compared both Classical bilateral neck exploration and Focused
Incision Technique on the base of improved presurgical localization of the adenoma.
Абстракт:
Първичният хиперпаратироидизъм(пХПТ) е заболяване с нарастваща честота и клинично значение
в последните десетилетия. Повишената честота се дължи на подобренията в методите на
диагностика, повишеното ниво на познания и насоченото клинично мислене в посока на тази
болест. Скрининга за повишени нива на Калций в организма е най-съществения фактор при
откриването на нови случаи на Пхпт, заедно с разнообразните клинични прояви. Не без значение е
и т.нар. безсимптомен пХПТ. Подобрената диагностика доведе и до по голяма честота на
оперативните процедури за лечението на това заболяване. Повишените нива на Паратхормона
и/или Калция в серума най-често насочват пациента към детайлно локализиране на аденома в
областа на шията чрез различни образни методи, най-значими от който са ултразвуковото
изследване, специалната сцинтиграфия и КАТ. С тяхна помощ в повечето случаи нашите пациенти
бяха насочвани за операция с предварително локализиран фокус на болестта. В течение на
десетилетието от 2007 до 20017 година в практиката използваме два основни способа на
оперативно лечение на пХПТ:
1.Шиен билатерален достъп с Експлорация на всички паращитовидни жлези и аденомектомия или
2. Фокусно-ориентиран достъп към аденома.
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В посоченият период сме лекували оперативно в Ендокриният Сектор на Втора Хирургия на
Александрова болница, София 32 пациента с пХПТ.
В настоящото проучване споделяме нашият опит с класическата шиина експлорация, по често
ползвана в миналото и при случайте на комбинация на пХПТ с патология на щитовидната жлеза.
Споделяме опита си също с ползването на фокусно насочената паратироидна аденомектомия и
ползването на ВАТС медиастиалната експлорация при интраторакално разположена патология.

Въведение
Първичният хиперпаратироидизъм (пХПТ) е заболяване с нарастваща честота и клинично значение
в последните десетилетия. Най-често пациентите са от женски пол в по-напреднала
възраст.Симптомите са свързани с нервно-мускулни или психиатрични прояви, кардиоваскуларни
промени с повишен риск от инциденти, костно-скелетни деформации. Нелекуваният пХПТ може
да доведе до необратими промени в организма и до смърт.
Повишената честота се дължи на подобренията в методите на диагностика, повишеното ниво на
познания и насоченото клинично мислене в посока на тази болест. Скрининга за повишени нива на
Калций в организма е най-съществения напредък,допринасящ за ранна диагноза и лечение.
Не без значение е и т.нар. безсимптомен пХПТ. Подобрената диагностика доведе и до по голяма
честота на оперативните процедури за лечението на това заболяване. Повишените нива на
Паратхормона и/или Калция в серума най-често насочват пациента към детайлно локализиране на
аденома в областа на шията чрез различни образни методи, най-значими от който са
ултразвуковото изследване, специалната сцинтиграфия и КАТ.Исторически погледнато в
предшестващите години основно новооткритите случаи на първичен хиперпаратироидизъм бяха
поставяни за оперативно лечение състоящо се в билатерална експлорация на шията с класически
разрез по Кохер и изследване на всички паращитовидни жлези за откриване наличието на аденом в
една от тях. Този оперативен метод даваше висока резултативност в ръцете на опитен ендокринен
хирург, но са възможни и трудности при намирането на патологията, особено при атипично
разположение- в преден медиастинум или интратироидно. В по-ново време използвнето
предоперативно за точно локализиране на аденома на Tc99 MIIBI-SPECT сцинтиграфията в
съчетание с КАТ на шията дава възможност на хирурзите предварително да знаят точно
разположението и да предприемат насочено фокусирана аденомектомия. Чувствителността на този
диагностичен метод варира от 66 до 90%, а позитивната разпознавателна стойност за откриване на
аденом е от 83 до 100% .Недостатък на този тест се счита неточноста му при много малки под 0.5
грама аденоми или при наличието на патология в повече паратироидни жлези .
Материал и методи
Хирургични техники
Шиина двустранна експлорация
При тази хирургична техника ние извършвахме след класически разрез по Кохер на шията
експлорация на щитовидната жлеза и търсехме паращитовидните жлези преди да предприем
аденомектомията.В случай на неоткриване на аденом предприемахме внимателна ипсилатерална
инспекция на шията от хиоидната кост нагоре до инцизура югуларис надолу от страната на
липсващата при търсенето паратироидея.
Минимално инвазивни техники
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При внимателно подбрани пациенти с предварително локализиран аденом едностранната
експлорация може да се счита за минимално инвазивен подход. Същесвуват няколко метода на
фокусирана аденомектомия:
а/ минимална отворена цервикотомия – аденомектомия или тироидна лобектомия с
аденомектомия.
Фокусирана аденомектомия извършвахме при пациентите с предварително посочено от
сцинтиграфията място на аденома в областта на шията.Тя започва с едностранна експлорация на
двете паратироидни жлези ипсилатерално или насочване на разреза направо върху аденома.
б/видео- асистиран метод или ендоскопски метод MIVA-UNE
Тази техника изисква болният да е на гръб на операционната маса с руло под раменете, прави се
разрез 15 мм по средата в супраюгуларната ямка, отваря се рафето и се отпрепарирва внимателно
щитовидната жлеза със специални инструменти и под визията на камера в оперативната рана. Два
малки екартьора помагат за добро поле, хармоничен скалпел или лигашуър улеснявант
безкръвното отделяне на структурите.Не е необходима инсуфлация на газ. Това е техниката на
Миколи.Има и ограничения за прилагането и- къса и дебела шия, предшестващи операции.
Експлорация на преден медиастинум с намиране и отстраняване на интрамедиастинален аденом
сме извършили при пациент с предварително изобразен сцинтиграфски образ в тази анатомична
област. Чрез ВАТС техника комбиниран екип отстрани аденом 2 см.
За посоченият период 2007-2017 година в Клиниката по Хирургия на Александровска
болница(Ендокринен сектор) бяха оперирани 32 пациенти с пХПТ. Средната възраст на
пациентите беше 60,8 години, като 26 от тях бяха жени и 6 мъже.Средно нивата на парат хормона
предоперативно беше 9.4 pmol/L (от 7,1 до 18 pmol/L), а средното предоперативно ниво на Калция
беше 2.61 mmol/L.
Хистопатологичното изследване даде резултат Паращитовиден аденом.Това е бенигнена
формация, съставена от главниклетки, онкоцитни клетки, транзиторни онкоцити или смес от тези
клетъчни типове. Те се намират в от 80 до 90% от случайте с хипертироидизъм и обхващат
обикновено една от жлезите.Макроскопски аденоматозната паратироидея е увеличена в размер,
кафява, кръгловата или овална по форма с капсула и понякога с участъци на хеморагии в нея, като
при малките аденоми се заблязва граница с нормалния паренхим. Останалата част от жлезата е
нормална или атрофична.Хистологическите вариации са значителни.Аденомът трябва да се
разграничава от хиперплазията.Не сме имали рецидив на заболяването, но при 3 от пациентите
значително подобрение в общата симптоматика не беше отчетена поради напредналите
,необратими промени в костно-скелетната система.
Дискусия
Съществуват множество публикации, сравняващи ефикасността на билатералната шийна
експлорация и аденомектомия в сравнение с фокусираната едностранна аденомектомия.
Изразените съмнения за по-голям брой близки и далечни рецидиви на пХПТ след фокусираната
аденомектомия 3% бяха потвърдени от едни и отхвърлени от други автори(7,8).
Първата ендоскопска паратироидна аденомектомия беше извършена от Мишел Гание
Michel Gagnier през 1996 година (11).
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По-късно тази техника беше доусъвършенствана от Пауло Миколи P MccoliI от Пиза, който
разработи специален инструментариум улесняващ видеоасистираната шиина хирургия(12).Henry
IF at al.(13) Публикуваха голяма серия пациенти с пХПТ, чиито аденоми са отстранени с
видеоскопска техника.Сравнение между отворена конвенционална билатерална експлорация,
фокусирана аденомектомия и минимално инвазивна процедури беше публикувано от Lorenz K и
Dralle H(17,20) при големи кохорти от пациенти с Пхпт. По късно редица други автори споделиха
техните резултати с ползването на изброените техники(18,19).
Изводи:
Може да се каже обаче че не бива да се говори за противоречащи си техники, по-скоро минимално
инвазивните процедури са допълващи в избора на хирурга.
Фокусираната еднострана аденомектомия е удобна за пациента само при условие че е налице
предварително с голяма сигурност точна локализация на аденома.
Билатералната отворена експлорация има по-голяма значимост при вторичния ХПТ и дфузните
форми. Недостатък на ендоскопските операции е фактът че хирургът зависи от много техники
като- предоперативна образна диагноза, интраоперативно измерване на Паратхормона и
използването на специализиран инструментариум и видеотехника. Отвореният достъп не е така
обременителен, иска се само опитен хирург и екип. Рисковете от рецидив все още не са уточнени
поради недостатъчното време на проследяване.
Предимствата на ендоскопските техники са: наличието на увеличен образ, което улеснява
идентификацията на аденома и внимателната и прецизна дисекция.
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8.3 ЛАПАРОСКОПСКА АДРЕНАЛЕКТОМИЯ- СОБСТВЕН ОПИТ

М. Хадживели, Н. Колев, В. Игнатов, Щ. Щерев, А. Тонев, Т. Кирилова, Д. Петров, А.
Златаров, Г. Иванов, Д. Димов, Б. Андонов, К. Иванов
Катедра по обща и оперативна хирургя, Медицински университет - Варна
Първа клиника по хирургия, УМБАЛ "Света Марина" Варна,

ВЪВЕДЕНИЕ: В последните години лапароскопската адреналектомия се наложи като
широко използван метод на хирургичното лечение на надбъбречните тумори. Първоначално
прилагана за лечение на малки доброкачествени тумори, в днешни дни се използва като „златен
стандарт―за лечение на голям спектър от хормонално активни и неактивни тумори с размери до
12-15см.
ЦЕЛ: Да се анализират резултатите след лапароскопска адреналектомия в Първа клиника
по хирургия.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ: За периода 2006-2018 са оперирани 76 пациенти с образни
данни за туморни формации, засягащи надбъбречна жлеза. Извърщени бяха 71 лапароскопски и 5
конвенционални операции. Предварително уточняване на хормоналната активност на намерените
туморни формации е осъществявано по протокол в Клиника по ендокринни болести в УМБАЛ „Св.
Марина―
. Трима болни бяха с двустранна локализация (MEN 2A-синдром).
РЕЗУЛТАТИ: Не са наблюдавани следоперативни хирургични усложнения.
Интраоперативни хипертонични кризи със стойност на АН до 300/120mmHg наблюдавахме при 2
пациенти и при един болен – неовладяно интраоперативно кървене. Лапароскопската
адреналектомии изискват намалени нужди от постоперативна аналгетична медикация, почти 2
пъти по-кратък болничен престой и по-бърза адаптация и възстановяване на пациента. Извършени
бяха 4 конверсии. Не се наблюдаваха сериозни постоперативни усложнения и смъртност.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Хирургичното лечение на туморите на надбъбречните жлези напредна
значително с въвеждането на лапароскопската трансперитонеална адреналектомия, като се
превръща в стандартното лечение. Хормонално активните тумори и феохромоцитомите могат да
бъдат резецирани сигурно, като онкологичните резултати са сравними с конвенционалния подход.
Вярвайки на нашия опит и на мултицентричните проучвания, които разгледахме, както и от нашия
опит, откриваме, че лапароскопската трансперитонеална адреналектомия понастоящем е безопасен
и сигурен достъп.
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Laparoscopic adrenalectomy - own experience
M. Hadzhveli, N. Kolev, V. Ignatov, S. Shterev, A. Tonev, T. Kirilova, D. Petrov, A. Zlatarov, G. Ivanov,
D. Dimov, B. Andonov, K. Ivanov
First Clinic of Surgery - University Hospital "St. Marina "- Varna
Department of General and Operative Surgery - Medical University – Varna
Introduction: Since the first adrenalectomy, over the last decades, due to the improved
endocrinological knowledge of the adrenal gland, better diagnostics, and especially minimal invasive
surgery (MIS), the operative treatment of adrenal neoplasms has developed significantly. Initially used to
treat small benign tumors, it is nowadays used as a "Gold standard" for the treatment of a wide range of
hormone active and inactive tumors of up to 12-15 cm.
Aim: To Analyze the results after laparoscopic adrenalectomy in First Clinic of Surgery. 71
laparoscopic and 5 conventional operations were performed. Preliminary specification of the hormonal
activity of the found tumor formations was performed according to a protocol in the Clinic of Endocrine
Diseases at the University Hospital "St. Marina ". Three patients had bilateral localization (MEN 2Asyndrome).
Results: No postoperative surgical complications were observed. Intraoperative hypertensive
crises with an AH value of up to 300 / 120mmHg were observed in 2 patients and in one patient with
uncontrolled intraoperative bleeding. Laparoscopic adrenalectomy requires reduced need for postoperative
analgesic medication, nearly 2 times shorter hospital stay, and faster adaptation and recovery of the
patient. 4 conversions were made. No serious post-operative complications and mortality were observed.
Conclusion: Surgical treatment of adrenal gland tumors has advanced significantly with the
introduction of laparoscopic transperitoneal adrenalectomy, becoming the standard treatment. Hormoneactive tumors and pheochromocytomas can be resected safely, with oncology results comparable to
conventional approaches. Believing on our experience and the multicenter studies that we have reviewed,
as well as our experience, we find that laparoscopic transperitoneal adrenalectomy is currently safe and
secure method.
ВЪВЕДЕНИЕ: В последните години лапароскопската адреналектомия се наложи като
стандарт в много центрове по света (1). В литературата се потвърждават предимствата на
лапароскопската над конвенционалната отворена адреналектомия – по-кратък болничен престой,
по-малка следоперативна болка, по-бързо възстановяванe, по-добър козметичен ефект.
Първоначално прилагана за лечение на малки доброкачествени тумори, в днешни дни се
използва като „златен стандарт―за лечение на голям спектър от хормонално активни и неактивни
тумори с размери до 12-15см. (2,6) Потенциалните индикации за лапароскопска адреналектомия са
множество: функциониращи адренални тумори, вкл. алдостероном, глюкокортикоид-, андроген- и
естрогенпродуциращи аденоми, феохромоцитом с малък до среден размер (1,3).
Описани са няколко лапароскопски достъпа, като латерален трансабдоминален, преден
трансабдоминален, латерален ретроперитонеален и заден ретроперитонеален. Всеки достъп има
специфични предимства и недостатъци (2). Ние представяме серия от случаи с латерален
трансабдоминален достъп. Извършихме анализ на следните параметри: оперативно време,
кръвозагуба, възстановителен период, честота на конверсии и усложнения.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ: За периода 2006-2018 са оперирани 76 пациенти с образни
данни за туморни формации, засягащи надбъбречна жлеза. Средната възраст на пациентите бе 47,2
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год. При билатерална локализация на туморите адреналектомиите бяха извършени последователно
след 1,5 месеца. Уточняване на хормоналната активност на намерените туморни формации е
осъществявано по протокол в Клиника по ендокринни болести в УМБАЛ „Св. Марина―
.
Предоперативният диагностичен протокол включва КАТ, ЯМР, ПЕТ/КТ, цитогенетични
изследвания за МЕН-2-А при двустранните локализации. Трима болни бяха с двустранна
локализация (MEN 2A-синдром). Биохимичната диагноза на синдрома на Cushing се потвърди чрез
изследване на кортизоловите нива в кръвта и урината в корелация със серумните нива на АКТХ.
При пациенти, лекувани за първични лезии на хипофизата или са имали ектопична продукция на
АКТХ, са се наблюдавали еквивалентни нива на серумния АКТХ.
При пациенти с хормонално активни тумори (феохромоцитом) предоперативната
подготовка включваше медикаментозна профилактика на хипертонични кризи с α-блокери.
Всички операции бяха извършени от един хирургичен екип. Използваният достъп бе
латерален трансперитонеален. След въвеждане на пациента в анестезия, той се поставя в странично
―
jack-knife―положение. Пневмоперитонеумът се създава с игла на Верес или чрез отворен достъп,
като при поставянето на портовете се взема предвид хабитуса и теглото на пациента; портът на
камерата се поставя супраумбикилално, а останалите портове се поставят под визуален контрол..
Въвеждат се четири троакарни портове на 1 см субкостално по медиоклавикуларна линия, предна,
средна и задна аксиларна линия. Трябва да се избягва близкото разположение на портовете, тъй
като това затруднява оператора. Оптималното разстояние е 8-10см. Лапароскопът се разполага в
порта по предна аксиларна линия. Дисекцията извършваме посредством ултразвуков скалпел
(Ultracision). Хемостаза се постига посредством Ligasure, а при лигиране на съдове над 3мм
използваме метални клипове.
Лявата надбъбречната жлеза се достига след инцизия по линията на Toldt от лиеналната
флексура до колон сигмоидеум с цел мобилизация на левия колон, който се обръща медиално с
последващо прекъсване на френоколичния и спленореналния лигамент. Това осигурява
преместване на колона извън оперативното поле. След прецизна дисекция между фасцията на
Герота и мезоколона. Дисекцията в тази област осигурява достъп до реналната и надбъбречната
вени. В случаите с наличен феохромоцитом се предпочита предварително лигиране на съдовете
преди дисекцията на жлезата с цел избягване на освобождаване на катехоламини в системното
кръвообръщение. След контрол на адреналната вена се подхожда към инфериорна дисекция на
жлезата. Малките кръвоносни съдове се прекъсват посредством ултразвуков скалпел – Ultracision и
Ligasure. Преминавайки през областта на реналната вена се достига до задната коремна стена.
Латералната ретракция на жлезата улеснява дисекцията.След завършване на инфериорната
дисекция извършваме медиална дисекция краниално от реналната вена. Медиалната граница на
дисекцията е крачесто на диафрагмата, лежащо върху надбъбречната част на аортата. Латералната
дсиекция се извършва в равнината между бъбречния кортекс и мастната тъкан около НБЖ. Тази
зона е аваскуларна, като се внимава за съдове на горния полюс на бъбрека. След извършването на
супериорната дисекция на жлезата, след което тя се освобождава заедно с околната мастна тъкан
и се отстранява от коремната кухина посредством ендобаг. Ако туморът е голям, може да се
извърши допълнителен разрез на коремната стена.
При дясната адреналектомия се въвеждат четири порта като огледален образ при лява
адреналектомия, като се поставя и допълнителен пети порт за чернодробния екартьор. Първата
стъпка е внимателна дисекцията на триангуларния лигамент в краниална посока. Не се изисква
значителна мобилизация на колона. Идентифицират се субхепаталната и долната вена кава,
латерално и задно на жлъчния мехур. Дуоденумът се мобилизира, за да се разкрие долната вена
кава. След насочена дисекция към бъбречната вена и зад надбъбречната жлеза се достига задната
коремна стена, като се пази бъбречната артерия. Дисекцията продължава нагоре и успоредно на
вена кава, докато се идентифицира късата надъбречна вена и се лигира. Отпрепарирането на
жлезата се извършва внимателно, особено в зоната, където стената на долната вена кава е в близост
до нея. По този начин се завършва медиалната дисекция, а останалата част от операцията е
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аналогична на лявата адреналектомия. След постигане на пълна мобилизация и хемостаза,
препаратът се поставя в ендобаг.
РЕЗУЛТАТИ: Интраоперативни хипертонични кризи
със стойност на АН до
300/120mmHg наблюдавахме при 2 пациенти, които бяха купирани чрез нитропрусид. При двама
болни се наложи конверсия – поради неовладяемо интраоперативно кървене и поради голям размер
на тумора. Лапароскопската дисекция позволява внимателно отпрепариране на аденоми в
надбъбречната жлеза със запазване на остатъчния нормален функционален паренхим, което бе
извършено при пациенти с функционално активни аденоми и синдром на Cushing. Кръвозагубата
бе минимална – под 100мл. Средното оперативно време бе 2.30мин. Средният размер на туморите
бе 4.5см. След операцията пациентите пролежаха 24ч. в отделение за интензивни грижи.
Раздвижването започна на втори следоперативен ден. Нуждата от аналгезия бе по-малка и пократка в сравнение с отворената адреналектомия, като обезболяването продължи до 2-ри
следоперативен ден. Не са наблюдавани следоперативни хирургични усложнения. Болните бяха
напълно възстановени и готови за дехоспитализация средно на 3.4 следоперативен ден. Не се
наблюдаваха сериозни постоперативни усложнения и смъртност.
ДИСКУСИЯ: Лапароскопската операция е златния стандарт при рутинната
адреналектомия (3,5,6). По-малкият оперативен разрез и минимална мобилизация на органите води
до по-малка следоперативна морбидност, по-кратък болничен престой и по-бързо следоперативно
възстановяване. Въпреки че големите надбъбречни кортикални карциноми, периадренална инвазия
и венозна тромбоза (1) са контраиндикация за лапароскопско лечение, няма консенсус по
отношение на максималният размер на тумора. Размерът не е белег за малигненост, а и много
големи тумори имат доброкачествен характер(2).
Ако размерът е контраиндикация за
лапароскопска операция, то много пациенти с доброкачествени тумори биха подлежали на
отворена хирургия, което ще повиши морбидността. Няколко хирурзи съобщават за успешни
лапароскопски адреналектомии при тумори над 5см (7-9). Те имат сходни резултати с друг
колектив, който поставя горна граница от 6см (6,8). Данните в нашата серия потвърждават, че
лапароскопията при тумори над 6см може да се извърши успешно без увеличаване честотата на
конверсия, морбиност и морталитет. Необходими са допълните проучвания, които да установят
ефикастността на лапароскопската адреналектомия при злокачествени тумори, тъй като те са
редки. В нашата серия не се установиха злокачествени тумори на надбъбречната жлеза. Някои
автори откриват връзка между малигнеността и размера на тумора, като тази вероятност е висока
при тумори над 6см и 100г (8), нехомогенен КТ образ, повишени нива на дехидроепиандростерон
или естрадиол. Малигненият потенциал се верифицира при патоморфологично изследвване –
инвазия на капсулата на надбъбречната жлеза или надбъбречната вена. Друг проблем са порт-сайт
метастазите и локалните рецидиви, като реалният риск остава неизвестен (7-9). В нашата серия не
установихме порт-сайт метастази.
При пациенти с първичен алдостеронизъм се препоръчва енуклеация на хормонпродуциращия тумор, което позволява запазване на остатъчния здрав паренхим на надбъбречната
жлеза (10).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Хирургичното лечение на туморите на надбъбречните жлези напредна
значително с въвеждането на лапароскопската трансперитонеална адреналектомия, като се
превръща в стандартното лечение. Хормонално активните тумори и феохромоцитомите могат да
бъдат резецирани сигурно, като онкологичните резултати са сравними с конвенционалния подход.
Вярвайки на нашия опит и на мултицентричните проучвания, които разгледахме, както и от нашия
опит, откриваме, че лапароскопската трансперитонеална адреналектомия понастоящем е безопасен
и сигурен достъп.
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8.4 ПРЕДОПЕРАТИВНА ПОДГОТВКА ПРИ ТИРEОТОКСИЧНИ
СТРУМИ

Иван Рачков1, Кони Иванова2, Георги Минков1, Ален Петров1, Евгени Димитров1, Емил Енчев1,
Александар Здравески1
1
Хирургична Клиника при УМБАЛ-АД „Проф. Ст. Киркович”, Стара Загора
2
Катедра по Обща и клинична патология при МФ на ТрУ, Стара Загора
Въведение: Следоперативната тириотоксична криза, представлява рядко, но житозастрашаващо
следоперативно усложнение при хирургичното лечение на тириотоксичните струми.
Материали и методи: Извършихме ретроспетктивен анализ на нашата база данни за периода
2005-2016 година. Общо 539 пациента с патология на щитовидна жлеза бяха оперирани в
Хирургична Клиника при УМБАЛ-АД, гр. Стара Загора. Сто и седем (19,9%) от тях бяха с
тириотоксични струми. В групата включихме пациентите с дифузни струми тип Базедова болест 40 (37,4%), полинодозни тириотоксични струми 62 (57,9%) и токсични аденоми – 5 (4,7 %). От тях
15 (14%) бяха мъже, а 92 (86%) жени. Според обема на оперативната процедура групата се раздели
на пациенти с: тиреоидектомия n-54(50,5%); субтотални резекции n-48(44,8%) и парциална
резекция на лоб n-5 (4,7%). Всички пациенти с хиперфункция и планова оперативна интервенция
проведоха предоперативна подготовка с: Луголов разтвор 5% - 2х10к.; Преднизолон – 3х5мг.; H2блокер за 5-7 дни. При всички пациенти тириостатичното лечение продължи до деня на
оперативната интервенция.
Резултати: Следоперативните усложнения в изследванта група бяха: постоперативна хеморагия
(n-2; 1,86%), при един от болните наблюдавахме трайна парализа на ларингеалния нерв (0,93%),
при двама имаше данни за преходна пареза на рекуренса (n-2; 1,86%) и само един от болните беше
с хипопаратиреоидизъм (n-3; 2,8%), нито един от пациентите не прояви клиника на следоперативна
тириотоксична криза. Постоперативна смъртност нямахме. Кръвопреливане се наложи при един
пациент с трета степен дифузна струма.
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Заключение: В изследваната от нас група установихме, че така проведената предоперативна
подготовка на фона на продължаващо тириостатично лечение е ефективно средство на избор с цел
превенция на едно от най-тежките усложнения в ендокринната хирургия.
Ключови думи: тириотоксикоза, тириотоксична криза, следоперативни усложнения, токсичен
аденом.

8.5 МИНИ-ИНВАЗИВНА ТИРЕОИДНА ХИРУРГИЯ – КАКВО
НАУЧИХМЕ ЗА 14 ГОДИНИ

Румен Пандев, С. Иванов, М. Кермедчиев, М. Секуловски, Б. Коруков
Клиника по Хирургия, Секция „Ендокринна хирургия”, УМБАЛ Царица Йоанна ИСУЛ, София
Мини- инвазивната тиреоидна хирургия навлиза в хирургичното ежедневие след 2000г.
В Европейските Ендокринно-хирургични центрове са разпространени два варианта- миниинвазивна отворена и мини-инвазивна видео-асистирана тиреоидна хирургия.
Направен е анализ от авторите на над 2000 операции извършени по метода у нас след 2001г.
Описани са ползите, потенциалните рискове и негативите от приложеното
Мини-инвазивно оперативно лечение.
Анализирани са най-честите компликации при прилагане на методиката:
Рекуренс и Постоперативен хипопаратиреоидизъм.

Пареза на Нервус

Направени са препоръки за използване в зависимост от тиреоидната патология.
В Заключение – тиреоидните и паратиреоидните Оперативни намеси, с минимална шийна инцизия,
отговарят на критериите за мини-инвазивност. Тези Операции имат някои преимущества по
отношение следоперативната болка и козметичните резултати.
Следвайки екзактна селекция на пациентите, Мини-инвазивната тиреоидна и паратиреоидна
хирургия е сигурен, надежден и разходно ефективен подход, изискващ спазване на основните
хирургични принципи.
Abstract English:
Minimally-Invasive Thyroid Surgery - lessons learned within 14
years
Rumen Pandev, S. Ivanov, M. Kermedchiev, B. Korukov
University Clinic of Surgery, Section “Endocrine Surgery”
University Hospital “Queen Johanna” – ISUL ; Medical University - Sofia, Bulgaria
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The minimally-invasive thyroid surgery enters the surgical daily routine after the year 2000.
In the European endocrine-surgical centers are distributed two variants of this approach:
minimally-invasive opened (MIOT) and minimally-invasive video-assisted (MIVAT) thyroidectomy.
An analysis was conducted by the authors of over 2000 operations performed according to this method in
Bulgaria between 2001-2017.
The benefits, potential risks, and socio-economic effects of minimally-invasive thyroid surgical treatment
were discussed.
The most common postoperative complications observed were: Recurrent Laryngeal Nerve palsy and
postoperative hypoparathyroidism.
Recommendations for MIOT and MIVAT applicability were defined according to thyroid pathology.
In conclusion: Thyroid and parathyroid operations that minimize the neck incision may be considered
minimally invasive. These operations have some advantages in terms of postoperative pain and cosmetic
results. Following careful patient evaluation the minimally-invasive thyroid and parathyroid surgery is a
safe, feasible and cost effective approach.

Първата „миниинвазивна операция” в шията е извършена през 1996г от Michel Gagner ендоскопска паратиреоидектомия (1).
Използвани са четири 5 мм, порта за достъп. Интраоперативно са намерени 4
хиперплазирали паращитовидни жлези, извършена е субтотална резекция. Операцията трае
5 часа, като при инсуфлирането на СО2, пациентът развива подкожен емфизем обхващащ
лицето и достигащ чак до долната част на корема. Пациентът е изписан едва на 4-я
следоперативен ден.
През 1998г, при 67 пациента Paolo Miccoli модифицира методиката на Gagner, без инсуфлиране на
СО2, наричайки я Минимално-инвазивна видео-асистирана тиреоидектомия (2).
Методиката е широко разпространена в повечето специализирани центрове по Ендокринна
Хирургия в Европа, САЩ и Япония.
Bruno Niederle през 1998г във Виена прилага за първи път минимално-инвазивната отворена
паратиреоидектомия, използвайки увеличителни микроскопски очила, при същата големина на
инцизията (4).
Налице са достатъчно на брой публикации сравняващи ефективността и резултатите при
Минимално-инвазивните и конвенционалните техники (1,2)
Следоперативният травматизъм за болния, честота на компликациите и възстановяването на
пациента при Минимално-инвазивните техники са по-малки и това води до съкращаване
постоперативния престой(2,3,4,5).
Понятията Мини-инвзивна тиреоидектомия и паратиреоидектомия включват широк спектър от
различни оперативни намеси, които често погрешно - само поради намалената дължината на
оперативния разрез, се дефинират, като мини-инвазивни.
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През 2008г JF Henry слага край на дискусията, какво прави една оперативна намеса в шията
минимално-инвазивна: ―M
inimally invasive thyroid and parathyroid surgery is not a question of length
of the incision‖(1, 6).
Съвременната концeпция за мини-инвазивна ендокринна хирургия не се базира на големината на
инцизията, тя е само една от предпоставките за по-малка тъканна травма. Задължителен е миниинвазивен подход към всички структури, препарирани по време на операцията.
Мини инвазивната отворена шийна ендокринна хирургия е въведена у нас през 2001г, като през
2004г е извършена и първата Мини инвазивната Видео-асистирана тиреоидектомия.
До 2018г от автора са направени общо 2302 тиреоидни и паратиреоидни операции покриващи
критериите за мини-инвазивен подход.
Изхождайки от стандартите на конвенционалната цервикотомия- дефиницията на миниинвазивната шийна ендокринна хирургия са (4,5,6):
1) Дискретна шийна инцизия, < 3см, която осигурява директен достъп на максимално къса
дистанция до тиреоидеята и паратиреоидните жлези.
2) Облигатна Невролиза на Рекурентния нерв /Видео-, Визуален- или Невромониторинг/
3) Идентификация и съхранение на паращитовидните жлези
4) Възможност за онкологично адекватен обем на операцията- възможността да се извърши пълно
или почти пълно отстраняване на лоба (съответно на цялата щитовидна жлеза) при минимална
честота на компликациите
5) Липса на дренаж в оперативната рана.
6) Използване на Energy based devices и Интра-оперативно оптическо увеличение:
микроскопски очила /МИОТ/ или ендоскоп 5мм 30º /МИВАТ, ТОЕТВА/
7) Допълнителни фактори влияещи върху инвазивността на оперативната намеса с относително
значение за мини-инвазивната ендокринна хирургия(6):
А) Вид на анестезията – използва се понятието по-малко инвазивна анестезия- независимо от
конкретната разновидност (интубационна, локо-регионална, локална). С ниска честота на гадене и
повръщане
Б) Продължителност на оперативното време- 30-120 мин
В) Ниско ниво на Следоперативната болка- по 10 степенната аналогова скала
Г) Относно компликациите- честота на трайните компликации е уместно да бъде под < 1-2%
Д) Добри постоперативни резултати /краткосрочни и дългосрочни/ -като се постигне малък % на
рецидивите
Е) Кратък болничен престой - до 1-3 дни
Д) Добри постоперативните козметични резултати
Операциите с екстрацервикален /трансмамарен и аксиларен/ достъп, не могат да бъдат
дефинирани като мини-ивазивни, тъй като освен, че липсва шийна инцизия, те изискват поголяма дисекция от конвенционалната отворена хирургия, свързани са с по-голяма степен на
следоперативна болезненост, изискват поставяне на дренаж и сравнително дълъг
постоперативен престой. (6).
За периода 1998 - 2017, в Литературата има над 150 публикации, за оценка приложимостта и
ефикасността от Минимално-инвазивната видео-асистирана и отворена
тиреоидна и
паратиреоидна резекция (1,2,3,4,5,6,).
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Необходими са по-нататъшни обширни проспективни ―e
vidence based‖ клинични
относно минимално-инвазивната тиреоидна и паратиреоидна хирургия (5, 6).

проучвания

ТРАНС-ОРАЛНА ЕНДОСКОПСКА ТИРЕОИДЕКТОМИЯ – Vestibular Approach
(TOETVA)- която е от групата на т.нар. transluminal endoscopic surgery (NOTES) of the thyroidизпълнява критериите за минимално-инвазивната хирургия поради късата дистанция до прицелния
орган, добрият анатомичен изглед и отличните козметични резултати
1. МИНИМАЛНО-ИНВАЗИВНА ОТВОРЕНА ТИРЕОИДНА ХИРУРГИЯ /МИОТ/(Minimally
Invasive Open Thyroidectomy, )
В публикации от Япония Методиката е известна, като Mini-Incision Thyroidectomy. Техниката е
подобна, като тази на конвенционалната хирургия и не изисква специално скъпо-струващо
оборудване. Операцията се извършва през цервикотомия с големина 20-35мм. Използват се
задължително увеличителни микроскопски очила, Energy based devices (Bi-Clamp, Ligashure или
Ultrascision) и биполарна коагулация (4).
Индикациите за МИОТ са по разширени и метода се прилага при:
а/ Нодозна еутиреоидна струма с едностранен или двустранни тиреоидни нодули с ехографски
диаметър ≤ 5.0cm;
б/ Нодозна базедовифицирана струма от IB или II степен, с обем на тиреоидеята < 40мл.
в/ Базедова болест с големина на тироидеята до 2-3степен.
г/ Карцином на щитовидната жлеза- с ехографски диаметър ≤ 2.0- 4.0cm (pT1-рТ3), когато не се
налага извършването на латерална лимфна дисекция. Дисекцията на централния лимфен
компартмент е възможна при МИОТ, като от съществено значение е опита на хирурга.
За периода 2001- 2018г по този метод са извършени 1110 тиреоидни операции.
Обем на операцията: Ефективността на метода се преценява по възможността да се извърши
пълно или почти пълно отстраняване на лоба (съответно цялата щитовидна жлеза) при минимална
честота на компликациите.
MIOT намесите са разпределени както следва:
едностранна хемитиреоидектомия- 435,
лобектомия- 238, „near total‖ тиреоидектомия-122,
тотална тиреоидектомия 218, субтотална едностранна резекция- 47,
парциална едностранна резекция- 30, истмектомия – при 20 пациенти.
Средното оперативно време при МИОТ е между 40-90 мин. за едностранна и 60-130 мин. за
двустранна намеса.
―Pr
ecision not speed‖ е правило което важи в пълна сила и за мини-инвазивната тиреоидна
хирургия. Скъсявнето на оперативното време не бива да става за сметка на периоперативните
компликации.
Постоперативен престой е един от факторите, влияещ на разходната ефективност. Над 70% от
пациентите са дехоспитализирани след 24 часа постоперативено (one day thyroid surgery). А общо
95% от болните са дехоспитализирани до 48часа постоперативно (short stay thyroid surgery) (5).
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Следоперативните усложнения включват лезия на рекурентните нерви (1-4%) и следоперативна
хипокалциемия. Честотата на преходната хипокалциемия възлиза на 9-15%, но тази на
перманентната не бива да надхвърля 1-3%.
Следоперативното кървене е животозастрашаващо състояние, което е сравнително рядко срещано
при МИОТ, с честота в нашият материал <1%.
От изключително значение при честотата на компликациите е индивидуалния опит на хирурга.
2. МИНИМАЛНО-ИНВАЗИВНА ВИДЕО-АСИСТИРАНА ТИРЕОИДНА ХИРУРГИЯ
/МИВАТ/ (Minimally Invasive Video-Assisted Thyroidectomy )
Методиката е популярна в оригиналния вариант разработен от Paolo Miccoli в Пиза (2,3,5).
Употребата на ендоскоп позволява на хирурга да извърши намесата през малка кожна инцизия.
Съществува модификация на Roco Bellantone адаптирана специално за тиреоидектомия (11).
Основната цел и на двата варианта е да предложат по-добри козметични резултати в сравнение с
конвенционалната хирургия. Изхождайки от това, че повечето пациенти са млади жени,
козметичния резултат е от изключителна важност особено в тази част на шията, която се вижда.
Въпреки първоначалния скептицизъм МИВАТ е възприета в доста болници в Европа.
Индикации за МВАТ са:
а/ Нодозна струма с обем < 25-30мл, съдържаща нодул с диаметър ≤ 30mm;
б/ Базедова болест с обем на тироидеята < 40мл.
в/ Фоликуларни тумори- „low-grade‖
г/ „Low-risk‖ Папиларен Карцином на щитовидната жлеза- с ехографски диаметър ≤ 2.0cm (pT1аb), когато не се налага извършването на латерална лимфна дисекция (8) .
Предоперативният подход е еднакъв, както при пациентите с МИОТ, изисква биохимични, кръвни
изследвания, ехография и при необходимост ТАБ.
Телосложението на пациентите е от значение, особено в приода на усвояване на методиката.
Според Lombardi Видео-асистираната тиреоидектомия значително редуцира риска от увреждане
на Nervus Laryngeus Recurrens,т.е. видео-мониторирането на нерва е с еднаква степен на сигурност,
както невромониторинга (4). Авторът обобщава опита групата на Roco Bellantone от 1998 – 2005
върху 459 болни (4).

3. МИНИМАЛНО-ИНВАЗИВНА ПАРАТИРЕОИДНА ХИРУРГИЯ
От извършването на първата успешна паратиреоидектомия от Felix Mandl през 1925г във Виена,
двустранната шийна експлорация е златния стандарт в лечението на първичния
хиперпаратиреоидизъм
Понастоящем са възприети различни мини-инвазивни техники, за оперативното отстраняване на
единичен паратиреоиден
аденом, който е най-честа причина за първичния
хиперпаратиреоидизъм.
Успеха на паратиреоидната хирургия зависи от способността да различим между „single and
multigland disease‖.
В 80% от случайте заболяването се причинява от солитарен паратиреоиден аденом.
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По методиката на Minimally Invasive Open Parathyroidectomy (MIOP) за периода 2001-2018 са
оперирани 677 пациенти, а след 2004г при 68 е предприета Minimally Invasive Video-Assisted
Parathyroidectomy (MIVAP).
Интраоперативното мониториране на паратхормона, (iPTH) прави възможно отхвърляне
наличието на втори аденом, без да е необходима експлорацията на всичките паращитовидни жлези.
При Измерването нивата на Паратхормона(PTH), се използват няколко критерия:
Miami, Vienna, Rome, Halle
В клиниката използваме модификация на "Vienna Criterion” като взимаме две проби за
изследване на РТН - Изходна стойност -before Neck manipulation, и на 10мин след
екстирпацията на аденома (10min after resection).
A PTH fall >/=50% from the "baseline" level at 10 min from gland resection indicates a successful
OP
Riss демонстрира, че падането на iPTH >50% 10 min след екстирпацията на аденома е достатъчно
доказателство за липсата на втори аденом (16).
4. ТРАНС-ОРАЛНА ЕНДОСКОПСКА ТИРЕОИДЕКТОМИЯ – Vestibular Approach
(TOETVA)
Концепцията за мини-инвазивна Ендоскопска операция на щитовидна жлеза, без разрез на шията е
описана за първи път в Германия през 2008г.
Witzel чрез оперативна намеса върху 2 кадавъра и 10 прасета, успява да острани тиреоидеята през
устната кухина, използвайки сублингвален достъп.
Настоящата ТРАНС-ОРАЛНА ЕНДОСКОПСКА методика (TOETVA), е разработена и публикувана
от Prof. Dr. Anuwong през 2016г. (14). При нея през устната кухина ендоскопски се отстранява
тиреоидеята, като се използва вестибуларен достъп ( т.е. минава се от вътрешната страна на
долната устна). До 2018г Prof. Anuwong е оперирал в Bangkok по този метод 500 пациенти (15).
До момента методиката е разпространена в 75 Университетски Центъра, от 25 страни: Тайланд,
Ю. Корея, Тайван, Китай, Индия, Сингапур, САЩ, Бразилия, Австралия. На територията на
Европа –методиката е въведена в следните страни: Италия, Турция, Швейцария, Германия,
Австрия, Русия, Испания и Португалия.
ТРАНС-ОРАЛНА ЕНДОСКОПСКА методика изпълнява критериите за мини-инвазивен подходмалка дистанция до щитовидната жлеза, много добро интра-оперативно изображение на
анатомичните структури, ниска степен на следоперативна болезненост, отлични козметични
резултати и добри възможности позволяващи онкологичен радикалитет (14, 15).
България е деветата страна на стария континент, която въведе иновативният метод.
Пациентката (Е.С.), на 27г от Скопие бе оперирана на 23.февруари.2018г е на 27г от Скопие.
Болната страдаше едновременно от две ендокринни заболявания –нодозна гуша с горещ
хиперфункциониращ възел и Аденом на паращитовидна жлеза – водещ до Първичен
хиперпаратиреоидизъм , С придружаваща двустранна НЕФРОЛИТИАЗА. В нашият случай
Пациентката е с много високи нива на Паратхормона, общият и йонизираният Калций в кръвта и
напреднала Бъбречно-каменна болест.
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При пациентката се извърши едновременно ТРАНС-ОРАЛНА ЕНДОСКОПСКА ЛЕВОСТРАННА
ХЕМИТИРЕОИДЕКТОМИЯ (TOETVA) И ТРАНС-ОРАЛНА ЕНДОСКОПСКА ЛЕВОСТРАННА
ПАРАТИРЕОИДЕКТОМИЯ (TOEРVA) на паратиреоиден аденом произхождащ от лява долна
паращитовидна жлеза Досега по методиката TOETVA у нас са оперирани 2 пациентки
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8.6 ПРОФИЛАКТИЧНА ЦЕНТРАЛНА ШИЙНА ЛИМФНА ДИСЕКЦИЯ
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Въведение
Постоперативния хипопаратиреоидизъм е често срещан проблем в тиреоидната хирургия, дължащ
се предимно на увреда или деваскуларизация на паратиреоидните жлези.
Тоталната тиреоидектомия, представлява оперативната техника с най-висок риск от развитие на
това усложнение. Интраоперативната идентификация и съхранание на паратиреоидните жлези и
тяхното кръвоснабдяване са от изключителна значимост за превенцията от развите на
хипопаратиреоидизъм.
Цел
Да оценим рисковите фактори и сравним развитието на клиничен постоперативен
хипопаратиреодизъм при пациенти, на които бе извършена тотална тиреоидектомия по повод
доброкачествени и злокачествени заболявания на щитовидната жлеза в Клиниката по Хирургия на
УМБАЛ ‗‗Каспела‗‗.
Материали и методи
Извършен бе ретроспективен, сравнителен анализ на медицинската документация на всички
пациенти с тотална тиреоидектомия в Клиниката по хирургия на УМБАЛ ‗‗Каспела‗‗ за периода
2017-2018г. Детайлно бе анализирана лабораторната и последващата клинична изява на
постоперативен хипопаратиреоидизъм при същата група пациенти, като за целта на всички
оперирани бяха изследвани на 24 час плазмените нива на ПТХ, общ и йонизиран калций.
Клиничното проследяване на пациентите бе за период от 7 /седем/ дни. За горепосочения период в
Клиниката по хирургия на УМБАЛ ‗‗Каспела‗‗ са преминали 292 /двестадеведесет и двама/
пациенти, на които е извършена тотална тиреоидектомия. При 5 /пет/ от тях е извършена
терапевтична централна и модифицирана радикална шийна дисекция, а при други 53 /петдесет и
три/ профилактична централна шийна дисекция.
Резултати и обсъждане
От общо 292 / двеста деведесет и двама болни/, на които бе извършена тотална тиреоидектомия,
84 /осемдесет и четири /(28.76%) са с верифициран диференциран тиреоиден карцином, а
останалите 208 / двеста и освем/(71.23%) с доброкачествени заболявания.
От всички тиреоидектомирани болни, следоперативен клиничен хипопаратиреоидизъм е изразен
при 16 / шеснадесет /(5.47%) пациенти.
От групата на болните оперирани по повод доброкачествени заболявания на щитовидната жлеза –
8 /осем/ (3,84%) са развили клиничен хипопаратиреоидизъм, а от групата на оперираните по повод
злокачествени заболявания – 8 / осем/ (9.52%).
Разпределение на пацентите, на които бе извършена тотална тиреоидектомия по повод
диференциран тиреоиден карцином в зависимост от обема на лимфната дисекция и развитието на
клиничен хипопаратиреоидизъм е следното:
Тотална тиреоидектомия без профилактична централна лимфна дисекция е извършена на 26
/ двадесет и шест/ пациенти(от които 2 / двама/ – с постоперативен клиничен
хипопаратиреоидизъм), 5 / пет/ с извършена модифицирана латерална лимфна дисекция ( от които
4 с развитие на постоперативен клиничен хипопаратиреоидизъм), 53 / петдесет и три / с извършена
централна лимфна дисекция (от които 2 / двама/ - с клиничен хипопаратиреоидизъм).
Заключение
Тоталната тиреоидектомия с дисекция на лифмните възли от VI ниво не увеличава риска от
нараняване на паращитовидните жлези, както и развитието на
постоперативеннхипопаратиреоидизъм.
Ключови думи
Хипопаратиреоидизъм, паратхотмон, ДТК, щитовидна жлеза, лимфна дисекция
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Въведение
Извършването на тотална тиреоидектомия и профилактична централна шийна лимфна дисекция
при пациенти с диференциран тиреоиден карцином намалява шанса за възникнване на
локорегионален рецидив.1.2
Известно е, че папиларният карцином е най-честото малигнено заболяване, заемащо около 90% от
всички случаи на тиреоиден карцином.3.4.5.6.7.8 Независимо от добрата прогноза след лечение на
заболяването, шийните метастази се срещат при 20-50% от пациентите. 3,4,8,9,10,11,12,13,14,15
Микрометастазите бележат още по-висока честота и могат да се открият при 90% от
пациентите.2,3,8,10,13,16,17,18, Като най-честа локализация, това е централния шиен компартимент –
ниво VI.
Централната лимфна дисекция има важна прогностична стойност за клиничното стадиране ,
постоперативното лечение и проследяване.19,20
Най-често срещаното усложнение, вследстие на тотална тиреоидектомия и централна лимфна
дисекция, представява хипопаратиреоидизмът. Според международни проучвания рискът от
развитие на преходен хипопаратиреоидизъм при болните е 14-51.9%, а рискът за перманентен 016,2%.21.22.23
Цел
Да оценим рисковите фактори и сравним развитието на клиничен постоперативен
хипопаратиреодизъм при пациенти, на които бе извършена тотална тиреоидектомия, по повод
доброкачествени и злокачествени заболявания на щитовидната жлеза в Клиниката по Хирургия на
УМБАЛ ‗‗Каспела‗‗.
Материали и методи
Извършен бе ретроспективен, сравнителен анализ на медицинската документация на всички
пациенти с тотална тиреоидектомия в Клиниката по хирургия на УМБАЛ ‗‗Каспела‗‗ за периода
2017-2018г. Детайлно бе анализирана лабораторната и последващата клинична изява на
постоперативен хипопаратиреоидизъм при същата група пациенти, като за целта на всички
оперирани бяха изследвани на 24-тия час плазмените нива на ПТХ, общ и йонизиран калций.
Клиничното проследяване на пациентите бе за период от 7 /седем/ дни. За горепосочения период в
Клиниката по хирургия на УМБАЛ ‗‗Каспела‗‗ са преминали 292 /двеста деведесет и двама/
пациенти, на които е извършена тотална тиреоидектомия. При 5 /пет/ от тях е извършена
терапевтична централна и модифицирана радикална шийна дисекция, а при други 53 /петдесет и
три/ профилактична централна шийна дисекция.
Резултати и обсъждане
Все още съществува съмнение относно извършването на рутинна профилактична централна
лимфна дисекция при пациенти с диференциран тиреоиден карцином. Опасението се свързва
най-често с риска от ятрогенна увреда на паращитовидни жлези и възвратния ларингеален нерв.
Постоперативният хипопаратиреоидизъм може да възникне в резултат на директна травма,
отстраняване на паращитовидната жлеза или нарушение на нейната васкуларизация.24.25
Рискът от летален изход при тотална тиреоидектомия е минимален и благодарение на радиойод
терапията и ТСХ супресивната терапия, рискът от локорегионален резидив е нисък.
От друга страна, в случаите, в които възникне повторно заболяване, необходимостта от реоперация
е свързана с увеличаване опасността от нараняване на рекурентия нерв и трудно различаване и
последваща лезия на паращитовидните жлези.3,24,25,26,27,28,29
Екипът на Kim и неговия колектив публикуват статия, в която отбелязват 0% риск от увреда на
нерва и 0,4% риск от перманентен хипопаратиреоидизъм при 20 /двадесет/ пациенти, на които била
извършена реоперация по повод на рецидив на заболяването, но тъй като бройката пациенти не е
статистически сигнификатна, както при тях, така и в други проучвания, не е изведено дефинитивно
заключение. Всеобщо прието е, че един от най-важните фактори е именно опитността на
ендокринната хирургия, базираща се на брой случаи и хирургична техника.
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В клиниката по ‗‗Хирургия‗‗ към УМБАЛ ‗‗Каспела‗‗ за периода 2017-2018г. от общо 292 / двеста
деведесет и двама болни/, на които бе извършена тотална тиреоидектомия, 84 /осемдесет и четири
/(28.76%) са с верифициран диференциран тиреоиден карцином, а останалите 208 / двеста и
осем/(71.23%) с доброкачествени заболявания. (Фиг.1)

Разпределние на пациентите, на които бе извършена тотална
тиреоидектомия, спрямо заболяванията им / Общ брой - 292 /

Пациенти с верефициран
тиреоиден карцином - 84
(28.76%)
Пациенти с доброкачествени
заболявания - 208 (71.23%)

Фиг.1
От всички тиреоидектомирани болни следоперативен клиничен хипопаратиреоидизъм е изразен
при 16 / шеснадесет /(5.47%) пациенти. (Фиг.2)

Разпределение на пациентите според изявата на
хипопаратиреоидизъм /Общ брой - 292/

Пациенти без
хипопаратиреоидизъм -274(5.47%)
Пациенти с хипопаратиреоидизъм
- 16 (5.47%)

Фиг.2
От групата на болните, оперирани по повод доброкачествени заболявания на щитовидната жлеза, –
8 /осем/ (3,84%) са развили клиничен хипопаратиреоидизъм, а от групата на оперираните по повод
злокачествени заболявания – 8 / осем/ (9.52%). (Фиг.3)
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Разпределение на пациентите с тотална тиреоидектомия по повод
доброкачествени заболявания спрямо развитието на постоперативен
хипопаратиреоидизъм /Общ брой - 208/

Пациенти без
хипопаратиреоидизъм -200
(96.16%)
Пациенти с хипопаратиреоидизъм
- 8 (3.84%)

Фиг.3

Разпределение на пациентите с тотална тиреоидектомия по повод
ДТК спрямо развитието на постоперативен хипопаратиреоидизъм
/Общ брой - 84/
Пациенти без
хипопаратидеоидизъм - 76
(90.48%)
Пациенти с
хипопаратиреоидизъм - 8
(9.52%)
Фиг.4

Разпределение на пацентите, на които бе извършена тотална тиреоидектомия по повод
диференциран тиреоиден карцином в зависимост от обема на лимфната дисекция и развитието на
клиничен хипопаратиреоидизъм, е следното:
Тотална тиреоидектомия, без профилактична централна лимфна дисекция, е извършена на 26/
двадесет и шест/ пациенти, от които 2 / двама/ с постоперативен клиничен хипопаратиреоидизъм),
5 / петима/ с извършена модифицирана латерална лимфна дисекция (от които 4 с развитие на
постоперативен клиничен хипопаратиреоидизъм), 53 / петдесет и трима / с извършена централна
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лимфна дисекция (от които 2 / двама/ - с клиничен хипопаратиреоидизъм). (Фиг.5)

Разпределение на пациентите с тотална тиреоидектомия, лимфна
дисекция и изява на хипопаратиреоидизъм / Общ брой - 86 /
Без ПЦЛД - 26
МЛД - 5
С ЦЛД - 53

Хипопаратиреоидизъм - 2
/3,77%/

Фиг.5

Заключение
В извършеното проучване няма сигнификантна статистическа разлика на развитие на
постоперативен хипопаратиреоидизъм в групите на болните с доброкачествени и злокачествени
заболявания.
Следователно тоталната тиреоидектомия с дисекция на лифмните възли от VI ниво не увеличава
риска от нараняване на паращитовидните жлези, както и развитието на постоперативен
хипопаратиреоидизъм.
Ключови думи
Хипопаратиреоидизъм, паратхотмон, ДТК, щитовидна жлеза, лимфна дисекция
Проф. Д-р Росен Димов – Клиника по хирургия УМБАЛ „„Каспела„„, Катедра „„Специална
хирургия„„към Медицински Университет – Пловдив, rosendimov68@gmail.com
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PROPHYLACTIC CENTRAL CERVICAL LYMPH NODE DISSECTION IN PATIENTS WITH
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HYPOPARATHYROIDISM
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Introduction
Postoperative hypoparathyroidism is a commonly met problem in thyroid surgery, mainly due to the
damage or devastation of the parathyroid glands.
Total thyroidectomy is the operative technique with the highest risk of developing that type of
complication. Intraoperative identification and preservation of the parathyroid glands and their
blood supply are of paramount importance for the prevention of hypoparathyroidism.
Purpose
To evaluate the risk factors and to compare the development of the clinical postoperative
hypoparathyroidism in patients, who underwent total thyroidectomy for benign and malignant thyroid
disorders in the Surgery Deparment of UMHAT "Kaspela".
Materials and methods
A retrospective, comparative analysis of the medical records of all patients with total thyroidectomy was
performed in the Deparment of Surgery of UMHAT "Kaspela" for the period 2017-2018. The laboratory
and subsequent clinical manifestations of postoperative hypoparathyroidism in the same group of
patients were analyzed in detail: On 24 hour - plasma levels of PTH, total and ionized calcium. The clinical
patient follow-up was 7 (seven) days. For the above mentioned period, 292 (two hundred and twenty
two) patients, who underwent total thyroidectomy have undergone surgery at the Department of
UMHAT "Kaspela". In 5 (five) of them, therapeutic central and modified radical cervical dissection was
performed and in another 53 / fifty-three / prophylactic central neck dissection.
Results and discussion
Of all 292 / two hundred and ninety-two / patients, who underwent total thyroidectomy, 84 / eighty-four
/ (28.76%) had a verified differentiated thyroid carcinoma, and the remaining 208 / two hundred and
seven/ (71.23%) were with benign diseases .
Of all patients who underwent thyroidectomy, postoperative clinical hypoparathyroidism was expressed
in 16 (sixteen) (5,47%) patients.
8 /Eight /(3.84%) of the patients treated with benign diseases and 8 / eight /(9.52%) from the group of
malignant diseases developed clinical hypoparathyroidism.

676

Distribution of the patients who underwent total thyroidectomy for differentiated thyroid carcinoma,
depending on the volume of lymphatic dissection and the development of clinical hypoparathyroidism,
was as follows:
Total thyroidectomy without prophylactic central lymphatic dissection was performed on 26
(twenty-six) patients (of which 2 (two) had postoperative clinical hypoparathyroidism), 5 (five) with
modified lymphatic lateral dissection (of which 4 had postoperative clinical hypoparathyroidism) and 53 /
fifty three/ underwent central lymphatic dissection (of which 2 (two) - had clinical hypoparathyroidism).
Conclusion
The total thyroidectomy with dissection of lymph nodes at the VI level does not increase the risk of
parathyroid gland injury as well as the development of postoperative hypoparathyroidism.
Keywords
Hypoparathyroidism, parathyroid hormone, DTC, thyroid gland, lymphatic dissection
Prof. Rosen Dimov - Department of Surgery, Kaspela University Hospital, Faculty of Medicine,
Department - '' Special Surgery ‘’, rosendimov68@gmail.com

8.7 РЕТРОПЕРИТОНЕАЛНА ЕНДОСКОПСКА АДРЕНАЛЕКТОМИЯ
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Abstract
Introduction
Laparoscopic adrenalectomy has been widely accepted as a standard procedure for the treatment of all
non-primary adrenal cancer tumors. However, controversial still remains concerning the best approach to
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perform it – transabdominal or retroperitoneal. We aimed to report our experience with the retroperitoneal
endoscopic adrenalectomy (REA) and discuss the outcomes of this technique.
Patients and methods
A total of 607 patients with REA operated in the Surgical Department of Alexandrovska University
Hospital, Sofia between November 1996 and April 2018 were retrospectively analyzed. Data were
collected in a dedicated database included age, gender, body mass index, American Society of
Anesthesiologists (ASA) risk group, tumor size, tumor side, tumor type and previous abdominal surgery.
Measured outcomes were conversion to open surgery, operative time, blood loss, hospital stay,
intraoperative complications, early and late postoperative complications and mortality.
Results
The conversion rate was 4,6 %. The mean operative time was 92,3 ± 29,9 min, the mean blood loss - 52,1
± 35,6 mL. The mean hospital stay was 5,4 ± 2,1 days. The incidence of the intraoperative complications
was 10,2%. Аfter a mean follow up of 23,75 ± 18,4 months the incidence of the early postoperative
complications was 25% with 3,3% reoperation rate. The incidence of the late postoperative complications
was 6,7%. The mortality rate was 0,2%. All outcomes tend to ameliorate with gained surgical experience.
Conclusion
When performed in a high volume centers with extensive experience in adrenal pathology REA is a
feasible and safe procedure with better outcomes compared to the transabdominal approach in selected
cases.
Key words: adrenal tumors, laparoscopy, retroperitoneal adrenalectomy.
Ретроперитонеална ендоскопска адреналектомия при тумори на надбъбречната жлеза
Георги Тодоров1, Константин Гроздев1, Светлана Шумарова1, Набил Хаят1, Атанаска Еленкова2,
Маргарита Атанасова3, Костадин Ангелов1
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Абстракт
Въведение
Лапароскопската адреналектомия се е наложила като стандарт в лечението на всички
некарциномни тумори на надбъбречната жлеза. Въпреки това, все още съществуват противоречия
по отношение на достъпа за извършаване на операцията – трансабдоминален или
ретроперитонеален. Ние докладваме нашия опит с ретроперитонеалната ендоскопска
адреналектомия (РЕА) и обсъждаме резултатите от приложението на тази техника.
Пациенти и методи
Извършено е ретроспективно проучване на общо 607 пациенти, на които е извършена РЕА в
Клиниката по хирургия на УМБАЛ „Александровска‖ – София за периода ноември 1996 г. – април
2018 г. Данните баха събрани в специална таблица, включваща възраст, пол, индекс на телесна
маса, анестезиологичен риск според Американското общество на анестезиолозите (ASA), размер на
тумора, локализация на тумора, вид на тумора и наличие на предишни коремни операции.
Анализираните променливи бяха конверсия в отворена операция, оперативно време, кръвозагуба,
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болничен престой, интраоперативни усложнения, ранни и късни следоперативни усложнения,
смъртност.
Резултати
Честотата на конверсиите беше 4,6%. Средното оперативно време беше 92,3 ± 29,9 мин, а средната
кръвозагуба 51,1 ± 35,6 мл. Средната продължителност на болничния престой беше 5,4 ± 2,1 дни.
Честотата на интраоперативните усложнения беше 10,2%. След средна продължителност на
проследяване от 23,75 ± 18,4 месеца честотата на ранните следоперативни усложнения беше 25% с
3,3% реоперации. Честотата на късните следоперативни усложнения беше 6,7%. Регистрирана
беше 0,2% смъртност. Всички резултати бяха с тенденция към подобрение след натрупването на
опит.
Заключение
При извършването й в специализирани центрове с голям опит в лечението на надбъбречната
патология РЕА е приложима и безопасна операция с по-добри резултати в сравнение с
трансабдоминалната при селектирани пациенти.
Ключови думи: надбъбречни тумори, лапароскопия, ретроперитонеална адреналектомия

Въведение
Съществуват няколко основни достъпа за извършване на лапароскопска адреналектомия –
трансабдоминален, който бива преден и страничен и ретроперитонеален, който бива заден и
страничен. Трансабдоминалната лапароскопска адреналектомия е извършена за първи път от
Michel Gagner през 1992 г. (1). Малко по-късно Kelly et al. докладват за първата
екстраперитонеална лапароскопска адреналектомия (2). Още тогава се появяват проучвания,
сравняващи предимствата и недостатъците на двата основни достъпа (3). Постепенно
лапароскопската адреналектомия се превръща в стандарт в хирургичното лечение на
некарциномните адренални тумори, поради по- малката следоперативна болка, по-краткия
болничен престой, по-бързото следоперативно възстановяване, по-малката честота на
усложненията, подобрената оперативна техника и сходните далечнии резултати в сравнение с
отворените операции. Според съвременните препоръки хирургът избира тази техника, която найдобре познава, с която има най-голям опит и с която има най-добри резултати (4).
В Клиниката по хирургия на УМБАЛ „Александровска‖ - София от 1996 г. се извършва и
усъвършенства като техника ретроперитонеалната ендоскопска адреналектомия (РЕА) с латерален
достъп (5). В настоящото проучване докладваме нашия опит с тази техника и обсъждаме
резултатите от приложението й.
Пациенти и методи
Направено е ретроспективно проучване на общо 607 пациенти, на които е извършена РЕА в
Клиниката по хирургия на УМБАЛ „Александровска‖ – София за периода ноември 1996 г. – април
2018 г. Според приетия протокол индикациите за такава операция включваха всички хормонално
активни тумори (при субклиничен синдром на Кушинг, при АКТХ-независим синдром на Кушинг
– Кушинг-аденом, при двустранна микро- или макронодуларна хиперплазия, при
хипералдостеронемизъм – Кон-аденом, феохромоцитом, при хиперандрогенизъм), всички тумори ≥
4 см, всички тумори < 4 см, които след проследяване са с тендеция към нарастване с минимум 0,5
см или с появата на хормонална активност, всички тумори, суспектни за метастатични лезии при
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пациенти с доказано или не първично огнище. Контраиндикациите включваха тумори ≥ 4 см с
наличието на компютъртомографски данни, суспектни за малигнено заболяване като увеличени
лимфни възли, инфилтрация към съседни органи и съдове, хетерогенна структура с неясни
очертания и повече от 10 HU (Hounsfield units) на нативно изследване със задържане на контраста
> 50% при washout фазата, наличието на хемодинамична нестабилност преди анестезията,
бременност.
Възприета беше стратегията при наличието на двустранни тумори да се извършва първоначално
едностранна адреналектония от страната на тумора с по-голям диаметър и преценка за понататъчното поведение след получаване на хистологичния резултат и повторна консултация с
ендокринолог.
За всички пациенти бяха събирани данни и се нанасяха в предварително създадени електронни
таблици, които включваха –пол, възраст, индекс на телесна маса (BMI), анестезиологичен риск
според Американското общество на анестезиолозите (ASA), резултатите от предоперативните
изследвания с определен размерът на тумора и локализацията му според данните от образната
диагностика, наличието на предишни коремни операции.
Предоперативно всеки пациент беше пролежавал еднократно или по няколко пъти в
ендокринологична клиника за доуточняване на диагнозата. На всеки пациент беше правен
задължителен скрининг за хормонална активност на надбъбречния тумор, включващ изследване на
свободен кортизол в 24ч-ова урина и сутрешен кортизол в плазмата след 1 мг Дексаметазон в 23
часа на предходния ден, съотношение на плазмения алдостерон към плазмената ренинова
активност, метанефрини в плазмата или свободни катехоламини в 24ч-ова урина. Задължително
беше извършван скенер с констраст на корем, а в случаите, когато е било необходимо
допълнително доуточняване на диагнозата, ядрено-магнитен резонанс на корем и глава или ПЕТскенер. При пациентите с феохромоцитом беше извършвана консултация с кардиолог и беше
провеждана ехокардиография и предоперативна алфа-блокада за минимум 10 дни.
Показателите, които бяха анализирани за целта на проучването са оперативно време (минути),
кръвозагуба (мл), болничен престой в дни, конверсии, интраоперативни усложнения, ранни и
късни следоперативни усложнения. Оперативното време беше дефинирано като времето от
началната кожна инцизия до поставянето на последния кожен шев. Болничният престой беше
времето от хоспитализацията до изписването, като денят на операцията се приемаше за ден 0.
Пациентите бяха изписвани след покриване на изискванията на съответната Клинична пътека,
включваща най-малко 7 или 5 дена хоспитализация, в зависимост от годината на операцията.
Интраоперативните усложнения бяха разделени на лезия на перитонеума, лезия на диафрагмата,
лезия на бъбрека, лезия на други съседни органи и структури, хемодинамична нестабилност,
значително кървене, налагащо хемотрансфузия. Следоперативните усложнения бяха разделени на
ранни - настъпили до 30ти следопеартивен ден – повърхностна кожна инфекция, ретроперитонеален
хематом, подкожен хематом, подкожен емфизем, дълбока венозна тромбоза, белодробен
тромбемболизъм, други нехирургични усложнения и късни – настъпили след 30ти следоперативен
ден – троакарна херния, инцизионална херния на основния достъп, през който е изваждан
препаратът, нехирургични усложнения и смъртност.
Всички пациенти бяха консултирани с оператора на 12ти следоперативен ден за сваляне на конците
и на 30ти следопеартивен ден, след което беше осъществяван телефонен контакт с тях на всеки три
месеца и проследяване от ендокринолог.
Резултати
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Демографските характеристики на пациентите са представени на Табл.1. Хистологичният вариант
на отстранените туморите е представен на Табл. 2. 462 от РЕА (76,1%) бяха извършени чрез четири
троакарна техника, 144 (23,7%) – чрез три троакарна техника и един случай на РЕА през един
разрез. В 513 (84,5%) от случаите беше извършена тотална адреналектомия, а в останалите 94
(15,5%) – субтотална. Отчетени са 28 конверсии (4,6%), като честотата им значително намалява с
усъвършенстване на техниката и достига 1% след натрупването на опит. Средното оперативно
време беше 92,3 ± 29,9 мин, а средната кръвозагуба 51,1 ± 35,6 мл, като отново с натрупването на
опит сме успяли да подобрим тези показатели съответно до 74,4 ± 27,95 мин и 33,15 ± 25,45 мл
(Табл. 3). Средната продължителност на болничния престой беше 5,4 ± 2,1 дни. Честотата на
интраоперативните усложнения беше 10,2%. След средна продължителност на проследяването от
23,75 ± 18,4 месеца честотата на ранните следоперативни усложнения беше 25% с 3,3%
реоперации, а честотата на късните следоперативни усложнения беше 6,7%. Регистриран беше
един смъртен случай (0,2%) в ранния следоперативен период при пациент с феохромоцитом и
настъпила остра сърдечна недостатъчност (Табл. 4).
Обсъждане
Повечето хирурзи предпочитат трансабдоминалния достъп за адреналектомия, поради по-голямото
работно пространство, по-лесната ориентация и по-малката обучителна крива (6).
Ретроперитонеалният достъп е по-присъщ за уролозите, тъй като стандартно се използва за
нефректомия (7,8). Въпреки това, ние също предпочитаме РЕА, тъй като тя позволява директен
достъп до надбъбречната жлеза, като по този начин се избягва ненужно преминаване през корема и
мобилизиране на съседни органи, което крие риск от ятрогенното им увреждане (9). Освен това,
операцията е по-малко травматична и по-удобна в случаите на предишни коремни операции и
наличие на интраабдоминални сраствания, каквито бяха регистрирани при 31,3% от пациентите в
това проучване (10). Ние доказахме приложимостта на РЕА при всички нозологини единици и
размери на тумора, като регистрирахме 28 случая на конверсия в лумботомия (4,6%). Тази честота
е съпоставима с докладваната и от други автори (11). Появиха се и някои нови, специфични за
достъпа причини за конверсия. Най-честите бяха свързани с ограниченото работно пространство,
затрудняващо продължаването на операцията в случаите на значително кървене от тумора или
лезия на бъбрек, както и след загуба на CO2 от създадена лезия на перитонеума и операция при
големи по размер тумори. Според редица автори основният фактор, който влияе върху процента на
конверсиите, е опитът на хирурга (12). Така беше и в нашето проучване, при което след
усъвършенстване на техника през последните години беше регистрирана 1% честота на
конверсиите, която е по-ниска от средната честота на конверсиите при адреналектомия въобще –
1,4% (13,14). Hwang et al. докладват за 0% конверсии след извършени 133 РЕА за период от 9
години (15). Освен това, докладвахме за 0,2% периоперативна смъртност, която е сходна с
докладваната средна смрътност - < 0,5% и от други автори (16).
В настоящето проучване честота на интраоперативните и ранните следоперативни усложнения
беше съответно 10,2% и 25%, които са съпоставими с общата честота на морбидитет след
адреналектомия – 3-20%, докладвана от други автори (17). От интраоперативните усложнения
преобладаваха лезиите на перитонеума, които в повечето случаи са <1 см и не променят хода на
операцията, нито следоперативния период, а в случаите, когато водят до загуба на CO2, тя лесно
може да бъде преодоляна чрез поставяне на иглата на Veress трансабдоминално. От ранните
следоперативните усложнения най-висока е честотата на подкожните хематоми в мястото на
поставяне на троакара за оптиката особено, ако се е наложило разширяване на разреза за изваждане
на препарата и на подкожните емфиземи, които са се резорбирали спонтанно, без нуждата от
допълнително лечение. Регистрирахме 0,5% наличие на повърхностна кожна инфекция, 3,3%
реоперации и 1,2% кървене, налагащо хемотрансфузия, които са по-ниски от тези на други автори
(18). При среден период на проследяване 23,75 ± 18,4 месеца от късните следоперативни
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усложнения отчетохме висока честота на инцизионалните хернии в мястото на разширения разрез
за изваждане на препарата - 1,8% и на троакарните хернии - 1%, които по вид са лумбални хернии
и са трудни за лечение (19). Barczynski et al. докладват за 0% хернии след РЕА и статистически
значима по-голяма честота на херниите след трансабдоминален достъп – 16,1% при пет годишно
проследяване (20).
По отношение на оперативното време, то е по-кратко за ретроперитонеалните техники въобще,
поради директния достъп и липсата на нужда от мобилизиране на други органи (21). Според
нашите резултати средното оперативно време беше 92,3 мин, като намаляваше с натрупването на
опит и достигна 74,4 мин, което е по-кратко от това за трансабдоминална адреналеткомия (22).
Проучването на Walz et al., включващо 560 пацинети с РЕА със заден достъп, е със средно
оперативно време от 67 мин (23). Zhang et al. описват 824 случая на подобна на нашата РЕА с
латерален достъп със средно оперативно време от 45 мин (24).
Средната кръвозагуба при ретроперитонеалните техники също е по-малка в сравнение с
трансабдоминалните, вероятно поради директния достъп и възможността за бърз контрол на
v.centralis. В нашето проучване тя беше 51,1 ± 35,6 мл, а след натрупването на опит - 33,15 ± 25,45
мл, което е в границите на средната кръвозагуба за техниката от 25-65 мл, докладвана от другите
автори (24,25). Pedziwiatr et al. при проучаване, включващо 500 пациенти с трансабдоминална
адреналектомия, докладват за по-голяма средна кръвозагуба - 74 мл (26).
В нашето проучване средният болничен престой от 5,4 ± 2,1 дни е съпоставим с този на другите
авотри (27). При използваната от нас техника, поради избягване преминаването през коремната
кухина, се предотвратява парезата на червата в следоперативния период и образуването на
коремни сраствания. Вероятно това е причината пациентите да възстановяват приема на течности
по-рано, да имат по-малка следоперативна болка и да се връщат към работа по-бързо (28).
Заключение
При извършването й в специализирани центрове с голям опит в лечението на надбъбречната
патология РЕА е приложима и безопасна операция с по-добри резултати в сравнение с
трансабдоминалната при селектирани пациенти.
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Възраст (години)
Пол
Ж
М
BMI (kg/m2)
ASA

51,1 ± 12,1 (27-76)

412 (67,9%)
195 (32,1%)
28,7 ± 5,4 (19-45)
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85 (14%)
I
128 (21,1%)
II
333 (54,85%)
III
61 (10%)
IV
Размер на тумора (mm)
35,8 ± 19 (5-150)
Локализация на тумора
320 (52,7%)
Ляво
287 (47,3%)
Дясно
190 (31,3%)
Предишни коремни операции
Табл. 1. Демографски характеристики на пациентите.
Диагноза
Нефункциониращи аденоми
Кушинг-аденом или хиперплазия
Клиничен
Субклиничен
Conn-аденом
Феохромоцитом
Метастази
Вирилизиращи аденоми
Адренокортикален карцином
Миелолипом
Други

N (%)
248 (40,85)
165 (28,3)
127(77)
38 (23)
81 (13,9)
60 (10,3)
24 (3,95)
11 (1,8)
7 (1,15)
6 (1)
5 (0,8)

Табл. 2. Хистологична диагноза на отстранените надбъбречни тумори.

Конверсии

1996-2004

63

9

14,28

Оперативно
време
мин
135 ± 43,1

2005-2009

160

15

9,4

103,7 ± 28,2

71,1 ± 24,9

2010-2018

384

4

1

74,4 ± 27,95

33,15 ± 25,45

Период

PEA

n

%

Кръвозагуба
мл
82,6 ± 33,6

Табл. 3 Интраоперативни резултати в зависимост от натрупания опит.
Интраоперативни усложнения
Лезия на перитоенума
Хемодинамична нестабилност
Значително кървене с хемотрасфузия
Лезия на диафрагмата
Лезия на бъбрека
Лезия на съседни структури
Ранни следоперативни усложнения
Подкожен хематом
Подкожен емфизем

10,2%
4%
2,6%
1,2%
0,9%
0,8%
0,7%
25%
13,1%
5,7%
684

Ретроперитонеален хематом
Други нехирургични усложнения
Остро кървене
Дълбока венозна тромбоза
Белодробен тромбемболизъм
Инфекция на раната
Реоперации
Късни следоперативни усложнения
Нехирургични усложнения
Инцизионална херния
Троакарна херния
Смъртност
Табл. 4 Следоперативни резултати

1,5%
1,2%
1%
1%
1%
0,5%
3,3%
6,7%
3,9%
1,8%
1%
0,2%

9.ГРЪДНА И СЪРДЕЧНОСЪДОВА ХИРУРГИЯ
9.1 ПРОГНОСТИЧНА СТОЙНОСТ НА СЪОТНОШЕНИЕТО
МЕТАСТАТИЧНИ КЪМ ОБЩ БРОЙ ИЗОЛИРАНИ ЛИМФНИ ВЪЗЛИ
СЛЕД ЕЗОФАГЕАЛНА РЕЗЕКЦИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С РАК НА
ХРАНОПРОВОДА И КАРДИЯТА СЛЕД НЕОАДЮВАНТНА ТЕРАПИЯ
Т. Джендов, И. Халдестам, Г. Лукас, П. Гулстранд, Т. Гасландер, Б. Бьорнсон, П. Сандстрьом
Клиника по хирургия, УБ Линшьопинг, Швеция

Въведение:
Обхващането на регионалните лимфни възли при рак на хранопровода и кардията повлиява
негативно преживяемостта. Много проучвания показват, че съотношението между метастатични и
общ брой изолирани лимфни възли след езофагеална резекция е прогностичен фактор при тези
пациенти. Повечето публикации анализират адекватността на лимфаденектомията след
езофагектомия при пациенти, които не са провеждали неоадювантна терапия.
Материали и методи:
Извършихме ретроспективен анализ на 98 пациенти, оперирани в Клиниката по хирургия на
Университетската болница в Линшьопинг, Швеция за периода 2010 – 2016 за рак на хранопровода
и кардията.
Резултати:
При всички оперирани пациенти е извършена щателна лимфна дисекция. От анализираните
пациенти 83 (85%) са провели предоперативна лъче-химиотерапия в пълен обем.
При 35 пациента (36%) установихме нодално засягане (29 мъже и 6 жени). От тях – 28 (83%) са с
аденокарцином, 5 (14%) с плоскоклетъчен карцином и 1 (3%) с невроендокринен карцином.
Изолираните лимфни възли са от 5 до 51 (среден брой 14).
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Засягането на по-голям брой лимфни възли значително намалява преживяемостта (всички
пациенти с три и повече засегнати лимфни възли са починали като средната преживяемост е 331
дни).
В групата пациенти със съотношение метастатични/общ брой изолирани лимфни възли под 10 %
(10 пациента), 3 пациенти имат преживяемост под 3 г. (6м, 19 м, 29м). Останалите 7 пациента са с
преживяемост над 3 г, като 6 са все още живи. Средна преживяемост в тази група 1502 дни.

Заключение:
При стадирането на пациентите с рак на хранопровода и кардията, оперирани след проведена
неоадюванта терапия, съотношението между засегнатите лимфни възли и общия брой изолирани
лимфни възли е допълнителен и независим прогностичен белег по отношение на преживяемостта.

9.2 ДИСЕКАЦИЯ НА ГРЪДНАТА АОРТА – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО В
СПЕШНАТА АОРТНА ХИРУРГИЯ
З.Въжев; Хр.Стоев; Т. Гоновски; А. Иванов; К. Димитров
УМБАЛ „ Св. Георги” ЕАД – Пловдив
Клиника по кардиохирургия
Медицински Университет - Пловдив
Катедра по сърдечна и съдова хирургия

Въведение
Статистиката сочи, че у нас на всеки трима починали, двама са жертва на сърдечно-съдови
заболявания. В допълнение към исхемичната болест на сърцето и периферните артериопатии,
острите аортни дисекации са част от широкия спектър на артериалните болести.
Цел
Анализ на клиничния материал, касаещ хирургичното лечение при различна локализация на
заболяванията на гръдната аорта, представяне на постигнатите резултати от прилаганите
хирургични методи.
Материали и методи
Настоящото научно съобщение представя 15 – годишния опит на Клиниката по кардиохирургия
към УМБАЛ „Св. Георги‖ при хирургичното лечение на болестите на гръдната аорта, като се
обхваща периода от май 2003 година до март 2018 година. До настоящия момент в клиниката са
оперирани общо 439 болни с остри и хронични аневризми на гръдната аорта с различна
локализация. Извършен е анализ относно появата на следоперативни усложнения и ранна
постоперативна смъртност в зависимост от спешността, времето от диагностицирането до
хирургичната интервенция, оперативната техника, локализацията на интималното разкъсване.
Резултати
Съотношението между двата пола е 2,5:1 в полза на мъжете. Средната възраст общо за двата
пола е 54 години. Средното оперативно време е 6 часа и 20 минути. Средното време на клампаж на
аортата е 98 минути. Средното време на ЕКК е 165 минути. Циркулаторен арест – средно 27
минути. Най – честите следоперативни усложнения са от страна на отделителната система,
нервната система – постисхемична енцефалопатия, инсулт, гастроинтестиналната система –
хеморагия и неоклузивна мезентериална исхемия.
Обсъждане

686

При пациенти с хронични дисекации и аневризми процентът на усложненията и морталитета е
значително по нисък в сравнение със спешните. Резултатите, представени в научния обзор са
съпоставими с докладваните от други автори. Подобряването на преживяемостта и намаляването
на постоперативните усложнения при пациентите аортна патология се влияят от ранното
разпознаване и привеждане в кардиохирургично отделение, усъвършенстване на оперативната
техника и периоперативните грижи, което резултира в намаляване времето на циркулаторен арест
и подобряване възможностите за церебрална протекция.
Заключение
Основен извод е, че всички пациенти с остра дисекация на аортата тип А подлежат на спешна
оперативна интервенция, като правилно избраната диагностична, реанимационна и хирургична
методика пряко кореспондира със следоперативните резултати.
Ключови думи
Остри и хронични аневризми и дисекации на гръдната аорта, хирургично лечение, резултати.
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Introduction
Statistics show that in our country two of three deaths are caused by cardiovascular diseases. In
addition to coronary artery disease and peripheral arteriopathies, acute aortic dissections are also part of
the broad spectrum of arterial diseases.
Aims
Analysis of the clinical material concerning the surgical treatment of diseases of the thoracic aorta
with different localization, reporting the results achieved by the surgical methods applied.
Materials and methods
The report presents the 15-year experience of the Cardiac Surgery department at St. George University
Hospital concerning the surgical treatment of aortic diseases, covering the period from May 2003 to
March 2018. 439 patients with acute and chronic aortic aneurysms with different localization have been
operated in the clinic. An analysis was made on postoperative complications and early postoperative
mortality depending on urgency, time from diagnosis to surgical intervention, surgical techniques,
localization of the intimal rupture.
Results
The ratio between the sexes was 2,5:1 males: females. The average age for both sexes was 54 years.
The average operative time was 6 hours and 20 minutes. The mean time of the aortic cross-clamp was 98
minutes. The average cardiopulmonary by-pass time was 165 minutes. Circulatory arrest - 27 minutes.
The most frequent post-operative complications were from acute kidney injury, postischemic
encephalopathy, stroke, gastrointestinal hemorrhage and non-occlusive mesenteric ischemia.
Discussion
In patients with chronic dissections and aneurysms, the complications and mortality rate were
significantly lower in comparison with the emergent cases. The results presented in the report are
comparable to those reported by other authors. Improvement in survival and reduction of postoperative
complications in patients with aortic pathology are influenced by early recognition and early
transportation to cardiac surgery unit, improvement of the operative techniques and perioperativnite care,
which results in decreasing the time of circulatory arrest and improvement of the possibilities for cerebral
protection.
Conclusion
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All patients with acute aortic dissections type A are subject to emergency surgical intervention. The
profound diagnostic and surgical strategy correspond directly to the postoperative results.
Keywords
Acute and chronic aneurysms and dissections of the thoracic aorta, surgical treatment, results
Въведение
Хирургичното лечение на острите аортни дисекации и дисекиращи аневризми са свързани с
голям оперативен риск, както и голям процент на постоперативни усложнения(1,2). Настоящият
доклад касае хирургичното лечение при различните локализации на аневризмите на гръдната
аорта, както и постигнатите резултати от прилаганите хирургични методи, също периоперативните
фактори, определящи прогнозата при пациентите с тези заболявания. Аневризмите на гръдната
аорта (остри и хронични) са заболявания, потенциално водещи до сериозни усложнения, а нерядко
и до летален изход (Фигура 1). При настъпване на остра дисекация или руптура на аневризма,
спешната оперативна интервенция е животоспасяваща. Тъй като хирургичната намеса спрямо
аортата в условие спешност е свързана с голям риск от усложнения, а също и голям процент
летален изход, новите препоръки са за ранно хирургично лечение в планов порядък дори при
асимптомни пациенти с аневризми(3,4). Дисекациите и дисекиращите аневризми I и II тип по
класификацията на De Bakey налагат незабавно оперативно лечение. Хирургичната интервенция
се състои най-често в резекция и протезиране на съответния резециран участък (5). Смъртността
при този тип заболявания, въпреки драстичния напредък в оперативните техники, методите за
диагностика и мозъчната протекция, все още остава висока. Най-често това се свързва с
постоперативните усложнения (6,7).

688

Фигура 1: Остра аортна дисекация

Клиничен материал и методи
439 пациентa с остри и хронични аневризми на торакалната аорта са разгледани за периода
май 2003 до март 2018 година. Всички болни претърпяват отворена операция и е извършено
протезиране на гръдната аорта. 82% от пациентите с остри дисекации тип Ι и тип ΙΙ по De Bakey са
оперирани в рамките на първите 24 часа от започване на симптомите, като само 12 % от тях са
оперирани в рамките до 6-час, 18% - са оперирани в рамките на 72 часа от започване на
симптомите. Пациентите с хронични аневризми на аортата са оперирани в планов порядък.
Средната възраст на болните е 56,8 години (от 26 до 83 години), от тях 312 са мъже, а 127 – жени.
При 238 е извършено протезиране на възходящата аорта, при 76 е извършена и частична
реконструкция на аортната дъга, при 23 – тотална реконструкция на аортната дъга, а при 7 от тях е
включена и проксималната част на десцендентната аорта. При 95 от пациентите са извършени
комбинирани процедури (аортно клапно протезиране, митрално клапно протезиране или пластика
на митрална клапа, аортокоронарен байпас). Болничната смъртност при оперираните от аортни
аневризми е 25.8 %. Всички 439 пациента, които претърпяват операция по повод на аневризма на
торакалната аорта в нашата институция от май 2003 до март 2018 година са разгледани
ретроспективно, като за целта е използвана медицинската документация от болничния архив
(Таблица 1).
Таблица 1: Демографски данни на пациентите

Възходяща
аорта

Остри
м:ж
средна
възраст
2.16:1
49 години
(29-83)

Хронични
м:ж
средна
възраст
2.3:1
57 години
(48-68)

Общо
м:ж
средна
възраст
2.2:1
54 години
(29-83)

Аортна дъга

1.8:1

54 години
(38-79)

1.8:1

57 години
(34-67)

1.8:1

55 години
(34-79)

Низходяща
аорта

1:1

68 години
(60-77)

1:1

53 години
(49-57)

1:1

61 години
(49-77)

Симптоми при постъпването, придружаващи заболявания и рискови фактори
Най-честият симптом при пациентите с аневризми на торакалната аорта е гръдна болка (68.6 % ),
болка в гърба (62%) и коремна болка (23%). (Таблица 2,3,4,5)
Таблица 2: Предоперативен статус на пациентите

Новопоявила се
неврологична
симптоматика

n

%

59

13.4
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Хемодинамична
нестабилност

93

21.2

Перикарден излив

75

17.1

Аортна регургитация (над
ΙΙ степен)

161

36.6

Намалена фракция на
изтласкване

35

7.8

n

%

Таблица 3: Клинична картина при постъпването

Гръдна болка
Абдоминална болка
Синкоп
Пулсов дефицит
Неврологична
симптоматика
Мелена/хематемеза
Предоперативна миокардна
исхемия
Предоперативен миокарден
инфаркт
Мезентериална
исхемия/тромбоза
Исхемия на крайници
Остра бъбречна
недостатъчност

301
101
16
90
60

68.6
23
3.6
20.5
13.7

7
37

1.6
8.4

5

1.1

9

2

47
45

10,7
10.2

Таблица 4: Рискови фактори

n

%

Тютюнопушене

220

50.1

Коронарна патология

55

12.5

Артериална хипертензия

333

75.8

Диабет
Синдром на Marfan

55
7

12.5
1.6
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ХОББ

41

9.33

ХБН

25

5.7

Синдром на Turner

1

0.2

Таблица 5: Статус на предоперативно мониторираното артериално кръвно налягане

Инвазивно измерено кръвно налягане при
приемането

n

%

Хипертензивни
Нормотензивни
Хипотензивни
Шок ( тампонада)

247
75
55
62

55.2
16.8
12.4
15.6

Диагностичен подход
Най-често използваният метод за диагностика при пациентите с аневризми на торакалната
аорта е ехографията (трансторакална и трансезофагеална). Голяма диагностична стойност има
компютърната томография. Аортографията понастоящем се използва по-рядко, поради рисковете,
свързани с инвазивното изследване. Аортография е извършена при пациенти с анамнеза за
стенокардия и/или преживян миокарден инфаркт, както и при пациенти с дисекции, които попадат
по спешност в катетаризационните лаборатории със съмнение за инфаркт на миокарда (Таблица 6).
Таблица 6: Методи за диагностика

n

%

Трансторакална ехокардиография

439

100

Трансезофагеална ехокардиография

165

37.6

Компютърна томография

414

94.3

Аортография

85

19.4

Хистологична верификация

439

100

Хирургична стратегия
При всички пациенти е извършена стандартна срединна стернотомия, в условия на обща
интубационна анестезия. При аневризмите на низходящата аорта достъпът е предимно странична
торакотомия. Рутинно за артериално канюлиране се използва a. femoralis sinistra. Като алтернатива

691

се канюлират truncus brachiocephalicus и a. axillaris\subclavia, като в последните години
подключичната артерия е наложена като стандарт за канюлиране при всички пациенти с тип А
дисекация в нашата институция, поради възможността за провеждане на антеградна мозъчна
перфузия (Фигура 2). Дясно предсърдие се използва най-често за венозно канюлиране, по-рядко
лявата феморална вена (Таблица 7) По показания са използвани дълбока хипотермия и
циркулаторен арест. По-често при оперираните е използвана кръвна кардиоплегия. За протезиране
на резецирания участък от аортата са използвани различни протези (Albograft, Haemashield,
Goretex, SJM – кондуит – при операцията на Bentall). При някои от болните са извършени
допълнителни хирургични процедури: при 61 се налага CABG процедура, поради исхемична
болест на сърцето или засягане на коронарните съдове от аневризмата, при 18 от болните е
извършена пластика или протезиране на митралната клапа, а при 63 – протезиране на аортна клапа.
Средното оперативно време е 6 часа и 20 минути, средното време на клампаж на аортата е 98
минути, средното време на ЕКК – 165 минути, а времето на циркулаторен арест – средно 27
минути (Таблица 8).

Фигура 2: Канюлиране на аксиларна артерия посредством дакронова протеза

Таблица 7: Интраоперативни данни

n

%
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Място на венозно канюлиране
Дясно предсърдие
Вена феморалис
Бикавално канюлиране
Място на артериално
канюлиране
Аорта
Артерия феморалис
Трункус брахиоцефаликус
Артерия аксиларис
Артерия субклавия
Нужда от катехоламини
Допамин
Допамин +добутамин
Допамин + добутамин +
норадреналин/ aдреналин

394
24
18

90.4
5.5
4.1

60
210
63
6
100

13.7
47.8
14.4
1.4
22.7

256
52
55

58.5
11.8
12.5

Таблица 8: Хирургични процедури

n

%

Протезиране на асцендентна
аорта

130

30.7

Операция на Tirone David

3

0.7

Чатично протезиране на аортна
дъга
Тотално протезиране на аортна
дъга
Протезиране на аортна клапа

76

17.3

23

5.2

63

14.3

Операция на Bentall

89

20

Протезиране на аорта + CABG

61

13.9

Протезиране на аорта +
протезиране/пластика на
митрална клапа

18

4.1

Aortic Arch Debranching

1

0.2

Локализация на интималното разкъсване
Най-често локализацията на интималното разкъсване се открива във възходящата аорта 2-3
см над аортната клапа (8). Понякогa при дисекации тип I или тип II по класификацията на De Bakey
не се открива интраоперативно интимално разкъсване, но последното почти винаги е в областта на
абдоминалната аорта и има ретроградно разкъсване на торакалната аорта (Диаграма 1)(9).
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Локализация на интималното разкъсване

Асцендентна аорта

Аортна дъга

Десцендентна аорта

Не се открива интимално разкъсване

Асцендентна аорта
Aркус аортае
Десцендентна аорта
Не се открива интимално разкъсване

64.6%
21%
8.4%
6%

Диаграма 1: Локализация на интималното разкъсване

Резултати и обсъждане
Най-честите следоперативни усложнения са от страна на отделителната система. При 63 от
пациентите се налага продължителна веновенонозна хемодиафилтрация. При 76 от болните се
налага ревизия поради ексцесивно кървене, при 35 се наблюдават усложнения от страна на
нервната система (инсулт, парализа), гастроинтестинални (мелена, хематемеза, неоклузивна
мезентериална тромбоза) – при 18, необходимост от продължителна вентилация – при 85 пациента.
Средното време на престой на пациентите в реанимационно отделение е 8 дни (от 2 до 40 дни).
Оценена е ранната следоперативна смъртност. Преживяемостта на болните, оперирани в нашата
институция е съпоставима с докладваната от други автори преживяемост. Пациентите, при които е
извършена интервенция върху аортната дъга и началната част на низходящата аорта са с по-висока
смъртност от тези, при които е протезирана само възходящата аорта. Колаборацията между
спешните центрове в периферията и кардиохирургичните центрове често е неефективна, в смисъл
на ненавременна диагностика и забавяне в транспортирането, което резултира в повишен леталитет
в общ план (Таблица 10, 11).
Таблица 10: Ранни постоперативни усложнения
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Общ брой
пациенти, развили
усложнение

%

Летален изход
поради
усложнение

%

Неврологични (мозъчен
инсулт, параплегия)

40

9.1

10

5.8

Миокарден инфаркт

33

7.5

5

5.8

Бъбречна недостатъчност
(налагаща продължителна
веновенозна
хемодиафилтрация)

78

17.8

4

2.9

Сепсис
Инфекция на оперативната
рана
Ексцесивно кървене в
постоперативния период

33
15

7.5
3.4

9
-

13.0
-

85

19.4

23

33.3

Ревизия поради кървене

86

19.6

-

-

Дихателна недостатъчност
( пневмония, ARDS)

32

7.3

22

18.8

Трахеостомия (поради
продължителна изкуствена
вентилация)

13

3

-

-

Кървене от
гастроинтестиналния тракт

10

2.3

1

1.44

Мезентериална тромбоза

22

5

14

15.9

Постоперативен делир

33

7.5

-

-

Таблица 11: Ранна постоперативна смъртност
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Остри
Брой
оперирани

Починали
Брой %

Хронични
Брой
оперирани

Починали
Брой %

Общо
Брой
оперирани

Починали
Брой %

Възходяща
аорта

237

64

27

88

6

6.8

325

70

25.0

Аортна
дъга
Низходяща
аорта

95

23

24.2

10

2

20

105

25

23.8

4

2

50

5

-

-

9

2

22.2

Общо

336

89

26.4

103

8

7.8

439

97

22

Обсъждане
В настоящия доклад представяме обзор на операциите по повод аневризми на торакалната
аорта, лекувани в нашата институция за периода май 2003 – март 2018. Аневризмите на гръдната
аорта са заболявания, които все още представляват голямо предизвикателство за кардиохирурзите.
Пациентите с остра дисекация на аортата, неоперирани, умират в над 90% от случаите.
Съвременните препоръки са за незабавна хирургична интервенция(10). С подобряването на
диагностиката, оперативните техники и методите за мозъчна и миокардна перфузия, прогнозата
при тези пациенти е все по-добра. Преживяемостта на болните, оперирани в нашата институция е
съпоставима с докладваната от други автори преживяемост (11,12). Пациентите, при които е
извършена интервенция върху аортната дъга и началната част на низходящата аорта са с по-висока
смъртност от тези, при които е протезирана само възходящата аорта(13). Пациентите със
заболявания на гръдната аорта се увеличават всяка година (Диаграма 2). Ето защо колаборацията
между спешните центрове в периферията и кардиохирургичните центрове често е неефективна, в
смисъл на ненавременна диагностика и забавяне в транспортирането, което резултира в повишен
леталитет в общ план.
Диаграма 2: Разпределение на операциите по повод аневризми на аортата по години
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Хирургичното лечение при аневризмите на гръдната аорта – резекция и последващо
протезиране на резецираната част от аортата показва задоволителни резултати по
отношение на преживяемостта.
Болните с остра дисекация на аортата (тип Ι и тип ΙΙ по De Bakey) подлежат на спешна
оперативна намеса.
Асимптомните пациенти с хронични аневризми подлежат на хирургична интервенция в
планов порядък.
Подобряването на преживяемостта и намаляването на постоперативните усложнения при
пациентите с аневризми на гръдната аорта се влияят от ранното разпознаване и привеждане
в кардиохирургично отделение, усъвършенстване на оперативната техника и
периоперативния мениджмънт, което резултира в намаляване времето на циркулаторен
арест и подобряване възможностите за церебрална протекция.
Библиография

1.Miller DC, Mitchell RS, Oyer PE, Stinson EB, Jamieson SW, Shumway NE. Independent determinants of
operative mortality for patients with aortic dissections. Circulation. 1984;70(suppl 1)
2.Crawford ES, Svensson LG, Coselli JS, Safi HJ, Hess KR. Aortic dissection and dissecting aortic aneurysms. Ann
Surg.
3.Crawford ES, Kirklin JW, Naftel DC, Svensson LG, Coselli JS, Safi HJ. Surgery for acute dissection of ascending
aorta. J Thorac Cardiovasc Surg. 1992
4.Heinemann M, Laas J, Jurmann M, Karck M, Borst HG. Surgery extended into the aortic arch in acute type A
dissection. Circulation. 1991

697

5.Safi HJ, Miller CC, Reardon MJ, et al. Operation for acute and chronic aortic dissection: recent outcome with
regard to neurologic deficit and early death. Ann Thorac Surg.
6.Mehta RH, O‘Gara PT, Bossone E, et al. Acute type A aortic dissection in the elderly: clinical characteristics,
management, and outcomes in the current era. J Am Coll Cardiol.
7.Chirillo F, Marchiori L, Andriolo L, et al. Outcome of 290 patients with aortic dissection, a 12 - year multicenter
experience. Eur Heart J. 1990;
8.Haverich A, Miller DC, Scott WC, et al. Acute and chronic aortic dissections: determinants of long-term outcome
for operative survivors. Circulation. 1985
9.Svensson LG, Crawford ES, Hess KR, et al. Dissection of the aorta and dissecting aortic aneurysms. Circulation.
1990;
10.Reich DL, Uysal S, Sliwinski M, et al. Neuropsychologic outcome after deep hypothermic circulatory arrest in
adults. J Thorac Cardiovasc Surg. 1999
11.Ergin MA, Galla JD, Lansman SL, et al. Hypothermic circulatory arrest in operation on the thoracic aorta:
determinants of operative mortality and neurological outcome. J Thorac Cardiovasc Surg. 1994
12.Trimarchi S, Eagle KA, Ninaber CA, Rampoldi V, Jonker FH, De Vincentiis C et al. Role of age in acute type A
aortic dissection outcome: report from the international registry of acute aortic dissection (IRAD). J Thorac
Cardiovasc Surg 2010
13.Hiratzka LF, Bakris GL, Beckman JA, Bersin RM, Carr VF, Casey DE Jr, et al.
2010
ACCF/AHA/AATS/ACR/ASA/SCA/SCAI/SIR/STS/SVM guidelines for the diagnosis and management of patients
with thoracic aortic disease: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart
Association

9.3 ДЪЛБОКИ РАНЕВИ ИНФЕКЦИИ ПРИ ПАЦИЕНТИ ОПЕРИРАНИ
В УСЛОВИЯ НА ЕКСТРАКОРПОРАЛНО КРЪВООБРЪЩЕНИЕ
З. Въжев; Хр.Стоев; Т. Гоновски; А. Иванов; К. Димитров
УМБАЛ „ Св. Георги” ЕАД – Пловдив
Клиника по кардиохирургия
Медицински Университет - Пловдив
Катедра по сърдечна и съдова хирургия

Въведение
Дълбоките раневи инфекции представляват сериозно усложнение след отворена сърдечна
хирургия и са пряко свързани с преживяемостта на пациентите както в краткосрочен, така и в
дългосрочен план. Въпреки профилактиката, изявата им продължава да е сигнификантна от 0.5%
до 6.8%, а свързаната с тях вътреболничната смъртност варира от 7% до 35%.
Цел
Анализ на клиничния материал, касаещ развитието на медиастинит след сърдечни операции
с тотална стернотомия и осъществяване на кардио-пулмонален байпас, представяне на
постигнатите резултати от прилаганите хирургични методи, както и обсъждане възможностите за
профилактика – като изследване биомаркери като прокалцитонин (PCT) и C-реактивен протеин, и
ранна диагностика на тези потенциално животозастрашаващи заболявания.
Материали и методи
Настоящият научен доклад представя 7 – годишния опит на Клиниката по кардиохирургия
при профилактиката, диагностиката и лечението на пациентите, които развиват дълбоки раневи
инфекции след отворена сърдечна операция към УМБАЛ „Св. Георги‖ като се обхваща периода от
януари 2011 до януари 2018 година. За разглеждания период в клиниката са оперирани общо 4563
болни, като медиастинит развиват 94 (2.06%) от тях. Пациентите са разделени в групи в зависимост
от типа на операцията – CABG, клапна корекция, аортна хирургия или комбинирана интервенция.
Данните са разгледани ретроспективно, като е използвана документацията от болничния архив.
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Резултати
Съотношението между двата пола е 1,5:1 в полза на мъжете. Средната възраст общо за двата
пола е 67,5 години.
Вътребоничната смъртност е 22.34% (21 пациента). При 100 пациента
изследвахме постоперативно PCT и CRP. При 15 от тях PCT е над 2 ng/ml и 9 (60%) от тях развиват
дълбока ранева инфекция. При всички пациенти е изолиран бактериален причинител от раневи
секрет и е използвана вакуум-асистирана терапия. При 2 от случаите се налага рефиксация
посредством титаниева плака и мобилизиране на omentum majus.
Обсъждане
Въпреки напредъка на кардиохирургичната техника и използването на мини-инвазивни
техники, процентът на развитие на дълбоки раневи инфекции остава относително висок. Има
описани оперативни приоми, които понастоящем навлизат в работата на клиниката – като
използването на ванкомицинова паста, гентамицин-импрегнирани гъбички, редуциране на
употребата на восък и прекалената каутеризация на тъканите. Изследването на PCT и CRP в деня
след операцията се оказва ефективен прогностичен маркер за развитието на инфекциозни
усложнения. Данните представени в доклада са съпоставими с докладваните в световната
литература.
Заключение
Отворените сърдечни операции с използването на ЕКК водят със себе си риск от развитие на
медиастинит. Подобряването на хирургичната техника и изследването на специфични биомаркери
би могло да намали процента на развитие на това живото-застрашаващо усложнение.
Ключови думи
Отворена сърдечна операция, екстракорпорално кръвообращение, дълбока ранева инфекция,
биомаркери

Deep wound infections in patients post open heart surgery with
cardiopulmonary by-pass
Z. Vazhev; H. Stoev; T. Gonovski; A. Ivanov; K. Dimitrov
St. George University Hospital– Plovdiv
Department of Cardiac Surgery
Medical University-Plovdiv
Department of Cardiac and Vascular surgery

Introduction
Deep wound infections are a serious complication after open heart surgery and are directly related
to patient survival both in the short and long term. Despite prevention, their appearance continues to be
significant - 0.5% - 6.8% and the associated in-hospital mortality ranges from 7% to 35%.
Aims
Analysis of the clinical material concerning the development of mediastinitis after cardiac surgery
with total median sternotomy and cardiopulmonary bypass, reporting the results from the applied surgical
methods, as well as consideration of prevention options, such as biomarkers – procalcitonin (PCT) and CReactive protein (CRP), and early diagnosis of these potentially life-threatening complications.
Materials and methods
The report presents 7- year experience of the Cardiac surgery department with prophylaxis,
diagnosis and treatment of patients who develop deep wound infections after open heart surgery covering
the period of January 2011 to January 2018. For this period 4563 patient with different types of cardiac
pathology we operated, 94 (2.06%) of them developed deep wound infection. Patients are divided into
groups depending on the type of surgery – CABG, valve correction, aortic surgery or combined
procedures. The study is retrospective, and the clinical data used is from the hospital records.
Results
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Sex ratio is 1,5:1 – males/females. The mean age for both sexes is 67.5 years. In hospital mortality
was evaluated - 22.34% (21 patients). In 100 of the patients PCT and CRP were tested during the first
postoperative day. 15 of them PCT was more 2 ng/ml and 9 (60%) patients developed deep wound
infection. In all these patients, bacterial agent was isolated from wound and vacuum-assisted therapy was
used. In 2 cases we used titanium plates for sternal reconstruction along with mobilization of omentum
majus.
Discussion
Despite the progress of surgical techniques and the minimally invasive techniques, the rate of
development of deep wound infections remains relatively high. The use of vancomycin paste, gentamicinimpregnated sponges, reducing the use of sternal wax and excessive cauterization of tissues seems to be a
preventive measure. Evaluation of PCT And CRP on POD-1 proves to be an effective prognostic marker
for the development of infectious complications. The data presented in the report is comparable to those
reported in the world literature.
Conclusion
Open heart surgery with cardiopulmonary by-pass leads to a risk of developing mediastinitis.
Improved surgical techniques and research on specific biomarkers could reduce the development of this
life-threatening complications.
Keywords
Open heart surgery, extracorporeal circulation, deep wound infection, biomarkers
Въведение
Дълбоките раневи инфекции представляват сериозно усложнение след отворена сърдечна хирургия
и са пряко свързани с преживяемостта на пациентите както в краткосрочен, така и в дългосрочен
план. Въпреки профилактиката, изявата им продължава да е сигнификантна от 0.5% до 6.8%, а
свързаната с тях вътреболничната смъртност варира от 7% до 35% (1,2). До края на първата година,
Filsoufiet и кол. (3) откриват абсолютна разлика в преживяемостта между пациенти без дълбоки
раневи инфекции и тези, които са развили това усложнение. При 10-годишно проследяване при
пациенти, оперирани по повод на исхемична болест на сърцето, преживяемостта при тези, развили
медиастинит постоперативно е била 39%, в сравнение с 70% от оперираните, които са били без
усложнения (4). Повишават се и разходите за лечение главно поради допълнителното
антибиотично лечение и хирургичните процедури, като например вакуум-асистираната терапия,
както и увеличена продължителност на вътреболничния престой (5,6).
В продължение на много години изследователите се стремят да намерят биохимични маркери за
възпаление както с диагностично, така и с прогностично значение, мониторирането на които в
съответствие с клиничната картина и образната диагностика може да бъде от голямо значение за
промяната на терапевтичните стратегии. Най-известните широко използвани маркери в
ежедневната практика са скоростта на утаяване на еритроцитите (СУЕ), броят на левкоцитите,
диференциалното броене на белите кръвни клетки, нивото на С-реактивния протеин (CRP) и
прокалцитонин (РСТ) (7). Смятаме, че информацията за поведението на биохимичните маркери ще
позволи ранното разпознаване на септични усложнения преди клиничната им проява. Тези данни
могат да допринесат за модифициране на терапевтичния мениджмънт под формата на по-ранна
индикация за агресивно хирургично лечение, прилагане на по-ефективна антибиотична терапия,
подобряване на рехабилитационната програма, което от своя страна може да намали смъртността.
Материали и методи
Това ретроспективно проучване е проведено в УМБАЛ „Св. Георги―– Клиника по кадиохирургия.
От януари 2011 г. до януари 2018 г. са оперирани общо 4563 пациенти като оперативния достъп
при всички, включени в проучването, е тотална срединна стернотомия с кардиопулмонален байпас. Операциите, които са извършени включват аорто-коронарен байпас (CABG), клапни корекции,
дисекации и аневризми на гръдната аорта и комбинирани процедури. Предоперативната
подготовка на пациентите включва избръсване на тялото и двукратно измиване с хлорхексидинов
разтвор 4% дванадесет часа преди интервенцията. Същата подготовка се прилага и при спешните
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случаи непосредствено преди операцията. В операционната зала оперативното поле се обработва с
1% йод в 70% алкохол (Braunoderm) или хлорхексидин в 70% алкохол в случай на йодна алергия.
Aнтибиотичната профилактиката се състои от апликация на цефазолин (2 g i.v. непосредствено
преди разреза и след това три пъти 1 g i.v. на всеки 6 h). Разширена 24-сова профилактика с
цефазолин се извършва при ревизия или по показания се прибавя втори антибиотик. Оперативното
поле се покрива със стерилно йодно фолио (Iobane). Ръкавиците на операционния екип се сменят
винаги преди обработка на графтовете или на клапите или в случай на увреждане на цялостта им.
При стернотомията използването на восък и ексцесивната каутеризация се избягват, освен при
сериозна нужда от хемостаза. Преди остеосинтезата на стернума, последният се третира с
ванкомицинова паста, която се приготвя посредством 4 флакона Vancomycin и малко количество
физиологичен разтвор. При обезни пациенти прилагаме техниката на Robicsek (9). Подкожието
задължително се затваря посредством единични резорбируеми конци и се иригира с разтвор на
Gentamycin. Всеки от пациентите се проследява в рамките на 90 дни след изписването като се
съблюдават критериите на Центъра за контрол и превенция на болестите. Според тях
определението за дълбока ранева инфекция изисква положителни микробиологични резултати от
оперативната рана, секреция от оперативната рана, повишена температура, втрисане, повишаване
на CRP и левкоцитоза, нестабилност на стернума с костни крепитации и позитивни хемокултури
(8). От всички 4563 пациента, оперирани в клиниката, 94 от тях (2.06%) развиват медиастинит с
доказан микробиологичен причинител. Сред тях най-голям процент са тези, които имат диабет и са
оперирани по повод на коронарна болест на сърцето и тези, при които се налага комплексна
хирургична корекция (Таблица 1).
Таблица 1: Характеристики на пациентите, развили дълбока ранева инфекция (n= 94)

Тип на операцията
Aорто-коронарен байпас
Клапна хирургия
Аортна хирургия
Комбинирани процедури
Мъже
Жени
ХОББ (%)
Диабет (%)
Тютюнопушене (%)
Среден
престой
в
реанимационно отделение
Среден общ болничен престой
Средна възраст
Индекс
(kg/m2)

на

телесно

46
15
8
25
57
37
12%
28%
52%
4 дни

25 дни
67.5
години
тегло 27.8

Хоспитализация на пациентите с медиастинит
Пациентите със съмнение за дълбока ранева инфекция при контролен преглед – секреция от
оперативната рана, лоша миризма, повишена температура, отклонения от лабораторните
показатели (левкоцитоза, повишено CRP и PCT) биват незабавно хоспитализирани и изолирани в
отделна стая с контролиран достъп като се вземат стриктни противоепидемични мерки. Извършва
се дебридмент на раната, вземат се посявки от раневи секрет и хемокултури. При сепсис или
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септичен шок пациентът се изолира в специална реанимационна стая. При необходимост болният
се ревизира в операционна зала, като се премахват остеосинтезните телове, извършва се
дебридмент на раната и се поставя устройство за създаване на негативно налягане (вакуумасистирана терапия). Започва се емпирично двойна антибиотична терапия до пристигане на
резултатите от микробиологините изследвания и антибиограмата.
Бактериални причинители
Като цяло, бактериален причинител се изолира при 89 от пациентите, развили медиастинит. Найчесто изолирани видове инфекциозни причинители са: Staphylococcus aureus (35%), Enterococcus
faecalis (13.5%), Acinetobacter baumanii (11.5%). Staphylococcus epidermidis (9.0%), Escherichia coli
(7,7%), Klebsiella pneumoniae (5.3%), Proteus mirabilis (2.4%), Enterobacter cloacae (8.6%),
Bacteroides fragilis (3.4%), други коагулазо – негативни стафилококи (3.6%). В последните години
Acinetobacter baumanii създава сериозни проблеми пред кардиохирурзите и анестезиолозите поради
повишената му резистентност. Той е основен причинител за възникване на вентилаторноасоциирани пневмонии при пациенти с пролонгирана механична вентилация.
Биомаркери с предиктивна стойност за развитие на дълбоки раневи инфекции
При 100 от пациентите, изследвахме нивата на прокалцитонин и C-реактивен протеин 12 часа след
операцията. От тях 91 бяха мъже и 9 жени. Средната възраст при двата пола е 64 години (39 – 82
години). Всеизвестно е, че условията на ектракорпорално кръвообръщение влияят
имуномодулириращо и е възможно да има леко повишения и при двата параметъра. Средните
стойности на CRP при изследването им на ПОД -1 са средно 86.05 mg/dl (41.1 – 128). При
проследяването има потепенен спад на стойностите и усложнения се развиват при задържане на
стойностите на CRP над 100 1-2 седмици след операцията и обикновено са свързани с белодробни
инфекции. 2-ма от пациентите с CRP > 85 mg/dl развиват дълбока ранева инфекция. При
изследването на прокацитонина 15 от изследваните имаха стойности над 2 ng/ml, което според
някои автори се счита за прогностична стойност за развитие на инфекциозни усложнения (10). От
тях 9 (60%) развиват медиастинит, като при единия от пациентите, при който PCT e 6.55 ng/ml
развива фулминантен септичен шок с летален изход. От останалите 15 – 2-ма развиват пневмония,
1 развива сепсис с мултиорганна недостатъчност, а останалите 3-ма не показват признаци на
инфекциозни усложнения и са с нормално протекъл следоперативен период.
Инфекции на раната и тип операция
Развитието на дълбоки раневи инфекции е значително по-често при коронарни пациенти с диабет и
използване на двете вътрешни торакални артерии като графтове. В нашата серия от 10 пациента с
BIMA 4 от тях развиват медиастинит. Това се дължи на намаляването на кръвоснабдяването на
гръдната кост и оттам затруднено зарастване на двете стернални половини. Усложнението може да
бъде редуцирано чрез използване на техниката за скелетиране на графтовете, което понастоящем
не е въведено като стандарт в нашата институция поради по-голям риск от увреда на графта при
харверстинга (Фигура 1). При комбинираните операции с по-голяма продължителност на ЕКК и
при спешните случаи също са с повишен риск от развитите на раневи усложнения. Такива са
например комбинираните операции – CABG с дву- или триклапно протезиране или реконструкия и
операциите по повод на дисекация на аортата. В нашата серия от 94 болни, развили медиастинит
10 от тях са извършени в условие на спешност (Таблица 3).
Таблица 3: Хирургични процедури с развитие на дълбоки раневи инфекции

Хирургична интервенция
CABG (LIMA+ veins)
CABG (BIMA)

n
34
4

%
37.2
4.3
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CABG + mitral+aortic valve 20
surgery
CABG + mitral+aortic+tricuspid 25
valve surgery
Aortic surgery (aneurism, acute 11
dissection)

20.3
26.6
11.6

Фигура 1: Медиастинит след харвестинг на двете вътрешни торакални артерии

Смъртност
Починалите в рамките на 90 дни от проследяването са 22.34% (21 пациента). Те развивават
различни усложнения като сепсис, полиорганна недостатъчност, белодробни инфекции, остра
бъбречна недостатъчност, ендокардит. При 9 от пациентите причина за леталния изход е септичен
шок с мултиорганна увреда, 4- белодробна тромбемболия, мозъчен инсулт при 6 от болните, 1 –
дихателна недостатъчност и 1 от пациентите екзитира поради руптура на дясна камера от костен
фрагмент на стернума (таблица 3).
Таблица 3: Причина за летален изход

Усложнение

n

%
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Сепсис (MODS)
Мозъчен инсулт
Белодробна тромбемболия
Дихателна недостатъчност
Хеморагия

9
6
4
1
1

42.8
28.6
19
4.8
4.8

Обсъждане
Според литературните данни, честотата на медиастинитите след сърдечна операция е съобщена по
различен начин между 0.5% до 6.8%. Това следоперативно усложнение е сериозно, като
смъртността варира между 7% до 35% в различните серии сърдечни хирургични пациенти при
възрастни (11,12,13).
Следоперативните дълбоки раневи инфекции са свързани с много висок процент на ранна
следоперативна смъртност. Според различните автори, както е и в нашия научен доклад най-голям
риск от развитие на такъв тип усложнения има при комбинираните процедури, при които
продължителността на ЕКК е по-голяма, а също и при операциите за хирургична миокардна
реваскуларизация с използванене на двете вътрешни торакални артерии. При аортната хирургия
(дисекации и аневризми), употребата на синтетични протези и дълбоката хипотермия с
циркулаторен арест може също да допринесат за поява на медиастинит.
Тези резултати показват, че превенцията на следоперативните дълбоки раневи инфекции и
установяване на подходящо лечение за тях са важни фактори за намаляване на смъртността след
сърдечна операция. Посредством големи ретроспективни проучвания са идентифицирани
епидемиологичните фактори, свързани с развитието на медиастинитите. Частичен списък на често
цитирани рискови фактори включва напреднала възраст, затлъстяване, диабет, тютюнопушене,
продължително оперативно време, използването на двете вътрешни торакални артерии за графтове
при CABG, хемодиализни пациенти, реоперации и пролонгирано време в кардиопулмонален
байпас (14,15).
Известно е, че пациентите, които се нуждаят от ревизия поради кървене след сърдечна операция,
са изложени на по-висок риск от усложнения, заболеваемост и смъртност. В нашето изследване,
честотата на ревизиите за кървене в 12% (Диаграма 1) . Пациентите, изискващи рестернотомия, са
изложени на по-голям риск от опасностите от реакции на кръвопреливане, вирусни инфекции,
потискане на имунната система (16,17). Canadyova и кол. докладват, че рисковите фактори,
свързани с по-висока вътреболнична смъртност след повторна реексплорация заради кървене и
тампонада водят до по-високи нива на лактат, продължителна механична вентилация, нужда от
катехоламини и трансфузия на биопродукти. Значителни рискови фактори за ревизия поради
кървене след сърдечна операция са ниска фракция на изтласкване, висок EuroSCORE, процедури,
различни от изолирани CABG, удължено време на кардиопулмонален байпас, нисък индекс на
телесната маса, захарен диабет и бъбречна недостатъчност. Последните са имали значително
повишение на следоперативния креатинин и по-висока смъртност.
Deniz и кол. проучват ефективността на вакуум-асистираната терапия с отрицателно налягане в
сравнение с конвенционалните методи на лечение на следоперативния медиастинит след отворена
сърдечна операция при 90 пациенти. Тъй като 90-дневната смъртност е била значително по-ниска
(8,5% спрямо 23,2%), а общата преживяемост на 1 година е била значително по-добра (91,5%
спрямо 76,7%) в групата на вакуум-асистираната терапия, отколкото при конвенционално
третираната група, те заключават, че създаването на отрицателно налягане в медиастинума е
безопасен и надежден вариант с отлична преживяемост и ниска степен на неуспех в сравнение с
конвенционалното лечение (18). Sachithanadan и кол. оценяват въздействието на дълбоките раневи
инфекции върху болничната смъртност и средносрочната преживяемост след сърдечна операция
при 4586 възрастни пациенти, които са преминали сърдечна операция с медианна стернотомия.
Раневите усложнения , които изискват хирургична ревизия са 1,65%. Възраст, диабет
тютюнопушенето и пролонгираната механична вентилация са били идентифицирани като
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независими предиктори за медиастинит. Тези пациенти са по-склонни да развият бъбречна
недостатъчност и при тях често се налага трахеостомия следоперативно. Те прилагат вакуумно
подпомагана терапия при 81,5% пациенти (19). В нашата серия всички пациенти са третирани с
вакуум-асистирана терапия (Фигура 2), а при 2 от пациентите са имплантирани титаниеви плаки с
мобилизация на omentum majus (Фигура 3) .
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Диаграма 1: Общ брой операции и ревизии поради кървене
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Фигура 2: Вакуум-асистирана терапия
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Фигура 3: Имплантиране на титаниева плака с мобилизиране на omentum majus

Забелязахме, че PCT е значително увеличен при пациенти със следоперативна инфекция след
сърдечна операция и че последният е по-точен от CRP, WBC, СУЕ за прогнозиране поява на
следоперативна инфекция и медиастинит. Освен това, PCT позволява ранна диагностика. След
CPB активирането на възпалителната каскада може да възникне и тази реакция показва силни
прилики с тази, наблюдавана при сепсис (20). В настоящото проучване, ние проследихме
следоперативните нива на PCT след сърдечна операция и се оказа, че той е значително повишен
при пациентите, които развиват инфекциозни усложнения и в частност медиастинит. Според
Meisner и кол. повишеният PCT повече от 2 ng/ml, може да се наблюдава след кардиопулмонален
байпас в случай на SIRS, като често в този случай може да се наблюдават различни инфекциозни
усложнения (21, 22). Тъй като CRP e по-неспецифичен маркер, неговата употреба за прогнозиране
на развитието на медиаситинити трябва да е винаги в комбинация с изследване на PCT.
Прокалцитонинът е ранен и специфичен биологичен маркер за инфекция при пациенти, подложени
на сърдечна операция, като при стойност по-голяма от 2 ng/ml след втория следоперативния ден е с
голяма прогностична стойност. Рутинното тестуване на прокалцитона може да подобри лечението
на тези пациенти, което позволява по-бърза диагностика и предотвратяване на използването на
ненужни антибиотици. Необходими са допълнителни изследвания, за да се потвърди тази хипотеза.
Въпреки напредъка на хирургичната техника, мощната антибиотична профилактика и стриктната
грижа за хигиената на пациентите, изглежда процентът на развитие на дълбоки раневи инфекции
остава относително константен през годините (Диаграма 2).
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Диаграма 2: Сърдечни операции по години и развитие на медиастинит

Заключение
Отворените сърдечни операции с използването на ЕКК водят със себе си риск от развитие на
медиастинит. Подобряването на хирургичната техника и изследването на специфични биомаркери
би могло да намали процента на развитие на това живото-застрашаващо усложнение.
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АРТЕРИАЛНИ ГРАФТОВЕ
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Клиника пo Кардиохирургия

LONG-TERM FOLLOW-UP OF PATIENTS AFTER CORONARY ARTERY BYPASS
SURGERY USING ENTIRELY ARTERIAL GRAFTS FOR REVASCULARISATION
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Objectives
Coronary artery
bypass grafting is one of the most frequently performed operative interventions worldwide and remains
the gold standard in treatment of patients with ischemic heart disease, especially in cases with multiplevessel coronary artery disease. The long-term results can be enhanced with the use of entirely arterial
grafts.
We performed a long-term outcome analysis in series of patients operated in our institution who
underwent total arterial revascularization with the use of LITA, RITA, LRA and RGEA with follow-up
more then 10-years after the surgical procedure.
Methods
The follow-up included all the patients operated on elective or urgent manner receiving isolated
total arterial coronary artery bypass surgery, between January 2003 and December 2006. Special attention
is given on the surgical technique concerning RGEA harvesting and anastomosing. We performed a
follow-up of 200 patients with an average age of 56.8 years (27 yrs – 85 yrs), 75% of whom were man.
Results
The
early postoperative results were excellent with 0% in-hospital mortality, need of reoperation and
neurological complications. Mean follow-up was 10±3 years. The long-term survival was 93%. In total,
72 control percutaneous coronary angiographies were performed with 0% cases of graft occlusion from
363 distal total arterial anastomoses performed.
The Quality of life assessment by Minnesota Living
with Heart Failure Questionnaire was conducted by a telephone interview and revealed excellent results.
Conclusions
Coronary artery bypass surgery using entirely arterial grafts leads to improvement of the longterm results and significantly reduces the need of repeated hospitalizations and interventions.
Keywords: Coronary artery bypass grafting, arterial graft, results.
Цел

Аортокоронарната байпас хирургия е eдна от най-често извършваните оперативни
интервенции в световен мащаб и златен стандарт в лечението на исхемичната болест на сърцето,
особено при случаите с многоклонова коронарна болест. Дългосрочните резултати могат да бъдат
подобрени с използване на изцяло артериални графтове.
Извършихме
проследяване
на
дългосрочните резултати при серия от пациенти оперирани в нашата институция, при които е
извършена тотална артериална реваскуларизация с използвани LITA, RITA, LRA и RGEA с
проследяване над 10 години след оперативната намеса.
Методи
В проследяването са включени всички пациенти, при които е извършена аортокоронарна
байпас хирургия, в планов и спешен порядък, с използвани изцяло артериални графтове за периода
януари 2003г. - декември 2006г. По-специално обръщаме внимание на оперативната техника за
подготовка и използване на RGEA. Проследихме общо 200 пациенти, със средна възраст от 56,8
години ( 27г. – 85г.), 75% от които бяха мъже.
Резултати
Ранните постоперативни резултати бяха отлични, с 0% ранна следоперативна смъртност,
нужда от реоперация и неврологични усложнения. Средното време на проследяване е 10±3 години.
Дългосрочната преживяемост е 93%. Общо бяха извършени 72 контролни перкутанни коронарни
ангиографии, с 0% случаи с оклузия на графт, от извършени общо 363 дистални анастомози, с
използвани само артериални графтове. Оценката за качеството на живот е извършена посредством
телефонно интервю с въпросника на Minnesota Living with Heart Failure и показа отлични
резултати.
Заключение
Аортокоронарната байпас хирургия с използване на изцяло артериални графтове води до
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подбряване на дългосрочните резултати и значително намалява нуждата от повторни
хоспитализации и интервенции.
Ключови думи: Аортокоронарен байпас, артериален графт, резултати.
Клиничен материал и методи
За целта на настоящото научно съобщение е използвана медицинската документация от
болничния архив на Университетската болница ―Св
. Георги― ЕАД – Пловдив разгледана
ретроспективно.
В периода между януари 2003г. и декември 2006г. общо 200 пациенти са били оперирани по повод
на исхемична болест на сърцето.
При всички пациенти е използван стандартен достъп с медианна стернотомия. При 124(62%) от
болните е използвана OPCABG(Off Pump Coronary Artery Bypass Grafting) процедура.
Пациенти при които освен АКБ (аортокоронарна байпас) процедура бе извършена и друга
едноетапна процедура, бяха изключени от проучването.
Резултати
Средната възраст общо за двата пола е 56,8 години (27 – 85 години), като 150 пациенти
(75%) бяха мъже. Шестдесет и четирима пациенти(32%) бяха със триклонова коронарна болест.
Измерената предоперативно ФИЛК(фракция на изтласкване на лявата камера) бе 52,1%( 28% 71%).
Таблица 1: Предоперативни данни

Показател
Възраст

n

%

56,8 години(27-65)

Пол – мъже

150

75%

Пол – жени

50

25%

ФИЛК

52,1% (34% - 71%)

Имплантирани стентове

61

Брой имплантирани стентове

129

Прекаран МИ в миналото

90

EuroSCORE II

30,5%

45%

5,9 (1,3 – 24,7)

Артериалната хипертензия бе най-често срещаното придружаващо заболяване - при 186(94%)
пациенти, докато дислипидемията и тютюнопушенето – най-честите рискови фактори при
178(89%) и 101(50,5%) пациенти респективно.
Предоперативно изчисления
EuroSCORE II(европейска система за оценка на оперативния риск при сърдечна операция) бе 5,9
(1,3 – 24,7).
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Таблица 2: Придружаващи заболявания и рискови фактори

n

%

Артериална хипертония

186

94%

Дислипидемия

178

89%

Тютюнопушене

101

50,5%

Затлъстяване

76

38%

Захарен диабет

66

33%

Мозъчно-съдов инцидент в миналото

28

14%

ХОББ

23

11,5%

Малигнено заболяване

14

7%

Бъбречна недостатъчност

11

5,5%

Таблица 3: Данни от предоперативно проведена СКАГ(селективна коронарна ангиография):

n

%

Стволова стеноза

34

17%

Едноклонова коронарна болест

63

31.5%

Двуклонова коронарна болест

39

19,5%

Триклонова коронарна болест

64

32%

Спешна оперативна намеса, в рамките на 6 часа от диагностицирането се предприе при 52(26%)
пациенти, поради нестабилна ангина и високостепенна стволова стеноза която бе диагностицирана
при 34(17%) пациенти. Хирургична намеса в планов порядък се предприе при 148(74%) пациенти.
Общо, бяха извършени 363 дистални анастомози, като LIMA(лява вътрешна торакална артерия) бе
най-често използвания артериален графт.
Таблица 4: Използван графт

n

%

LIMA

112

56%

BIMA + RGEA

40

20%
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BIMA + LRA

23

11,5%

BIMA

21

10,5%

LIMA + RGEA

4

2%

След медианна стернотомия и перикардиотомия, LITA и/или RITA(дясна вътрешна торакална
артерия) е/са взети като педикулизиран графт и обработени с папаверинов разтвор.
Снимка 1: Взети in situ BIMA и RGEA(като свободен графт);

При случаите с използване на RA(радиална артерия), тя се взима от недоминиращата ръка, по
време докато се взима LITA, след предварително проведени тест на Ален и доплер-сонография за
оценка на перфузията на лакътната артерия(снимка 2).
Снимка 2: Взимане на RA
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При взимане на RGEA (дясна гастроепиплоична артерия), разрезът се продължава с горносрединна лапаротомия и се започва с подготовка на графта(снимка 3).
Снимка 3: а - Взимане на RGEA като педикулизиран графт
б - In situ RGEA анастомозирана към RCA(дясна коронарна артерия);

RGEA се визуализира по голямата кривина на стомаха. Отпрепарира се като педикул или се
скелетонизира, в зависимост от предпочитанията на хирурга. Клоновете и към оментума
обикновено са малки и се прерязват посредством каутеризация. Клоновете към стомаха, обаче,
трябва да бъдат лигирани или клипсирани преди прекъсването им, поради риск от получаване на
хематом вътре в самия педикул и съответно –
потенциална дисфункция на графта.
Мобилизирането на RGEA следва да започне от пилора към фундуса на стомаха. Могат да бъдат
отпрепарирани до 2/3 от RGEA без риск от стомашна исхемия.
Много е важно самата артерия да се докосва възможно най-малко
поради риск от спазмиране. След отпрепарирането, дисталният край на артерията се прекъсва. За
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предотвратяване на съдов спазъм - инжектират се 3-4мл папаверин вътрелуменно и RGEA се
клампира. Самият графт се проверява за кървене. Посредством електронож, прави се отвор в
диафрагмата с големина до 2см и RGEA навлиза в перикардното пространство.
След отпрепарирането на графтовете,
операцията продължава в условия на ЕКК(екстракорпорално кръвообръщение), след пълна
хепаринизация (300U/kg) или OPCABG процедура - в зависимост от случая. При случаите с
използване на ЕКК, за миокардно протектиране е използвана студена кръвна или кристалоидна
кардиоплегия, подавана антеградно и/или ретроградно в зависимост от конкретния случай.
Таблица 5: Вид на операция
Брой

%

CABGx1

112

56%

CABGx2

25

12,5%

CABGx3

51

25,5%

CABGx4

12

6%

Всички пациенти получават интравенозна инфузия нитроглицерин за първите 24 часа, освен при
случаите при невъзможност поради хипотензия. Общия престой в реанимационно звено бе 1,3 (1 –
9) дни, а общия болничен престой 6,8 дни (5 - 12).
В следоперативния период, рутинно
изписваните лекарства бяха: Аспирин 100мг/дневно р.о или Аспирин100мг+Клопидогрел
75мг/дневно при пациентите с проходими интракоронарни стентове, холестерол-понижаващи
медикаменти, калциев антагонист (в случаите когато е използвана RA или RGEA), и при нужда друг антихипертензивен медикамент.
Ранната болнична смъртност бе 0%, като двете единствени усложнения проявили се в ранния
следоперативен период бяха от страна на отделителната и дихателната система – остра бъбречна
недостатъчност при петима пациенти(2.5%), и дихателна недостатъчност налагаща продължителна
апаратна
вентилация
при
двама
пациенти(1%).
Средното време на проследяване бе 10±3 години, с дългосрочна преживяемост от 93%. Общо бяха
извършени 72 контролни СКАГ, с 0% случаи с оклузия на графт, от извършените общо 363
дистални анастомози, с използвани изцяло артериални графтове. При 11 пациенти бяха
диагностицирани значими de-novo стенози на които бяха имплантирани 14 интракоронарни
Общо, 179(89.5%) пациенти участваха в телефонно
лекарство-освобождаващи стентове(DES).
интервю за оценка на качеството на живот, посредством въпросника на MLHFQ (Minnesota Living
with Heart Failure Questionnaire)-(Таб. 6). За разлика от NYHA(New York Heart Asossiation), MLHFQ
рефлектира личната преценка на пациента относно собственото здраве и съдържа въпроси за
оценка на качеството на живот, на физическата и емоционалната компонента.
Tаблица 6: MLHFQ
Дали Вашия сърдечен проблем Ви попречи да живеете по начин по който желаете, през последния месец
като:
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Ви причинява подуване на глезените или краката?
Ви кара да седнете или легнете за почивка през деня?
Причинява Ви затруднения при ходене или изкачване на стълби?
Затруднява Ви при извършване на ежедневните домашни задължения?
Затруднява Ви при ходене на разстояния извън дома Ви?
Прави по-трудно спането Ви през нощта?
Затруднява или прави невъзможни нещата които правите свързани със семейството или
приятелите Ви?
Затруднява Ви при извършването на Вашата работа с която се прехранвате?
Ви причинява трудности по време на вашите развлекателни занимания, спорт или
хобита?
Е причина за трудности при сексуалните Ви взаимоотношения?
Е причина да консумирате по-малко от храните, които Ви харесват?
Е причина за недостига Ви на въздух?
Е причина да се чувствате изтощени, уморени или без енергия?
Е причина за прием в лечебно заведение?
Изразходвате пари за медицинска помощ?
Получавате странични ефекти от медикаментозното лечение?
Ви кара да чувствате че сте в тежест на семейството си или приятелите?
Чувствате че губите самоконтролът в живота си?
Тревожи Ви?
Затруднява Ви да се концентрирате или да запомняте неща?
Е причина да се чувствате подтиснато?

Изчисленият общ брой точки от MLHFQ бе 27, което отговаря на NYHA I-II функционален клас.
Обсъждане
Извършена за първи път преди повече от 50 години, АКБ процедурата остава златен стандарт
при лечението на пациенти с исхемична болест на сърцето, особено в дългосрочен план.
Комбинацията LIMA+SVG (вена сафена магна) остава на първо място при избор на байпас графт, с
честота над 95% от всички АКБ операции в САЩ и над 90% във Великобритания. Въпреки
множеството проучвания които доказват че 40-50% и над 75% от венозните графтове ще бъдат
оклудирани след 10- и 15-години от операцията, и въпреки това че има по-добри алтернативи
(RIMA, BIMA, RA, RGEA), SVG все още процентно остава най-често използвания графт за байпас
хирургия.[3,4,5,7].
BITA, използвани като артериални кондюити несъмнено подобряват преживяемостта и нуждата от
повторни интервенции и реоперации. Според Dion и кол.[12] които публикуват данни от
проследяване на 400 пациенти с 50% по-малка честота на реоперации и 50% по-висока
преживяемост сравнено със случаите при които е използвана само LIMA 10-години след
оперативната намеса. Тези данни изцяло ―оправ
дават― дуължаването на операцията с 30-40мин.
Относно притесненията за недостатъчната дължина за да се достигне до дисталните отдели, 10годишната проходимост е еднаква при използването им като ―f
ree graft‖.
С добър периоперативен мониторинг на кръвната захар при диабетици и екзактна хирургична
техника: взимане с по-малко ламбо или скелетонизирана - честотата на ранните следоперативни
усложнения (инфекции на стернум, дехисценции) е еднаква със случаите при които е използвана
само LIMA[13].
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Противопоказания за използване на BIMA са: тежки форми на захарен диабет, затлъстяване с BMI
> 40 и тежки форми на хронична обструктивна белодробна болест. Използвана за първи път от
Сarpentier през 1973г., с дистален диаметър от 2.5мм и дължина приблизително 22см, RA е
достатъчна да достигне всеки коронарен съд дистално. Техниката за взимане е сравнително лесна,
оперативната рана зараства бързо, и честотата на инфекциите сравнени с тези при взимането на
SVG са много по-редки. Според Tatoulis и кол.[8] които изучават серия от 1108 пациенти и стигат
до заключението, че RA e противопоказана за използване само при 5-10% от пациентите(
колагенози, травми, калцификати ).
Понеже има подебел мускулен слой от този на IMA, специално внимание трябва да се обърне на
профилактирането на спазъм, който може да бъде предотвратен с интралуменно вкарване на 2мл
разтвор на Papaverine(30мг в 30мл хепаринизирана артериална кръв) и съхранение в същия разтвор
до използването и. Изписването на калциев антагонист (Amlodipine 5мг/дневно) следоперативно за
период от поне 6 месеца е от особено значение за профилактиката на спазмиране и евентуална
дисфункция на графта.
RGEA е една от четирите артерии кръвоснабдяващи стомаха. Използвана е за първи път като графт
в ранните 70ти от Еdwards. С ниската си предразположеност към процесите на атеросклероза и
приблизително еднаквият размер с този на LIMA я прави графт на избор, особено в басейна на
дясната коронарна и циркумфлексната артерия[10]. Противопоказания за използването и са
предишни коремни операции и тежки форми на затлъстяване. Suma и кол[9], публикуват данни от
5-, 10- и 15-годишно проследяване със съответно 91.7%, 81.4%, и 71.3% проходимост на графта
при серия от 1118 пациенти.
Реваскуларизацията с изцяло артериални графтове дава на пациентите възможно най-добър
дългосрочен резултат при еднакъв периоперативен риск и смъртност сравнен със случаите при
които се използва и SVG[11].
Относно
честотата
на
повторните хоспитализации и усложнения в първите 3 месеци след операцията, противно на
старите разбирания, серия от проучвания доказват че те са еднакви с тези при пациенти оперирани
с конвенционална байпас хирургия със използване на вена[1,2,6,].
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9.5 ГРЪДНИ И КОРЕМНИ УСЛОЖНЕНИЯ,НАЛАГАЩИ
ХИРУРГИЧНА ИНТЕРВЕНЦИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ СЛЕД СЪРДЕЧНА
ОПЕРАЦИЯ
З.Въжев ; К.Димитров.; Хр.Стоев ; Т.Гоновски.;А.Иванов
УМБАЛ“Св.Георги“-ЕАД – Пловдив
Клиника по кардиохирургия
Медицински университет- Пловдив
Катедра по сърдечна и съдова хирургия

Резюме:
Въведение: Гръдните и коремни усложнения, следващи сърдечна операция са наблюдавани от
първите дни на сърдечната хирургия. Въпреки подобрената хирургична техника,честотата и
смъртността от тези усложнения не са намалели значително в последните две десетилетия.
Цел: Целта на настоящия доклад е както да бъдат представени най-често наблюдаваните гръдни
и коремни усложнения след сърдечна операция, така да бъде представен и клиничният опит на
клиниката по кардиохирургия към УМБАЛ―Св
.Георги―
-гр. Пловдив.
Материали и методи: При изготвянето на доклада са използвани литературни данни от метаанализи и клинични проучвания в световен мащаб и данни от ретроспективно проучване на
оперираните пациенти в клиниката за периода 2002-2017г.
Резултати: Мета-анализ, включващ 7731 пациента претърпели сърдечна операция, демонстрира
честота на гръдни усложнения 15.08% и на абдоминални такива - 2%. В клиниката по
кардиохирургия към УМБАЛ―Св
.Георги―
-гр. Пловдив за периода 2002-2017г. са оперирани 9298
пациента. От тях при 114( 1,2%) са наблюдавани абдоминални и при 1542 (16.5%) са наблюдавани
гръдни усложнения.
Дискусия: Гръдните усложнения остават водеща причина за повишен морбидитет и удължен
болничен престой при пациенти , претърпели сърдечна операция. Към групата на гръдните
усложнения се включват: плеврални изливи(хемоторакс, хилоторакс), пневмоторакс, лезия на
френичния нерв, , белодробен тромбоемболизъм .От друга страна, честотата на абдоминалните
усложнения след сърдечна хирургия е 1-3%, но са свързани със смъртност от 15-80% по данни на
мета-анализи и клинични проучвания в световен мащаб. Към групата на абдоминалните
усложнения се включват: кървене от ГИТ, остър холецистит, мезентериална исхемия,
илеус,перитонит.
Заключение: Ранната диагноза и своевременното лечение са ключа към успешното редуциране и
предотвратяване случаите на гръдни и абдоминални усложнения,следващи сърдечна хирургична
интервенция.
Ключови думи: гръдни усложнения, абдоминални усложнения, сърдечна хирургия.
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THORACIC AND ABDOMINAL COMPLICATIONS REQUIRING SURGICAL
INTERVENTION IN PATIENTS AFTER CARDIAC SURGERY

Abstract:

Vazhev Z.; Dimitrov K.; Stoev Hr.; Gonovski T.;Ivanov A.
University hospital”St.George”-Plovdiv
Clinic of Cardiac surgery
Medical University of Plovdiv
Department of cardio-vascular surgery

Introduction: Abdominal and thoracic complications following open heart surgery are observed from the
first days of it‘s development. Despite the better surgical technique the frequency and mortality of these
complications has not changed a lot in the past two decades.
Aim: The aim of this study is to be represented the most common abdominal and thoracic complications
after cardiac surgery and also to be demonstrated the clinical experience of the cardiac surgery department
in the University hospital ‖St.George‖ Plovdiv.
Material and methods: Different data from clinical trials and meta -analyses worldwide and also data
from retrospective study of the operated patients in our institution for the period- 2002-2017 were used in
the preparation of this report.
Results: A meta-analysis with 7731 patients who underwent cardiac surgery demonstrates frequency of
thoracic complications of 15.08% and 2% respectively for the abdominal complications. For the period
between 2002-2017, 9298 patients were operated in the cardiac surgery clinic in the University hospital
‖St.George‖ Plovdiv. In 114 of them(1.2%) abdominal complications were registered and respectively
1542(16.5%) cases of thoracic complications were obsereved.
Discussion: Thoracic complications remain leading cause for prolonged hospital stay and mortality in
patients,who underwent cardiac surgery. In the group of thoracic complications are included: pleural
effusions( chylothorax, hemothorax), pneumothorax, phrenic nerve lesion, pulmonary embolism. On the
other hand the frequency of the abdominal complications after cardiac surgery is 1-3% with mortality rate
of 15-80% according to data from meta-analysis and clinical trials worldwide. In the group of thoracic
complications are included: gastrointestinal hemorrhage, acute cholecystitis, mesenteric ischaemia, ileus,
peritonitis.
Conclusion: Early diagnosis and adequate treatment is the key to successful reduction and prevention of
the cases of abdominal and thoracic complications after open heart surgery.
Key words: thoracic complications, abdominal complications, cardiac surgery
Въведение:
Гръдните и коремни усложнения, следващи сърдечна операция са наблюдавани от първите дни
на сърдечната хирургия. Въпреки подобрената хирургична техника,честотата и смъртността от тези
усложнения не са намалели значително в последните две десетилетия.(1)
Пациентите подлежащи на сърдечна хирургия днес са със значително повишен риск в сравнение с
тези от преди две десетилетия.Причината за това е застаряването на населението и увеличаване на
коморбидността при тези пациенти. Гръдните усложнения остават водеща причина за удължен
болничен престой и развитие на усложнения след сърдечна хирургия. Нарушаването на нормалния
интегритет на дихателната система по време на сърдечна операция,както и придружаващите
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белодробни заболявания(ХОББ,застойна сърдечна недостатъчност,водеща до вторична белодробна
дисфункция) са причината за високата честота на тези усложнения.(2) Различни компоненти на
респираторната система: дихателни пътища, бели дробове,гръдна стена,интеркостална
мускулатура, диафрагма, нервни пътища са подложени на риск от увреждане от различни
манипулации по време на една сърдечна операция. (3)
От друга страна абдоминалните усложнения,следващи сърдечна операция са със значително пониска честота,но много висока смъртност. Диагнозата често се забавя,поради липсата на ранни
специфични клинични признаци. По данни от множество клинични проучвания като рискови
фактори за развитието на тези усложнения се посочват: напредналата възраст, голямата
продължителност на кардио-пулмоналния байпас, нисък сърдечен дебит, приложението на интрааортна балонна помпа.(4) За съжаление поради факта,че често пациентите след сърдечна операция
са седирани и на изкуствена белодробна вентилация( ИБВ) , типичната клинична манифестация на
настъпващи абдоминални усложнения често може да бъде маскирана.(5,6)
Цел: Целта на настоящия доклад е както да бъдат представени най-често наблюдаваните гръдни
и коремни усложнения след сърдечна операция, така да бъде представен и клиничният опит на
клиниката по кардиохирургия към УМБАЛ―Св
.Георги―
-гр. Пловдив.
Материали и методи: При изготвянето на доклада са използвани литературни данни от метаанализи и клинични проучвания в световен мащаб и данни от ретроспективно проучване на
оперираните пациенти в клиниката за периода 2002-2017г.
Резултати: Мета-анализ, включващ 7731 пациента претърпели сърдечна операция, демонстрира
честота на гръдни усложнения 15.08% и на абдоминални такива - 2%.(7)В клиниката по
кардиохирургия към УМБАЛ―Св
.Георги―
-гр. Пловдив за периода 2002-2017г. са оперирани 9298
пациента. От тях при 114( 1,2%) са наблюдавани абдоминални и при 1542 (16.5%) са наблюдавани
гръдни усложнения.Гръдните усложнения, включени в ретроспективното проучване бяха:
плеврален излив(хидроторакс),хемоторакс,пневмоторакс и лезия на френичния нерв. Към групата
на абдоминалните усложнения бяха включени: неоклузивна мезентериална исхемия(НОМИ),
постоперативен илеус, гастроинтестинална хеморагия,остър холецистит.
Графики 1 и 2 : Разпределение на пациентите по вида на настъпилото усложнение:
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Таблица 1.: Характеристика на пациентите

Възраст

61.2±19.7

ПОЛ( МЪЖЕ/ЖЕНИ)

950/706

Придружаващи заболявания
Артериална хипертензия

1245

Захарен диабет

844

Преживян миокарден инфаркт

421

Сърдечна недостатъчност

974

Планови интервенции

1325

Спешни интервенции

331

Тип на хирургична интервенция

Аортокоронарен байпас(АКБ)

642

Клапно протезиране/Валвулопластика

320

АКБ+ Клапно протезиране/Валвулопластика 540
Операции по повод дисекация на аортата

154

Пациентите в нашето проучване бяха разделени в следните две групи:
Група“А“- Включваща всички 1542 пациенти с развитие на гръдни усложнения след сърдечна
хирургия.
Група“Б“- Включваща всички 114 пациенти с развитие на абдоминални усложнения след сърдечна
хирургия.
На таблица2. са представени предоператвни,интраоперативни и постоперативни параметри,
отнасящи се за двете групи,чийто анализ позволява да се откроят основните рискови фактори за
развитието на гръдни и абдоминални усложнения след сърдечна операция.

ПАРАМЕТРИ

ГРУПА“А“

ГРУПА“Б“

ПРЕДОПЕРАТИВНИ ПОКАЗАТЕЛИ
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СРЕДНА ВЪЗРАСТ

70.4±4.5

74.3±3.2

МЪЖКИ ПОЛ(%)

880(57.06%)

75(65.7%)

Периферна съдова болест(%)

110(7.1%)

30(26.3%)

ИМИ/ТИА

154(9.9%)

23(20.17%)

ХОББ/ПХ

356(23.08%)

10(8.77%)

Тютюнопушене

980(63.55%)

67(58.77%)

Средна стойност на EuroSCORE

10.0±2.3

18.4±3.4

Кардиопулмонален байпас(мин), ср.ст.

112±60.5

139±72.3

Клампаж на аортата(мин), ср.ст.

55.4±61.1

74±53.2

% ИАБП

110(7.13%)

31(26.4%)

Нисък сърдечен дебит

180(11.6%)

42(36.8%)

Нормален сърдечен дебит

1362(88.4%)

72(63.2%)

ИБВ > 48 ЧАСА

321(20.8%)

39(34.2%)

ИНТРАОПЕРАТИВНИ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОСТОПЕРАТИВНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Дискусия: Гръдните усложнения остават водеща причина за повишен морбидитет и удължен
болничен престой при пациенти , претърпели сърдечна операция. Към групата на гръдните
усложнения се включват: плеврални изливи(хемоторакс, хилоторакс), пневмоторакс, лезия на
френичния нерв. При пациентите, подлежащи на сърдечна хирургия, много често се наблюдават
придружаващи пулмопатии. (8,9)Гръдните усложнения могат да се развият непосредствено след
хирургичната интервенция, където пациентите остават продължително време на ИБВ в
интензивното отделение, поради невъзможност за възстановяване на нормална респираторна
функция или могат да настъпят на по-късен етап , което налага повторна хоспитализация и лечение
на развилата се дихателна недостатъчност. Като главна причина за развитието на гръдни
усложнения след сърдечна хирургия се посочва влошената сърдечна функция, в частност ниският
сърдечен дебит.(10,11) Това състояние от своя страна води до увеличаване на пулмо-капилярното
налягане, което от своя страна води до развитие на конгестивна сърдечна недостатъчност , а при
тежките случаи и до развитие на кардиогенен белодробен оток. (12)
Плевралните изливи са най-честите гръдни усложнения след сърдечна операция. По данни от
рентгенографските изследвания при 40-50% от коронарните пациенти развиват плеврални изливи.

723

Повечето от изливите имат левостранна локализация, малко по количество , асимптоматични и
претърпяват обратно развитие. Честотата на плевралните изливи е по-висока в случаите на
отпрепарирането на лявата вътрешна гръдна артерия. (13,14)
Множество са причините за развитие на плевралните изливи, като например постоперативно
кървене, ателектаза,пневмония, кардиогенен или не-кардиогенен белодробен оток, плевротомия по
време на отпрепарирането на лявата вътрешна гръдна артерия . Много рядко плевралните изливи са
с характеристика на хилоторакс при лезия на лимфните пътища по време на хирургичната
интервенция. Плевралните изливи, които се появяват 2-3 седмици след сърдечна операция могат да
бъдат част от постперикардиотомен синдром, който се наблюдава при 10-40% от пациентите след
сърдечна хирургия.(15) Обикновено тези изливи претърпяват обратно развитие до няколко месеца и
не се нуждаят от лечение. За целия период на проучването при нас са регистрирани 3 случая на
хилоторакс.(0.19%).
Друго сериозно усложнение с не малка честота след сърдечна операция е пневмотораксът.
Причините за пневмоторакс могат да бъдат: директна травма на белия дроб по време на
хирургичната интервенция или по време на поставянето на централния венозен катетър, спонтанна
руптура на була или баротравма по време на механичната вентилация на пациента. По литературни
данни честотата на случаите на пневмоторакс след сърдечна операция е 0.7-3.7%, въпреки че
честотата при коронарните пациенти достига до 8.3%(16). По данни от нашето ретроспективно
проучване, честотата на случаите на пневмоторакс е 7.2%.
Медиастинални и често плеврални дренажи рутинно се поставят непосредствено преди затваряне
на гръдния кош в края на хирургичната интервенция. Въпреки това, пневмоторакс може да настъпи
непосредствено след сърдечната операция, когато се наблюдава акумулиране на въздух в
неотворената плевра, заобикаляща увредената белодробна тъкан. Друга причина може да бъде
блокажът в дренажната система поради кинкинг или запушване на дреновете от кръвни
съсиреци.(17,18)
Баротравмата е едно от усложненията по време на механичната вентилация на пациента с
възможност за драматично развитие на тензионен пневмоторакс. Освен това,
пневмомедиастинум,пневмоперикард или подкожен емфизем също могат да се наблюдават, но
обикновено не представляват сериозен клиничен проблем. (18)
На таблица3. са представени рисковите фактори за развитие на ранна белодробна дисфункция след
сърдечна
операция:
Предоперативни показатели

Възраст > 75год.
BMI> 30kg/m2
Средно артериално налягане > 20mmHg
Сърдечен индекс< 30ml/m2
Хипоалбуминемия
Спешна операция
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Интраоперативно:
КПБ> 140мин.

Постоперативни показатели
Хематокрит < 30%
Средно артериално налягане< 90mmHg
Сърдечен индекс< 3.0L/min/m2

Белодробна дисфукция, асоциирана с:
Постоперативно повишаване на серумния креатинин
Неврологични усложнения
Нозокомиални инфекции
Продължителна механична вентилация
Продължителност на престоя в реанимация
Смърт

Абдоминалните усложнения след сърдечна хирургия, въпреки ниската си честота остават
сериозен проблем за хирурзите. Много често се характеризират с тежко протичане, водят до висока
смъртност, удължаване на болничния престой и разходите за лечение. Увеличената сложност на
сърдечната хирургия, поради по-възрастните и коморбидни пациенти,които се оперират,както и
нарастващият брой на ре-операциите компенсират подобренията в хирургичната техника и
прецизната периоперативна грижа за тези пациенти. От друга страна, честотата на абдоминалните
усложнения след сърдечна хирургия е 1-3%, но са свързани със смъртност от 15-80% по данни на
мета-анализи и клинични проучвания в световен мащаб.(19,20). По данни от нашето
ретроспективно проучване, честотата на абдоминални усложнения е 1.2%.
Висцералната хипоперфузия по време на и след кардио-пулмонален байпас(КПБ) се смята за
обща и главна причина за настъпването на абдоминални усложнения. Това от своя страна служи
като тригер за развитието на многоорганна недостатъчност, с което се обуславя и високата
смъртност от тези усложнения. (21)Повечето от пациентите с дългогодишна застойна сърдечна
недостатъчност имат намалена способност да компенсират състоянията на исхемия и аноксия. КПБ
от своя страна активира продукцията на цитокини, секретирани от сенсибилизирани
проинфламаторни клетки, което води до секвестрация на системни течности и формирането на
сплахников оток, което допринася за микроваскуларна лезия на чревната лигавица,което води до
бактериална инвазия с последващ ендотоксинов излив. (22)Употребата на вазоконстрикторни
агенти води до влошаване на периферната тъканна перфузия. От друга страна приложението на
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мускулни релаксанти, опиоиди и седативи по време на сърдечната анестезия допринася за влошен
мотилитет на червата.
По данни от множество клинични проучвания в световен мащаб, както и от данните от
клиничният опит на нашата институция като рискови фактори за развитието на абдоминални
усложения след сърдечна хирургия се посочват: напредналата възраст,интра-аортна балонна
помпа( ИАБП), нисък сърдечен дебит постоперативно, употребата на вазоконстрикторни
медикаменти, пролонгирана механична вентилация, предхождаща пептична язвена болест . (23)
Абдоминалните усложнения след сърдечна операция са често животозастрашаващи. Те от своя
страна могат да доведат до дихателна и бъбречна недостатъчност, неврологичен дефицит с
развитието на полиорганна недостатъчност и смърт. Ранната диагноза често се забавя, поради
трудното разпознаване на типичните клинични признаци на настъпващо такова усложнение в
ранния постоперативен период и често тези състояния се разпознават твърде късно. (24)
Обикновено началното поведение при развиващо се абдоминално усложнение е консервативно, но
при липса на повлияване от лечението хирургичното лечение е наложително. Своевременната
експлоративна лапаротомия може да бъде животоспасяваща.
Особено внимание следва да се обърне на най-сериозното усложнение от страна на гастроинтестиналния тракт(ГИТ) след сърдечна операция, а именно- неоклузивна мезентериална
исхемия(НОМИ). От всичките 114 случая на абдоминални усложнения след сърдечна операция,
при 25 от тях се наблюдава развитие на клинична картина на неоклузивна мезентериална исхемия
(НОМИ). При 17 (68%) е извършена експлоративна лапаротомия с резекция на черва. е. Въпреки
своевременната хирургична експлорация, смъртността при тези пациенти е драматично висока(над
90%). Микроциркулаторните увреждания в басейна на артерия мезентерика по време на и след
кардио-пулмонален байпас допринасят за интестиналната хипоперфузия. Редуцираният кръвен ток
води до компрометиран интегритет на чревната лигавица,което индуцира възпалителна реакция и
бактериална транслокация.Ранната диагноза на неоклузивна мезентериална исхемия (НОМИ) е от
критично значение по отношение на прогнозата. Хипотензията, лактатната ацидоза и олигурията
не са рядко наблюдавани симптоми след сърдечна операция, което значително затруднява
своевременното поставяне на диагнозата. Ангиографията на артерия мезентерика се счита за
златен стандарт в диагностиката на неоклузивна мезентериална исхемия (НОМИ), тъй като може
едноетапно да бъде използвана и с терапевтична цел посредством инфузия на вазодилататор (
папаверин) селективно в артерията. По-малко инвазивен и по-широко използван метод е
компютърната томография на корем с контрастно усилване. Поставянето на диагноза- неоклузивна
мезентериална исхемия (НОМИ) е свързано с лоша прогноза за пациентите.(25,26,27)
Кървенето от горния гастроинтестинален тракт е сериозно усложнение след сърдечна
хирургия. Контрибутиращи фактори са ниската фракция на изтласкане на лява камера,
коагулационни нарушения, системен възпалителен отговор на организма, който се активира и при
екстракорпоралната циркулация и естествено анамнеза за язвена болест на стомаха и дуоденума.
Jayaprakash и кол. изучават ретроспективно 2274 болни, като заключават заболяваемост от 0.9 % и
смъртност 15 %.(28) Средният интервал между сърдечната операция и появата на кървене е средно
10 дни. Houssa и кол. изучават серия от 1278 пациента и откриват гастроинтестинална хеморагия
при 0.6% от тях. При 25% се налага лапаротомия и смъртност 12.5 %. Van der Voort и Zandstra(29)
правят литературен обзор на проблема до 2000 година и честотата на къвенето от горния
гастроинтестинелен тракт според тяхното проучване е 0.45 – 2%. Същите данни публикува и
Aljarallah . При проследяване на множество публикации става ясно, че честотата на това
усложнение не намалява през годините, въпреки напредъка на медицинската наука. (30)
Кървенето от горния гастроинтестинален тракт е по-често срещано от кървене на долния
интестинален тракт. Локализацията на хеморагията е проксимално от лигамента на Treitz в над
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90% от случаите. Етиологията обикновено включва стомашна, дуоденална язва или ерозии (както е
в цитирания клиничен случай). Често диагнозата се забавя, особено без поява на хематемеза и при
седирани пациенти. Поставяне на назогастрална сонда е от голямо значение. Гастроскопията е
първата стъпка при диагностиката и лечението на потенциално гастроинтестинално кървене. (31)
Патогенезата на мукозната увреда и последващото кървене е комплексна – резултат най-вече
от физиологичния стрес и хипоксията пре-, пост- и интраоперативно. Стрес улкусите се появяват
по механизма на исхемия или реперфузионно увреждане в областта на спланхникуса. Rey и кол.
наблюдават някои специални характеристики на проблема: първо - кървенето от
гастроинтестиналния тракт е по-често при коронарни болни, в сравнение с тези с клапни пороци.
Второ - в случаите с по-ранно настъпила хеморагия (1-5 следоперативен ден), ендоскопското
изследване доказва повърхностни разязвявания на стомашната и дуоденална мукоза. Трето –
другият рисков период е 3-тата седмица след операция. В тези случаи ендоскопията най-често
демонстрира голяма кървяща дуоденална язва. Известно е, че екстракорпоралната циркулация
води до системен възпалителен отговор на организма и се смята, че ―of
f-pump‖ операциите се
характеризират с по-нисък риск от следоперативни гастроинтестинални усложнения. Според Raja и
кол пациентите с екстракорпорална циркулация са с 7 пъти по- висок риск от кървене, в сравнение
с ―of
f –pump‖ пациенти. Други автори опровергават пък неговите твърдения(Croome и кол.).(32,33)
По данни от нашето проучване случаи на епизоди на кървене от ГИТ се наблюдава при 29(25,4%)
от всички 114 случая на абдоминални усложнения след сърдечна операция.
Серия от проучвания доказват ефекта от медикаментозната профилактика на стрес улкусите.
Ползата от употреба на H2 – блокери все още е въпрос на дискусии. Много автори доказват
тяхната ефективност като профилактични средства при физиологичен стрес, какъвто в случая се
явява сърдечната операция. При скорошен метаанализ, блокаторите на протонната помпа
намаляват честотата на гастрит и хематемеза, но пък са свързани с по-голям риск от нозокомиална
пневмония. Употребата им се счита като задължителна при пациенти с отворена сърдечна
хирургия, особено при тези с повишен риск от хеморагия - дълго време на ЕКК, нисък сърдечен
дебит, бъбречна недостатъчност, коагулопатии, вазопресорна терапия. В нашия клиничен случай
инхибитори на протонната помпа(PPI) са започнати веднага след приемането на пациента в
клиниката(34).
Първият документиран случай на гастоинтестинална хеморагия завършва с тотална
гастректомия. . Понастоящем терапията при тези усложнения се състои в корекция на
коагулационния статус, кръвопреливане, ендоскопия и евентуално хирургична интервенция.
Хеморагията от горния гастроинтестинален тракт е едно от най- страшните усложнения след
сърдечна операция. Много от рисковите фактори са известни.(35) Трябва да се повиши вниманието
на лекарите към този тип пациенти, което допринася за ранна диагноза и своевременно лечение.
Адекватното перфузионно налягане интраоперативно, скъсеното време на ЕКК, педантичната
хемостаза, овладяването на нискодебитния синдром са най-голям приоритет на кардиохирурзите
за предотвратяване на това смъртоносно усложнение
Заключение: Ранната диагноза и своевременното лечение са ключа към успешното редуциране и
предотвратяване случаите на гръдни и абдоминални усложнения,следващи сърдечна хирургична
интервенция. Съвременните подобрения от анестезиологична , хирургична и реанимационна
гледна точка, значително са редуцирали случаите на нарушаване на нормалните физиологични
процеси по време на операция( подобрената миокардна протекция напр.) или в ранния
следоперативен период( ранна екстубация напр.). Още повече, развитието на минималноинвазивната сърдечна хирургия от своя страна също води до значително намаляване случаите на
нарушаване на хомеостазата с развитие на гръдни и абдоминални усложнения.
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9.6 ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПЛОСКОКЛЕТЪЧЕН И
АДЕНОКАРЦИНОМ НА ХРАНОПРОВОДА
Д. Врачански, С. Сопотенски, Й.Ценовски, Б. Борисов, М. Младенов, А.Червеняков
1-ва Хирургична клиника, УМБАЛСМП Н.И.Пирогов“София

УВОД : Езофагеалният карцином (ЕК) се счита се за най-тежко протичащия висцерален
тумор.Диагностицира се в напреднал стадий.Има непроменена преживяемост и резултати от
лечението за последните 30 г. Плоскоклетъчния рак най-често се свързва с локално въздеиствие
на течности тютюнопушене, алкохол и храни. Аденокарцинома патогенетично е свързан със
Гастро-Езофагеалната Рефлуксна Болест /ГЕРБ/ и развитието на епител на Барет. За
последните две десетилетия нараства проявата на аденокарцином обхващащ кардиалната част на
хранопровода ( над 50% от всички нови случаи ).
МЕТОДИ: За 5 годишен период са оперирани 169 болни ( мъже-136 /80% /и жени-33/20%).
.По хистологичен вид с плоскоклетъчен 60/ 35,5%, с аденокарцином 104/ 61,5% и др. 5/3%. От
тях с метастази в регионалните лимфни възли по хистология са 71 пациента от оперираните с
аденокарцином 68%/ и 38 пациента с плоскоклетъчен карцином 63%/. От тях с прескачащи―
метастази-31 пациента /23%/ . От пациентите без метастази в регионалните лимфни възли в
14 /22%/ има инвазия в стената на хранопровода, лимфносъдова, в артериолите, венулите и
периневрална инвазия.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ: В нашата серия болни аденокарцинома дава нарастваща
честота,както е и световната тензенция /62%/.Той и плоскоклетъчния карцином дават сходен
процент метастазиране в регионалните лимфни възли ,не може да се определи кой е поагресивния. Аденокарцинома има два пъти повече паратуморни метастази в тази серия болни
,двата вида карцином дават сходен процент метастазиране в регионалните лимфни възли.
Плоскоклетъчния дава два пъти повече в тази серия болни метастази в двете кухини.По –
висок е процента на „прескачащите ― мета
сатази при плоскоклетъчния карцином.При липса
на метастази /N o,Nx/ двата тумора дават сходен процент инвазия в лимфни съдове,
артериоли, венули, периневрална инвазия.
ИЗВОДИ: Има съществена разлика в патогенезата ,туморното местоположение, туморната
биология и характеристики на адено и плоскоклетъчния рак на хранопровода. Въпреки това

729

специфичното устлоиство на стената на хранопровода води до широко разпространение на
карцинома по лимфната система и определя препоръката за широка лимфна дисекция за в две
области с имунохистохимична оценка.

9.7 СЛЕДОПЕРАТИВНИ УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ЛИМФНА
ДИСЕКЦИЯ В ХИРУРГИЯТА НА ХРАНОПРОВОДА ПО ПОВОД
КАРЦИНОМ
Д. Врачански, С. Сопотенски, Й.Ценовски, Д. Коруноски, М. Младенов, А.Червеняков
1-ва Хирургична клиника, УМБАЛСМП Н.И.Пирогов“София

УВОД:Лечението на туморните заболявания на хранопровода остана в плато за последните 20
години. Хирургичното лечение на рака на хранопроводо-стомашния преход остава
дискутабилни проблемите на резекция , разширената лимфна дисекция по области както и
оперативния достъп и техника. Описаните усложнения са различни в зависимост от опита на
хирурга и стадия на заболяването като варират в между 5% и 50% от случаите.
МЕТОДИ: За 5 годишен период са оперирани 169 болни ( мъже-136 /80% /и жени-33/20%).
Приложени са различни оперативни методи ( Лапароскопия с миниинвазивна торакортомия (16%),
левостранна торакофренотомия (64%), лапаротомия и десностранна торакотомия и бимануална
екстирпация на хранопровода) . Придържахме се към метода на лимфна дисекция в две области .
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ: Получените хирургични усложнения в първия следоперативен
месец са: 1.Инсуфициенция на анастомозата със слюнна фистула(4 болни); 2.Частична некроза на
трансплантата ( 3 болни) ; 3.Супурация на оперативната рана (10 болни); 4.Абцес при 18 болни с
вътрегръдна недостатъчност на анастомозата; 5.Интралуменно кръвотечение при 6 болни;
6.Пареза на ларингеалния нерв -няма; 7.Сепсис се разви при 5 болни; 8.При 2 от пациентите се
разви слюнна фистула на шийната анастомоза . Късните усложнения свързани с оперативната
интервенция и развилата се слюнна фистула наложиха оперативно лечение при 2 болни. Те развиха
стеноза с девиация не позволяващи ендоскопска дилатация. При тези пациенти ние приложихме
разработен от нас метод за реанастомоза и ендопротезиране на хранопровода.
ИЗВОДИ: Много по-високата честота на медиастиналните рецидиви и системните метастази
в органите оспорват ролята на допълнителната шийна дисекция .Стадия на тумора,
придружаващите заболявания и тежестта и обема на оперативната интервенция опрдеделят
получените усложнения.
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9.8 ЛЕЧЕНИЕ НА ПОСТТРАХЕОСТОМНИ ТРАХЕО-ЕЗОФАГЕАЛНИ
ФИСТУЛИ

Т. Джендов, Д. Врачански, С. Сопотенски, Д. Коруноски, Х. Шивачев, А. Червеняков
1-ва Хирургична клиника, УМБАЛСМП Н.И.Пирогов“София
УВОД: Посттрахеостомната трахеоезофагеална фистула в ранния следоперативен период. до 30
дни след първичната операция е рядко, но тежко усложнение. Среща се в под 1% от
трахеостомираните пациенти. Изисква своевременна диагноза и спешно оперативно лечение.

МАТЕРИАЛИ: Оперирани са 5 болни с придобита трахеоезофагеална фистула, средно на 24 ден
след първична коремна операция и налагане на трахеостомия. Диагнозата е поставена с
трахеоскопия и езофагоскопия при всички болни.
При 4 болни е извършена оперативна интервенция чрез шиен достъп, деконекция и сутура на
мембранозната част на трахеята и хранопровода. Интерпонира се m. sternocleudomastoideus между
двата шева. При двама болни е използвано и биологично лепило върху сутурите. При един
пациент, след колоезофагопластика се извърши сутура на трахеята и хранопровода с
транстрахеален достъп. Пациентите се възстановиха добре , като наложените шевове зарастнаха
първично. Само при един пациент се разви стриктура на трахеята, което наложи допълнително
лечение.
ИЗВОДИ: Образуване на трахеоезофагеална фистула е усложнение което може да се подозира при
пациенти с продължителна механична вентилация през трахеостомна канюла. Успешно лечение е
постигнато със своевременна диагноза и оперативна деконекция .

9.9 РЯДЪК СЛУЧАЙ НА РЕЦИДИВИРАЩ ЛЯВОПРЕДСЪРДЕН
МИКСОМ ПРИ 77-ГОДИШНА ЖЕНА
З.Въжев ;К.Димитров; Хр.Стоев; Т. Гоновски; А. Иванов
Медицински Университет “Пловдив“- Катедра по сърдечна и съдова хирургия
УМБАЛ“Св.Георги“-гр.Пловдив-Клиника по кардиохирургия

Въведение:
Миксомите са най-често срещаните първични тумори на сърцето. Те произхождат от ендокарда,
съставени са от миксоидна тъкан, която има звездовидни клетки и мукополизахариди.
Болшинството от случаите са спорадични и причините за появата им не са напълно изяснени.
Докладвани са фамилни варианти на заболяването с автозомно доминантно унаследяване. Първото
описание на лявопредсърден миксом е докладвано от King през 1845г.(1). През 1951 година тумор
в ляво предсърдие е диагностициран посредством ангиография. До този момент диагнозата е била
в болшинството от случаите post mortem(2). Първата успешна ексцизия на миксом е през 1955
година(3). Първичните сърдечни тумори са рядко клинично явление – между 0.0017 и 0.03 % при
аутопсирани случаи. В тях се включват и доброкачествени и злокачествени новообразувания(4,5).
Около 80% от тях са доброкачествени, а над половината от тях са хистологично верифицирани
като миксоми(5).
Въпреки доброкачествения си характер тези тумори крият риск от системна емболизация –
мозъчен инфаркт, вътресърдечна обструкция, синкоп и внезапна сърдечна смърт(7).
Приблизително 75-80% от миксомите са лявопредсърдни, 10-20% са дяснопредсърдни и 5-10% се
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откриват и в двете предсърдия или други сърдечни кухини(8). Болшинството от случаите са
спорадични, единични тумори и по-често се срещат при жени(9). Около 10% са фамилни форми.
Синдромът на Carney, който включва сърдечни миксоми, кожни тумори, точковидни
хиперпигментации по тялото, ендокринопатии, служи за отдиференциране на тези форми. Такива
пациенти са значително по-млади по време на поставяне на диагнозата, отколкото спорадичните
случаи(10,11).
28 пациента с вътресърдечни миксоми са разгледани за периода от декември 2003 година до
януари 2018година:

Клиничен случай:
Пациентка на 77 г. постъпва за първи път в клиниката по кардиохирургия през месец април
2017г. с оплаквания от задух и лесна умора от няколко години. От извършената трансторакална
ехокардиография е с данни за наличие на формация в ляво предсърдие с характер на тромб. От
извършената СКАГ- с нормална коронарна анатомия и тежкостепенна митрална регургитаци.
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Фиг.1: Ехографски образ на лявопредсърден миксом

Извършена е оперативна интервенция в обем: Протезиране на митрална клапа с механична
протеза Medtronic №29 и екстирпация на тумор от ляво предсърдие.

Фиг.2,3: Интраоперативната находка
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Резултатът от хистологичното изследване заключава, че формацията е с характеристика на
миксом с гнойно-нектротично възпаление:

Фиг. 4: Хистологичен препарат на сърдечен миксом

През месец февруари 2018 г. същата пациентка е приета по спешност в клиниката по
кардиохирургия поради ехокардиографски установен патологично висок градиент на митралната
протеза. От извършената оперативна интервенция по спешност се установи наличие на туморна
формация с характеристика на тромботична маса в ляво предсърдие ,блокираща митралната клапна
протеза. След екстирпация на тромботичната формация се възстанови компетентността на
механичната протеза.

Фиг.4,5:Интраоперативна находка при повторната оперативна интервенция
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Фиг.6:Пластика на междупредсърдна преграда с пач от перикард

Полученият резултат от хистопатологичното изследване потвърждава, че установената туморна
формация е с характеристика на сърдечен миксом с изразени огнищни възпалителни инфилтрати и
фибринов налеп по външната повърхност.
Обсъждане:
Макар и рядко сърдечните миксоми могат да рецидивират. Като причини за това могат да се
изтъкнат непълна резекция, интраоперативни метастази, емболизация, мултифокална генеза.
Garatti и кол. препоръчват широка ексцизия и пач пластика на възникналия дефект, като
съобщават за 1% рецидиви(18). Centofanti и кол. не ивършват толкова широка ексцизия и не
докладват случаи на рецидив(24). В допълнение, според McCarthy и кол. повторната поява на
миксомите е по-честа при фамилните форми (10%)(25). По-голям е процентът при пациенти със
синдром на Carney (21%), а още по-чести са рецидивите при миксоми с множествена
локализация(33%).
Заключение:
Сърдечните миксоми са най-честите сърдечни тумори и се проявяват с вариабилна
симптоматика – от асимптомни форми до случаи на внезапна сърдечна смърт. Най - ценни за
диагностиката на тези заболявания са трансторакалната и трансезофагеалната ехокардиография.
Хирургичното лечение на туморите носи нисък оперативен риск и е свързано с отлични ранни и
късни резултати. Постоперативно болните подлежат на годишен кардиологичен преглед, особено
при фамилните и рецидивиращи форми.
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9.10 ИНОВАТИВНИ ТЕХНИКИ ПРИ ЕКСТРЕМНИ МАЛИГНЕНИ
СТЕНОЗИ НА ТРАХЕЯТА – ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛИНИЧНИ
СЛУЧАИ

Цветан Минчев1; Маргарита Кътева2; Асен Келчев3; Емануил Манолов1; Владислав Маринчев1;
Антон Ангелов1 ; Слави Бизьоков1;Десислава Велева4; Иван Стоименов4; Димитър Златков5;
Йордан Кючуков6;
Аджибадем Сити клиник Токуда Болница София, 1-Отделение по Гръдна Хирургия, 2-Хирургия на
ръка и реконструктивна хирургия Софиямед; 3-Клиника по кардиохирургия; 4-Клиника по
Анестезиология и Реанимация,5 -УНГ; 6-Клинична Патология ;
Въведение:
Малигнените заболявания на трахеята и особено тези на голямо протежение са
предизвикателство в хирургичното им лечение. Трахеалните заместители остават активна област
на изследване. При редки пациенти с големи или сложни дефекти, на които не може да бъде
направена стандартната резекция и пластика, субституцията може да представлява единствената
възможност за лечение. В световен мащаб от 2001 г. насам 41 пациенти са претърпели тотална или
почти субтотална трахеална субституция чрез четири основни методологии: алотрансплантация,
реконструкция с изцяло автоложна тъкан, реконструкция с биопротези и реконструкция с тъкани
създадени от генно инженерство. Всяка модалност има уникални предимства и недостатъци с
различен успех в клиничното приложение. Нашият екип е заимствал и модифицирал модерен и
иновативен метод с реконструкция изцяло с автоложни тъкани, използван в световен мащаб при 78 болни с бенигнени и малигнени заболявания на трахеята. Във Франция са описани 7 случая на
пациенти с тумори и стенози на трахеята, при които е направена тотална резекция и
субституцията с кожно-хрущялен автотрансплантат от кожно ламбо от предмишницата на ръката
и хрущяли от ребрените дъги на пациента. За първи път в света при представяните от нас случаи е
използван гореописаният метод, модифициран в контекста на онкологични заболявания.
Цел:
Представяне на хирургичната методика за субституция на трахея с възможност за резекция над
60% от дължината и, менажирането на пациентите, ранни и късни усложнения и проследяване.

736

Материали и методи:
За разлика от патологията на други органи,трахеята обикновено може да бъде замествана или
реконструирана изцяло. В редки случаи на необичайни злокачествени заболявания или фистули е
необходима алтернатива на стандартната резекция. За тези пациенти стентове или Т-тръби могат
да се използват за облекчение,но тези чужди тела не са без риск от ерозия, инфекция или фистула,
водещи до фатален край.При редки пациенти с дефект на трахеята, чиято дължина и сложност не
допуска първично възстановяване, безопасен и ефективен трахеален заместител би бил от
полза.Най-големите предизвикателства при заместването на трахеята са възстановяването на
кръвоснабдяването,стабилността и взаимодействието с външния свят, т.е. излагане на
микроорганизми от външната среда. Трахеята има сегментно кръвоснабдяване чрез малки съдове,
които проникват между хрущялните пръстени, за да осигурят с кръв финната лигавица. Всяка
трансплантирана трахея, автоложен заместител или тъканно инженерно скеле трябва бързо да
развие своето собствено кръвоснабдяване, за да подпомогне клетъчния метаболизъм и по този
начин да се предотвратят усложнения. Когато се появи суперинфекция, анастомозата ще бъде
компрометирана и това ще доведе до инсуфициенция.Към момента съществуват 4 методологии
свързани с трахеалната субституция: (1)
1.Алотрансплантация от трупен донор – (5) както е дискутирано по-горе, трахеята получава
сегментно кръвоснабдяване,което изключва стандартна съдова анастомоза и едностепенна
трансплантация. Ако донорската трахея е имплантирана, без първо да се възстанови
кръвоснабдяването, присадката неизбежно ще се провали. За да се развие достатъчно
кръвоснабдяване на трансплантирана трахея, се предприема двуетапна процедура. Донорската
трахея първо се имплантира в предмишницата на реципиента, увита в тъканно капаче,
перфузирано от радиалната артерия. За да се предотврати отхвърлянето, реципиентът се поставя на
имуносупресори. След достатъчно нарастване, трахеалният алографт заедно с перфузионният
съдов педикул може да бъде изкоренен от хетеротопната позиция и имплантиран в ортотопична
позиция. Доставянето на кръвта се възстановява чрез съдова анастомоза на педикула до локални
артерии и вени като горна щитовидна артерия и вена кава супериор.Недостатъци на метода се
продължителна имуносупресия (недопустимо при онкологични заболявания) , липсата на
очистваща функция на лигавицата,продължителен период на неоваскуларизация. Поради повисоки метаболитни изисквания и трудности при постигането на реваскуларизация, мембранозната
стена на донорската трахея претърпява аваскуларна некроза след хетеротопна трансплантация.
Правени са няколко успешни опита за предотвратяване на недостатъците чрез техника за донорско
възстановяване на лигавицата.
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Фиг.1 КТ на Пациент РМ 44г.
Аденокистичен карцином.
Ендотрахеално на протежение от
2,5 см.

2.Реконструкция с изцяло автоложни тъкани – с най-голямо преимущество.Именно този метод
нашият екип е заимствал и модифицирал. (6. Fabre at all. )
За период от 11 г. в отделението по Гръдна Хирургия на болница Токуда са проведени 32
трахеални резекции и 24 резекции на карина.(3,4). Най-голяма дължина на резекция на трахея е 5,5
см. Представяме два клинични случая от 2017 год,съответно мъж на 44 год и жена на 68 год. И
двамата болни са с ДН 3 ст с тежък инспираторен стридор. Диагностичният процес и при двамата
пациенти включваше общото физикално изследвание, лабораторни показатели,КАТ на гръден кош
и абдомен; СКАГ в кардиологична клиника; ФБС в операционната зала и балонна дилатация на
стенозите. Трансторакална биопсия се проведе при едната пациентка.(7) Анестезията бе обща
венозна с интубация след дилатация и през оперативното поле. Достъпът и при двамата болни бе
цервикостернотомия.
Първата пациентката е жана на 68 год. /ММ/ след ларингектомия преди 7 години заради карцином.
(Фиг. 2 ) Провела постоперативна лъчетерапия и химиотерапия. Към момента на постъпването е с
образни и хистологични данни за рецидив с екстериоризация на тумора, с инфилтрация на шийната
част на хранопровода и инфилтрация и високостепенна стеноза на трахеята на протежение до 2,5
см над карината. Пациентката
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Фиг. 2 Предоперативна снимка и КТ на пациентката ММ.

е с изчерпани възможности за прилагането на лъче- и химиолечение. При тази болна се направи
блок резекция на инфилтрираният участък на трахеята в здраво с хранопровода, паращитовидните
жлези и регионалните лимфни басейни. Проксимално и дистално езофага се затвори ''на глухо'' и се
изведе дефинитивна нутритивна гастростома. Моделира се трахея (Фиг. 3) от хрущялните части на
7-ма ребрена дъга и кожно ламбо от предмишницата на лява ръка с хранещи съдове а.радиалис и
в.брахиоцефалика , които се анастомозираха с мамарната артерия и вена анонима. Направена бе
дистална анастомоза на трахеята край в край, а проксималният край се изведе на кожата като
дифинитивна трахеостома. Направи се и оментопластика , като трансплантата увихме с
оментум.(2) Трансплантата се протектира с Y силиконов стент.

Фиг.3 Оформяне на трнасплантата от кожнофасциално ламбо и финален изглед на операцията преди
затваряне на стенотомията

Вторият пациент (Фиг. 1) е мъж /РМ/ на 44 год с доказан хистологично и ендоскопски
аденокистичен карцином на трахеята. Няколко седмици преди това е направена цервикотомия с
резекция и пластика на трахеята на протежение 4 см и парциална резекция на крикоиден хрущял,
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но с R1+ на резекционните линии и с инфилтрация на ларингса, поради което се предприе
описаният оперативен иновативен метод с допълнение тотална ларингектомия и запазване на
хранопровода. Временен силиконов Y стенд бе поставен и при двамата болни. (фиг.4)

Фиг. 4 Имплантация на ребрени хрущяли в кожното ламбо и резекция на дистална трахея на 1 см над
карина.

Като недостатък на метода е краткосрочното стентиране поради първоначална нестабилност
липсата на лигавица на неотрахеята, което налага и чести бронхоаспирации. (Фиг. 5).
3.Биопротезна реконструкция – биопротезите обикновено са ацелуларни реплики на
реконструираната част. Недостатъците са липсата на респираторен епител и относителната
гъвкавост на присадките, обикновено изискващи стент за предотвратяване на малацията. Освен
това не е ясно как трансплантацията се презапасява с клетките на гостоприемника и как се
възстановява кръвоснабдяването. Докладвани се 4 случая.(8)
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Фиг. 5 Пациент РМ Завършен вид на операцията със съдови анастомози а. мамария с а. радиалис и венозен
дренаж през вена иномината. Y стент в трансплантата. Дисталната анастомоза и увита с
преперикардиална мастна тъкан

4. Тъканно инженерство – то предлага потенциално неограничeно количество на автоложна тъкан
за трансплантация на органи. Като цяло методът включва имплантиране на биоразградимо скеле,
посято с предварително събрани клетки-гостоприемници. След имплантиране на стволовите
клетки на реципиента,те се диференцират в зрели клетки, които повторно се размножават на
биоразградимото скеле и го заместват с нова извънклетъчна матрица. Недостатъци са
несъответствия в лумените и чести стенози.
Резултати:
Оперативното време бе 8-10 часа. Продължителноста на следоперативният болничен престой бе 20
дни. Интраоперативната кръвозагуба < 200 мл.От апаратна вентилация се излезе гладко на първи
постоперативен ден и при двамата пациенти.
Като ранно усложнение при първата пациентка бе коагулирал ретростернален хематом и (Фиг. 7)
инсуфициенция на проксималната шевна линия на хранопровода които се овладяха.При вторият
пациент се налагаха части бронхоаспирации поради невъзможността на пациента да откашля
гъстите секрети. Продължителното проследяване /6-8 месеца/ наложи при пациентката дилатация
на анастомозата заради стеноза и обезкосмяване с лазер на другия пациент, който проведе и
лъчетерапия.(Фиг. 6,)

Фиг. 6 Следоперативен КТ на ММ и ФБС на пациента РМ
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Фиг. 7 Следоперативна графия на ММ и медиастинален хематом в дясно

Към момента болните са се възстановили напълно. От контролните образни изследвания и ФБС без
данни за рецидив с интактна и спокойна анастомоза. (Фиг. 8)
Обсъждане:
До момента са представяни много хирургични методи за цялостно заместване на трахея.
Повечето от тях са свързани с присаждане на донорска трахея и продължителна имуносупресия на
реципиента. Предвид онкологичното заболяване на пациентите оперирани от нас предприехме
автоложно заместване на трахеята за да се избегнат недостатъците на алотрансплантацията.

Фиг. 8 Пациентката ММ 1 година след операцията.
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Заключение:
Намирането на идеален заместител на трахеята остава неумолима цел. Възможно е да се
създаде жизнеспособна присадка за трахея, която служи едновременно като компетентен
тръбопровод за дишане и осигурява мукоцилиарно изчистване на секрециите.При нас към
настоящият момент и двамата пациенти са в добро общо състояние.Това показва,че описаният
метод е приложим. Използван, модифициран и развит за първи път в света от нашият екип при
онкологични заболявания на трахеята,той може да бъде прилаган при селектирани пациенти, за
които алтернативните консервативни методи са с изчерпани възможности или незадоволителен
ефект.
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9.11 ПЕРОРАЛНА ЕНДОСКОПСКА ЕКСЦИЗИЯ НА ЦЕНКЕРОВ
ДИВЕРТИКУЛ
Ц. Минчев; А.Ангелов; С. Бизьоков; П.Карагьозов; И. Тишков; Е. Манолов; В. Маринчев;
Отделение по Гръдна хирургия към „Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда“ - София

Въведение:
Дивертикул на хранопровода представлява ограничено разширение на лумена на езофага
във вид на сляпо завършващо торбовидно издуване на стената му. Първото описание на
хранопроводните дивертикули е направил английският анатом Ludlow (1764г.) Руският учен
Рокитанский (1840г.) е разделил всички дивертикули на пулсионни и тракционни. Немският учен
Ценкер (1877г.) охарактеризирал фаринго-езофагеалния дивертикул.
Дивертикулите се срещат най-често във възрастта между 45-70 години, по-често при мъжете, във
връзка с възрастовите изменения на тъканите, прекарани възпалителни процеси, нарушения в
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нервно-мускулния синергизъм, травми, генетична предразположенст. Класифицират се по няколко
основни признака:
по механизъм на образуване – пулсионни, тракционни, функционални
според локализацията – шийни/фаринго-езофагеални, Ценкерови/, парабронхиални,
епифренални
според дебелината – истински, фалшиви
Диагностицират се рядко поради факта, че 65% са асимптоматични. На оперативно лечение
подлежат само симптоматичните и усложнените форми. Показания за хирургия са: усложнените
форми, големи размери, продължителна задръзка на хранителни маси, неефективност на
консервативната терапия и др. Традиционният хирургичен достъп е отворена хирургия с
цервикотомия, крикофарингеална миотомия и дивертикулектомия.
Дивертикулът на Zenker (ДЦ) или фарингеална торбичка е рядко разстройство на
хранопровода с годишна честота само 2 на 100 000. Това е пулсиращ дивертикул, който вероятно е
резултат от лошата координация между контракциите на фарингеалните мускули и горния сфинкер
на хранопровода в областта на анатомична слабост. Тази област, известна като Killian триъгълник,
се появява в началото на долните мускули на фаринкса и крикофарингелания мускул.
Нарастването на налягането и неадекватното отваряне на горния езофагеален сфинктер създават
херния на лигавицата. Промените в тонуса и подвижността на горния езофагеален сфинктер могат
да бъдат резултат от ГЕРБ (1). Фарингеалната торбичка е фалшив дивертикул на лигавицата, но
общата стена или преграда между дивертикулния лумен и езофагеалния лумен е с пълна дебелина,
включително крикофарингелания мускул(Фигура 1).

Фигура 1.

Множество хирургични и ендоскопски лечения са приемливи за ДЦ. Няма рандомизирани
опити, чрез които да се установи превъзходство на един подход.(Фигура 2)
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Фигура 2 - цервикотомия с дивертикулектомия и миотомия - класическа операция

Цел:
Целта на доклада е да се представи пероралната ригидна и флексибилна ендоскоспска
ексцизия на Ценкеров дивертикул като нов алтернативен подход при хирургичното му лечение.
Материали и методи:
Представени са два случая на пациенти с дивертикули, диагностицирани м.02.2018г. в
отделението по гръдна хирургия на „Аджибадем Сити Клиник Токуда Болница―София. За период
от 10 години са оперирани по стандартен начин с цервикотомия 9 болни с ДЦ
Първият пациент – мъж на 60г. с оплаквания от дисфагия и кашлица при опит за хранене.
От проведената контрастно усилена КТ на гръдния кош – с данни за деформация на хранопровода
на ниво кавум ларингис – хранопровод със задръжка на к.м в дясно дорзално на дясна валекула;
(Фигура 3) нишковидна характеристика на лумена в проксимална трета и формирано депо с
размери 38мм. Последващата гастроскопия констатира дивертикула. Взе се решение и се предприе
перорална ригидна дивертикулостомия.

Фигура 3. КТ на пациента с контраст през хранопровода.
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Под обща анестезия перорално се въведе видео-медиастиноскоп Storz. Локализира се входа
на дивертикула и езофагеалния лумен. (Фигура 4. )Извадиха се хранителни остатъци от
дивертикула с дълбочина 4см. с педиатричен гастроскоп. Наложи се на шийката на дивертикула
тракционен шев с Endo-Stich под контрол на медиастиноскопа. (Фигура 5) Под контрол на
гастроскопа се наложи ендоскопски ушивател Endo- Gia 45 tristaple с единия бранш в дивертикула
и другия бранш в хранопровода. (Фигура 6.)Направи се дивертикулектомия като се прерязаха и
ушиха едновременно предна стена на дивертикула и задна стена на хранопровода като се прекъсна
и крикоидния мускул. От контролната ендоскопия след миотомията – широко съустване на
дивертикула с лумена на езофага.(Фигура 7)

Фигура 4. Устието на дивертикула и хранителни остатъци в него - поглед през медиастиноскопа.
Фигура 5 . Залавяне на устието на дивертикула с Endo-Stitch

Фигура 6 . Съустване на дивертикула с Endo-Gia 45 през видео-медиастиноскоп
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Вторият пациент – мъж на 66г. постъпи в отделението с оплаквания от болка и дискомфорт
зад гръдната кост, както и регургитация на храна от трахеостомна канюла, поставена след
продължителна апаратна вентилация по повод кардиохирургична операция. От направена КТ с
контраст – дивертикулиподобно разширение в горен медиастинум по задата повърхност на
хранопровода и комуникиращо с него, приблизителни сагитални размери 13/28мм и оформяна на
хидро-аерично ниво. При този пациент на първи етап се извърши фибробронхоскопия с дилатация
и сваляне на трахеостомната канюла, и се постави нутритивна перкутанна ендоскопска
гастростомна система.

Фигура 7. Широко съустване на хранопровода и дивертикула

При рехоспитализация след 2 месеца и подобрено общо състояние, се извърши ендоскопска
флексибилна дивертикулостомия с дължина около 25мм, посредством апарат Olympus, с поставени
3 клипса на срезната повърхност. (Фигура 8)От контролно контрастно рентгеново изследване на
хранопровода – свободно и безпрепятствено преминаване на контрастната материя.
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Фигура 8 – ендоскопска крикофарингеална миотомия с килисиране.

Резултати:
Оперативното време беше 50 мин за едната и 1 час съответно за другата интервенция.
Болничният престой – 3 дни. Не се регистрираха интра – и постоперативни усложнения.
Пациентите са захранени перорално на следващият ден след операцията. Проследени са за период
от 6 месеца. Пациента третиран с ендоскопска флексибилна дивертикулостомия има леки
дисфагични оплаквания.
Обсъждане:
Пероралната дивертикулектомия е минимално инвазивна и ефективна алтернативна
терапевтична опция с оглед малката травматичност, скъсяване на оперативното
и
анестезиологично време, минимални условия за компликации, и бързо възстановяване на пациента.
Нивото на доказателства за превъзходство на ригидни и гъвкави ендоскопски техники за лечение
на ДЦ е ограничено въз основа на наличната понастоящем информация. Данните за тази тема са
ограничени, хетерогенни и се базират на ретроспективни наблюдения и проучвания на случаите.
Липсата на обективно проследяване е недостатък на почти всички прегледи. Групите са трудни за
сравняване и досега няма консенсусна препоръка.(5,6)
Ригидният ендоскопски стаплинг е възможен за умерен до голям дивертикул, но с ендоскопски
ушивател е трудно да се завършат последните 1 cm от миотомията. Други дисекционни устройства
в допълнение към ендоскопския апликатор може да са необходими за завършване на края на
миотомията. Тази техника изисква специализирано ендоскопско оборудване и познаване на
употребата му, за да се избегнат наранявания. Въпреки това, техниката е сравнително
стандартизирана, което може да съкрати кривата на обучение. Технологиите с ушивател може би
имат предимство по отношение на рисковата микро-перфорация или емфизем в сравнение с
гъвкавата ендоскопия (1,2). Гъвкавата ендоскопска терапия за ДЦ е добър избор, особено за
избрани пациенти. Идеалните показания включват пациенти с противопоказания за отворени или
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твърди трансорални подходи, такива с малки дивертикули.(3,4). Гъвкавият ендоскопски подход е
приемлива алтернатива за всички, но предпочитана техника за нас при големи дивертикули е с
ендоскопски ушивател.(5,6)
За гъвкава ендоскопия честотата на повтарящата се дисфагия е значима по литературни данни, но
много променлива в проучванията. Повторяемостта с времето варира от около 10-30%, но може би
е по-висока от 50% за по-дълъг период на проследяване. Необходимостта от ревизия на ендоскопия
или хирургия може да варира в зависимост от степента на повтаряща се дисфагия и агресивност на
ендоскописта (28,30).
В нашата методика използваме видео-медиастиноскоп , който има
асистирана работа , но и недостатък като дължина на браншовете.

предимство за видео-

Заключение:
Представените оперативни техники са иновативна алтернатива на класическите отворени
операции с обнадеждаващи инициални резултати. Бъдещото разработване на методиките и
натрупването на клиничен опит ще обективизират възможността за налагането им като метод на
избор при хирургичното лечение на Ценкеровия дивертикул
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9.12 ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ГОЛЕМИ И ГИГАНТСКИ
СОЛИТАРНИ ФИБРОЗНИ ТУМОРИ НА ПЛЕВРАТА

Плочев M., Г. Янков, В. Станоев, А. Семков, Л. Oхеда, Д. Петров
Клиника по гръдна хирургия, МБАЛББ „Света София”, Медицински Университет, София
Цел: Да се проучат оперативното лечение и следоперативните резултати при болните с големи и
гигантски солитарни фиброзни тумори на плеврата (ГГСФТП).
Материал и методи. За период от 25 години (1993-2017) в КГХ са оперирани 47 (21 мъже и 26
жени) пациенти с ГГСФТП на средна възраст 57,4 (34 до 72) години. Всички те са с диаметър над
10 см, при средни размери 17 см (11-38) и средно тегло 1320 г. Двадесет и пет от пациентите
предоперативно са били асимптоматични предоперативно. Диагнозата бе потвърдена с образни
изследвания (47), а хистологична верификация бе извършена чрез трансторакална режеща биопсия
(36). При 46 болни бе осъществена екстирпация на формацията чрез торакотомия. При 30 болни
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туморът произхождаше от висцералната плевра, а при 17 – от париеталната или медиастиналната
плевра. Екститпацията бе съчетана с атипична белодробна резекция при 30 болни, с парциална
плевректомия при 10, екстирпация с резекция на фрагменти на 1-2 ребра при 7.
Резултати: Нямахме 30-дневна оперативна смъртност. Средната продължителност на торакалния
дрен е 5.8 (3-11 дни). Средният следоперативен престой бе 6.2 (3 до 13) дни. При един болен се
наложи реоперация за кървене. При една болна данни за формация в областта на оперативната
интепвенция след 5 години.След екстирпацията верифицирана като дребноклетъчен
карцином.След ревизия на препаратите и имунохистохимично изследване се установи, че се насае
за локален рецидив на фиброзен тумор. При другите болни без данни за локален рецидив или
далечна дисеминация на процеса. Пълна или частична редукция на клиничните прояви.
Възстановена работоспособност в рамките на три месеца след операцията.
Заключение: Солитарните фиброзни тумори са предимно доброкачествени. Основна роля за
диагностиката имат КТ на гръден кош и торакалната ехография, а за морфологичната верификация
– транторакалната режеща биопсия. Радикалното хирургично отстраняване е решаващо за добрите
ранни и отдалечени следоперативни резултати.
Ключови думи: гигантски фиброзен плеврален тумор, хирургия

SURGICAL TREATMENT OF BIG AND GIANT FIBROUS TUMORS OF THE PLEURA
Plochev M., G. Yankov, V. Stanoev , А. Semkov, L. Oheda, D. Petrov
Thoracic Surgery Department, MHATPD ―Sa
int Sophia‖, Sofia
Abstract
Aim: To evaluate the operative treatment and postoperative results in patients with big and giant fibrous
pleural tumors.
Materials and methods: A total of 47 patients (21 male and 26 female, mean age 57.4 years) with fibrous
tumors are operated on for the last 25 years. In all cases the tumor size was more than 10 cm, the mean
size of 17 cm (11-40 cm), and the mean weight was 1320 gr. The diagnosis was confirmed by imaging
methods (47), and the preoperative histological verification was confirmed by transthoracic true-cut
biopsy (36). In 46 of the cases the tumor mass was extirpated via thoracotomy, in part of them combined
with atypical lung resection (30) or partial pleurectomy (10). Partial rib resection was done in 7 cases to
facilitate removal of the tumor. In 30 patients the tumor originated from the visceral pleura, and from the
parietal or mediastinal pleura in the rest 17 cases. One female patient with giant tumor underwent
pneumonectomy via sternotomy, because of vital indications- uncontrolled bleeding and impossibility to
remove the tumor through the thoracotomy.
Results: No 30-day postoperative mortality was observed. Two patients (4.2%) were reoperated due to
bleeding. The mean hospital stay was 6.2 (3-13) days. All of the patients were followed up for a mean
period of 36 months. One patient underwent rethoracotomy because of a local recurrence. Three years
after the operation the patient with pneumonectomy was presented with fast growing tumor in the same
hemithorax, diagnosed as fibrosarcoma. She was assessed as inoperable because of the local and
functional status and died 2 months later. No recurrences were observed in the rest of the cases. The work
capacity of the patients restored within 1-3 months postoperatively.
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Conclusion: The radical surgical treatment of such tumors is a method of choices. It could be complicated
due to the size of the tumor and intraoperative massive parenchymal bleeding is often. Although rar,e the
recurrences are possible, which requires a dynamic follow up of the patients.
Key words: giant fibrous pleural tumor, surgery

9.13 СЛЕДОПЕРАТИВНА ПРЕЖИВЯЕМОСТ ПРИ ПАЦИЕНТИ С
ЕДРОКЛЕТЪЧЕН НЕВРОЕНДОКРИНЕН БЕЛОДРОБЕН КАРЦИНОМ
Охеда Л.1, Г. Янков1, М. Плочев1, Насева Е.2, А. Семков1, Д. Петров 1
Клиника по Гръдна хирургия MБАЛББ „Св.София”, Медицински Университет- София; 2
Факултет по обществено здраве, Медицински Университет- София;

1

Ключови думи: Невроендокринен едроклетъчен карцином на белия дроб, белодробна резекция,
отдалечени резултати
Цел: Да се направи ретроспективен анализ на следоперативните резултати при пациенти с
едроклетъчен невроендокринен карцином на белия дроб (ЕНЕКБД).
Материали и методи: Между 2000 и 2017 г. са оперирани 29 болни с ЕНЕКБД; 3(10,34%) жени
и 26 (89,66%) мъже на средна възраст 61,2 години. При всички е осъществена радикална белодробна
резекция и системна медиастинална лимфна дисекция. Оперативният обем включваше: пулмонектомия
(4 интраперикардиални, 1 с резекция на ляво предсърдие и 1 с резекция на гръдна стена) при 10
(34,48%) пациенти; лобектомия (при 1 с интраперикардиална обработка на вена пулмоналис супериор)
при 17 (58,62%) пациенти; пирамидектомия при 1 (3,45%) пациент и сегментектомия при 1 (3,45%)
пациент. Последната резекция бе осъществена 3 месеца след радикално отстраняване на солитарна
мозъчна метастаза oт белодробния тумор. Всички тумори експресираха chromogranin, synaptophysin и
NCAM при имуно-хистохимичните изаледвания. рСтадият на оперираните бе както следва: стадий IА2 (6,90%); стадий IB– 2 (6,90%); стадий IIA- 4 (13,79%); стадий IIB- 10 (34,48%); стадий IIIA - 7
(24,14%); стадий IIIB -3 (10,34); IVА- 1 (3,45%) болни. Адювантна химио- и/или лъчетерапия бе
назначена при 28 от оперираните. Всички пациенти са проследени или до смъртта им или до края на
проучването. Средното проследяване бе 32 месеца. Преживяемостта бе изчислена по метода на KaplanMeier.
Резултати: Един пациент е починал в ранния следоперативен период от масивна белодробна
тромбемболия. Следоперативна хеморагия бе наблюдавана в 2 случая, като при 1 от тях се наложи
реоперация за дефинитивна хемостаза. Не са регистрирани други сериозни усложнения. Средната
преживяемост е 30,133 месеца. Общата преживяемост е както следва: 1-годишна - 70,7%; 3-годишна 44,9% и 5-годишна преживяемост - 39,3%. В края на проучването са починали 15 (51,72%), 13 от тях от
прогресия на болестта, а 2 са починали поради друга причина.
Заключение: Радикалната хирургия при пациенти с ЕНЕКБД е метод на избор, като дори в ранни
стадии се препоръчва съчетаването й с адювантна химиотерапия и лъчетерапия поради агресивността
на тумора.
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POSTOPERATIVE SERVIVAL IN PATIENTS WITH PULMONARY LARGECELL NEUROENDOCRINE CARCINOMA
Oheda L.1, Yankov G.1, Plochev M.1, Naseva E.2, Semkov A.1, Petrov D. 1
1

Thoracic Surgery Department Medical University of Sofia; University Hospital for Active
Treatment of Pulmonary Deseases ―
St. Sophia‖; 2 Faculty of Public Health Medical University
of Sofia.
Keywords: pulmonary large-cell neuroendocrine carcinoma, lung resection, long-term survival
Aim: To perform a retrospective analysis of postorerative outcomes in patients with large cell
neuroendocrine lung carcinoma (LCNELC).
Materials and methods: A total of 29 patients were operated for LCNELC between 2000-2017. They
were 3(10,34%) women and 26(89,66%) men, mean age 61,2 years. Radical surgery and systematic
mediastinal lymph node dissection were performed in all cases. The operative volume included:
pulmonectomy in 10 (34,48%) patients - intrapericardial (4), partial atrial resection (1) and chest wall
resection (1); lobectomy in 17 (58,62%) patients, one intrapericardial; pyramidectomy in 1 (3,45%)
patient and S1-S2 segmentectomy in 1 (3,45%) patient. The S1-S2 segmentectomy was performed 3
months after a radical resection of the solitary brain metastasis from the pulmonary tumor. All of the
tumors expressed chromogranin, synaptophysin and NCAM in immune-histochemistry studies. pStage
was as follows: stage IA- 2 (6.90%); stage IB- 2 (6.90%); stage IIA -4 (13.79%); stage IIB-10
(34.48%); stage IIIA - 7 (24.14%); stage IIIB- 3 (10,34) and stage IVA-1 (3.45%) patients. Adjuvant
chemotherapy and/or radiotherapy were administered to all patients. They were followed either until
their death or to the end of the study. The mean follow-up was 41 months. The survival was calculated
by Kaplan-Meier method.
Results: One patient died in the early postoperative period of massive pulmonary
thromboembolism. Two patients had postoperative bleeding, one of them was reoperated for definitive
hemostasis. No serious complications were observed in the rest of the cases The median survival time
was 30,133 months. Overall survival is at the 1th-year 70.7%; at the 3rd-year 44.9% and at 5th-year
39.3%. At the end of the study 15 (51.72%) patients died, 13 of them with disease progression and 2 due
to another reason.
Conclusion: Radical surgery in LCNELC patients is a method of choice and even in the early stages it
is recommended to be combined with adjuvant chemotherapy and/or radiotherapy due to tumor
aggressiveness.

9.14 РЯДКО КЪСНО ГНОЙНО УСЛОЖНЕНИЕ СЛЕД
КОЛОЕЗОФАГОПЛАСТИКА ЗА ЕЗОФАГЕАЛНО ЗАМЕСТВАНЕ
ПОРАДИ ПЕРФОРАЦИЯ НА КОРОЗИВНА ЕЗОФАГЕАЛНА
СТРИКТУРА

Янков Георги¹, Владимир Станоев¹, Йоданка Ямакова¹, Борислав Владимиров², Анатоли Семков,
Данаил Петров¹
¹Клиника по Гръдна Хирургия, Университетска болница по Белодробни Болести ”Св. София”,
Mедицински Университет, София, България
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²Клиника по Гастроентерология, Университетска болница “Царица Йоанна”, Mедицински
Университет, София
Цел. Повторната хирургия след колоезофагопластика е предизвикателство за торакалните хирурзи
и съобщенията в литературата са ограничени. Септичните усложнения се проявяват не само в
ранният следоперативен период, но също и по-късно, няколко години след операцията като
колокутанни фистули.
Методи. Представяме случай с непреодолима корозивна стриктура и перфорация, получена при
опит за самобужиране. Пациентът е претърпял хранопроводна резекция, пилоропластика,
гастростомия и езофагостомия. Три месеца по-късно е извършена ретростернална
колоезофагопластика с ляв колон. След три години пациентът е бил отново хоспитализиран със
симптоми на периодични фебрилитети, подуване и зачервяване на предната гръдна стена, дължащо
се на колокутанна гнойна фистула. Извършени са контрастна езофагография, фиброезофагоскопия
и КТ, които не устаношчшат данни за изтичане на контрастна материя извън неоезофага.
Резултати. По време на операцията неоезофагостернокутанната фистула се ексцизира с резекцию
на дисталната част на стернума. Визуализира се голям дефект (6/3см) върху предната стена на
неоезофага, който контактуваше със остеомиелитно промененият стернум с формиране на фистула.
След опресняване на ръбовете на дебелочревния графт бяха извършени Roux-en-Y
неоезофагойеюнопластика, гастростомия и йеюностомия. Следоперативният период протече
гладко и пациентът беше изписан на 12-тия слеоперативен ден.
Заключение. Възможностите за поведение и реконструкция на храносмилателният тракт при това
изключително тежко усложнение са ограничени. Хирургичната интервенция е много трудна заради
плътните сраствания от предишните операции, а анатомията е силно променена. Представяме
успешна стратегия за решаването на този проблем.
Kлючови
думи.
Хропроводно
заместване,
корозивна
стриктура,
неоезофагостернокутанна фистула, неоезофагойеюностомия, поведение.

перфорация,

Rare late purulent complication after coloesophagoplasty for esophageal interposition
following esophagectomy due to perforation of corrosive esophageal strictura
Yankov Georgi¹, Vladimir Stanoev¹, Yordanka Yamakova¹, Borislav Vladimirov², Anatoli Semkov,
Danail Petrov¹
¹Department of Thoracic Surgery, University Hospital of Pulmonary Diseases ‖Saint Sofia‖, Medical
University, Sofia, Bulgaria
²Department of Gastroenterology, University Hospital ―Sai
nt Yoanna‖,Medical University, Sofia,
Objectives. Revision surgery following colon interposition is a challenging problem for thoracic surgeons
and reports in the literature are limited. Septic complications are manifested not only in the early
postoperative period, but also as delayed sequelae several years after surgery with colocutaneus fistulas.
Methods. We present a case with an intractable corrosive stricture and self- performed esophageal
perforation in an attempt for esophageal dilatation. He underwent an esophageal resection, an
esophagostomy, a gastrostomy and a pyloroplasty. Three months later on, a substernal left colon
interposition was performed. Three years following coloesophagoplasty the patient was admitted to the
hospital with symptoms of periodic fever, swelling and flushing of the chest wall, due to a colocutaneous
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purulent fistula. Contrast esophagography, fibroesophagoscopy, and CT scan were performed with no
evidence for leakage of contrast material outside the colon‘s graft.
Results. During the operation the neoesophagosternocutaneus fistula was excised and a distal part of the
sternum was resected. There was a big defect (6/3 cm) on the anterior wall of the colon‘s graft wich
contacted with the posterior wall of osteomyelitis transformed sternum with a sinus track formation. After
refreshing of defect‘s edges of the neoesophagus a Roux-en-Y neoesophagojejunoplasty, a gastrostomy
and an jejunostomy was carried out. The postoperative period was uneventful with an in-hospital stay of
12days.
Conclusions. The possibility of management and reconstruction of the digestive tract for this devastating
complication are limited. The surgery is very difficult due to a dense scar tissue formations following
previous operations and the anatomy is obscured. We present a successful strategy to resolve this severe
problem.
KeyWords. Esophageal interposition, corrosive stricture, perforation, neoesophagosternocutaneus fistula,
neoesophagojejunostomy, management.

9.15 РАЗШИРЕНА РЕЗЕКЦИЯ НА ГРЪДНАТА СТЕНА ЗА ЛОКАЛНО
РЕЦИДИВИРАЛ РАК НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА

1

Г Янков1, С Комитски2, Р Романски2, М Плочев1, Й Ямакова1, А Семков1 , Л.Охеда1, Петров Д1
Клиника по гръдна хирургия и Клиника по анестезиология и интензивно лечение, МБАЛББ „Света
София“, Медицински Университет София
2
Kлиниката по Пластично – възстановителна и естетична хирургия, УМБАЛ „Александровска",
Медицински Университет София

Цел: Тъй като препоръките за терапевтично поведение при локално рецидивирал рак на млечната
жлеза (ЛРРМЖ) остават неясно дефинирани, ние оценихме възможностите за разширена резекция
на гръдната стена като част от мултимодалната терапия при тази категория болни.
Материал и Методи: За периода от 2003 до 2018 година са оперирани 10 жени с ЛРРМЖ на
средна възраст от 58 години. Инициалната операция при всички болни бе мастектомия, последвана
от химиотерапия и лъчетерапия. Средният интервал между тази операция и развилия се рецидив бе
52 месеца. При една пациентка бе извършена VATS талкова плевродеза за асоцииран малигнен
излив, с отличен отговор от последващата химио-/лъчетерапия. При 7 болни предоперативно бе
извършена и ПЕТ. Обемът на резекция (R0) включваше тотална стернектомия (1); субтотална
стернектомия (3), при 2 болни комбинирана с частична резекция на прилежащи ребра и резекции
на гръдната стена, включваща от 5 до 6 ребра (6). Допълнително бе извършена парциална резекция
на перикард (2), диафрагма (2), клавикула (2), брахиоцефална вена (1) и атипична белодробна
резекция (3). Дефектът в гръдната стена (от 10/14 до 22/26 см) бе реконструиран с алопротези от
Parietex (4) и Мarlex mesh (6)в комбинаци с кожно-мускулно ламбо от m. Latissimus dorsi (4) или
ламбо от оментум (4). При 3 от случаите се наложи допълнителна свободна кожна пластика, при
двама в комбинация с разместване на кожно-подкожни ламба.
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Резултати: Не бе наблюдавана интраоперативна и 90-дневна следоперативна смъртност. В
последните 5 години следоперативно пациентките бяха включвани на неинвазивна вентилация за
4-5 дни, а при 1 болна се наложи инвазивна вентилация през ранна трахеостома за срок от 7 дни.
Средният болничен престой бе 12.9 дни. При една болна 3 години след тотална стернектомия
алопротезата от Parietex бе отстранена поради оформяне на пурулентни кожно-мускулни фистули.
Извод: Радикална разширена резекция на гръдната стена за ЛРРМЖ е възможна при голяма част
от пациентките, когато се извършва от опитен екип от гръдни и пластични хирурзи.
Ключови думи: локално рецидивирал рак на млечната жлеза, разширена резекция на гръдната
стена, ранни резултати

EXTENDED CHEST WALL RESECTION FOR LOCALLY RECURRENT BREAST
CANCER
Petrov D1, G Yankov1, S Komitsky2, R Romansky2, M Plochev1, Y Yamakova1, A Semkov1 , L. Oheda1
Thoracic Surgery Department, MHATPD ―S
aint Sophia‖, Medical University of Sofia
Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, UMHAT ―A
leksandrovska‖, Medical
University, Sofia
Aim: As treatment recommendations for patients with locally recurrent breast cancer (LRBC) remain not
clearly defined, we evaluated the possibilities for extended resection of the chest wall as a part of
multimodality treatment in this subset of patients.
Material and Methods: Between 2003 and 2018 a total of 10 females with mean age of 58 years were
operated for LRBC. The initial operation in all patients was mastectomy. The mean interval between the
first operation and the local recurrence was 52 months. In one patient a VATS talk pleurodesis was carried
out for associated malignant pleural effusion, with excellent respond following chemo-/radiotherapy.PET
scan was performed in 7 of the patients. The type of surgery (R0) was as followed: a total sternotomy (1);
a subtotal sternotomy (2), combined in 2 patients with additional rib resections and finally a chest
resection, encompasses 5 to 6 ribs (6). Additionally a partial resection of the pericardium (2), diaphragm
(2) and clavicle (2), as well as an atypical pulmonary resection (3) was required. The chest defect (from
10/14 to 22/26 сm) was covered either by Parietex (4) or Мarlex mesh (6),in combination with latissimus
dorsimyocutaneous flap (4) or omental flap (4). In 3 patients an additional free skin grafts, combined in 2
of them with displacement of cutaneous-subcutaneous flaps, were required.
Results:No intraoperative and 90-day postoperative mortality was observed. During the last 5 years a
noninvasive ventilation for 4-5 days was applied to 5 patients postoperatively. One patient needed
invasive ventilation through an early tracheostomy for a period of 7 days. The mean hospital stay was 12.9
days. Three years following sternotomy the Parietex mesh was removed due to myocutaneous fistulas
formation.
Conclusion:Radical extended resection of the chest is possible in vast majority of the LRBC patients,
provided the experienced team of thoracic and plastic surgeons is involved in this operation.
Key wards: locally recurrent breast cancer, extended resection of the chest wall, early results
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9.16 ОПЕРАТИВНА ТАКТИКА ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ПЛЕВРАЛЕН
ЕМПИЕМ – СЪВРЕМЕННИ ВЪЗМОЖНОСТИ
Д. Врачански1, Т. Атанасов1, Б. Борисов2, Ал. Червеняков2
1 – УМБАЛ „Софиямед“, София, 2 – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, София

Въведение:
Лечението на плевралния емпием е често дискусионно и свързано с тежка оперативна травма.
Въпреки натрупания огромен клиничен опит, това заболяване продължава да бъде сериозно
предизвикателство в практиката на торакалните хирурзи. Прилагат се консервативн подход ( само
дренаж, лаваж и фибринолитична терапия), мини-инвазивно хирургично лечение и отворена
торакотомия. Посочват се показания, предимства и недостатъци на всеки метод, но няма стандарти
приети на основата на рандомизирани проучвания. Приемат се доказателствата базирани на опита.
Методи:
Това проучване прави ретроспективен анализ на резултатите от лечението на пациентите с
плеврален емпием в две университетски болници за периода 1 януари 2017 г. - 31 януари 2018 г.
От 55 пациенти с плеврален емпием, 39 бяха подложени на мини-инвазивно хирургично лечение,
11 пациенти бяха лекувани единствено с торакоцентера, дренаж и интензивно парентерална
терапия, а при 5 пациенти се направи торакотомия. Четиридесет и пет пациенти бяха мъже, 10 –
жени. Средната възраст на пациентите беше 52,2 години (19 г. - 88 г.). Диагнозата беше потвърдена
посредством торакоцентеза и бактериологичен анализ. Всички пациенти бяха хоспитализирани и
дренирани по спешност. При 5 от случаите се направи програмирана ревизия.
Резултати:
Средното оперативно време на торакоскопските операции беше 93 минути (45-170). При 45 от
пациентите бяха поставени 2 торакални дрена, при 4 пациенти – 3 торакални дрена, а при 6 от
случаите - един дрен. Средното време на следоперативния дренаж беше 8.1 дни (3-21 дни).
Средният следоперативен болничен престой беше 7 дни (4-23 дни). При 5 пациенти, с клинични и
биологични данни за персистираща инфекция се направи реоперация на 3 и 5, 10 ден. При един
пациент се направи фенестрация. Нито един от пациентите, които се явиха на контролен преглед
нямаше данни за рецидивен плеврален емпием. Не се наблюдаваха заболеваемост и смъртност
свързани с оперативната процедура. Два от случаите, които постъпиха с данни за сепсис и
плеврален емпием завършиха летално.
Заключения:
VATS e метод на избор като сигурно и ефективно хирургично лечение при пациенти с плеврален
емпием във всеки стадий на заболяването.
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9.17 ЗА И ПРОТИВ ЕДНОМОМЕНТНА ХИРУРГИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ
СЪС СЪРДЕЧНО И ДРУГО ЗАБОЛЯВАНЕ
З. Въжев, Т. Гоновски, А. Иванов, Хр. Стоев, К. Димитров
Катедра по Сърдечна и Съдова хирургия - Медицински университет”Пловдив”
Клиника по Кардиохирургия – УМБАЛ „Св. Георги”-ЕАД,гр.Пловдив

Резюме:
Въведение: Застаряващата популация и увеличаването на средната продължителност на
живота предполага и увеличаване на коморбидността на пациентите. Правилното поведение при
пациенти, подлежащи на сърдечна хирургия, но и едновременно страдащи от друго заболяване е
спорно.
Цел: Целта на настоящия доклад е да се изтъкнат
както предимствата, така и недостатъците при едномоментното хирургично лечение на съчетани
заболявания. Материали и методи: В това ретроспективно проучване са включени пациенти
оперирани в периода 2002-2017г. в Клиниката по Кардиохиругия към УМБАЛ ‖Св.Георги‖ ЕАД
гр. Пловдив, нуждаещи се от такъв тип хирургично лечение. От общо 9151 пациента при 17 е
извършено едноетапно хирургично лечение по данни от ретроспективнто проучване. При 11 е
извършено едновременно лечение на сърдечното заболяване и щитовидната жлеза, при един е
извършено едномоментно лечение на сърдечното заболяване и акушеро-гинекологично заболяване
(fоetus mortus et endocarditis infectiosa v. mitralis) и при 5 е извършено синхронно хирургично
лечение върху сърцето и туморен процес. При двама пациенти оперативното лечение е извършено
в спешен а при останалите в планов порядък.
Резултати:
Всички
пациенти са проследявани в рамките на една година като са извършвани контролни прегледи на 1, 3-, 6- и 12-ия месец след дехоспитализацията. Раната смъртност е 5.88% ( 1 пациента с доказана
неоплазма ) а късната смъртност до 1 година е 0 %. При пациентите оперирани без доказано
злокачествено заболяване, преживяемостта е 100%.
Обсъждане: В подкрепа на едноетапното хирургично лечение могат да се изтъкнат
следните предимства: не се налага повторна хоспитализация, редуциране на риска от повторна
анестезия, намаляване на психотравмата за пациента и неговите блиски, редукция на болничния
престой и разходите за лечението.
Заключение: Считаме че при една
добра диагностика, добра хирургична подготовка, добра хирургична техника и периоперативен
маниджмент съоотношението риск/полза при едномоментното лечение на тези коморбидни
пациенти едноетапната хирургия е в тяхна полза.
Ключови думи:едноетапна хирургия, сърдечна хирургия, ендокринна хирургия,
акушер-гинекология, тумор.

SIMULTANEOUS SURGERY IN PATIENTS WITH BOTH CARDIAC AND
NONCARDIAC DISEASES - YES OR NO
Z. Vazhev, T. Gonovski, A. Ivanov, Hr. Stoev, K. Dimitrov
Department of CardioVascular Surgery - Medical University of Plovdiv
―
St. George‖ University Hospital – Plovdiv, Bulgaria Cardiovascular Department

Summary:
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Introduction: Increasingly aging population and the increase of the life expectancy imply patients comorbidity. The adequate treatment in patients who underwent cardiac surgery procedure but also suffering
from another disease remains controversial.
Aim : The aim of this study is to highlight both the advantages and disadvantages of simultaneous surgical
treatment of combine diseases.
Materials and Methods: In this retrospective study we included patients operated from 2002 to 2017 at
the CardioVascular Surgery Department at St.George University Hospital, Plovdiv. From total of 9151
patients operated at our institution simultaneous surgical treatment was performed in 17 patients. Eleven
patients undergo concomitant treatment of cardiac pathology and thyroid gland surgery. Simultaneous
procedure of the heart and obstetric disease was performed in one patient (fetus mortus and mitral valve
infective endocarditis), and 5 patients underwent simultaneous surgical treatment on the heart and a tumor
mass removal. In two patients, operative treatment was performed in urgency and the other cases were
operated in an elective manner.
Results: All patients
were followed within the 1-st year after the operation and follow-up was performed at 1-, 3-, 6-, and 12-th
month after discharge. The early mortality rate is 5.88% (1 patient with a proven neoplasm) whereas the
late mortality rate -0%. In patients operated for other then malignant disease, the survival rate is 100%.
Discussion: The following advantages can be cited supporting the simultaneous surgery: no need of rehospitalization, reducing the risk of re-anesthesia, the psychological trauma reduced for both patient and
his relatives, reduced hospital stay and treatment costs.
Conclusion: We state that simultaneous surgery in patients suffering from both cardiac and non cardiac
disease can be safe and possible to achieve.
Key words: simultaneous surgery, cardiac surgery, endocrine surgery, obstetrics and gynecology, tumor.

Въведение
Застаряващата популация и увеличаването на средната продължителност на живота
предполага и увеличаване на коморбидноста на пациентите. Правилното поведение при пациенти,
подлежащи на сърдечна хирургия, но и едновременно страдащи от друго заболяване е спорно.
Много е трудно да се вземе правилно решение как да
се лекуват пациентите, които се нуждаят от едновременно оперативно лечение на сърдечно и друго
заболюване, особено тези с тежка коронарна патология и ранен злокачествен тумор, тъй като
самите операции поотделно са противопоказани една с друга. За щастие, забележителното
подобрение на хирургическите техники прави възможно извършването на комбинирани сърдечни и
друг вид операции.
Целта на настоящия доклад е да се изтъкнат както
предимствата, така и недостатъците при едномоментното хирургично лечение на съчетани
заболявания.

Клиничен материал и методи
Демографски данни
В това ретроспективно проучване са включени пациенти оперирани за периода – 20022017г. в Клиниката по Кардиохиругия към УМБАЛ ‖Св.Георги‖ ЕАД гр. Пловдив, нуждаещи се от
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такъв тип хирургично лечение. От общо 9298 пациента при 17 е извършено едноетапно хирургично
лечение от които 7(41,2%) мъже и 10(58,8%) жени. Средната възраст за двата пола е 58 години като
най-възрастния пациент е на 75 години, а най-младият – на 23 години.
Сърдечното заболяване при тези 17 пациенти вкючва: мулти-коронарно заболяване
при 8 пациенти, дегенеративно клапно заболяване при 3 пациенти, съчетано коронарно и клапно
заболяване при 4 пациенти, и инфекциозен ендокардит при 1 пациент.
Другото заболяване при тези пациенти
включва: заболяване на щитовидната жлеза – при 11 пациенти като при двама е установена
ретростернална гуша а хистологичният анализ доказва нодозна колоидна струма. При петима е
установено неопластично заболяване от които един интра-абдоминален тумор (умерено
диференциран ендометриален карцином), един ретроперитонеален тумор ( светлоклетъчен
карцином на бъбрека), при двама е установен белодробен карцином (умерено диференциран
плоскоклетъчен карцином) и при един пациент е установен медиастинален тумор
(неврофибросарком). При един пациент е извършено Sectio parva по повод на foetus mortus съчетан
с инфекциозен ендокардит на митралната клапа и съпроводен със сепсис.
В спешен порядък са оперирани двама
от пациентите а останалите пациенти са оперирани в планов порядък.

Коронарно

Клапно заболяване

заболяване

Заболяване на
щитовидната
жлеза

Клапно и коронарно
заболяване

8

1

2

ACB x 3 (7 пац.)

AVR

ACB x 2 et MVP

ACB x 2 (1 пац.)

Белодробен

1

1

карцином

ACB x 3 et AVR

Медиастинален

1

тумор

ACB x 2 et MVP

Интра-

1
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абдоминален

Re AVR

тумор

Ретроперитонеален
тумор

Sectio parva

1
MVP et TVP

1
MVR

Хирургична техника
При всички пациенти за извършване на съдечната операция e използвaна срединна
стернотомия като оперативен достъп а съответно за лечението на другото придружаващо
заболявание са използвани срединна лапаротомия за достъп в коремната кухина и цервикотомия по
Кохер за лечение на заболяванията на щитивидната жлеза. За достъп до ретроперитонеума е
използван пара-ректален разрез. При един от пациентите първо се отпрепарира артерия и вена
феморалис като алтернативен достъп за кардиопулмонален байпас при възникнали спешни
ситуации тъй като се касаеше за сърдечна реоперация по повод на тромбозирала клапна протеза.
Като оперативен достъп при един пациент е използван и Hemiclamshell за лечние на тумор в
медиастинума и сърдечно заболяване. За извършването на сърдечната опрерация при всички
пациенти е изпозвано екстракорпорално кръвообръщение и кардиоплегичен разтвор.
Циркулаторен арест не е изпозван при нито един болен. Лечението на сърдечното заболяване е
извършвано при умерена хипотермия с последваща нормотермия и хирургично лечение на другото
заболяване. При всички пациенти първо е извършена хирургична корекция на сърдечното
заболяване с последваща хирургична корекция на придружаващото заболяване. При коронарните
пациенти за графтове са използвани a. thoracica interna sin. и v. safena magna. Общият брой
извършени дистални анастомози е 32 като при седем от тях е извършен ACB x 3 и при трима ACB
x 2. За корекция на клапното заболяване са използвани механични и биологични клапни протези и
подсилващи нативния ринг бандове. Извършени са две смени на аортна клапа с механична протеза
и една с биологична протеза, две анулопластики на митралната клапа, една на трикуспидалната
клапа и една смяна на митралната клапа с механична протеза.
Резултати
Всички
пациенти са проследявани в рамките на една година като са извършвани контролни прегледи на 1, 3-, 6- и 12-ия месец след дехоспитализацията.
Ранната смъртност е
5,88% (1 пациенти с доказана неоплазма) а късната смъртност до 1 година е 0%. При пациентите
оперирани без доказано злокачествено заболяване преживяемоста е 100%.
Постоперативни усложнения се наблюдават при
4(23%) пациенти. Наблюдаваните усложнения са: постоперативно кървене при един пациент(5,8%)
довело до ревизия в първите 6 часа след операцията. При друг пациент се наблюдава белодробна
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инфекция(5,8%), при третият се наблюдава повърхностна инфекция на оперативната рана(5,8%) и
при последният - интермитентна бъбречна недостатъчност наложила продължителна вено-венозна
хемодиафилтрация (CVVHDF).
По време на контролните прегледи при тези
пациенти не са наблюдавани проблеми от страна на сърдечно-съдовата система като миокарден
инфаркт, сърдечна недостатъчност, ритъмни нарушения, сърдечен арест и др. При един от
пациентите с имплантирана механична клапна протеза, на антикоагулантно лечение е с изява на
кървене от гастроинтестиналният тракт е хоспитализиран и лекуван консервативно на 3-ия месец
след дехоспитализацията.
Регистриран е един
екзитус леталис като пациентът екзитира на 38-ят следоперативен ден с клинична картина на
полиорганна недостатъчност, развила се на фона на тежък медиастинит лекуван с тройна
антибиотична комбинация и вакум-асиситирано лечение на оперативната рана. Оперативното
лечение е в обем ACBx2, MVP et extirpatio Tu mediastini. Хистологична верификация неврофибросарком.
Обсъждане
Краткосрочният лечебен ефект е кумулативен а резултатите от проучването
обнадеждаващи. Раната смъртност и заболяваемост са приемливи, предвид коморбидността на
пациентите, а дългосрочната преживяемост зависи главно от вида на придружаващото заболяване
и стадия на тумора. В това проучване поради малкият брой на пациенти и тяхната разновидност, не
е използвана контролна група за сравнение. Това проучване ще продължи да събира данни и да
обобщава редовността и ефикасността на едномоментното оперативно лечение.
В подкрепа на едноетапното хирургично лечение могат да се изтъкнат
следните предимства: не се налага повторна хоспитализация, редуциране на риска от повторна
анестезия, намаляване на психотравмата за пациента и неговите блиски, редукция на болничния
престой и разходите за лечението итн.
Заключение
Едновременната хирургия е осъществима и безопасна при пациентите страдащи от
сърдечно и друго заболявания, особено при тези с доказани или суспектни данни за злокачествено
заболяване в ранен стадий и тежка коронарна болест или остра дисекация на аортата.
Считаме че при една добра диагностика,
добра хирургична подготовка, добра хирургична техника и периоперативен мениджмънт
съоотношението риск/полза при едномоментното лечение на тези коморбидни пациенти
едноетапната хирургия е в тяхна полза.
Клиничен сличай-1
Представяме Ви клиничен случай на 48-годишна жена, при която преди 8 години е
извършено аортно клапно протезиране поради тежкостепена аортна клапна стеноза. Пациентката е
хоспитализирана в интензивното звено на Клиниката по Кардиохирургия с клинични, ехографски и
КТ данни за остра тромбоза на клапната протеза. При приемането е извършена абдоминална
ехография и е установена Ту формация като случайна находка. След направената компютърна
томография (СТ) е диагностицирана туморна формация в областта около левия яйчник. В спешен
порядък е извършена рестернотомия и смяна на аортната клапна протеза след което с лапаротомия
първо се взе хистологичен материал за верификация и след доказването на умерено диференциран
ендометриален карцином се извърши тотална хистеректомия, билатерална салпингектомия,
резекция на оментум майор и лимфна дисекция в малкия таз. Гладко протекъл следоперативен
период и пациентката е дехоспитализирана на 12-ия следоперативен ден поради проблеми с
оперативната рана в областа около пъпа - повърхностна ранева инфекция.

761

КТ томография на абдомен

Трансезофагеална ехокардиография

КТ на клапна протеза
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Клиничен случай-2
Касае се за жена на 75 години приета в Кардиохирургия в планов порядък с цел оперативно
лечение поради доказана тежкостепена митрална и трикуспидална клапна инсуфициенция. При
извършената рутинна предоперативна коремна ехография се установява Ту формация в
ретроперитонеума в близост на десния бъбрек. След консултация с уролог се прави КТ при което
се диагностицира туморна формация изхождаща от десния бъбрек. След подготовка на болната за
оперативно лечение в рамките на два дни, пациентката е подложена на едномоментно оперативно
лечение в обем: митрална и трикуспидална анулопластика и последваща нефректомия чрез
лапаротомия с параректален достъп. Хистологична верификация- светлоклетъчен хипернефром.
Гладко протекъл следоперативен период и пациентката е дехоспитализирана на 8-ми
следоперативен ден.

КТ верификация на туморната формация
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9.18 ЕНДОВАСКУЛАРНО ЛЕЧЕНИЕ НА ДЪЛБОКАТА ВЕНОЗНА
ТРОМБОЗА

д-р И. Петров, доц. В. Говедарски, д-р. С. Димитров, проф. Т. Захариев, д-р Д. Кючуков,
проф. Г. Начев, дмн.

Увод
Целта на лечението на дълбоката венозна тромбоза (ДВТ) е предотвратяване на ранните и
късните усложнения от венозната тромбоза - превенция на белодробната емболия и възстановяване
на кръвотока през тромбозиралата вена с опазване на венозната клапна функция (1,2). Това
намалява смъртността и усложненията от белодробна емболия и посттромбозен синдром.
Конвенционалната терапия при ДВТ е системна хепаринизация и/или фибринолиза, последвана от
орални антикоагуланти (3,4). Въпреки това тя не води до бърза редукция на симптомите или
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реканализация на дългите венозни оклузии и е свързана с дългосрочна инвалидизация и вторична
хронична венозна болест. Обструкциите на венозната циркулация са били коригирани чрез
хирургичен байпас преди развитието на аспирационната ротаблаторна техника, временната
профилактика на БТЕ с кавафилтър, венозната балонна дилатация и стентиране.
Цел
Представяме нашия опит в ендоваскуларно лечение на остри и подостри форми на ДВТ, без
наличие на Мей-Търнър синдром.
Материал и методи
Представяме пациенти с ДВТ, обособени в четери групи спрямо вида на приложената
интервенцията. Всички са диагностицирани с цветно кодирана дуплекс доплер сонография и
компютър томографска ангиография при необходимост.
Първата група е с механична тромбектомия на венозната система в илио-феморален
сегмент чрез транспоплитеален достъп. Използвана е системата Аспирекс за ротационна
тромбектомия с 8 и 10 френчов катетър.
Фиг. 1 Етапи на процедурата

При втората група пациенти е извършена перкутанна механична тромбектомия с Аспирекс
и с временен кавафилтър – Капчорекс, за профилактика за БТЕ поради изключително високия риск
обуслован от дългата оклузия засягаща илио-феморо-поплитеалния сегмент на дълбоката венозна
система.
Фиг. 2 Етапи на процедурата

В третата група е използвана венозна балонна ангиопластика и стентиране,
Фиг. 3 Етапи на процедирата
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Хибриден подход е приложен в четвъртата група пациенти - хирургична тромбектомия
последвана от стентиране на илиачния сегмент. При тези пациенти се открива плаващ тромб във
вена кава инфериор или са след неуспешен опит за преминаване на водач през оклудирания
венозен участък.
Фиг. 4 компютър томографска ангиография

Фиг. 4 Етапи на процедурата
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Резултати
Постпроцедурно наблюдавахме добър ангиографски резултат в областта на засегнатия
сегмент. Продължена е терапията с еластични бинтове, венотоници и антикоагуланти. В хода на
проследяването на 3 месец от процедурата не бе регистрирана ретромбоза.
Дискусия
Конвенционалната терапия при ДВТ включва: Системна хепаринизация, последвана от
орални антикоагуланти.
Преди развитието на регионалната фибринолиза, венозната балонна дилатация и
стентиране, обструкциите на венозната циркулация са били коригирани чрез хирургичен байпас и
създаване на АV комуникация за избягване на тромбозирането му . В сравнение с
конвенционалната терапия и регионалната фибринолиза при интервенционалнато/ ендоваскуларно/
лечение на илио-феморалните флеботромбози се постига реканализация в по-голяма степен, което
е свързано с намаляване на риска от клапен рефлукс, респективно постфлебитен синдром и
развитието на phlegmasia cerulea dolens/ венозна гангрена/. За целта е необходимо интервенцията
да бъде провеждана до 14 ден от началото на оплакванията. В. поплитея ангажирана или не от
процеса, се използва за достъп при извършването на механичната тромбектомия, ПТА и/или
стентиране.
Заключение
Ендоваскуларното лечение на венозните лезии е минимално инвазивен подход с висок
процент на техническия успех и приемлив профил на усложнения. Аспирационната венозна
тромбектомия, балонната дилатация и стентиране все още се нуждаят от дългосрочно
проследяване, но тези процедури са безопасни и ефективни за лечение на ДВТ, което изисква
минимален болничен престой и бързо възстановяване на пациента.
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9.19 ТОТАЛНО МИНИИНВАЗИВЕН ПОДХОД ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА
РАКА НА ХРАНОПРОВОДА.
В. Маринов 1, Ц. Минчев 2, Н. Кътев 1
Клиника по Чернодробно-Жлъчна, Панкреатична и Обща Хирургия 1, Отделение по Гръдна
Хирургия 2, Аджибадем Сити Клиник, МБАЛ Токуда ЕАД, София

Ключови думи: лапароскопски, торакоскопски, рак на хранопровода, торакоабдоминален,
цервикоабдоминален.
РЕЗЮМЕ
Въведение. При радикалната хирургия едномоментната езофагеална резекция и реконструкцията с
формирана тръба от стомаха е свързана с най-добри постоперативни резултати. Извършването на
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операцията по изцяло миниинвазивен път е предпочитана опция с натрупването на опит в
лапароскопската и торакоскопска хирургия в нашата институция.
Цел. Да бъде споделен инициален опит при 6 пациенти с рак на хранопровод и кардия, и да бъдат
описани миниинвазивните хирургични техники при торако-абдоминална и цервико-абдоминална
резекция на хранопровода с едномоментна езофаго-гастропластика.
Материал и метод. За период от 15 месеца са оперирани 6 пациенти с карцином на хранопровод и
кардия по изцяло миниинвазивен път от интердисциплинарен екип на Клиника по чернодробножлъчна, панкреатична и обща хирургия и Отделение по гръдна хирургия на болницата. При 4
болни е извършена тотално лапароскопска/торакоскопска резекция на хранопровода с
едномоментна интраторакална езофагогастропластика Ivor-Lewis по повод карцином на дисталния
хранопровод и кардия. Двама болни са оперирани с локализация на патологичния процес в средна
трета на хранопровода и извършена цервико-абдоминална резекция на хранопровода. Използвани
са всички съвременни образни, лабораторни и ендоскопски методи за диагностика и лечение.
Резултати. Средното оперативно време възлиза на 256мин. Не е извършвана конверсия. В групата
няма починали пациенти. При 2 болни са наблюдавани усложнения наложили последващи
манипулации – при един – частична некроза на стомашния графт наложил ререзекция на стомаха и
шийна езофагостомия и при един – ендоскопско клипсиране на фистула на стомашния
трансплантат.
Обсъждане. Интердисциплинарният подход при лечението на езофагеалния карцином е от
изключително значение в центрове с експанзивно развитие на минимално инвазивната хирургия.
Описани са подробно оперативните техники при абдоминалната и торакална части на операцията.
Заключение. С натрупването на опит, миниинвазивния подход при хирургията на рака
хранопровода става предпочитан поради по-малката травма и кръвозагуба и сходните резултати с
отворената хирургия по литературни данни.
Въведение
Когато се обсъждат методите на лечение, хирургичната резекция е свързана с най-добри
дълготрайни резултати при пациенти с карцином на хранопровода и кардията. След въвеждане в
практиката на торакоскопската мобилизация на хранопровода от Cuschieri и сътр. През 1992г
методите за миниинвазивна радикална хирургия добиват все-повече популярност през годините(1).
От друга страна, често пациентите кандидати за радикална хирургия на хранопровода са възрастни
и с изразен коморбидитет, при които конвенционалната отворена намеса в коремната, гръдната
кухина и в някои случаи шията е свързана с изразен хирургичен травматизъм и риск от поява на
хирургични и системни усложнения. Най-популярните методи за миниинвазивна хирургия са
хибридната лапаро-/торакоскопска резекция на стомаха и хранопровода; изцяло лапароскопска
трансхиатална резекция; робот-асистирана хирургия(2). Извършването на хибридна намеса от
интердисциплинарен хирургичен екип е предпочитана стратегия при планирането на изцяло
миниинвазивна хирургия при пациенти с карцином на хранопровода и кардията в нашата
институция.
Цел
Да бъдат анализирани периоперативните резултати и споделен инициален опит в изцяло
миниинвазивен подход при пациенти с карцином на хранопровода и кардията с формиране на
тръба от стомаха и извършване на торако-абдоминална и цервико-абдоминална резекция.
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Материал и метод
За период от 15 месеца в Ачибадем Сити Клиник МБАЛ ―
Токуда‖, отделение по гръдна хирургия и
направление миниинвазивна и лапароскопска хирургия към Клиника по чернодробно-жлъчна,
панкреатична и обща хирургия са оперирани 6 болни с карцином на хранопровода и кардията. При
4 от тях е извършена хибридна изцяло миниинвазивна лапаро-/торакоскопска резекция на стомаха
и хранопровода с интраторакална езофаго-гастростомия и при 2-ма тотална езофагектомия с
цервикална езофаго-гастро-анастомоза.
Описание на хирургичните техники. При пациентите с карцином на кардия, преценени като
подлежащи на радикална хирургия операцията започва с извършване на диагностична
лапароскопия през 12мм порт позициониран супраумбиликално. Пациентът е позициониран в
положение Фаулер, разделно интубиран, с разтворени крака и леко ротиран надясно. Следва
въвеждане на още 4 порта. Хирургичната дисекция осъществяваме с помоща на ултразвуков
дисектор както следва: Прекъсване на малкия оментум в близост с черния дроб. Идентификация и
дисекция на дясното краче на диафрагмата. Широко прекъсване на гастро-количния лигамент до
идентификация на изходното място на
десните гастро-епиплоични съдове, които е от
изключително значение да бъдат съхранени. Следва екартиране на стомаха вентрално и дисекция в
областта на truncus coeliacus с идентификация на общата чернодробна, лявата гастрична и лиенална
артерии. Извършване на лимфадектомия в региони 1,2,3,7 частично 9, 11р, 20. Стандартно
лигираме коронарната вена на стомаха и лявата гастрична артерия с полимерни клипси. Следва
дисекция на абдоминалната част на хранопровода, лявото краче на диафрагмата и проксимално
дисекция на езофага продължава докъдето е възможно. Следва прекъсване на стомаха с формиране
на тръба от същия с помоща на линеен ендоушивател, като предпочитаме пълнители с три реда
клипси. В края на лапароскопската част пришиваме най-проксималната част на формираната
стомашна тръба към резектата. Следва позициониране на пациента в странично положение,
торакоскопия през 3 порта, мобилизация на хранопровода с медиастинална перикаринална
лимфаденектомия, интраторакална механична езофаго-гастро-анастомоза. Спесименът се
екстрахира през ютилити миниторакотомия.
При тумори разположени в средната трета на хранопровода предпочитаме операцията да започне с
торакоскопия и преценка на резектабилността на хранопровода, след което следва описаната
лапароскопска процедура. В тези случаи торакоскопската мобилизация на хранопровода се
осъществява максимално краниално. След това следва лява цервикотомия с екстракция на
спесимена през шията и осъществяване на анастомоза на това ниво.
Резултати
Настоящата серия се състои от 6 пациенти, като това не позволява извършване на статистически
анализ и настоящото съобщение има за цел да опише прилаганите оперативни техники и
периоперативните резултати.
Всички пациенти са оперирани от един и същ интердисциплинарен оперативен екип на посочените
хирургични звена в болницата спазвайки гореописаните оперативни техники. Не е извършвана
конверсия при нито един пациент към лапаротомия или торакотомия. Извън посочените 6
пациенти, при двама операцията завършва с експлоративна лапароскопия и биопсия поради
наличие на перитонеални метастази. Средното оперативно време възлиза на 256мин. При двама
пациенти са наблюдавани усложнения наложили извършване на интервенционална процедура и
реоперация. И двамата болни са с операция на Ivor-Lewis. При единия е наблюдавана
инсуфициенция на резекционната повърхност на стомаха. Усложнението е манажирано по
ендоскопски път с поставяне на Ovesco clip. При другия болен е наблюдавана частична некроза на
стомашния графт с инсуфициенция на анастомозата, което наложи извършване на тотална
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езофагектомия с шийна езофагостома и гастростома. При една пациентка е наблюдавана
следоперативна хеморагия от резекционната повършност на стомаха, овладяна консервативно.
Средният болничен престой възлиза на 13,8 дни, предимно за сметка на пациента с извършена
реоперация.
Обсъждане
Хирургичната резекция остава най-ефективната терапевтична опция при лечението на карцинома
на кардията и езофага. В зависимост от локализацията на основния процес има различни
възможности за извършване на езофагеалната резекция с оглед постигане на радикалност и
адекватна регионална лимфаденектомия – трансторакална, трансхиатална резекция,
интраторакално или цервикално анастомозиране. До голяма степен извършването на такива
резекции зависи от възможностите на хирургичните екипи и институцията(3). Високите нива на
периоперативни усложнения и смъртност са основна тема на дискусия, като в някои публикации
достигат 30 – 50% и 2 – 10% респективно (4). Някои проучвания сравняващи лапароскопския
подход при извършване на абдоминалната част от операцията в сравнение с отворения докладват
за сигнификантно по-ниски нива на периоперативни усложнения (35,9% с/у 59,3%), смъртност
(1,4% с/у 7.1%) и пулмонални инфекции (15,7% с/у 42,9%) (5).
Някои проучвания акцентират върху предимствата на лапароскопията. Миниинвазивният подход
може да намали нивата на възпалителен отговор на организма към хирургичната травма и
произтичащите от това негативни последици като болка, стрес, загуба на течности, албумин и др
(6). Различни фактори като интерлевкин, прокалцитонин, АСАТ, лактат се използват за оценка на
възпалителния отговор провокиран от хирургичната травма, който резултира в по-високите нива на
периоперативни усложнения като пневмония и сепсис (7,8). В наскоро публикувано проучване
сравняващо резултатите при пациенти с отворен и миниинвазивен подход при пациенти с
извършена езофагектомия Ivor-Lewis са посочени данни, че нивата на серумен албумин в ранния
следоперативен период са сигнификантно по-високи в групата на миниинвазивните операции
сравнени с тези при отворена хирургия(9). Доказано това се асоциира с по-ниски нива на
пулмонални усложнения (10), потенциален риск от инсуфициенция на анастомозата,
периоперативна смъртност, продължителност на болничния престой (11).
Заключение
Изцяло миниинвазивният подход при лечението на рака на кардията и хранопровода е
терапевтична опция в нашата институция, където има много добре изградена връзка между
хирурзите практикуващи лапароскопска и торакоскопска хирургия. С нарастване броя на
извършените операции ще стане възможна оценката на подхода в сравнение с конвенционалната
хирургия по отношение както на ранните периоперативни резултати, така и на дългосрочната
прогноза по отношение онкологичното заболяване.
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9.20 ИНОВАЦИИ В КАРДИОХИРУРГИЯТА
Проф. Д. Петков, д-р Д. Кючуков, проф. Г. Начев, дмн;

From the beginning of this century lot of innovative techniques was developed in cardiac surgery daily
practice worldwide. Most of them we successfully introduce in our practice.
1. Assist devices and heart transplantation – starting 2003 we have implanted 47 VAD‘s (13EXCORE and 34-INCOR devices) and we performed 61 heart transplantations.
30% from VAD‘s patients was successfully transplanted;
2. Transcatheter valve implantation – starting 2009 until august 2017 we have 227 implantations
(214 with standard TAVI, 4 ―v
alve in valve‖ in aortic position, 1 ―v
alve in valve‖ in tricuspid
position, 6 ―v
alve in valve‖ in mitral position and 2 valve in ring in mitral position);
3. Transcatheter Endovascular Aortic Replacement (TEVAR) – 82 patients including debranching
technique for aortic arch replacement;
4. Minimal invasive technique for mitral valve – 14 patients from 2012 using video assisted 3D
technology;
5. Surgical treatment of tumor thrombus in vena cava inferior and heart with abdominal origin – 57
patients from starting in 2008;
6. Surgical treatment of heart arrhythmias – 67 patients with supra ventricular arrhythmias

10.ВАРИЯ
10.1 СКРИТАТА ВРЕДА ОТ ХИРУРГИЧНИЯ ПУШЕК
К. Аликов, В. Гаригова, К. Пилафов, Д. Владимиров, С. Спиридонов
МБАЛ ХИГИЯ гр. Пазарджик

Ключови думи: хирургичен пушек, хирургичен дим, електроскалпел, електрокаутер,
електрокоагулация, лазер, ултразвуков скалпел, операционна зала, операционен персонал
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Въведение: След въвеждането на електроскалпела (електрокаутер, УЗ скалпел, лазер) в
хирургичната практика, се наблюдава сигнификантно намаление на кръвозагубата по време на
оперативните интервенции. Едновременно с това, в последните години започва да се отдава
значение и на въздействието на „хирургичния пушек― върху здравето на персонала в
операционната зала. Научно доказано е, че „хирургичния дим―съдържа потенциално опасни
субстанции, като токсични газове и пари, аерозоли с малигнени и клетъчни фрагменти, и
микроорганизми. Те имат мутагенен и канцерогенен ефект. Хирургичния пушек представлява
биологична опасност и е потенциален рисков фактор за развитие на идиопатична пулмонална
фиброза, злокачествено заболяване на белите дробове, астма, емфизем, хроничен бронхит,
главоболие дерматит, раздразнение и сухота в очите, носа и гърлото. За намаляване на вредното
действие на хирургичния дим, трябва да се насочи вниманието към: по добрата вентилация и
аспирация, също ефективното използване на многослойни хирургични маски.
Цел: С този проект целим да информираме аудиторията: за съществуващия хирургичен пушек и
свързаните с него вредни ефекти за здравето на персонала в операционната зала; да обясним какво
съдържа, до какво може да доведе и как може да се предпазим от него.
Материали и методи: В проекта анализираме и обобщаваме научните данни от предишни
наблюдения и изследвания, публикувани в различни световни журнали и списания.
Резултати: Все още няма достатъчно категорични резултати, доказващи закономерността: време
на експозиция – заболяване. Но е сигурно, че има висок риск за развитие на заболяване, поради
съдържащите се в хирургичния пушек вредни вещества.
Обсъждане: Поради наличието на токсични вещества в хирургичния дим, трябва да се обърне
повече внимание на съвременните начини за предпазване от ненужна експозиция.
Заключение: В ерата на свръхтехнологиите трудно бихме избегнали използването на
съвременните методи за дисекция и коагулация. Те са станали важна част от хирургичната
практика. Въпреки това наш приоритет е да поставим акцент върху здравето на операционния
екип. Не трябва да забравяме освен полезното действие на всички видове електроскалпели и
вредното им въздействие върху нашия организъм, посредством хирургичния пушек. Необходимо е
да обърнем поглед върху съвременните мерки за предпазване и ефективното им използване.

THE HIDDEN RISK OF THE SURGICAL SMOKE

K. Alikov, V. Garigova, K. Pilafov, D. Vladimirov, S. Spiridonov
МBAL HIGIA Pazardzhik city
Key words: surgical smoke, surgical fume, electric scalpel, electrocauter, electrocoagulation, laser,
ultrasound scalpel, operating room, operating personnnel
Introduction: After the introduction of the electric scalpel (electrocauter, ultrasound scalpel, laser) in the
surgical practice, the blood loss during surgical interventions has decreased significantly. At the same
time, in the last few years the influence of the "surgical smoke" on the health of the operationg personnel
in the operating room has become ever more important topic to consider. It is scientifically proven that
the "surgical smoke" contains potentially dangerous substances like toxic gases and fumes, aerosoles with
malignants, celular fragments and micro organisms. They have mutagenic and cancerogenic effect. The
surgical smoke is a biological hazard and a potential risk factor for the development of the idiopathic
pulmonary fibrosis, malignant disease in the lungs, asthma, emphysema, chronical bronchitis, headache,
dermatitis, irritation and dryness in the eyes, nose and throat. In order to reduce the noxious effect of the
surgical smoke, it is important to pay attention to the effective ventilation and aspiration, as well as to the
effective use of many-layered surgical masks.
Objective: Our aim with this project is to inform the auditory for the existing surgical smoke and the
noxious effects on the personnel in the operating room, caused by it; to explain what it contains, what may
it lead to and how can we protect ourselves from it.
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Materials and methods: In the project we analyze and synthesize the scientific data from previous
observations and researches, published in different journals and magazines worldwide.
Results: There are still no explicit results that prove the connection between time of exposure and the
disease. But it is certain that there is a high risk for disease development due to the noxious substances,
contained in the surgical smoke.
Discussion: It is important to give more attention to the contemporary methods for protection against
unnecessary exposure due to the noxious substances, contained in the surgical smoke.
Conclusion: In the world of high technological developments, it is hard to avoid to use contemporary
methods for dissection and coagulation. They have become an important part of the surgical practice. But
despite that our priority is to accentuate on the health of the operating team. Besides the usefulness of
these tools, we should not forget the harmful influence of all types of electric scalpels on our health via the
surgical smoke. We shoul give attention to the contemporary ways of prevention for protection and their
effective use.
Въведение: Откриването на електрокаутера от William T. Bovie и Harvey Cushing през 1926г.[1],
бележи знаков момент в историята на хирургичната практика, за развитието и употребата на
различни енергийни уреди, като лазер и ултразвук, в оперативната дейност. В 21век – ерата на
свръхтехнологиите, тези уреди са незаменими за дисекция и хемостаза. При използването им върху
човешки тъкани, под действието на високата температура, се отделя газообразен продукт –
хирургичен пушек[2], съставен от токсични продукти[3,7], аерозоли с клетъчни фрагменти[8,9] и
микроорганизми[10,11]. При определени условия те имат мутагенен[12,13], канцерогенен[14] и
трансмисивен ефект[11,15,16]. Различни организации[3,4] акцентират, че считаният за безвреден до този
момент хирургичен дим, всъщност крие опасности за персонала в операционния блок. Доказано е,
че при изгарянето на 1грам тъкан се отделят токсини и канцерогенни вещества еквивалентни на
пушенето на 6 нефилтрирани цигари[5,6]. Хирургичният пушек представлява биологична опасност и
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Количеството и качеството на частиците варира в различните процедури. Важни фактори,
оказващи влияние върху вида и концентрацията на хирургичния пушек са: вид на целевата тъкан,
наличието на бактерии или вируси и видът на използвания енергиен уред (електрокаутер или
ултразвуков нож; биполярно или монополярно устройство; режим на рязане или коагулация)[23].
Размера на частиците варира в голяма степен, в зависимост от използваното устройство.
Електрокаутерът създава частици с най-малък размер (0,07 μm) , докато при използването на лазер
се създават по-големи частици (0.31 μm), а най - големите се генерират от ултразвукови скалпели
(0,35-6,5 μm)[28]. По-малките частиците имат тенденция да се разпространяват на по-големи
разстояния от мястото на производство. Определянето на размера на аерозолните частици е важно.
Тези, които са 5 микрометра или по-големи се залепват по стените на носа, фаринкса, трахеята и
бронхите. Други, които са по - малки от 2 микрометра се депозират в бронхиолите и алвеолите[29].

За сравнение, дебелината на човешкия косъм е около 200 микрометра.

Хирургичният пушек съдържа над 150 химични съставки[31], част от които са представени
на таблица 1. Тези компоненти са отговорни за вредата и лошата миризма на отделящия се дим.
Съставките, които оказват пряк ефект върху здравето и заслужават специално внимание[23], са:
Ацеталдехид – Дразнещ за очите, кожата и дихателните пътища. При експозиция може да
предизвика еритема, кашлица, белодробен оток, наркоза и да има тератогенен ефект.
Ацеталдехидът е класифициран като канцерогенен от група 2В (вероятно канцерогенни за хора)[32].
Ацетилен – Главоболие, замайване, намалена зрителна острота, лоша преценка и памет, нарушена
координация; слабост, безсъзнание; тахикардия и тахипнея, цианоза.
Акролеин – Дразни очите, кожата и горните дихателни пътища. Може да увеличи
кръвосъсирването и да причини увреждане на черния дроб и бъбреците. Той е класифициран като
група-3 (не може да се класифицира като канцерогенен за хората) канцероген от IARC [32].
Ацетонитрил – Предизвиква дразнене на носната лигавица и има задушаващ ефект. Причинява
увреждане на черния дроб и бъбреците при животински модели.
Акрилонитрил – Безцветна летлива течност, която освобождава цианид и лесно се абсорбира през
кожата и белите дробове. Краткотрайна експозиция може да причини: дразнене на очите, гадене,
повръщане, главоболие, кихане, слабост и замайване, а дългосрочна да предизвика развитието на
туморен процес. Акрилонитрилът е класифициран като канцерогенен от група-2В (вероятно
канцерогенни за хората) от IARC [32].
Бензол – Предизвиква главоболие, слабост, загуба на апетит и адинамия. При хронично ниско
ниво на експозиция може да причини увреждане на костния мозък и на кръвообразуващите тъкани.
Бензенът е класифициран като канцерогенен от група 1 (канцерогенни за хора) от IARC [32].
Въглероден моноксид – В зависимост от степента на експозиция и чувствителността на индивида
може да доведе до главоболие, адинамия, гадене, повръщане, сърдечна дистония, миокардна
исхемия, лактатна ацидоза, синкоп, конвулсии и кома.
Циклохексанон – Основен компонент, който се освобождава по време на хирургичната дейност.
Той е силен дразнител на дихателните пътища и е с предполагаем невротоксичен ефект.
Циклохексанонът е класифициран като канцерогенен от група-3 (не може да се класифицира като
канцерогенен за хората) канцероген от IARC [32].
Декан – Дразнещ за очите, кожата и дихателните пътища. Предизвиква главоболие, замаяност,
ступор, липса на координация, загуба на апетит, гадене, дерматит.
Формалдехид – Дразни очите, носа, гърлото и дихателната система. При експозиция може да
предизвика кашлица и бронхоспазъм. Той е сензибилизатор. При плъхове е доказано, че причинява
назални тумори. Формалдехидът е класифициран като канцерогенен от група 1 (канцерогенни за
хора) от IARC [32].
Фурфурал – Дразни очите, кожата и горни дихателни пътища. Предизвиква главоболие, болки в
гърлото, кашлица, задух, повръщане . Класифициран е като група-3 (не може да се класифицира
като канцерогенен за хората) канцероген от IARC [32].
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Циановодород – Токсичен безцветен газ, който лесно се абсорбира от белите дробове, стомашночревния тракт и кожата. Той инхибира цитохром оксидазата, като по този начин спира клетъчното
използване на кислорода.
Полиароматни въглеводороди (например, нафталин) – Абсорбира се и дразни дихателните
пътища. Има висока чувствителност към него, като ефектите се отбелязват при много ниски дози.
Нафталинът е класифициран като канцерогенен от група 2В (вероятно канцерогенни за хора)[32].
Стирен – Дразни дихателните пътища. Краткосрочна експозиция при проучванията с животни,
установява увреждане на лигавицата на носа. Стиренът е класифициран като канцерогенен от
група 2В (вероятно канцерогенни за хора)[32].
Толуен – Абсорбира се чрез вдишване, като парите му дразнят очите и дихателните пътища.
Високи нива водят до тератогенен ефект. При проучвания върху животински модели, се
установяват нарушения във функциите на централната нервна система.. Толуенът е класифициран
като канцерогенен от група-3 (не може да се класифицира като канцерогенен за хората) канцероген
от IARC [32].
Ксилен – Абсорбира през дихателните пътища. Хронична експозиция е свързана с обратими
промени в броя на червените и белите кръвни клетки, и увеличаването на броя на тромбоцитите.
Ксиленът е класифициран като канцерогенен от група-3 (не може да се класифицира като
канцерогенен за хората) канцероген от IARC [32].
В хирургичния пушек се съдържат различни видове бактерии и вируси. При изследване на
хирургичния дим, чрез посявка в микробиологична среда, e установено, че в 5 от 13 изследвани
микробиологични култури, се откриват коагулаза-негативни стафилококи. В 1 от тези 5 култури са
се развили коринебактерии и найсерии[11]. Има описан случай на хирург, който е развил
ларингеална папиломатоза (human papilloma virus инфекция) след използване на Nd-YAG лазер за
премахване на аногенитални кондиломи[33]. При едно от изследванията си, Garden и колеги,
успяват да изолират ДНК от човешкия папиломен
вирус в хирургичния пушек[15].
Таблица 2
Противоречиви са данните за наличието на
малигнени
клетки
в
хирургичния
пушек.
Наблюдаваните далечни метастази – на мястото на
портовете, след лапароскопска колоректална хирургия,
Остри и хронични възпалителни
накарали Fletcher и колеги да предположат, че са
промени на респираторната система
резултат от хирургичния пушек. За да докажат това
(емфизем, астма, хроничен бронхит)
твърдение, те правят опит с електрокаутер върху
Анемия
тъкани на мишки, съдържащи меланомни клетки. След
Раздразнителност
Карцином
посявка е установяват наличие на интактни меланомни
Кардиоваскуларни нарушения
клетки. Това кара авторите на изследването да
Колики
обобщят, че жизнеспособните ракови клетки могат да
Дерматит
предизвикат дисеминация на процеса в коремната
Раздразнение на очите
кухина и метастази на мястото на портовете при
Главоболие
Хепатит
лапароскопски операции[7]. Противоположно на това, в
ХИВ
изследване от други автори, е обобщено, че малигнени
Хипоксия и замаяност
клетки се отделят в хирургичния пушек единствено
Левкемия
при наличието на карциноматоза и е малко вероятно
Назофарингеални лезии
аерозолизацията на туморни клетки да допринесе
Гадене и повръщане
Кихане
значително за метастазирането на мястото на
[34]
Слабост
портовете .
В допълнение към гореизброените опасения,
Plappert и колеги заключават, че аерозолите, отделени
35.Alp E, Bijl D, Bleichrodt RP, Hansson A, Voss A.
при използване на лазер, произхождащи от
Surgical smoke and infection control. J Hosp Infect.
2006;62(1):1-5.
биологични тъкани, несъмнено трябва да бъдат
класифицирани като цитотоксични, генотоксични и
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мутагенни. Следователно те биха могли да представляват потенциална опасност за здравето на
хората[14].
От много години учените се опитват да отговорят на въпроса - какви са рисковете при
инхалиране на хирургичен пушек? Дали потенциалните опасности са кумулативни? Alp и колеги
анализират част от симптомите и потенциалните рискове при продължителна експозиция на
хирургичния пушек[35]. Данните са представени на таблица 2. В публикация на „Outpatient Surgery
Magazine―със заглавие – „Surgical Smoke Nearly Killed Me―от Февруари 2018 е описан случай на
ортопед, който е диагностициран с идиопатична пулмонална фиброза. Въпреки, че причините за
болестта да не са напълно изяснени, има предположения за рискови фактори – тютюнопушене,
опасни и токсични химикали, бойни отровни вещества и други, които увеличават тази възможност.
Интересното в този случай е, че въпросният ортопед никога не е пушил и отрича да е имал
експозиция на токсични вещества и химикали. Единствено остава ежедневната му оперативна
дейност, свързана с хирургичния пушек[36].
Хирургичния дим заедно с въглеродния оксид, образуван при лапароскопски операции
представлява заплаха не само за медицинския персонал, но и за самия пациент. Пушекът се
абсорбира през перитонеалната мембрана и предизвиква повишаване на карбоксихемоглобина и
метхемоглобина в кръвта. Краен ефект от това е намален кислороден капацитет на еритроцитите.
Потенциална опасност представлява относителна повишената сатурация от пулсоксиметъра, който
е компрометиран, поради дизхемоглобинемията. В този случай пациентът може да е хипоксичен
за дълъг период от време, без да се разпознава[37].
Поради липсата на доказателства за безопасността на хирургичния пушек върху
операционния персонал и пациентите, учените препоръчват намаляване на експозицията чрез
следните начини [25]:
 Минимализиране на ненужната продукция на хирургичен пушек – ненужното използване на
енергийни уреди трябва да бъде избегнато. Прекаленото използване също води и до нарастване
количеството на мъртвата тъкан, която е предпоставка за развитие на инфекции в оперативната
рана.
 Ефективно използване на хирургични маски – филтрационната способност на маските варира,
като обикновено задържат частици с размери до 5 микрометъра. Неправилното поставяне и
дълготрайното носене намалят ефикасността на маските. Затова е необходимо да се използват
плътно прилепнали и адаптирани към лицето, и да се подменят често.
 Вентилация – Това е най – простият механизъм за евакуация на хирургичния дим. Филтрите
трябва да се сменят редовно и да се почистват.
 Аспирация – Един от най – ефективните методи, който трябва да се използва заедно с
енергийния уред. Това може да се извърши от I асистент или чрез съществуващите вече
комбинирани уреди, с вградена система за евакуация.
Насочените действия за елиминиране на контролируемата биологична опасност, като
хирургичния дим, единствено водят до подобрения в здравето на периоперативния персонал и
пациентите. Усилията положени в тази насока имат положителни здравословни ефекти в
дългосрочен план.
Заключение
След въвеждането на електроскалпела в хирургичната практика, се наблюдава
сигнификантно намаление на кръвозагубата по време на оперативните интервенции. Едновременно
с това започва да се отдава значение и на въздействието на „хирургичния пушек―върху здравето
на персонала в операционната зала. От направения литературен анализ се констатира, че
хирургичния пушек представлява важен рисков фактор за развитието на различни заболявания,
касаещи периоперативния персонал[17,18,19]. Те могат да са както възпалителни, така и малигнени. В
хирургичния пушек се съдържат различни токсични продукти[3,7], аерозоли с клетъчни
фрагменти[8,9] и микроорганизми[10,11], които при определени условия могат да имат мутагенен[12,13],
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канцерогенен[14] и трансмисивен ефект[11,15,16]. Затова е изключително важно и необходимо да
насочим вниманието си към начините за предпазване от хирургичния дим и намаляване на
експозицията към него.
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10.2 АЛГОРИТЪМ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ХРОНИЧНИ РАНИ
Е. Арнаутска, М. Аргирова,
Клиника по изгаряния и пластична хирургия, УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”

Въведение: За хронични се определят раните, които не могат да оздравеят след 3 месеца. При тези
рани репаративните процеси са забавени, площта им прогресивно се увеличава и те често не се
възстановяват функционално и анатомични, въпреки приложеното локално лечение. Хроничните
рани засягат несъразмерно пациенти с прогресивни хронични заболявания от съдов или системен
произход или просто възрастни хора. Оздравителните процеси в тях са със специфична
патофизиология. Конвенционалният метод на лечение няма успех и рефлектира в качеството на
живот на тези пациенти.
Цел: Целта на настоящето съобщение е на базата на ретроспективен анализ да оценим
ефикасността на прилагания протокол за лечение на хроничните рани в клиниката.
Материали и методи: Анализът е извършен от база данни от болничната система за седем
годишен период. Включени са 117 пациенти от двата пола, на възраст от 57 до 83 години.
Проведен е демографски анализ и анализ на следните параметри: произход на раната, локализация,
вид и срок на лечение на раната до момента на хоспитализация в клиниката, вид приложено
лечение - локално и оперативно след хоспитализацията, срок на изчистване и затвяряне на раната,
продължителност на вътреболничния престой и микробиологичен анализ. За локално лечение се
използва VAC система и превръзки със сребърно-носещи системи. Дефинитивното покриване на
оперираните рани е със свободни мрежовидни автотрансплантати.
Резултати: Средната възраст на лекуваните пациенти е 66 години (±6.68), като 53.8% са жени, а
46.2% - са мъже. Най-честата локалиазция са подбедриците. Произходът на раната при 64% е
съдов, 30% след травма и 6% са с неясна етиология. Средният период на лечение на раните до
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постъпване в клиниката е 26.3 месеца. Неоперираните пациенти са 5% от лекуваните. Останалите
са лекувани оперативно. Времето за изчистване на раните е 9.67 дни. Средният срок на затваряне
на раната е 16.5 дни. Средният вътреболничен престой е 7.7 дни. Микробиологичният анализ преди
лечението в клиниката показва разнообразие от микроорганизми, като преобладава грам
негативната флора. След изчистване на раните само при 27 пациенти се изолира патогенна флора.
Данните са статистически валидирани. Рецидив на страданието се наблюдава при 17 пациенти,
поради не спазване на препоръките за следоперативни грижи.
Заключение: Лечението на хроничните рани е медицински проблем и предизвикателство за
всички фармацевтични компании от дълги години. Съвременните технологии и методи на лечение
позволяват краткотрайно и успешно лечение на пациентите, страдащи от хронични рани,
подобряване на качеството им на живот и силно редуциране на броя на необходимите реоперации.

10.3 ЛАПАРОСКОПСКО ЛЕЧЕНИЕ НА СИНДРОМА НА DUNBAR
Г. Гърбев, И. Живков, Е. Пешев
Първа МБАЛ София ЕАД, Клиника по ендоскопска и обща хирургия

Ключови думи: Синдром на Dunbar, Синдром на компресия на трункус целиакус, лапароскопско
лечение
Въведение: Синдромът на Dunbar, известен също като синдром на компресиране на трункус
целиакус или синдром на медианния лигамент, е рядко заболяване, дължащо се на външно
компресиране на трункус целиакус от медианния лигамент.
Цел: Цел на настоящият научен труд е да представим обзор на литературата и клиничен случай за
лапароскопско лечение на този изключително рядък синдром.
Материали и методи: Представяме клиничен случай: 42 годишна жена постъпва в клиниката с
оплаквания от постпрандиална болка, гадене, повръщане и редукция на тегло – 20 кг.
Оплакванията датират в лека степен от детска възраст, но се задълбочават в последните 5-6 години.
Проведената селективна целиакография показва компресия на трункус целиакус от абнормно
разположен медианнен лигамент.
Магнитно резонансна томография верифицира стенозата на
трункус целиакус.
Пациентката бе оперирана лапароскопски. След трансекция на дясното краче на диафагмата се
идентифицираха трункус целиакус, лявата стомашна и лиеналната артерии и компримиращия
медианен лигамент. Извърши се трансекция на лигамента и либерация на компримираните
артерии.
Резултати: Пациентката беше изписана на 4-ти следоперативен ден в добро състояние, без
субективни оплаквания. Три месеца след операцията се проведе конролна целиагография, която
показа пълна прохидимост на трункус целиакус.
Обсъждане: Синдромът на Dunbar първоначално е описан от Harjola през 1963 г. и Dunbar et al.
през 1965 г. Синдромът се дължи на по-ниската позиция на медианния аркуатен лигамент и
постпрандиална компресия на трункус целиакус. Този синдром е по-разпространен при деца и
юноши и е свързан с вегетативни симптоми, главно по време на хранене. Симптомите включват
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класическата триада, наблюдавана при мезентериална исхемия, характеризираща
постпрандиална коремна болка, гадене и повръщане и впоследствие загуба на тегло.

се с

Заключение: Лапароскопската либерация на трункус целиакус посредством транссекция на
медианния аркуатен лигамент е сигурен начин за лечение на това рядко заболяване. Необходима е
прецизна идентификация на съдовите структури по време на лапароскопската операция.
Книгопис:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bobadilla J.L. Mesenteric ischemia. Surg. Clin. North. Am. 2013;93:925–940
Dordoni L. et all Celiac artery compression syndrome: successful laparoscopic treatment-a case
report. Vasc. Endovasc. Surg. 2002;36:317–321.
El-Hayek K.M. et all . Laparoscopic median arcuate ligament release: are we improving symptoms. J. Am.
Coll. Surg. 2013;216:272–279.
Gander S. et all. Recurrent abdominal pain and weight loss in an adolescent: celiac artery compression
syndrome. Can. J. Gastroenterol. 2010;24:91–93
Jimenez J.C. et all. Open and laparoscopic treatment of median arcuate ligament syndrome. J. Vasc.
Surg. 2012;56:869–87
Roseborough G.S. Laparoscopic management of celiac artery compression syndrome. J. Vasc.
Surg. 2009;50:124–133.
Torres O.J. et all. Laparoscopic treatment of Dunbar syndrome: A case report. Int J Surg Case Rep. 2017;
37: 230–232

10.4 РЕЗУЛТАТИ ПРИ ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ ЗА ПАРАФИНОМ
НА МЪЖКИТЕ ГЕНИТАЛИИ
Ив. Рачев1, Вл. Дунев 2,3, И. Богева1 Н. Колев 2,3, П. Тончев 1,3
1.Отделение по пластична хирургия ; УМБАЛ „д-р Г. Странски“ Плевен
2.Урологична клиника УМБАЛ „д-р Г. Странски“ Плевен;
3.Катедра „Сестрински Хирургични грижи“ Медицински Университет- Плевен

Ключови думи:
Парафином на пениса, свободна пластика, билатерални скротални ламба, Операция на Сесил
Въведение:
След инжектирането на парафин с цел уголемяване на половия член се развива гранулом тип
„чуждо тяло― (парафином), водещ до редица функционални и козметични усложнения.
Единственото ефективно лечение на това състояние е оперативното.
Цел:
Цел на настоящето проучване е да обобщи резултатите от най-често използваните оперативни
методи за пластично възстановяване на мъжките гениталии.
Материали и методи:
Пациенти –2007-2017 год. В Отделение по пластично възстановителна и естетична хирургия на
УМБАЛ „д-р Г. Странски―Плевен, Урологична клиника на УМБАЛ „д-р Г. Странски―Плевен и
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Урологична клиника „УРОМЕД‖ Плевен са оперирани 107 (65+42) пациенти с парафином на
гениталиите. Оперативните методи са като следва : Ексцизия -20, Модифициран Сесил(МС) -14,
Билатерални скротални ламба (БСЛ)-13, STSG -60 (пластика с разцепен кожен трансплантат). Като
модификация се направи STSG без предшестваща перфорация с меш графт
Проучени са характеристиките на пациентите и заболяването, оперативните методи и ранните и
късни усложнения, еректилната функция, качеството на живота и естетичния резултат. Пациентите
са проследени за ранни и късни следоперативни усложнения: ранева инфекция и дехисценция,
окосмяване, рецидив, оток на гланса, еректилна дисфункция, деформация и „сбръчкване―.
Изключително добър краен естетичен резултат се получи при STSG без перфорация.
Резултати:
Няма статистически значима разлика в продължителността на операцията(2ч±20мин) и болничния
престой (6.3±2.1дни) между различните пластични методи.
По отношение на усложненията най-добри резултати показва STSG- при 1 пациент имаше
деформация, при 17 –оток на гланса, при 13 –дехисценция в основата. 40 % от болните с БСЛ
имаха усложенения –дехисценция и креаева некроза. Лека еректилна дисфункция на 6 месец
следоперативно имаше при 10% от пациентите с Ексцизия, 14% при МС 15% при БСЛ и при 4%
STSG.
Обсъждане:
Пластиките с разцепена кожна присадка (STSG) и билатерални скротални ламба са сигурни
и лесни за възпроизвеждане оперативни процедури. Едноактната пластика с билатерални
скротални ламба при еднакви показания с двуетапния модифициран Сесил има предимство по
отношение на по-краткия болничен престой и по-късото оперативно време. Използването на
разцепена перфорирана кожна присадка (при пено –скроталната форма) има най–малко
усложнения. Честотата на следоперативната некроза корелира с по-голямото количество екзогенна
субстанция. След обикновена ексцизия честотата на усложнения и рецидиви е най-голяма.
Оперираните за парафином на мъжките гениталии имат нормална еректилна функция, и
подобрено качество на живот.
Заключение:
Приложените оперативни техники правят възможно оперативното лечение на пациенти с различни
форми на локално разпространение на парафинома на пениса и скротума. Спазването на точните
показания за всеки вид пластика осигурява добри резултати.

RESULTS IN PLASTIC SURGERY FOR PARAFFINOMA OF MALE GENETALIA
Ivaylo Rachev1 Vladislav Dunev 2,3, Iren Bogeva1, Nikolai Kolev 2,3, Pentcho Tonchev1,3
HAT Dr. Georgi Stranski‖ Pleven, Bulgaria
1. Clinic of Plastic and reconctructive surgery at ―UM
2. Clinic of Urology at UMHAT Dr Georgi Stranski‖ Pleven, Bulgaria
3. Department "Surgical Nursing Care" Medical University Pleven, Bulgaria
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Introduction
Injection of paraffin in order to enlarge the penis is still common practice in Bulgaria. This results in socalled ―
paraffinoma‖, "foreign body" granuloma, leading to a number of functional and cosmetic
problems. The only effective treatment for this condition is operative.
Aim of this study is to describe and compare most commonly used surgical methods for plastic restoration
of male genitalia.
Material and methods: Patients treated between 2007-2017 at ―UMH
AT Dr Georgi Stranski – Pleven‖.
The total number of patients was 107 (65 + 42). Operating methods were as follows: -20 excisions,
modified Cecil (MS) -14, Bilateral scrotal flap (BSL) -13, STSG -60 (plastic with a split-thickness skin
graft). As a modification we did STSG without using a mesh graft.
Patients were monitored for early and late postoperative complications: wound infection and dehiscence,
hirsutism, relapse, swelling of the glans, erectile dysfunction, deformation and "wrinkling". A satisfying
aesthetic
result
showed
STSG
without
using
mesh
graft.
Results and Discussion: There is no significant difference with the duration of the different procedures
(around 2 hours duration) or the hospital stay (around 8 days).
Best results were shown by STSG- 1 patient had a deformation, 17 –edema of the glans and in 13 dehiscence at the base. 40% of the patients with BSL had basal dehiscence
Meshed and non-meshed STST and BSL methods are safe and secure to be applied. Sigle staged BSL has
better outcome compared to double staged modified Cecil regarding the hospital stay and operating time.
Using meshed STSG presents with minimum complications. The incidence of post-operative necrosis
relates with the quantity of exogenic substance. Following simple excision are common complications.
Patients who underwent plastic surgery for restoring male genetalia have normal erectile function and
better quality of life.
Conclusion: Plastic restoration with Split-thickness skin grafts in penile paraffinoma has excellent
postoperative functional outcomes and least complication

Въведение
Размерът на пениса е от особена важност за половият живот на мъжете. С цел да впечатлят своите
партньори и да повишат самочувствието си, някои уголемяват
половите си органи
инжектирайки в тях чужди субстанции. В България най-често инжектираната субстанция е течен
парафин.
Предизвиканият от екзогенната субстанция грануломатозен възпалителен процес се
самоподдържа и прогресира, влошавайки значително качеството на живот, анатомията,
функцията и козметичния вид на външните полови органи.
Социално- демографските характеристики на пациентите с парафином на мъжките гениталии,
оперативните техники, функционалните резултати са в процес на проучване и изясняване, като
има разработени научни трудове в тази насока. Разработените методики продължиха да се
прилагат в следващите години, като се натрупаха допълнителни данни за следоперативните ранни
и късни, както и за функционалните резултати.
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Настоящето проучване анализира допълнително натрупаните данни , като се фокусира предимно
върху резултатите от гледна точка на пластичната хирургия- обективно и субективно преценен
козметичен резултат, дългосрочно проследяване на функционалните резултати.
Цел на настоящето проучване е да опише и сравни най-често използваните оперативни методи за
пластично възстановяване на мъжките гениталии и техните усложненията.
Материал и методи: В периода 2007-2017 год. В Отделение по пластично възстановителна и
естетична хирургия на УМБАЛ „Д-р Г. Странски―Плевен и Урологична клиника на УМБАЛ „Д-р
Г. Странски― Плевен са оперирани 107 (65+42) пациенти с парафином на гениталиите.
Оперативните методи са като следва : Ексцизия -20, Модифициран Сесил(МС) -14, Билатерални
скротални ламба (БСЛ)-13, STSG -60 (пластика с разцепен кожен трансплантат).
Проучени са характеристиките на пациентите и заболяването, оперативните методи и ранните и
късни усложнения, еректилната функция, качеството на живота и естетичния резултат. Пациентите
са проследени за ранни и късни следоперативни усложнения: ранева инфекция и дехисценция,
окосмяване, рецидив, оток на гланса, еректилна дисфункция, деформация и „сбръчкване―.
Описание на оперативните методи
БСЛ се въведе като оперативна техника в клиниката по урология на МУ– Плевен през 2009
година. Това е метод за едноактно възстановяване на кожата на пениса при условие, че
грануломатозният процес и ЕС не ангажират скротума, и не може да се използва само
ексцизия и първично затваряне.
Ширината е равна на ½ от циркумференцията на корпуса в основата и съответно при сулкус
коронариус. Медиалната дължина на ламбото отговаря на дорзалната дължина на разтегнатия
пенис, а латералната– съответно на вентралната му дължина (фиг. 1).

Фигура 2. Отпрепариране на БСЛ (операция на В.К.И. 2010 – Дунев)

Ламбата се отпрепарират заедно с tunica dartos до основата на половия член, след което се
вдигат и зашиват за останалата част от препуциума, а също помежду им дорзално и вентрално
(фиг. 2 и 3).
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Фигура 3. Окончателен вид след БСЛ (операция на В.А.Г. 2009 – Дунев)

Мостовидно скротално ламбо (Модифициран Сесил, Райх) се състои от два етапа като целта
е да се създаде мостовидно скротално ламбо, което на втори етап да покрие корпуса на пениса.
По същество се използват същите части на скротума както при БСЛ със съответното
кръвоснабдяване и инервация. В окончателния външен вид липсва медиалния дорзален шев,
който се налага при БСЛ.
Оформя се подкожен тунел по срединната линия на скротума с дължина равна на корпуса на
половия член. В неговият край се извършва напречен разрез, през който се извежда гланса и
се зашива вътрешния лист на препуциума за отвора на скротума (фиг. 4). Поставя се постоянен
катетър за три дни и обикновена превръзка. След два месеца се извършва II-ри акт на
пластиката (фиг. 5).

Фигура 4. Модифициран Сесил I акт
Фигура 5. Модифициран Сесил II акт (операция на С.Н.Д. 2010
– Дунев) (операция на С.Н.Д. 2010-Дунев)

Разцепена перфорирана кожна присадка (meshed and non-meshed STSG)
При ангажиране на половия член и скротума от грануломатозния процес, не може да се
използва нито една от двете описани пластики. В такъв случай използвахме оперативен метод
подобен на описаният от Black - meshed STSG. С помощта на пневматичен дерматом и мешер
„Zimmer‖ се взема графт от предната повърхност на едно от бедрата (фиг. 6 и 7). Ширината на
присадката се определя от разтегнатата дължина на половия член, а дължината от обиколката
на пениса. Перфорациите се извършиха с мешер в съотношение 1:1.5 при дебелина на присадката
0.015 инча.
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Приложихме модификация на същият метод, като графтът не беше предварително перфориран и
това доведе до доста добър естетичен резултат. Като усложнения в първата седмица се появиха
единични везикули под присадката, поради липсата на перфорации. Те се дренираха и
оздравителният процес продължи нормално. Като продължителност той не се различава от този
при пациентите с meshed STSG. Като краен естетичен резултат води до по-естествен вид на
гениталиите.
На снимките по-долу са показани етапите в оперативния процес и краен резултат.

Фигура 6. Взимане на свободен кожен
транплантант (Рачев)

Фигура 7. Поставяне на non meshed свободен кожен
трансплантант

Фигура 8. Фиксиране на non-meshed STSG (Рачев)
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Фигура 9. Десети постоперативен ден след
non-meshed STSG (Рачев)

Фигура 10. Седми постоперативен ден след meshed
STSG (Рачев)

Обикновена ексцизия
При пациенти, които са инжектирали малко количество ЧС на ограничена площ използвахме
обикновена ексцизия и първично затваряне. Най-често ЕС и грануломатозното възпаление
ангажират препуциума, което налага извършване цирцумцизия (фиг. 8). Възможно е да се
извършат две и повече ексцизии на кожата на пениса и скротума като единствено условие е да
се премахне цялата ЧС, и наличие на достатъчно кожа, за да се затвори дефекта без напрежение
(фиг. 9).

Фигура 8. ПП – ексцизия

Резултати и дискусия: Всички ранни усложнения са представени в таблица 1. Най-добри
резултати показва STSG- при 1 пациент имаше деформация, при 17 –оток на гланса, при 13 –
дехисценция в основата. Лека еректилна дисфункция на 6 месец следоперативно има при 11% от
пациентите с Ексцизия, 17% при МС 10% при БСЛ и при 5% STSG
Таблица 1 : Ранни усложнения
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Усложнения в проценти пр различни
оперативни методи
100%
50%
0%
Ексцизия
Модифициран Сесил(МС)
Билатерални скротални ламба (БСЛ)
STSG
Фигура 10. Усложнения на оперативните методи в проценти

Извод: Пластика с разцепен кожен трансплантат при парафином на пениса е с отлични
следоперативни и функционални резултати и най-малко усложнения.
Литература:
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10.5 РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪНШНО УХО – ЕВОЛЮЦИЯ В
ХИРУРГИЧНИТЕ ТЕХНИКИ ОТ МИНАЛОТО ДО ДНЕС
И.Гаврилова , Ц. Спиридонова , А. Джоров

Ключови думи: реконструкция на ухо, външно ухо, аурикула
Резюме: Реконструкция на тотални или субтотални дефекти на външно ухо означава
пресъздаване на липсващите контури с използване на подлежаща подпора. Кожен рак, травма и
вродени малформации са най-честите случаи, при които се изисква прилагане на възстановителни
техники. Първите описани реконструкции на аурикулата датират от 600г преди н.е. от текстове в
Сушрута Самхита. До началото на XIX век хирурзите вярвали, че тоталната рекострукция на
аурикула е невъзможна, тъй като не съществува достатъчно подходящ източник на кожа и
еластичен хрущял, които да се използват за заместване в тази зона. XX век поставя началото на
съвременните техники за възстановяване на външно ухо. Първи Гилис през 1920г. използва
хрущялна присадка от ребро. 1950г. Танцер разработва шест етапен процес на реконструкция и
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популяризира използването на автоложен хрущял. Много от описаните техники в миналото залягат
в основата на възстановяване на външното ухо и днес. Неговият асистент Бърт Брент подобрява
методиката и я редуцира до четири етапна. От 1980г. Сатору Нагата и Франсоаз Фирма работят
усилено за усъвършенстване техниката на Брент. В резултат, в наши дни реконструкция на
аурикулата се извършва в дву етапен процес, включващ изработване и иплантиране на 3-D
автоложна хрущялна рамка подкожно в областта на ухото. В зависимост от случаите в
допълнителен етап се отделя и елевира матричната рамка и се симетризира лобул и трагус.

Auricular reconstruction - evolution in surgical techniques from the past to the present
Gavrilova I., Spiridonova Tz., Djorov A.
Keywords: ear reconstruction, external ear, auricle
Summary: The reconstruct total or subtotal defects of the ear is to produce the missing contours using a
support. Skin cancer, trauma and congenital malformations of the external ear are the most common cases
who needs reconstructive techniques to be done. The earliest reports of auricular reconstruction date back
to 600 BC from passages in the Sushruta Samhita. At the earlier 19th century, surgeons believed that total
auricular reconstruction was impossible because no source of skin or elastic cartilage was acceptable to
create the auricle. 20th century marked the begins of the modern age of auricular reconstruction. First
Gillies described in 1920 the use of costal cartilage grafts. In 1950 Tanzer created six stages
reconstruction technique and further popularized the use of autogenous rib cartilage. Many of the
techniques he described are the foundation of external ear repair today. His assistant Burt Brent has further
refined and modified the technique into four stages. Since 1980 Satoru Nagata and Francoise Firmin have
greatly contributed and improved the Brent‘s technique to near perfection. Today, the basic steps in repair
require an average of two stages and involve the use of an alloplast of the patient's rib cartilage to serve as
a 3-D framework that is implanted under the skin. Subsequent stage involve separation and elevation the
reconstructed auricle from the head. Creating a lobule and tragus may be done if necessary.

Реконструкция на тотални или субтотални дефекти на външно ухо означава пресъздаване на
липсващите контури с използване на подлежаща подпора. Техниките за хирургично
възстановяване на аурикулата бележат дългъг исторически път до убеждението, че най-добрия
пластичен материал е автоложния ребрен хрущял.
Кожни неоплазми, травма и вродени малформации на външното ухо са най-честите случаи, при
които се изисква прилагане на реконструктивни техники. Микротията е най-добре познатата
конгенитална аномалия на аурикулата, вследствие на непълно емрионално развитие. Установява се
с честота 1 на всеки 7000 новородени и се среща сигнификантно по-често сред латиноамериканци
и азиатска раса. Отчита се значително по-ниска заболяемост в Европа и сред афроамериканска
раса. Клинично тази малформация се представя с широк спектър морфологични варианти от
напълно липсващо външно ухо до частични дефекти в контурите му.
В исторически план първите описани случаи на реконструкция на аурикулата датират от 600г
преди н.е. от текстове на Сушрута Самхита. В тях индианският хирург Сушрута описва първите
пластики на лобул на ухо с използване на кожни ламба по съседство от буза. През XVI век Гаспар
Тальякоцци описва различни методики за парциална реконструкция на горна и долна част на ухо,
както и възстановяване на по-големи дефекти с трансфер на кожно ламбо от рамо. През 1845г.
Диффенбах бележи успех, описвайки хирургична техника за възстановяване на горна част на
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аурикулата при множество пациенти с порезни наранявания от сабя.[1] В началото на XIX век
хирурзите вярвали, че тоталната рекострукция на аурикула е невъзможна, тъй като не съществува
достатъчно подходящ източник на кожа и еластичен хрущял, които да се използват за заместване в
тази зона. Усилията на повечето оператори през този период, като Амброаз Паре, са насочени
предимно към създаване и фиксиране на подходящ заместител - протеза. Първите опити са с
поставяне на външни протези, фиксирани или залепяни към специална подпора. Кронин
експериментира с поставяне на вътрешни протези без особен успех.[1,2] XX век поставя началото
на съвременните техники за реконструкция на аурикула. Първи Гилис през 1920г. използва
хрущялна присадка от ребра за репарация на външно ухо, а скулптурираната матрица полага в
областта на мастоидния израстък. Разработва и използва техника за възстановяване на дефекти в
долна трета на външно ухо с ретроаурикуларни ламба, подсилени с фасция. Множеството опити
през този период за използване на ксенографти и синтетични материали като слонова кост,
силикон, метал, каучук, тефлон и полиетилен остават с незадоволителен резултат. Поради това,
както и ниския брой следоперативни компликации, все още за най-добър материал за изграждане
на матрицата се приема автоложният ребрен хрущял. През 1930г. Пирс описва основните
принципи при скулптуриране на аурикуларната рамка от хрущялен графт. [2] От 1950г. Танцер
първи популяризира и разработва оперативните техники с автоложен хрущял при случаите с
микротия. Аурикуларната реконструкция при вродените аномалии зависи от степента на дефекта в
ушната мида в сравнение с нормалната такава при унилатерални случаи. От изключително
значение е прецизното скулптуриране от хирурга на хрущялна 3-D рамка. Оригиналната,
използвана от Танцер техника, се изпълнява в шест етапа. При случаите с микротия той приема, че
те могат да се планират най-рано на шест годишна възраст.






Първи етап включва ротация и транспозиция на лобула
Втори етап се изпълнява след два месеца –взимане на хрущялен графт, скулптуриране и
имплантиране на хрущялната рамка подкожно
Трети етап предвижда изграждане на трагус
Четвърти и Пети етап се изпълняват заедно или поотделно през три до четири месеца от
предходните и включват създаване на ретроаурикуларен сулкус и покриване с кожен графт
Шести етап се използва за придаване дълбочина на конхата и при нужда допълнителна
реконструкция на трагус за симетризация

За изпълнението на всеки един етап от техниката на Танцер са били необходими средно между два
и три часа.[1,6,7,8]
От 1974г. неговият асистент Бърт Брент усъвършенства методиката и я редуцира до четири
етапна.[3,4,5]





Първи етап – взимане на хрущялен графт от контралатерална гръдна старана и
имплантиране подкожно на създадената матрица
Втори етап – транспозиция на лобула
Трети етап – моделиране на трагус
Четвърти етап –отделяне на ухото с изграждане на сулкус и придаване дълбочина на
конхата.

Времето, необходимо за изпълнение на всеки етап не се различава значително от методиката на
Танцер.[6,7,8]
Сатору Нагата и Франсоаз Фирма от края на миналия век работят усилено за подобряване и
усъвършенстване на техниката на Брент. След задълбочени проучвания, те приемат реконструкция
при случаите с микротия да се планира след 10 годишна възраст и графтът да се взима
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предилекционно от гръдната страна хомолатерално на дефекта. [6,10] След 1980г. Сатору Нагата
започва да изпълнява реконструкцията само в два етапа:



Първи етап включва взимане на хомолатерален ребрен хрущял, скулптуриране на 3-D
рамка и имплантиране подкожно
Втори етап представлява елевация на матрицата и се изпълнява след четири до шест
месеца[6,7]

Всеки от етапите е с удължено времетраене до осем часа, в сравнение с познатите техники, но
следоперативните компликации намаляват драстично и крайният естетичен вид е много по-добър.
В методиката си Нагата използва при първи етап ламбо от темпоропариетална фасция и ултра
тънък свободен кожен графт (УТСКГ) от окосмената част на главата. Последните служат за
покриване на 3-D скелета, което намалява случаите с постоперативен пролапс на хрущял и/или
некроза. Според автора, от изключително значение за постигане на отлични резултати е
прецизното измерване и съобразяване ъгъла на издаване на здравото ухо, дълбочината на
матрицата и отстоянието от темпоралната кост. Именно за това елевирането се извършва в
самостоятелен втория етап и предвижда поставяне на допълнителен хрущялен графт за
увеличаване ъгъла на конхата и покриване със свободна кожна присадка. [7,8]
Фигура 1 представя основните разлики между техниките и еволюцията на реконструктивната хирургия на
външно ухо[8]

Фигура 1-Разлики между оперативните техники на Танцер, Брент и Нагата
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След 1994г. Франсоаз Фирма подобрява и усъвършенства методиката на Нагата. Техниката й е
смятана и до днес за най-прецизната, с най-добър краен естетичен вид при редуцирано време за
изпълнение и с минимални следоперативни компликации. [8,9]
Първи етап –продължителност 4-5 часа
инцизия и подсигуряване на подходящ кожен достъп за реконструкция
отстраняване дефектния хрущял на ушната мида и подготвяне на ложе тип „кожен
джоб―
- взимане на автоложен материал и скулптуриране на 3-D хрущялна рамка
- имплантиране подкожно в предварително подготвения „кожен джоб― на 3-D
матрицата
 Втори етап – извършва се 4-6 месеца след първия, продължителност 2 часа
- отпрепариране и елевация на хрущялната матрица
- добавяне на хрущялни подпори
- обграждане с ултра тънък свободен кожен графт (УТСКГ)

-



Д-р Фирма съвместно с Д-р Маршак разработват нов алгоритъм за автоложна реконструкция на
външно ухо и подобряват някои оперативни техники. Всяка реконструкция трябва да бъде
внимателно планирана в следните стъпки: тип кожен достъп, тип 3-D хрущялна рамка, избор на
техника за елевация през втори етап, предвид очакваните резултати и конкретния клиничен случай.
В основата на алгоритъма заляга убеждението на авторите, че добре планираният кожен достъп
осигурява добра среда за хрущялната рамка, намалява компликациите и дава блестящи
следоперативни резултати. Посоката на инцизията и обема на бъдещия „ кожен джоб―трябва да
бъдат внимателно съобразени със съществуващия кожен потенциал в областта на аурикулата. [9]
Класификация на Ф. Фирма за хирургичен кожен достъп при реконструкция на аурикула:




Тип 1: Z-пластика, при която едното ламбо образува лобула
Тип 2: Трансверзална инцизия със запазване и транспозиция на съществуващ
лобул
Тип 3: Вертикална инцизия
- Тип 3а- с директна инцизия се оформя „кожен джоб―
, в който в един етап
се имплантира и елевира 3-D хрущялната рамка
- Тип 3в-вертикална инцизия с подкожно иплантиране на матрицата и
елевиране на втори етап

Фигура 2:Класификация на Ф. Фирма за хирургичен кожен достъп при реконструкция на аурикула
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Фигура 2 : A-тип 1, B-тип 2, C-тип 3а, D-тип 3в

Тотални, субтотални дефекти на външното ухо и вариациите в аномалиите при микротия не
винаги изискват изработване на пълна анатомична възстановка на хрущялното скеле. Именно за
това авторите разработват анатомична класификация на 3-D хрущялната рамка :




Тип I - комплетна 3-D хрущялна рамка, състояща се от база, хеликс, антихеликс и
антитрагус-трагус комплекс
Тип II – инкомплетна 3-D хрущялна рамка без трагус
Тип III - инкомплетна 3-D хрущялна рамка без антитрагус-трагус комплекс

Фигура 3 : Анатомична класификация на 3-D хрущялната рамка на Ф.Фирма при реконструкция на
аурикула
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Фигура 3 : A2- типI, B2- тип II, C2- тип III

При изпълняване на тип III комплетна рамка, Д-р Фирма разработва и успешно прилага нова
методика в скулптурирането. Добавяне на плоска хрущялна подпора към скелето и фиксиране в
областта на корена на хеликса и трагуса, подсигурява по-добра стабилност и подчертава 3-D
обемния вид на рамката. Тази концепция може да бъде използвана и за увеличаване височината на
задната стена на конхата. За целта подпората се фиксира дълбоко под антихеликса или свързва
антитрагус и лобул. [9,10]
Класификация видове хрущялни подпори на Ф.Фирма при реконструкция на аурикула




Тип Р1- свързва корена на хеликса с трагус
Тип Р2- разполага се под антихеликс
Тип Р3- разполага се под антитрагус и лобул

Фигура 4: Хрущялна рамка с Р1 подпора

С въвеждане и приложение на хрущялните подпори през първи етап, използването на
темпоропариетално или мастоидно фасциално ламбо по методиката на Нагата става излишно. При
добро планиране на кожния достъп, добра васкуларизация на новосъздадения „кожен джоб―и
увеличаване на дълбочината на конхата, през втория етап само отпрепариране на матрицата и
ображдането й с УТСКГ е напълно достатъчно. Това е предпоставка за скъсяване оперативното
време, намаляване броя на видимите цикатрикси и по-добър естетичен 3-D вид на новосъздадената
ушна мида.
Втори етап може да бъде плануван четири до шест месеца след първия. При втория етап се оформя
ретроаурикуларен сулкус като за изпълнението му Ф. Фирма използва различни техники в
зависимост от постигнатия ъгъл на отстояние от мастоидния израстък и темпоралната кост в
сравнение с нормалната ушна мида. [9,10,11,12]
Класификация на хирургични техники за елевиране през втори етап на реконструкция на
аурикула от Ф. Фирма:
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Тип А
Тип В
Тип С
Тип D

- елевиране посредством темпорофасциално ламбо
- модифицирана тенхика по Брент
- елевиране посредством мастоидфасциално ламбо
- техника с оформяне на „тунел―

При Тип А техника за стабилизация се използва ламбо от темпорална фасция като последното се
покрива с ултра тънък свободен кожен графт (УТСКГ). Описаната не се различава по нищо от
прилаганата от Брент и Нагата, но не се препоръчва поради големите и видими цикатрикси. На
същия принцип се изпълнява Тип С техника с ламбо от мастоидната фасцията. Последната се
препоръчва в изолирани случаи на компликации, не добра васкуларизация на темпоралната фасция
след травми от изгаряния и д.р. И при двете техники остават видими белези, поради което
приложението им трябва да е в ограничени случаи без алтернатива. След въвеждане на хрущялните
подпори при оформяне на 3-D рамката, Тип В модифицирана тенхика по Брент става една от найчесто използваните по време на втори етап. Подпорите създават достатъчен ъгъл на отстояние от
мастоидния израстък , за това при изграждане на ретроаурикурания сулкус не са необходими
допълнителни такива. При тази оперативна техника се прави разрез в областта на сулкуса и
посредством V-Y пластика се постига умерено изместване на аксиса на аурикулата в краниална
посока. За разлика от Б. Брент, Ф. Фирма използва УТСКГ, който се взима не от горен крайник, а
от окосмената част на скалпа. При дебелина на графта от няколко милиметра космените фоликули
в областта на капилициума се запазват и растежа на нова коса започва на 4-5 ден от интервенцията.
Обратно в УТСКГ фоликули няма, така че кожата може да бъде свободно използвана като
покривен материал във всяка зона на новата ушна мида, без да има окосмяване в последствие.
[9,14]
Тип D техника с тунелиране се използва при симетрицазия на двете уши, когато нормалното има
по-изразен ъгъл на остояние от мастоидния израстък и темпоралната кост. Тя представлява
модификация на техниката на С. Нагата за увеличаване ъгъла и дълбочината на конхата. Ф. Фирма
използва хрущялен графт, който се поставя дълбоко под корена на хеликса или в областта на
антихеликса по типа на Р1 и Р2 хрущялни подпори. За целта с кожна инцизия от 3мм по горнозадната повърхност на новосъздадената аурикула, по тъп начин се оформя малък, но дълъг тунел.
Желаната подпора се поставя и фиксира по задната повърхност на матрицата. Посредством тип D
техника се постига значителна елевация в условията на минимални разрези и на практика без
видими цикатрикси. Това позволява да се извърши прецизна едномоментна симетризация на двете
ушни миди до постигане на желания ефект. В практиката най-често използваните техники през
втори етап са модификациите по Брент и Нагата или тип В и D оперативни техники. [9,13,14]
Създаването на идеална хрущялна матрица трябва да се възприема отговорно, тъй като всеки
дефект се визуализира под тънката надлежаща кожа. Именно за това, в основата на добрите
резултати заляга прецизния предоперативен план, избора на оптимален кожен достъп и утилизация
на околни тъкани. Всеки клиничен случай, бидейки уникален, се превръща в творчество и
предизвикателство за постигане на максимални естетични резултати.
1.
2.
3.
4.
5.
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10.6 РЕТРОПЕРИТОНЕАЛНА И ТАЗОВА ЛИМФНА ДИСЕКЦИЯ ПО
ОТВОРЕН И ЛАПАРОСОКПСКИ СПОСОБ ПРИ МЕТАСТАТИЧНО
ЗАСЯГАНЕ НА ВЪЗЛИТЕ В ПАРААОРТАЛНИЯ И ТАЗОВИЯ БАСЕЙН
– ПОКАЗАНИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ
Е.Диманова ,Вл.Янков, Л. Джонгов, П. Куртев, Й. Симеонов, В.Георгиев, Л.Вартанянов.
Е.Ангелова, К.Еников, Л.Луков, Т. Латунова
Клиника по Обща и коремна хирургия, УСБАЛО-ЕАД София

Резюме: В контекста на мулти-модалния подход към онкологичните заболявания, хирургичното
лечение остава важен метод за оптимизиране на туморния контрол. Локализациите, при които
настъпва вторична парааортална и тазова лимфна дисеминация, най-често са „нетипични―за общо
хирургичната практика и инициалното стадиране и лечение се провежда в специализирани
гинекологични, урологични или дерматологични звена. В хирургичните клиники, тези пациенти
попадат, когато благодарение на повишената достъпност до съвременни образно-диагностични
методи (КАТ; ЯМР; SPECT/CT; PET/CT), бъде установена перзистенция или рецидив на
заболяването. Лимфонодуларното засягане, в случаите без клинични данни за други огнища на
дисеминация, не винаги в белег на системно заболяване, а отстраняването на лезиите може да
доведе до промяна в обема и плана на системното лечение. Познаването на биологичното
поведение на туморите, терапевтичните възможности и показанията за тях, заедно с владеенето на
техниките на ретроперитонеална и тазова лимфна дисекция по отворен и лапароскопски способ,
може да предостави на пациентите с изолирана лимфонодуларна дисеминация в тези региони, още
една опция за подобряване контрола на заболяването им.
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Abstract:In the context of the multi-modal approach in oncology and despite of the advances in the
adjuvant therapy, surgical treatment remains an important, and in some cases the only method to achieve
tumor control. Primary tumors where secondary para-aortal and pelvic lymphatic involvement occurs, are
often "not typical" for general surgical practice and both inital staging and treatment, are performed in
specialized gynecological, urological or dermatological units. These patients are referred to the surgical
clinics when, due to increased accessibility to modern imaging-diagnostic methods (CT,MRI, SPECT/CT,
PET/CT), tumor persistence or relapse of the disease is found. Lymphonodular involvement with no
clinical evidence of other distant metastasis, does not always a mean a systemic disease and the removal
of the lesions may result in a change in the volume and type of systemic treatment. Knowing the
biological behavior of tumors, their therapeutic options and indications, combined with practical skills in
retroperitoneal and pelvic lymphadenectomy - both open and laparoscopic, can provide patients with
isolated lymphonodular involvement of these regions, yet another option for improved control of their
disease.

Цел и задачи
Да се анализират на случаите на пациенти с тазово и ретроперитонеално метастатично засягане,
оперирани в „Клиника по обща и коремна хирургия―на УСБАЛО - София, за период от 13 месеца.
Да се анализират актуалните литературни данни, да се проучат показанията и ранните
следоперативни резултати, при пациентите, оперирани по отворен и лапароскопски способ.

Анатомия на ретроперитонеалните лимфни вериги и пътища на засягането им при различните
локализации
Лимфното метастазиране на тазовите карциноми е важен елемент от тяхното дисеминиране. Всеки
тазов тумор се дренира в регионален лимфен басейн, като степента на засягането му се отразява в
N-стадия на TNM класификацията. Лимфни метастази извън съответния регион се определят като
далечни метастази – М. Пътищата на регионално метастазиране варират значително между
отделните тумори. Познаването на локализацията и съотношенията на групите тазови и
ретроперитонеални лимфни възли е съществено за разбиране на пътищата на лимфогенно
метастазиране, за определяне на туморния стадий и обема на дисекцията при отделните
локализации. (табл. 1)(фиг 1)
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Фиг1: Схематично представяне на тазовите и ретроперитонеалните лимфни вериги

Парааортални лимфни възли: Подразделят се на преаортални, намиращи се в основите на
нечифтните клонове на абдоминалната аорта, ретроаортални и парааортални. Последните, в
зависимост от разположението си биват леви пара-аортални, интераорто-кавални, паракавални и
ретрокавални. За целите на уро-гинекологичните дисекции в надлъжен план се разграничават два
басейна. Единият започва на нивото на реналните съдове и достига до a. mesenterica inferior, а
вторият започва от последната и достига до аортната бифуркация. Получават еференции от
лимфните групи около a.iliaca communis, дренират лимфатиците от тестис, яйчник, туба утерина,
матка, бъбреци и надбъбречни жлези. Повечето еферентни лимфни въдове от дясната и лявата
парааортални групи се обединяват в лумбарните трункуси и формират cisterna chyli, но някои се
насочват към преаорталните и ретроаорталните групи, а други преминават диафрагмата и се
вливат в началната част на d. thoracicus.
Лимфни възли от басейна на a. iliaca communis: Локализирани в близост до едноименната
артерия и вена, се разполагат каудално от аортната бифуркация и краниално от бифуркацията на
общите илиачни съдове. Подразделят се на три групи, в зависимост от анатомичната локализация латерална, медиална и междинна, намираща се във fossa lumbo-sacralis (ограничена постеромедиално от телата на долните лумбални и горните сакрални прешлени, антеро-латерално от
псоасната мускулатура и антеро-медиално от общите илиачни съдове). Получават еферентните
лимфни съдове на вътрешните и външните илиачни групи лимфни възли и изпращат еференции
към парааорталната група.
Лимфни възли от басейна на a. iliaca externa: Разположени в близост до едноименните съдове,
разположението им спрямо тях определя номенклатурата на подгрупите външни илиачни възли.
Латералната група се намира латерално от външната илиачна артерия. Междинната подгрупа се
намира медиално от същата и латерално от съпровождащата я вена.
Медиалната група се отнася до вариабилна група лимфни възли, разположени медиално от двата
съда. В някои случаи групата се описва като постеро-медиална, а в други, поради близостта на m.
obturator internus, се наричат обтураторни. Обтураторните лимфни възли се считат за част от
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медиалната група на външните илиачни възли (1). Главните им аферентни съдове произлизат от
ингвиналния лимфен басейн, и лимфатиците от glans penis, glans clitoris, мембранозната част на
уретрата, простатата, фундусът на пикочния мехур, маточната шийка и горната трета на
влагалището.
Лимфни възли от басейна на a. iliaca interna: Разположени в близост до вътрешните илиачни
съдове, се разпределят в множество подгрупи, съответни на съседния им съдов клон. Включват и
латералните сакрални възли, по хода на чифтните латерални сакрални артерии. Пресакралните
възли са намират непосредствено пред сакрума и зад мезоректалната фасция. Предната подгрупа
на вътрешната илиачна група се намира пред едноименната артерия, а хипогастричната група
включва най-краниалните възли на групата(2,3). Дренират лимфата от тазовите органи, дълбокия
перинеум, мембранозната и кавернозната част на уретрата, седалището и задната част на бедрото.
Вътрешната илиачна група дренира още и частта от ректума, разположена над линея дентата.
Ингвинални лимфни възли: Разполагат се под нивото на ингвиналния лигамент и под групата на
външните илиачни възли. Подразделят се на повърхностна и дълбока група. (1,4,5)Разпологат се на
дълбочина до фасцията на Camper, постилаща бедрените съдове. Горна граница е ингвиналният
лигамент, латерална - m sartorius и медиална – m. adductor longus. Дълбоките ингвинални възли са
разположени в медиално от общата феморална вена. Най-високо разположеният възел в групата
носи името на Cloquet и се счита за сентинелен по отношение на външната илиачна група възли.
Дренират кожата на пениса, скротума и перинеума, седалището и коремната стена под нивото на
пъпа, вулвата и ануса и кожата на медиалната повърхност на бедрото.
Перивисцерални лимфни възли: В допълнение на групите лимфни възли, описани по-горе,
перивисцералните са разположени в съседство с тазовите органи (4). Това са периректалните
възли, разположени в мезоректума, перивезикалните и перипростатните лимфни възли.
Табл.1:
Регионални лимфни басейни на тазовите уро-гинекологични и проктологични локализации (6):
Възли

Анус

Пик.
Мехур

Цервикс

Ендометриум

Яйчник

Пенис

Простата

Ректум

Тестис

Влагалище

Вулва

Перивисцерални

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Ингвинални

N

M

M

M

M

N

M

M

N*

N

N

Вътрешни
илиачни

N

N

N

N

N

N

N

N

M

N

M

Външни
илиачни

M

N

N

N

N

N

N

M

N*

N

M

Общи
илиачни

M

M

N

N

N

M

M

M

M

M

M

Парааортални

M

M

M

N

N

M

M

M

N

M

M

N – метастази в регионалния лимфен басейн ; М – далечни метастази.
* - по изключение, в случаите с предшестваща ингвинална или скротална интервенция, нарушаваща нормалния лимфен дренаж.
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Въпреки безспорното значение на регионалната лимфна дисекция като стадираща процедура,
съществуват разногласия що се отнася до терапевтичните й възможности, както и момента за
извършването й при различните локализации.
Лимфни метастази, разположени извън региона за съответната локализация следва да се третират
като далечни – отстраняването на изолирани метастатични лезии би могла да влезе в съображение
след индивидуална преценка на конкретния случай и резектабилността на лезията в радикални
граници.
Хирургично поведение при ретроперитонеално лимфонодуларно засягане от уро-гинекологични,
проктологични и кожни неоплазми,
Анален карцином
Метастазирането към регионалния лимфен басейн, е най-честият начин за дисеминация на аналния
карцином. Хематогенното разпространение с наблюдава в не повече от 10% от случаите
(7).Хирургичната лимфна дисекция най-често се прилага при неуспех на съчетаната лъчехимиотерапия и при рецидиви.
Карцином на пикочния мехур
Мускулно-инвазивният мехурен карцином метастазира най-често в обтураторните и илиачните
групи лимфни възли (8). Разширената лимфаденектомия е показала предимствата си като лечебна
процедура при пациенти с метастази или микрометастази в тазовия и парааорталния басейн [III,
A](9)
Карцином на маточната шийка
Лимфните метастази от карцинома на маточната шийка най-често ангажират обтураторните,
външните и вътрешните илиачни басейни. В отсъствие на метастази в тези региони, ангажиране на
по-краниалните нива е много рядко (10,11). Наличието на тазови лимфонодуларни метастази
корелира с Т-стадия на първичното огнище и с инвазията на параметриума от него (10,12).
Хирургичното отстраняване на ангажираните възли подобрява преживяемостта на пациентите (13).
В случаите на солитарна парааортална метастаза или микрометастази (до 5 мм) в парааорталния
басейн, системната лимфна дисекция води до преживяемост, сходна с тази при нодално
негативните пациенти. (14)
Карцином на ендометриума
За разлика от останалите тазови тумори, парааорталните лимфни възли се приемат за регионални в
случаите на ендометриален карцином, особено при фундусна локализация на процеса (6).
Хирургичното лечение при пациентите във II стадий се състои в радикална хистеректомия клас II,
двустранна аденксектомия и тазова лимфаденектомия със или без парааортална лимфаденектомия.
В този стадий дисекцията цели предимно хирургично стадиране, спомагащо за подбора на
адювантна терапия.(15) Пациентите в III-IV ст. Подлежат на максимална по обем циторедуктивна
интервенция в случай, че са със задоволителен пърформанс статус и туморът е резектабилен[III,
B].
Карцином на яйчника
Лимфното метастазиране на епителните овариални карциноми се осъществява главно в
парааорталните лимфни басейни и допълнително – в тазовите(16). Ретроспективен анализ на
повече от 1900 пациенти установява, че лимфаденектомията е свързана с подобрена преживяемост,
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но при пациенти без големи резидуални маси след циторедукцията(17). Очакват се резултати от
големите мултицентрични проучвания върху лимфаденектомията при авансирали епителни
овариални тумори (LION Trial, AGO-OVAR OP.3 [NCT00712218]). Докато тези резултати не бъдат
обявени, системната лимфаденектомия не следва да се разглежда като стандартна процедура.
Отстраняването на уголемените възли се извършва с цел – опит за постигане на максимален
циторедуктивен ефект.
Карцином на пениса
При пациентите с плоскоклетъчен карцином на пениса, най-често се засягат ингвиналните лимфни
възли (18). По време на дебюта на заболяването до 96% от пациентите са с палпируеми ингвинални
лимфни възли, като при 45% лимфаденомегалията се дължи на метастатично засягане
(19).Преценката за лимфна дисекция се извършва след провеждане на антибиотична терапия в
рамките на 2-6 седмици. Ако уголемените възли перзистират се извършва ингвино-феморална
дисекция. Ако тя докаже наличие на метастатично засягане на 2 и повече лимфни възела, следва да
се извърши тазова лимфаденектмия. (20)
Карцином на простатата
Лимфонодуларните метастази при простатния карцином са налични при 9% от пациентите (21).
Най-често ангажираните възли са в басейна на външната и вътрешната илиачни артерии и
обтураторно(21). При пациентите с изолиран лимфонодуларен
рецидив, 5-годишната
преживяемост е 25-50% (22). Дългосрочните резултати от salvage-дисекциите при изолиран
лимфонодуларен рецидив на простатен карцином, са изнесени от едно единствено проучване,
публикувано през 2015г. При проследяване от средно 81,1м. 38% от пациентите са без клиничен
рецидив за срока на проследяване, а преживяемостта е 81%. (22) Необходими са допълнителни
данни, получени в големи рандомизирани проучвания, които да потвърдят ефективността на тази
терапевтична стратегия.
Карцином на ректума
Докато тоталната мезоректална ексцизия (ТМЕ), с или без предоперативна лъчетерапия, е златен
стандарт в хирургичното лечение на ректалния карцином, въпросът за значението на латералната
лимфна дисекция е спорен от почти 50 години.
Ueo и сътр. демонстрират, че честотата на засягане на латералните лимфни възли при Т3/4
карциноми, разположени на по-малко от 8 см от АРЛ е 17%, но варира от 42% (при локализациите
от 0 до 2см) до 10,5% за тумори между 6 и 8 см проксимално от АРЛ(23).
През август 2017 са публикувани резултатите от мултицентрично, рандомизирано контролирано
проучване, обхващащо 701 пациента във II и III кл. стадий, 350 с мезоректална ексцизия (ТМЕ) и
351 с ТМЕ в комбинация с латерална лимфна дисекция (ЛЛД). 5-годишната преживяемост и 5
годишната преживяемост без прогресия в групата с ТМЕ+ЛЛД е съответно 92,6% и 90,2% срещу
87.7% и 82.4% за пациентите където ТМЕ е използвана самостоятелно. Броят на пациентите с
локален рецидив е 26 (7.4%) в групата на ТМЕ+ЛЛД и 44 (12.6%) при групата само с ТМЕ (P =
0.024). Тези резултати може би ще станат предпоставка за промяна на хирургичната тактика при
лечението на карцинома на дисталния ректум и в Европа.
Карцином на тестиса
Разпространението на карцинома на тестиса се осъществява най-вече по лимфен път. Регионалните
лимфни възли се разполагат в парааорталния басейн, поради това, че лимфният дренаж се
осъществява по хода на гонадните съдове (6). Подходът към пациентите с несеминомен карцином
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на тестиса е стадий-зависим и се различава между отделните институции. Пациентите в I кл.
стадий подлежат на клинично наблюдение, нерв-съхраняваща лимфна дисекция (НСРЛД) или
химиотерапия (ХТ)(IB)(24). Пациентите във II кл. стадий, в случай че са с негативни маркери и
аденопатия под 2 см (IIA) могат да бъдат подложени на НСРЛД(25) с последваща ХТ, или да бъдат
лекувани с ХТ и оперирани при наличие на резидуални ретроперитонеални маси над 1 см след
лечението. При пациентите във IIB кл. стадий, се провежда химиотерапия, като най-често
резидуалните маси в ретроперитонеума налагат извършване на salvage-РЛД. При пациентите в
IIc/III резидуалните маси след системното лечение изискват конвенционална стандартна РЛД.
Поддръжниците на метода считат, че 7-32% от пациентите имат засягане извън плана на
модифицираната унилатерална НСРЛД (26). Опитът за лапароскопска дисекция при стадии над IIA
е начален, като Rassweiller и сътр. докладват висок процент на конверсиите (27).
Карцином на влагалището
Регионалният лимфен дренаж при карцинома на влагалището зависи от анатомичното
разположение на първичния тумор. За тумори в горните 2/3 на влагалището, регионални са
дълбоките тазови възли - вътрешните и външни илиачни и обтураторните групи. (6). Долната 1/3 се
дренира в ингвиналните и феморалните лимфни възли. В I и II ст се прилага лъчелечение в
областта на първичната лезия и очаквания регионален басейн (ингвинален или тазов), като
самостоятелно или като адювантно след вагинектомия или хистеректомия, съчетана с ингвинална
или тазова лимфаденектомия За ст. III или IVA, в това число и с нодално засягане, стандартна
терапия е ирадиацията на таза и съответния лимфен регион.
Карцином на вулвата
Карциномът на вулвата се разпространява в регионалния ингвино-феморален басейн, а метастази
по хода на вътрешните и външни илиачни артерии се считат за далечни (6). Нодалният статус е
определящ за общия стадий, като унилатералната дисеминация (N1) отговаря на III стадий, а
билатералната (N2) – на IV стадий.
Други локализации от с потенциал за метастазиране в тазовия и парааорталния басейн
Кожен малигнен меланом
Кожният малигнен меланом на долните крайници и долната половина на торса, метастазира по
лимфен път първо в повърхностните басейни съответно - поплитеалните, феморалните и
ингвиналните региони. Дълбоките тазови лимфни възли са извънрегионални. В случаи с изолирани
регионални лимфни метастази се препоръчва дисекция в засегнатия регион[III, C]; Далечните
органни и лимфонодуларни метастази могат да се резецират по преценка, когато са солитарни, без
данни за генерализация, транзитиращи лезии или сателитоза. Предоперативно се извършват
компютърна томография или PET/CT [III, C].
Бъбречен карцином
Бъбречният лимфен дренаж често е непредвидим. Дори съвременните образни изследвания не са
достатъчно надеждни при откриването на малки лимфонодуларни метастази. Резултати от
проучване на EORTC (European Organization for Research and Treatment of Cancer) върху 30881
случая, не доказват предимства от системната РПЛД по време на първичната интервенция, при
пациентите с клинично негативни лимфни възли. Съществуват проучвания, които подкрепят
хипотезата, че РПЛД може да е от полза при високо рисковите пациенти (Т3-4, висок грейдинг по
Fuhrman, наличие на саркоматоидни елементи). Ако лимфаденопатията е клинично или
интраоперативно доказана, дисекцията е оправдана, въпреки че нодално позитивните пациенти
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често имат и далечни метастази. Обемът й обаче е спорен. (98)
Хирургичен подход – Конвенционална и Лапароскопска ретроперитонеална лимфна дисекция.
Конвенционалният подход към ретроперитонеалния лимфен басейн се осъществява най-често
чрез тотална срединна лапаротомия, позволяваща прерязване на париеталния перитонеум,
мобилизация на ипсилатералния колон и радикс мезентерий, уретер и гонадни съдове, а в някои
случаи и дуоденума, пиелона или реналните съдове, с цел пълно разкриване на подлежащата на
дисекция зона.(Фиг. 2) Това е необходимо, освен за радикалното отстраняване на метастатичните
лезии и за подсигуряване на адекватен съдов контрол, в случай на възникване на интраоперативна
хеморагия. Рискът от такава е винаги налице, но се увеличава значително при пациенти с големи
по размер, конфлуиращи поради фиброза и некроза, лимфонодуларни метастази.

Фиг. 2 Парааортална с левостранна параилиачна лимфна дисекция по отворен способ

Лапароскопският подход е „златен стандарт― при лечението на редица неонкологични
заболявания. Постепенно се натрупват данни от многоцентрови, рандомизирани проучвания,
доказващи преимуществата му в ранния следоперативен срок и еквивалентните, в онкологичен
аспект, далечни резултати, при редица първични локализации. Това дава основание методът да се
приложи и в случаите на лимфонодуларно метастатично засягане на параилиачния и
парааорталния басейн.
Поради съществуващия риск от интраоперативна хеморагия, съпровождащ дисекциите на
ретроперитонеалните магистрални съдове по принцип, в условията на лапароскопска интервенция,
най-значим е проблемът с контрола й, като на фона на загуба на оперативното поле и
невъзможността за прилагане на повечето методи за временна хемостаза, конверсията най-често се
оказва единственият възможен подход. Този факт обаче не елиминира преимуществата на
лапароскопската ретроперитонеална и тазова дисекция при подходящо подбрани случаи.
Лапароскопската ретроперитонеална лимфна дисекция, тазова или парааортална, може да се
приложи по трансперитонеален или екстраперитонеален път. Трансперитонеалният достъп изисква
позициониране на пациента, апаратурата и работните портове, така че да се осигури оптимален
достъп до подлежащата на дисекция зона (левостранна или десностранна, параилиачна или
парааортална), а при промяната й най-често се налага добавяне на работни портове и ново
позициониране на пациента и апаратурата.(Фиг. 3)
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Фиг 3: Десностранна тазова лимфна дисекция по трансперитонеален лапароскопски способ

При пациенти с нормален или умерено повишен BMI, унилатералният екстраперитонеален
лапароскопски достъп позволява извършване на системна парааортална и билатерална илиачна
дисекция, без необходимост от поставяне на допълнителни портове, промяна в позицията на
пациента и апаратурата, поради липсата на обструкция на оперативното поле от коремните
органи.(Фиг. 4) При тези пациенти се постига задоволителен обем на работното пространство дори
с ниски налягания на инсуфлирания CO2 (до 12-14 mmHg), като с това се избягва риска от
хиперкапнея и ацидоза. Техниката за извършване на екстраперитонеалната лапароскопска лимфна
дисекция е предложена от Querleu и сътр през 2008 г. Дисекцията се извършва от нивото на
реналните съдове до бифуркациите на общите илиачни съдове с помощта на ултразвукова ножица,
като авторът установява статистически значима разлика (p=0,03) при формирането на
симптоматично лимфоцеле, в полза на дисекцията с ултразвуков интрумент (29)

Фиг 4: Системна ретроперитонеална дисекция по екстраперитонеален лапароскопски способ

Материал и методи
Анализирахме 33 пациенти с изолирани, резектабилни ретроперитонеални метастази, преценени за
хирургично лечение на Онкологичен комитет, за периода 14.02.2017г – 15.03.2018г. От тях 19
(57,6%) бяха оперирани по отворен и 14(42,4%) по лапароскопски способ. По локализации на
първичното огнище – 9 (27,3%) - карцином на тестиса, 7 (21,2%) - кожни неоплазми, 5(15,2%) ендометриален карцином, 3(9,1%) - карцином на маточната шийка, 4(12,1%) - карцином на
яйчникa, 3(9,1%) - карцином на ректумa, 2(6,1%) – карцином на бъбрека. (Табл. 2) Средната
възраст на пациентите е 50,6г.
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Локализация

Тестис

Кожа

Интервенция
Системна РПД

2
(6,1%)

Едностранна
НСРПД

7
(21,2%)

Двустранна
параилиачна ЛД
Едностранна
параилиачна ЛД

6
(18,2%)

Комбинирана ЛД

1
(3,0%)

Общо

Ендомет Цервикс
риум

Яйчник

1
(3,0%)

1
(3,0%)

2
(6,1%)

4
2
(12,1%) (6,1%)

2
(6,1%)

Ректум

Бъбрек

1
(3,0%)

2
(6,1%)

2
(6,1%)

9
7
5
3
4
3
(27,3%) (21,2%) (15,1%) (9,1%) (12,1%) (9,1%)

2
(6,1%)

Табл 2: Видове дисекции според локализацията на първичното огнище

При всички оперирани пациенти е извършен предварително заплануваният обем на дисекцията:
системна парааортална ретроперитонеална дисекция (РПД) – 6(18,2%) ; модифицирана
едностранна нерв-съхраняваща ретроперитонеална дисекция (НСРПД) – 7(21,2%); билатерална
параилиачна лимфна дисекция (ЛД) – 9(27,3%) ; унилатерална параилиачна ЛД – 6(18,8%);
комбинирана ЛД – 5(15,2%). При 4 случая ретроперитонеалната дисекция беше съчетана с органна
резекция, в един случай – с ингвино-феморална дисекция. (Табл. 3)

Конвенционална (N,%)

Лапароскопска(N,%)

Системна РПД

4
(12,1%)

2
(6,1%)

Едностранна
НСРПД

7
(21,2%)

-

Двустранна
параилиачна ЛД

3
(9,1%)

6
(18,2%)

Едностранна
параилиачна ЛД

2
(6,1%)

4
(12,1%)

Комбинирана ЛД

3
(9,1%)

2
(6,1%)
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Общо

19
(57,6%)

14
(42,4%)

Табл 3: Видове дисекции според способа – конвенционален или лапароскопски

Пациентите са преценени за отворена или лапароскопска дисекция главно на базата на
предоперативен стадиращ КАТ, чрез който са оценени максималният диаметър и броят на
метастатичните лезии.
Размерът на лезиите, определен чрез предоперативен КАТ е средно 12,4 см при пациентите,
преценени за конвенционална дисекция и 4,7 см при подложените на лапароскопска интервенция.
При пациенти с не-семиномен карцином на тестиса, средният размер на ретроперитонеалните
метастази в най-големият им диамтър е 13,2 см (4см-20см). При тях се касае за постхимиотерапевтични метастази с изразени фиброза и некроза, водещи до фузия на отделните лезии
в обща туморна маса. Всички пациенти в групата са оперирани по отворен способ.
При пациените с тазови и ретроперитонеални метастази от кожни неоплазми (Малигнен меланом –
6 и Меркелов тумор – 1) средния размер на метастазите в най-големия им диаметър е 4,1 см (3см –
8см). В тази група са извършени 2 едностранни параилиазни дисекции по отворен способ и 5 по
лапароскопски, като в един от случаите лапароскопската дисекция беше комбинирана с ингвинофеморална лимфна дисекция.
В случаите с ендометриален карцином са отстранени метастази с размер от средно 3,2 см (2см –
6см) – 1 случай посредством системна трансперитонеална лапароскопска, 3 с двустранна
параилиачна лапароскопска и 1 с двустранна параилиачна дисекция по отворен способ.
При пациенти с метастази от цервикален карцином са отстранени по лапароскопски способ
солитарни метастатични лезии с размер около 1 см – 1 случай със системна дисекция по
екстраперитонеален лапароскопски способ и 2 случая с двустранна параилиачна дисекция по
трансперитонеален лапароскопски път.
При пациенти с овариален карцином са извършени дисекции по отворен способ в хода на
циторедуктивни second look интервенции, при което са отстранени лимфонодуларни метастази с
размери от 1см – 8см.
В случаите с бъбречен карцином, в хода на първичната интервенция са премахнати макроскопски
изменени парааортални лимфни възли с максимален размер 1,5см – 1 случай с лапароскопска
нефро-уретеректомия и 1 случай на отворена трансабдоминална нефро-уретеректомия.
При пациенти с карцином на дисталната 1/3 на ректума, в хода на първичната интервеция е
извършена латерална дисекция при 2 случая по отворен способ. При един случай латералните
метастази са отстранени посредством трансперитонеална лапароскопска параилиачна дисекция.
Резултати
I.Интраоперативни резултати
1.Оперативно време
Оперативното време се отчита от извършването на кожния разрез до пълното възстановяване на
целостта на коремната стена. При някои от пациентите с обемни ретроперитонеални маси,
срединната лапаротомия е комбинирана с транзверзална, като в два случая коремната стена е
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протезирана с пролипропиленово платно. Времето, необходимо за възстановяване на лапаротомния
достъп, особено в случаите с протезиране, неминуемо се отразява върху общата продължителност
на интервенцията. Средната продължителност на интервенциите, в зависимост от обема и способа
на извършените дисекции е отразен на табл. 4

Конвенционална (мин.)

Лапароскопска (мин.)

Системна РПД

223 мин

165 мин

Едностранна
НСРПД

157 мин

-

Двустранна
параилиачна ЛД

122 мин

172 мин

Едностранна
параилиачна ЛД

83 мин

124 мин

Комбинирана ЛД

164 мин

210 мин

Общо

149 мин

167 мин

Табл 4: Средна продължителност на интервенциите в зависимост от обема и способа на извършените
дисекции.

2.Интраоперативна кръвозагуба
Обемът на кръвозагубата е свързан в най-голяма степен с размера и характера на метастатичните
лезии, подлежащи на резекция. Това е най-изразено при пациенти с обемисти, постхимиотерапевтични ретроперитонеални маси, при които освен значителна васкуларизация, се
наблюдава некротизиране и фузия между отделните лезии, както и фиброзиране на околните
тъкани, значително затрудняващо технически дисекцията. Приложимите в конвенционалната
хирургия методи за временна хемостаза, са по трудно изпълними в условията на лапароскопска
хирургия. Поради това, при селекцията на пациентите, подходящи за лапароскопско лечение,
размерът и характерът на ретроперитонеалните метастази, са основни критерии. Именно този
предварителен подбор е една от причините за относително по-ниския среден обем на
интраоперативна кръвозагуба, при един и същ регион на дисекция, в лапароскопски оперираната
група пациенти. (табл 5)

Системна РПД

Конвенционална (ml.)

Лапароскопска (ml.)

476 ml

150 ml

808

Едностранна
НСРПД

229 ml

-

Двустранна
параилиачна ЛД

156 ml

75 ml

Едностранна
параилиачна ЛД

112 ml

50 ml

Комбинирана ЛД

352 ml

200 ml

Общо

265 ml

118 ml

Табл. 5: Среден обем на интраоперативна кръвозагуба в зависимост от обема и способа на извършените
интервенции.

3.Други интраопертивни усложнения
Лезия на кух коремен орган
При един от случаите с десностранна отворена НСЛД по повод на тестикуларен карцином IIC, след
проведена химиотерапия, настъпи лезия на дуоденума в хоризонталната му част, като същата се
сутурира, а над шевната линия се транспонира йейунална бримка. Следоперативният период
протече обичайно, без други усложнения.
Лезия на N. obturatorius
В един случай на пациентка с цервикален карцином, след проведено лъчелечение и оперативно
лечение, при лапароскопска трансперитонеална двустранна тазова лимфна дисекция, настъпи лезия
на
левия обтураторен нерв. Целостта му беше възстановена с
лапароскопски шев.
Следоперативно не се установи значителен неврологичен дефицит, освен хипестезия за медиалната
повърхност на бедрото.
Конверсия
В групата на лапароскопски оперираните пациенти не са наблюдавани конверсии.
II. Следоперативен период
1. Общ болничен престой и престой в Отделение по анестезиология и реанимация.
Средният следоперативен болничен престой е 8 дни (6-21 дни), като при лапароскопски
оперираните той е 7,5 дни, а в групата на оперираните по отворен способ – 8,4 дни. (табл 6)
При един пациент с комбинирана лапароскопска параилиачна и ингвино-феморална дисекция по
повод на малигнен меланом, болничният престой беше удължен до 21 дни поради лимфорея от
заложеният в ингвино-феморално дренаж.
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Конвенционална (дни)

Лапароскопска (дни)

Системна РПД

12,5

5

Едностранна
НСРПД

7

-

Двустранна
параилиачна ЛД

7,9

7,1

Едностранна
параилиачна ЛД

7

5

Комбинирана ЛД

7,5

13

Общо

8,4

7,5

Табл 6: Среден болничен престой в зависимост от обема и способа на извършените интервенции.

Средният престой в ОАРИЛ е съответно 0,8 дни за лапароскопски оперираните и 1,5 дни за
оперираните по отворен способ.
2.Следоперативно обезболяване
По време на престоя си в реанимационно отделение, пациентите се обезболяват рутинно с
комбинация от опиоидни и не-опиоидни аналгетици – Фентанил чрез продължителна инфузия и
почасово болусно приложение на НСПВС или Трамадол през 4 или 6 часа.
След привеждане в стационара, обезболяването се извършва с венозно приложение на
Парацетамол (1000mg/100ml) и Трамадол (100mg/2ml), отначало двукратно или трикратно дневно,
последвано от обезболяване при необходимост с Декскетопрофен (50mg/2ml) или Метамизол (1000
mg/2ml).
Необходимостта от следоперативно обезболяване е оценена с броя на дозите на комбинация от
Парацетамол и Трамадол, прилагана стандартно в клиниката. В лапароскопската група пациенти
средната доза е 6,7 апликации за целия следоперативен престой в стационара, а при
конвенционално оперираните тази стойност е 10,3.

Конвенционална (N)

Лапароскопска (N)

Системна РПД

12,8

7,2

Едностранна
НСРПД

13,4

-
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Двустранна
параилиачна ЛД

8,3

6,3

Едностранна
параилиачна ЛД

7,6

5,8

Комбинирана ЛД

9,5

7,6

Общо

10,3

6,7

Табл 7: Среден брой апликации на интравенозна аналгетична комбинация в зависимост от обема и способа
на извършените интервенции.

3. Възстановяване на чревния пасаж
При проследените 33 пациенти пасажът се възстанови в обичайни срокове, като при оперираните
по отворен способ средното време до възстановяване на пасажа беше 3,4 дни, а в лапароскопската
група – 2,6 дни, без да броим деня на операцията (табл 8).

Конвенционална (дни)

Лапароскопска (дни)

Системна РПД

3,4

2

Едностранна
НСРПД

3,2

-

Двустранна
параилиачна ЛД

4,2

2,5

Едностранна
параилиачна ЛД

3

2,8

Комбинирана ЛД

3,4

3

Общо

3,4

2,6

Табл 8: Срок до въстановяване на чревния пасаж в зависимост от обема и способа на извършените
интервенции.

Заключение
Ретроперитонеалната и тазова лимфна дисекция е елемент от мултимодалната терапия на
малигнените неоплазми, както при първичното хирургично лечение, така и в случаите с изолирани
и резектабилни лимфонодуларни метастатични лезии. Изборът на подход - отворен или
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лапароскопски, зависи най-вече от размера, локализацията и характера на лезиите, определящи
техническата възможност за радикалната им резекция, при приемлив оперативен риск.
Пациентите с големи, конфлуиращи и множествени лимфонодуларни метастатични лезии
обичайно се предлагат за дисекция по конвенционален път, докато при солитарни лезии, както и
такива под 5 см в максималния си диаметър лапароскопската дисекция е безопасна и изпълнима.
При необходимост от извършване на дисекция в пара-аортален и тазов регион до бифуркацията на
илиачните артерии, метод на избор е предложената от Querleu ретроперитонеална дисекция с
екстраперитонеален лапароскопски достъп.
Пациентите, селектирани за лапароскопска интервенция, имат съкратен следоперативен болничен
престой, по-кратък престой в реанимационно звено и понижена необходимост от следоперативно
обезболяване.
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10.7 ПОЛЗАТА ОТ ЛАМБОТО НА МУСТАРДЕ ПРИ ТОТАЛНА
РЕЗЕКЦИЯ ПО ПОВОД ГОЛЕМИ ТУМОРИ НА ДОЛЕН КЛЕПАЧ
Ц. Спиридонова 1, Д. Сотиров 2, С. Ушева 1, Т. Седлоев 1, И. Гаврилова 3, А. Джоров 4, Д.
Кръстинова 4
1 Клиника по хирургия,Царица Йоанна - ИСУЛ
2 Втора клиника по хирургия УМБАЛСМ Пирогов
3 УСБЛО, София
4 МБАЛ Аджъбадем Сити Клиник Токуда
Ключови думи: долен клепач, тумори, реконструкция, Мустарде

Въведение: Реконструкцията клепачите остава винаги актуален проблем поради сложната
анатмична структура, значимостта на функцията им като протектори на очния булб и
комплицираността на техниките за анатомично възстановяване при загуба на тъкан.
Цел: Целта на доклада е да се представи ползата от ламбото на Мустарде при лечението на Т 2 и Т3
тумори на долен клепач и да се представят в допълнение и техники за реконструкция при
ексцизия тумори с Т1.
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Материали и методи: За период от три години се представят седем пациента с Т2-3 тумори на
долен клепач и 13 пациента с Т1. Хистологичната картина на туморите е с характеристиката на
базоцелуларни тумори. Среден размер на туморите 12, 7 мм при Т2- Т3. Разпределението мъже :
жени е 2:1. Средната възраст на пациентите е 50 години ( 58 г. – 82 г.). Границата на сигурност
при резекцията е 5 мм до 7 мм.
Резултати: При 7 пациента е извършена тотална радикална резекция на долен клепач с последваща
реконструкция ламбо плюс присадка. При 6 от случаите е приложено ламбото на Мустарде и в
един случаите –параназално ламбо. Във всички случаи на тотална резекция на долен клепач
конюктивалният слой е реконструиран с пълнослойна мукозна присадка от устната кухина. Няма
случаи на ранни постоперативни усложнения. Няма случаи на офталмологични усложнения.
Далечният резултат на 2 години е стабилен. Нито един пациент няма рецидив.
Обсъждане: Реконструкцията на долен клепач е предизвикателство, при което ламбото на
Мустарде в неговите три варианта е утвърдена техника. При добър опит в клепачната хирургия
трудността на изпълнението му отпада като фактор, като на преден план за добрия резултат идва
правилната схематизация и дисекция на ламбото. Рисковете от засягане на клонове на лицевия
нерв винаги следва да се респектират. Правилното позициониране на ламбото позволява и
правилна позиция на свободния ръб на неоклепача и добра окулярна оклузия. Следоперативният
период изисква колаборация между хирург и офталмолог и проследяване на очния статус.
Заключение: Туморите на долен клепач с голям размер все още неса рядкост в България, за разлика
от икономически развитите страни поради липса на профилактика и ранна диагноза. Правилният
подбор на ламбото за реконструкция позволява едновременно и широка ексцизия с радикалност и
много добър функционален и естетичен резултат, който остава стабилен във времето.

10.8 РЕЛАПАРОТОМИЯ

Д-р Васил Солункин, Доц. Димитър Буланов, Д-р Анна Тасева, Д-р Евгени Живков, Д-р
Трайчо Франгов, Д-р Радослав Тодоров, Доц. Владимир Тасев, Проф. Виолета Димитрова
РЕЗЮМЕ
Въведение: Извръшването на повторна лапаротомия в ранния следоперативен период с
оглед извършването на допълнителна операция е свързана с решаването на възникнали различни
по вид, характер и тежест функционални и органични усложнения. Честотата на ранните
лапаротомии е в пряка зависимост от тежестта на основното заболяване и коморбидитета, а
навременна преценка за релапаротомия, води до благоприятен завършек.
Материал и методи: В Клиниката по обща и чернодробно nанкреатична хирургия към
УМБАЛ "Александровска" - София се проведе ретроспективно проучване, обхващащо периода
2003 - 2017r., което включва 66 реоперирани пациенти. Клиникопатологичният материал (причина
за първоначалната оперативна интервенция, вид на симптомите, данни от образната диагностика и
вид на усложението, следоперативен ден на развитие на усложнението и на повторната оперативна
интервенция, вид на приложеното лечение) се анализира чрез различии статистически методи с
помощта на SPSS 19.
Резултати: За периода са оперирани общо 23060 пациента. Извършени са 66
релапаротомии, 7 ререлапаротомии, което съответно е 0,29% и 0,08%. Тези 7 (10,6%) пациента
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имат индикации за трети път за оперативно лечение. От онкологична гледна точка първоначалните
индикации за оперативно лечение са 59,09% онкологични и съответно 40,91% неонкологични.
Индикациите за повторно оперативно вмешателство са: хеморагия 19,70%, перитонит 9,09%,
инсуфициенция на анастомоза 33,33%, илеус 25,76%, дехисценция 3,03% и съдова оклузия 9,09%.
Смъртността е 30,3%. Съотношението мъже : жени е 1,54. Усложненията настъпват при хеморагия
средно на 2,15 следоперативен ден, перитонит – 10 – ти, инсуфициенция на анастомоза 6,64 – ти,
илеус 6 – ти; дехисценция 8-ми и съдова оклузия 4,71-ти.
Изводи: Релапаротомията представява принудителна, необходима намеса, целяща
отстраняването на настъпилите усложнения след различни коремни операции. Навременното
решение за релапаротомия и избора на хирургична стратегия имат за цел довеждане до
благоприятен изход на лечебния процес.
Ключови думи: релапаротомия; ререлапаротомия; усложнения; хеморагия; перитонит;
инсуфициенция на анастомоза; илеус; дехисценция; съдова оклузия.

УВОД
Съвременните постижения в областта на медицината увеличиха броя на оперативните
интервенции с голям и много голям обем.1 При развитие на различни по вид функционални и
орагнични усложнения в следопеативния период се налага извършването на релапаротомия. 2
Честотата на релапаротомиите варира от 0,5% до 6,7%. 2 С оглед диагностицирането и
определянето на правилна хирургична стратегия, усложненията довели до необходимост от
релапаротомия са разделени на няколко групи: хеморагия, илеус, перитонит, инсуфициенция,
дехисценция, съдова оклузия.3
ЦЕЛ
Да се проучи опитът на Клиниката, да се определят показанията за извръшване на
релапаротомия, сроковете за нейното извършване, фактори влияещи върху избора на стратегия
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
В Клиниката по обща и чернодробно
nанкреатична хирургия към УМБАЛ
"Александровска" - София се проведе ретроспективно проучване, обхващащо периода 2003 2017r., което включва 66 реоперирани пациенти. Клиникопатологичният материал (причина за
първоначалната оперативна интервенция, вид на симптомите, данни от образната диагностика и
вид на усложението, следоперативен ден на развитие на усложнението и на повторната оперативна
интервенция, вид на приложеното лечение) се анализира чрез различии статистически методи с
помощта на SPSS 19.
РЕЗУЛТАТИ
От включените в проучването 66 пациенти 26 ( 39,39%) са жени и 40 ( 60,61%) – мъже, т.е.
честотата при мъжкия пол е по – голяма при съотношение мъже:жени 1,54:1. Възрастовото
разпределение на пациентите е представено на Фиг. 1. Забелязва се, че пикът на релапаротомиите е
между 60 – 70 години.
Фиг. 1. Разпределение по възраст на пациентите, при които е извършена релапаротомия.

815

БРОЙ СЛУЧАЙ
25
21
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18
15

15
БРОЙ СЛУЧАЙ
10
6
4

5
2
0

0
21 - 30

31 - 40

41 - 50

51 - 60

61 - 70

71 - 80

> 81

Установените резултати по отношение на индикациите за извършване на релапаротомия са
обобщени на следващата таблица:
Табл. 1.

РЕЛАПАРОТОМИЯ ПОРАДИ: БРОЙ

ПРОЦЕНТ

ХЕМОРАГИЯ

13

19,70 %

ПЕРИТОНИТ

6

9,09 %

ИНСУФИЦИЕНЦИЯ

22

33,33 %

ИЛЕУС

17

25,76 %
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ДЕХИСЦЕНЦИЯ

2

3,03 %

СЪДОВА ОКЛУЗИЯ

6

9,09 %

Най – честите индикации за повторна опертивна интервенция от анализирания материал са:
инсуфициенция на анастомоза в 22 пациента или 33,33% от релапаротомиите, илеус – 17 пациента
или 25,76%; хеморагия - 13 пациента или 19,70%, перитонит – 6 пациента или 9,09%, съдова
оклузия при 6 пациента или 9,09% и дехисценция на оперативната рана при 2 пациента или 3,03%.
Сроковете за пристъпване към репапаротомия при развитие на съответния тип усложнения са
показания на Фиг. 2.
Фиг. 2.
12,00
10,00
10,00
8,00
8,00

6,64

6,00
4,00
2,00

6,00
4,71

2,15

Series1

0,00

Избора на оперативен подход е различен поради различната етиология на индикациите за
релапаротомия. При инсуфициенциите на анастомоза са извършвани - дренаж, лаваж, сутура,
анастомоза, евакуацио, йеюностома, дебарасаж, колостомия, илеостомия, ентеростомия; при илеус
– дебарасаж, илеостома, дебридман, дренаж, йеюностома, евакуацио, деволвацио, лаваж, резекция
на д. черво; при хеморагия – тампонада, сутура, дренаж, лаваж, евакуацио; при перитонит –
дренаж, лаваж, евакуацио, илеостома, чревна резекция, йеюностома, сутура; при съдова оклузия –
дренаж, лаваж, инфилтрация с лидокаин, чревна резекция, илеостома; при дехисценция на
оперативната рана - пластика на предна коремна стена, сутура вулнерис.
Развитието на нови усложнения водят до ререлапаротомия при 7 пациента или при 10,6% от
релапаротомираните. Смъртността при тях е 30,3% при Средна смъртност за периода при
оперираните пациенти от 2,62%, при реоперираните е 30,3%.
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На Фиг. 3 са представени закономерностите свързани с коморбидитет и релапаротомия.
Разделение са на пациенти без, с едно, две и три и повече придружаващи заболявания.
Фиг. 3

Коморбидитет

35

32

30
25
20

16

15
10

11
7

5
0
не

1

2

3 и повече

На Фиг. 4 са представени съотношението смъртност при релапаротомираните пациенти и
коморбидитет.
Фиг. 4

Смъртност / Коморбидитет
4
не
9

1
3

2
3 и повече

4

ОБСЪЖДАНЕ
Решението за извършване на релапаротомия и избора на оперативна стратегия е
комплексно и зависи от типа настъпъло усложнение. Въпросът за индикациите изисква както
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прецизен тактически подход, така и преодоляване на психологическата бариера за реинтервенция
при пациент, намиращ се в критично състояние. Навременно извършената релапаротомия е
единствената възможност за спасяване на живота на пациента.1 В ретроспективното проучване за
период от 15 години в КОЧПХ към УМБАЛ „Александровска―ЕАД са оперирани общо 23060
пациента. Извършени са 66 релапаротомии, 7 ререлапаротомии, което съответно е 0,29%. Сравнено
с литературни данни процента е под средния. Въпреки своевременната оперативна интервенция
при тези случай в максимален обем смъртността е 30,3%, което е повече от десетократно спрямо
средната смъртност (2,62%). Профилактикта на развитието на усложнения, водещи до
необходимостта от релапаротомия, са комплексни и биват периоперативни, оперативни,
реанимационни свързани с от една страна с лекуващия екип, така и със самия пациент.2
ИЗВОДИ
Спешната релапаротмия има важна роля в лечебния комплекс на следоперативните
усложнения. след различни коремни операции. Навременното решение за релапаротомия и избора
на хирургична стратегия имат за цел довеждане до благоприятен изход на лечебния процес.
Библиография:
1.
2.
3.

Дереджиян, Проблеми на релапаротомията; 1995; 6 – 7; 327
Цанков, Василев, Релапаротомии; 1987; 7; 210
Задорожньй; Вестник хирургии; 1978; 6.

10.9 МЯСТОТО НА ХИРУРГИЯТА ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ПЪРВИЧЕН
И МЕТАСТАТИЧЕН ГИСТ
И. Танева,* С. Бонев,* Д. Буланов,* П. Петков,* Д. Дарданов,* Г. Коруков,*
Ж. Шавалов,* В. Димитрова,* А. Влахова,** С. Иванова,** М. Генадиева**
РЕЗЮМЕ:

М Е Д И Ц И Н С К И Ф А К УЛ Т Е Т , МУ–С О Ф И Я

Гастроинтистиналните стромални тумори са рядко срещано заболяване(около 1 % от
всички неоплазми). Те са мезенхимни тумори на гастроинтестиналния тракт. ГИСТ може да
засегне целия гастроинтестинален тракт, но се среща и в екстра гастроинтестинална форма.
Предоперативното диагностициране се затруднява от липсата на типична клинична
картина, специфични лабораторни показатели, както и предварителни данни от образните и
инструментални изследвания. Диагнозата може да бъде поставена чрез имунохистохимично
изследване с туморните антигени c-kit и CD 34.
Хирургичното лечение е препоръчително при гастроинтестиналните тумори, но в случай,
че радикалната резекция е невъзможна, може да се приложи терапия с тирозинкиназен инхибитор.
Хирургичните подходи варират в зависимост от локализацията на тумора и принципите на
онкологичната резекция.
*

Клиника по обща и чернодробно панкреатична хирургия, УМБАЛ „Александровска―
, София.

**

Клиника по клинична патология, УМБАЛ „Александровска―
, София.
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За постигането на оптимални и дългосрочни резултати е необходим мултидисциплинарен подход с
участието на патолог, рентгенолог, хирург и химиотерапевт.
Ключови думи: ГИСТ – гастроинтестинален стромален тумор, оперативно лечение на ГИСТ, c-kit,
CD 34.
CONCLUSION:
Gastrointestinal Stromal Tumors are rare disease (1% of all neoplasms). These tumors are mesenchyme
tumors of gastrointestinal tract. GIST could affect all parts of the digestive system, but
extragastrointestinal forms are described.
Preoperative diagnostics is difficult due to lack of typical
clinical presentation, specific laboratory tests and imaging. Diagnosis is made by immunohistochemistry
of tumor antigens c-kit and CD34. Surgical treatment is recommended for GIST. When radical resection is
impossible, tyrosin kinase inhibitor treatment is administered. Surgical approaches vary in relation to
tumor localization and the principles of oncological resection. For best long term results a
multidisciplinary approach with pathologist, radiologist, surgeon and medical oncologist is needed.
Material and methods: In the Department of General and Hepato-biliary Surgery 40 patients with GIST
were operated during the period 2005-2018. 24 are women and 16 men. Localization of the tumors are:
stomach – in 16 patients, small intestine – 5 patients, rectum – 5, Meckel diverticulum – 1, duodenum – 3,
large bowel – 1, retroperitoneal – 7, intraabdominal – 4 and 1 case with liver metastasis after small bowel
resection. All patients are operated, and diagnosis is confirmed by histology.
Key words: GIST, surgical treatment, c-kit, CD34.

Материал и методи:
В Клиниката по обща и чернодробно панкреатична хирургия за периода 2005-2018 г. са оперирани
40 пациенти с ГИСТ. От тях 24 са жени и 16 мъже. Локализацията на тумора е стомах – 16, тънко
черво – 5, ректум – 2, мекел – 1, дуоденум – 3, дебело черво – 1, ретроперитонеум – 7,
интраабдоминална локализация – 4 и един случай на чернодробна метастаза, след тънкочревна
резекция. Всички пациенти са оперирани и диагнозата е потвърдена хистологично.
ВЪВЕДЕНИЕ
Гастроинтестиналните стромални тумори (ГИСТ) са най-често срещащия се мезенхимен тумор,
който възниква предимно в гастроинтестиналния тракт.i,ii
Хистологичната им картина често подсказва гладкомускулен произход, поради което в миналото
често са определяни като саркоми.iii
С напредване на възможностите за изследване на тъкани чрез имунохистохимични методи и
електронна микроскопияiv се налага предефиниране на категорията сарком в ГИТ, въвежда се
понятието ГИСТ и се установява, че може да има гладкомускулна характеристика,v неврални
компоненти, съчетание от двете или може да липсва диференциация.vi,vii Въведено бе и понятието
стомашни тумори на вегетативната нервна система (GANT), за да се опишат саркомите с
ултраструктурна диференциация от вегетативната нервна система,viii тези тумори сега се приемат
като вариант на ГИСТ.ix
За пръв път терминът ГИСТ е представен през 1983 г. от Mazur и Clarck.x
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Kindblom и колективxi през 1998 г. установяват, че ГИСТ произхождат от плурипотентните
мезенхимни стволови клетки, диференциращи се в последствие в интерстициалните клетки на
Cajal. Тези клетки инициират и координират гастроинтестиналният перисталтичен ритъм.
През 1998 г. Hirota и колективxii установяват експресията на c-kit протоонкоген на тези клетки. При
имунохистохимично изследване, независимо от локализацията и поведението на тумора се
установява в 72-94% експресия на мембранния рецептор за тирозин киназа (CD117), познат още
като c-kit рецептор. В 70-78% от случаите се позитивира CD34 антигена, който е протеин
хемопоетичен предшественик, характерен за различни мезенхимни тумори.xiii,xiv,xv,xvi
ГИСТ може да засегне целият гастроинтестинален тракт.xvii Но може да се наблюдават и екстра
гастро-интестинални локализации.
Локализацията на тези тумори е най-честа в стомаха (39-70%), следват тънко черво (20-32%),xviii,xix
ректум (10%), дебело черво (5%), интраабдоминални (5%), мезентериални (2%), оментум (1%),
хранопровод (1-5%), диафрагма (0,5%).xx,xxi,xxii Има докладвани редки случаи на ГИСТ в
дуоденума,xxiii апендикса,xxiv жлъчния мехур и пикочния мехур.xxv В случаите, когато ГИСТ е извън
стомашно чревния тракт, туморите са известни като екстра гастро-интестинални стромални
тумори.xxvi
Размерите им могат да бъдат от милиметри до над 30 см в диаметър.xxvii,xxviii,xxix Около 10-30% от
тези тумори имат поведение на злокачествени неоплазми.xxx,xxxi,xxxii,xxxiii По световни данни
малигнените ГИСТ дават метастази по кръвен и лимфен път в 41-47% от случаите.xxxiv,xxxv,xxxvi,xxxvii
Основните локализации на вторичните лезии са черен дроб 50-65%, перитонеум 21-43%, лимфни
възли под 10%, кости 6-10%, бял дроб 2%.xxxviii,xxxix,xl,xli
По съвременни данни честотата на ГИСТ е 10-20 случая на 1 млн и е сходна във всички
континенти. Случаите на злокачествен ГИСТ са 20-30%.xlii,xliii,xliv
Честотата на ГИСТ при различните полове е една и съща, въпреки че има проучвания,xlv които
съобщават и за лек превес на мъжете.
ГИСТ обикновено се развива във възрастта между 60 и 70 години. Те са рядкост при възраст под 40
години и се срещат много рядко при деца. Само около 5% от пациентите с ГИСТ са под 30
годишна възраст.xlvi
Симптоматиката на ГИСТ е неспецифична. Някои от оплакванията на пациентите могат да бъдат
свързани с местоположението на първичния тумор xlvii,xlviii,xlix,l. Най-честите симптоми при ГИСТ са
абдоминална болка 20-50%, гастроинтестинално кървене 50%, гастроинтестинална обструкция 1030% и асимптоматично протичане при 20%.li
Поради липсата на специфични симптоми, диагностицирането на ГИСТ е в стадий на метастазирал
процес при около 50% от пациентите, в около 20% протича асимптоматично, а в 10% е
диагностициран при аутопсия.lii,liii
За диагностиката на ГИСТ се използват лабораторни, инструментални и имунохистохимични
изследвания. Няма консенсус относно необходимостта от перкутанна биопсия за предоперативна
диагноза. Много важно при извършване на биопсията е да не се допусне дисеминиране на процеса,
освен ако вече не са установени множествени метастази. При ендоскопска ехография се използва
насочена тънкоиглена или режеща биопсия.liv,lv При лапаротомия предпочитан метод е
ексцизионната биопсия.lvi,lvii В над 80% от случаите биопсията осигурява правилна хистологична
диагноза. Тънкоиглената биопсия при ГИСТ трябва да се избягва, поради риск от туморна
дисеминация, тъй като туморите са добре васкуларизирани и трошливи.lviii Биопсията е необходима
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при планирането на неоадювантна химиотерапия, тъй като терапевтичната стратегия зависи от
хистологичната находка.
През годините към диагностичният процес са се добавяли нови критерии. Съвременната
диагностика залага на имунохистохимията и на изследването на генетичните мутации като основа
за развитието на таргетната терапия.
Съвременни критерии за диагностика
Автор

Критерии

De Matteo

Размер

Fletcher

Размер + митози

Miettinen

Размер + митози + локализация

Joensuu

Размер + митози + локализация + руптура

2013 +

Размер + митози + локализация + руптура + мутация

ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ
Хирургията е в основата на лечението на ГИСТ,lix коeто позволява да се достигне до кумулативна
3-5 годишна преживяемост при 35-50% от пациентите. lx,lxi,lxii
Въпреки развитието на ново химиотерапевтично средство - Иматиниб мезилат, хирургията остава
единственото лечебно средство за неметастазирал ГИСТ.lxiii
Хирургичните подходи варират в зависимост от локализацията на тумора и принципите на
онкологичната резекция.lxiv
Материал и методи:
В Клиниката по обща и чернодробно панкреатична хирургия за периода 2005-2018 г. са оперирани
40 пациенти с ГИСТ. Средната възраст на пациентите е 60,47. Съотношението мъже:жени е 1:1,5
(16 мъже, 24 жени). Локализацията на тумора е стомах – 16 (40%), тънко черво – 5 (12,5%), ректум
– 2 (5%), мекел – 1 (2,5%), дуоденум – 3 (7,5%), дебело черво – 1 (2,5%), ретроперитонеум – 7
(17,5%), интраабдоминална локализация – 4 (10%) и един случай на чернодробна метастаза (2,5%),
след тънкочревна резекция. Всички пациенти са оперирани и диагнозата е потвърдена
хистологично.
Резултати:
Извършените оперативни намеси са радикални, като обема им е в зависимост от локализацията и
размера на туморната формация. При някои от пациентите се наложиха блокови резекции, поради
прорастване на туморите в съседни органи. При шест от пациентите със стомашна локализация на
тумора е извършена и панкреатична резекция, а при един и лява лобектомия. При една от
пациентките е извършена стомашна резекция по повод на ГИСТ, панкреатична резекция по повод
НЕТ и хистеректомия по повод на лейомиом. При двама от пациентите с ретроперитонеална
локализация е извършена панкреатична резекция и спленектомия, а при единия и лява
супрареналектомия. При двама от пациентите интраоперативно се попада, като случайна находка
на ГИСТ – единия е опериран по повод на холецистит и се открива Ту формация на стомаха, а
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другия пациент е опериран по повод на Са на сигмата и се верифицира ГИСТ на Мекелов
дивертикул. При пациентите с дуоденална локализация на тумора са извършени съответно: при
единия – парциална резекция на дуоденума, при втория пациент – дуоденохемипанкреатектомия, а
при третия пациент – екстирпация на туморната формация от десцендентната част на дуоденума,
субтотална стомашна резекция, холецистектомия, лява хемипанкреатектомия и спленектомия. При
един от пациентите с метастатичен ГИСТ се извърши предна резекция на ректума и чернодробна
резекция.
Средният следоперативен болничен престой е 14.45 дни. Извършени са хемотрансфузии на 35
пациенти.
При пациентите оперирани в Клиниката в ранният следоперативен период се регистрираха един
случай на пневмония, един случай на активно кървене от контактните дренажи, появило се на 2.
следоперативен ден, един случай на изтичане на урина в ранния следоперативен период след
резекция и имплантиране на уретера и един случай на гноевидна секреция от контактен дрен,
появила се на 7. следоперативен ден, което наложи релапаротомия и дренаж на субфреничен
абсцес. В разглежданата група пациенти има регистриран един случай на смъртност (пациента е с
висок коморбидитет).
Дискусия:
ГИСТ представляват 5-6% от всички видове саркоми,lxv по-малко от 3% от всички неоплазми на
гастроинтестиналния тракт, 80% от всички мезенхимни тумориlxvi и засягат най-често пациенти
между 40 и 70 години. lxvii
Приема се, че случаите на ГИСТ се увеличават, като част от причините са по-голямата
осведоменост, генетичните достижения и имунохистохимичната диагностика.
По литературни данни заболеваемостта в двата пола е една и съща, въпреки че някои проучвания
съобщават, че има лек превес на мъжете.lxviii ГИСТ обикновено се развива във възрастта между 60 и
70 години.lxix
Целта на операцията е пълна хирургична резекция на първичния тумор. Предвид ниската честота
на метастази в регионалните лимфни възли, не се изисква лимфна дисекция.lxx,lxxi Такава се
препоръчва само при авансирали процеси с ангажиране на лимфните възли.
Обемът на операцията при ГИСТ не е като при карциномите. Тези тумори имат специфични
характеристики, които влияят върху избора на оперативна интервенция. Така например,
метастазите на ГИСТ често се развиват в черния дроб и по перитонеума, но са изключително редки
в локорегионалните лимфни възли.lxxii ГИСТ обикновено показват тенденция да растат в посока
към коремната кухина. И дори когато са злокачествени, те имат склонност да притискат и
изместват, но не и да инфилтрират околните органи. И тъй като те са меки, крехки, късливи
тумори, нарушаването на целостта им по време на операция, крие значителен риск от последваща
перитонеална дисеминация. Целта на операцията е да се постигне пълна резекция с чисти
резекционни линии, потвърдени хистологично. Въпреки това, най-важната особеност в
хирургичното лечение на ГИСТ е, че за разлика от операции за стомашно-чревни аденокарциноми,
лимфната дисекция не е задължителна. Процедури, като например разширена лимфна дисекция
(D2) и мезоректална ексцизия за стомашни и ректални карциноми съответно са неподходящи за
лечение на ГИСТ, произхождащи от стомаха и ректума. По същият начин, обширни резекции на
дванадесетопръстника може успешно да се заменят с по-консервативни, панкреас-съхраняващи
процедури. Екстралуменният растеж на тези тумори и локализацията повишава възможността за
тяхното лечение с минимално инвазивни техники.
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Неадювантната терапия с Иматиниб се препоръчва при пациенти с големи първични тумори.
Когато липсва отговор, трябва да се премине към резекция на тумора преди прогресия на
заболяването и преминаването му в иноперабилен стадий.lxxiii Данните за ефикасността на
операцията са ретроспективни след диагностицирането на ГИСТ.lxxiv,lxxv Проучванията показват, че
пълните резекции във всички стадии на болестта – първичен тумор, локален рецидив,
метастатично заболяване води до по-голяма преживяемост в сравнение с пациенти, които имат
непълни резекции. В 50% от случаите туморът рецидивира. Въпреки това при прилагане на
сегашната система за определяне на риска, използвайки размера и митотичния индекс, случаите с
неблагоприятен изход се увеличават при пациенти с висок риск и метастатично заболяване, но не и
в други рискови групи.
Изработено е консенсусно становище за прогностичните фактори, определящи преживяемостта и
риска от рецидив на заболяването. То се основава на размера на тумора, локализацията на тумора и
броя на митозите/50 HPF.
Риск от рецидив (адаптиран от Miettinen и Lasota)
размер
cm

митози/
50HPF*

стомах

йеюнум/ илеум

≤2

≤5

Много нисък (0%)

Много нисък (0%) Много нисък (0%) Много нисък (0%)

>2≤5

≤5

Много нисък (1.9%) нисък (4.3%)

нисък (8.3%)

Нисък (8.5%)

>5≤10

≤5

нисък (3.6%)

среден

-

-

>10

≤5

среден (12%)

висок (52%)

висок (34%)

висок (57%)

≤2

>5

Много нисък (0%)

висок (50%)

-

висок (54%)

>2≤5

>5

среден (16%)

висок (73%)

висок (50%)

висок (52%)

>5≤10

>5

висок (55%)

висок (85%)

-

-

>10

>5

висок (86%)

висок (90%)

висок (86%)

висок (71%)

дуоденум

ректум

Към консенсусната класификация Joensuu добавя като фактор руптура на капсулата на тумора.
Прогноза:
Прогнозата при ГИСТ е по-добра, отколкото при карциномите. Едногодишната преживяемост е
88%, тригодишната – 65%, а петгодишната е 54%.lxxvi Средната преживяемост на пациентите с
радикална резекция е 66 месеца, а на тези без постигната радикалност е 22 месеца.lxxvii
Мултивариететни анализи установяват, че рецидиви се наблюдават най-често при тумори над 10
см, т.е. размерът на тумора е фактор, оказващ негативно влияние върху преживяемостта.lxxviii
Гастроинтестиналните стромални тумори бележат нов етап в онкологията на солидните тумори
след 1998 год. Той се характеризира с бурно развитие на молекулярната патология на този вид
тумори, тяхното значение за диагностиката и насоченото търсене на патологията, от което следва и
създаването на ефективна терапия, селективно потискаща абнормните пътища на туморната генеза.
Това доведе до значимо подобряване на резултатите от лечението на болните. Рядко в медицината
преди се е наблюдавало такова бързо развитие на определени клонове в науката, водещи до
толкова ефективно лечение на това животозастрашаващо заболяване.lxxix
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10.10 НЕВРОЕНДОКРИННИ ТУМОРИ - ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
Р. Маджов, Пл. Чернополски, В. Божков, И. Плачков, Д. Чаушев
Втора клиника по хирургия, УМБАЛ „Св. Марина“, МУ – Варна

Ключови думи:
феохромоцитом.

невроендокринни

тумори

/НЕТ/,

хирургично

лечение,

инсулином,

Въведение: НЕТ са хетерогенна група с най-различна и комплексна клинична картина и
разнообразна локализация, като в по-голямата си част засягат ГИТ и панкреаса. Те водят началото
си от нервните и ендокринни клетки /хромафинподобни/, разположени в цялото тяло. През
последните години с усъвършенстване на методите за образната и ендоскопска диагностика
значително се подобри откриването и оперативното лечение при НЕТ.
Цел: Ретроспективен анализ на резултатите от диагностично-терапевтичния алгоритъм при
пациенти с НЕТ.
Материал и метод: За периода 2010 – 2017г. в клиниката са оперирани 23 пациенти с НЕТ. 14
жени и 9 мъже, средна възраст 57г. Разпределението по локализация е: дебело черво - 6, тънко
черво – 4, стомах – 2, панкреас - 7, метастаза от НЕТ - 3 и надбъбрек - 1. Според хистологичния си
вариант са: невроендокринен тумор – 19 и инсулином – 4.
Резултати: Всички пациенти бяха оперирани в планов порядък. Извършени бяха 6 дебелочревни
резекции, 4 тънкочревни резекции, 2 резекции на стомаха, 7 панкреасни резекции, 3 чернодробни
резекции и една адреналектомия. След отстраняването на спесимените се извърши хистологична
верификация, имунохистохимично изследване, при което се установява, че туморните клетки
показват цитоплазмена експресия на Chromogranin, Synaptophysin, но не се позитивират с TTF1;
Обсъждане: Въпреки че болшинството от НЕТ са спорадични трябва да се знае, че могат да се
асоциират с разнообразни фамилни заболявания. Честотата им се увеличава с възрастта и достигат
пика в шестото десетилетие. Спорадични тумори обикновено са единична лезия /в над 80%/. С найголямо значение за екзактната диагностика са: ендоскопските изследвания,УЗД, КТ, ПЕТ, както и
интраоперативна УЗД /EUS/.
Хирургичната интервенция е единствената, която дава възможност за дефинитивно лечение. Целта
е радикално отстраняване на първичния тумор и всички лимфни метастази. Изборът на оперативна
процедура зависи от размера, локализацията и характеристиката на туморната маса. При
панкреатична локализация могат да се прилагат и апитични резекции /енуклеация или централна
панкреатектомия/, които имат предимство за съхраняване на панкреатичен паренхим.
Напредналата възраст, лимфната и съдовата инвазия и далечни метастази са с лоша предиктивна
стойност.
Заключение: Диагностиката и лечението на пациенти с НЕТ изисква мултидисциплинарен
подход. Анализът на литературата и резултатите от нашите пациенти показва, че НЕТ могат да
бъдат подложени на радикална оперативна интервенция /при оптимално индивидуализиран
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подход/ с минимален морбидитет и леталитет. Преживяемостта на пациенти с НЕТ се повишава
значително след извършената хирургична интервенция, дори и при наличие на метастази

10.11 РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ГЪРДИТЕ С LD ЛАМБО
Й.Заякова1,Р.Ненков2, Р.Радев2 , М.Аргирова3
Клиника по Пластично-възстановителна и Естетична хирургия
МБАЛ-Варна, ВМА-София, МУ-Варна1
Клиника по Гръдна хирургия-УМБАЛ „Св.Марина“,
МУ-Варна2
Клиника по Пластично-възстановителна и Естетична хирургия
УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов"3

Въведение: Реконструкцията на гърдите след мастектомия е неразделна част от съвременното
лечение на пациенти с злокачествени заболявания на гърдата. Целта на възстановителната
операция е да се постигне добра естетична форма на реконструираната гърда, подобна на
контралатералната. Една от хирургическите възможности е приложение на латисимус дорзи с
имплант.
Целта на настоящата презентация е да споделим нашия опит и резултатите от приложинието на
педикулирано ламбо от латисимус дорзи за реконструкция на гърдата след мастектомия.
Материал и методи: През периода 2015-2017 г. са извършени общо 36 възстановителни операции
след радикална мастектомия. Всички пациенти са били подложени на химиотерапия и
лъчетерапия. Реконструкцията е извършена най-малко 6 месеца след радиационната терапия.
Използван е целият латисимус мускул. Кожният остров е планиран с хоризонтална ориентация при
7 пациенти и вертикален дизайн при 29 пациенти.
Резултати: С изключение на частичната кожна некроза в един случай, не са наблюдавани други
усложнения. Коригиращи операции с естетически цели бяха необходими при 5 жени.
Заключение: Въз основа на нашия опит може да се обобщи, че ламбото от латисимус дорзи е
подходяща техника за реконструкция в случаите на мастектомия и последваща лъчетерапия.
Възстановяването е сравнително бързо; процедурата не е толкова травматична, колкото при
прилагане на TRAM и свободните ламба.

10.12 РЕТРОПЕРИТОНЕАЛНИ МЕКОТЪКАННИ САРКОМИ
Р. Маджов В. Божков, И. Плачков, Пл. Чернополски, Т. Иванов, Д. Чаушев
Медицински Университет – Варна
УМБАЛ „ Света Марина” ЕАД – Варна

Ключови думи: Сарком, Ретроперитонеални тумори, Лейомиосарком, Лейомиом
Въведение: Ретроперитонеалните мекотъканни саркоми (РМПС) са редки малигнени
тумори с агресивно протичане и висока честота на рецидивиране. Представляват част от
хетерогенна група неоплазми с мезенхимен произход. Основното разпределение е крайници- 50%,
корем- 25-30%, ретроперитонеум- 10-20%.
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Цел: Ретроспективен анализ на опита на клиниката в лечението на пациенти с първични
или рецидивни РПМС.
Материал и методи: Хоспитализирани са 51 пациенти с първични и рецидивни РПМС.
Диагнозата е поставена въз основа на клинична картина, параклиника и образна диагностика УЗД,
КТ, ЯМР, ПЕТ КТ. Към момента на поставянето ѝ при 30% от случаите са установени далечни
метастази. Най-честата им локализация е била в черния дроб.
Резултати: При пациентите бе извършена оперативна интервенция. При 25- ма (58%) е
постигната пълно отстраняване на тумора. При 9 –ма е установен рецидив след 9-месеца и бяха
реоперирани.
Обсъждане: РПМС се характеризират с ниска честота – 2%. Срещат се в детска възраст до
15 г. и във възрастта над 50-60г. Най- често морфологични типове са липосаркоми и лейомиоми.
Началните симптоми се изразяват в палпираща се туморна формация, болка, кървене,
обструктивен синдром, неврологична симптоматика. Образните методи на диагностика имат
висока чуствителност при ретроперитонеалните саркоми. КТ е златен стандарт съчетан с cor
биопсия. След отстраняването на тумора е показано лъчелечение. Времето за прилагането му не е
строго определено, но има връзка с евентуални ранни и късни усложнения,
Заключение: Агресивният хирургичен подход е препоръчителен при по-голямата част от
пациентите. Пълното отстраняване на тумора(en block резекция ) и ниската степен на малигненост
са благоприятни прогностични фактори. Лечението на пациенти с РПМС трябва да се извършва в
специализирани центрове с опит и възможност за мултидисциплинарен терапевтичен подход.

10.13 ТЪНКОЧРЕВНИ ТУМОРИ – ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
В. Божков, Пл. Чернополски, И. Плачков, Д. Чаушев, Т. Иванов, А. Лисничков,
К. Георгиев, Я. Стефанов, В. Драганова, Р. Маджов
Медицински Университет – Варна
УМБАЛ „ Света Марина” ЕАД - Варна
постер

Ключови думи: Тънкочревни тумори, Аденокарцином на тънко черво, Коремна болка,
ГИСТ, НЕТ.
Резюме: Тънкото черво е най-дългата част от гастроинтестиналния тракт като представлява
75% от неговата дължина и 90% от общата лигавична повърхност. Доброкачествените тънкочревни
тумори се наблюдават при 3-6%, а злокачествените – 1-3% от всички тумори на ГИТ. Произхождат
от всички слоеве на чревната стена. Описани са над 35 хистологични варианти. Най-чести са
аденокарциноми (30-50%), карциноид ( 25-30%) и лимфоми ( 15-20%).
Цел: Да се анализира опита на клиниката в диагностиката и лечението на тънкочревните
тумори.
Материал и методи: За периода 2001 – 2017г. са хоспитализирани 28 пациенти с
тънкочревни тумори. От тях мъже –15, жени – 13 т.е. съотношение 1,2: 1. Средната възраст на
пациентите е 65,7г. Клиничната картина е проявена със следните симптоми: чревна
непроходимост, коремна болка, кървене от ГИТ, анемия. Диагнозата е поставена въз основа на
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клиничната картина, параклинични изследвания и образна диагностика (УЗД, КТ и ЯМР).
Хистологичният вид на тумора е аденокарцином – 56,5%, ГИСТ – 17,4%, сарком – 9,3%, NET 8,7% и лимфом 8,1%.
Резултати: Всички пациенти бяха оперирани. Извършени бяха резекция на тънкото черво
с последваща тънкочревна анастомоза или дясна хемиколектомия при засягане на терминалния
илеум. В следоперативния период не беше наблюдаван ранен леталитет.
Обсъждане: Туморите на тънкото черво се срещат по-рядко от тези на останалите отдели
на ГИТ. Като причини за това се посочват високите нива на IgA, по-бързия транзит, количествено
по-малкия брой бактерии и по-голямата му чувствителност на стрес. Началните симптоми се
изразяват в коремен дискомфорт, което води до забавяне на диагнозата. Основните прояви на
заболяването са обструкция в 40% и кървене в 25% в случаите са причини за спешна
хоспитализация на пациентите.
Заключение
Тънкочревните тумори се характеризират с ниска честота. Диагностиката е затруднена
поради атипично развиващата се клинична картина. В повечето случаи се развиват бавно и
безсимптомно. Оперативната интервенция е единственият метод, за радикално лечение.
Провеждането на химиотерапия е препоръчителна при пациентите с малигнени тънкочревни
тумори.

10.14 ЧРЕВНИ ФИСТУЛИ

П.Чернополски, В.Драганова, И.Плачков, Д.Чаушев, В. Божков, Т.Иванов,
Я.Стефанов,А.Лисничков, Р.Маджов
Ключови думи: фистула на червата, чревна обструкция, хирургично лечение
Увод: Фистулата е патологична връзка между две епителизирани повърхности. Чревната фистула
представя комуникация между лумена на червата и кожата на коремната стена, между отделни
части
на
червата
или
между
червата
и
други
кухи
органи.
Материали и методи: Повечето чревни фистули (75-80%) се появяват като усложнение на
предходна коремна хирургия. Спектърът на чревните фистули варира от спонтанно затваряща се
дебелочревна фистула до значително секретираща ентерокутанна фистула, изискваща много
месеци интензивно лечение, парентерално хранене и сложна реконструктивна хирургия
Резултати: 26 пациенти с фистули на червата са приети във Втора клиника по хирургия за
периода януари 2010 г. - декември 2017 г. Причините за хоспитализацията на пациентите са били
следните: чревна обструкция, болка в корема, изтичане на чревно съдържимо от хирургичния
разрез, инфекция на коремната стена. Диагнозата е поставена с помощта на клиничната
симптоматика, физикалния статус и образни изследвания (ултразвук, КT и МРИ). Хирургичното
лечение извършено при пациентите включва резекция на червата, последвана от латеро-латерална
или край – в – край анастомоза, извеждане на стома и в някои случаи реконструкция на коремна
помощта
на
платно.
стена
с
Заключение: Въпреки значителния напредък в лечението през последните десетилетия, фистулите
на червата продължават да бъдат основен клиничен проблем със сериозна смъртност от 15-25%.
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Оперативно лечение е необходимо при 35 до 80% от пациентите, за постигане на пълно
ликвидиране.
BOWEL FISTULAS
Background: A fistula is an abnormal communication between two epithelialized surfaces. Bowel fistula
presents communication between the bowel lumen and the skin of the abdomen wall, two portions of the
intestine or between the intestines and some other hollow organs.
Patients and Results: 26 patients with bowel-cutaneous fistulas between January 2010 and December
2017 were admitted in the Department. The reasons for hospitalization of patients were following
symptoms: bowel obstruction, abdominal pain, intestinal content draining from the abdominal incision,
abdominal wall infection. Diagnosis was established on the clinical presentation, performance status and
imaging procedures (ultrasonography, CT and MRI). All of them had previous GI surgery. Surgical
treatment performed in the patients included bowel resection, followed by side-to-side or end-to-end
anastomosis, stoma construction and in some cases abdominal wall reconstruction with prosthesis
Conclusion: Despite significant advances in the management in last decades, bowel fistulas remain a
major clinical problem with serious mortality rate of 15-25 %. Operative treatment is necessary in 35 to 80
% of patients in order to achieve closure.
Key Words: bowel fistula, bowel obstruction, surgical treatment

Увод:
Фистулата е патологична връзка между две епителизирани повърхности. Чревната фистула
представя комуникация между лумена на червата и кожата на коремната стена, между отделни
части на червата или между червата и други кухи органи.
Материали и методи:
Повечето чревни фистули (75-80%) се появяват като усложнение на предходна коремна
хирургия. Спектърът на чревните фистули варира от спонтанно затваряща се дебелочревна
фистула до значително секретираща ентерокутанна фистула, изискваща много месеци интензивно
лечение, парентерално хранене и сложна реконструктивна хирургия
26 пациенти с фистули на червата са приети във Втора клиника по хирургия за периода
януари 2010 г. - декември 2017 г. Съотношение мъжe: жени - 1, 89: 1 (17 мъже и 9 жени). Средната
възраст на пациентите е 64, 9. Според възрастта повечето от фистулите са открити на възраст 60-80
години - 65, 4% (таблица 1).
Възраст на пациентите (години)

Брой пациенти

40-50

2 (7,7%)

50-60

5 (19,2%)

832

60-70

8 (30,8%)

70-80

9 (34,6%)

80-90

2 (7,7%)

Таблица 1. Възраст на пациентите с чревна фистула

Според локализацията разделяме фистулите на две основни групи:
• тънкочревни фистули - 12 (46, 2%)
• дебелочревни фистули - 14 (53, 8%)
Според отделяното количество разделяме фистулите в две основни групи:
• Фистули с висока секреция - по-големи от 500 ml на ден, обикновено с произход от тънкото черво
- 17 (65, 4%)
• Слабо секретиращи фистули - по-малко от 200 ml на ден - 9 (34, 6%)
Повечето от пациентите са имали предишна гастроинтестинална операция или други хирургични
процедури (гинекологични или урологични), с изключение на трима пациенти - четирима със
усложнение на болестта на Crohn, 1 с рак на простатата след поставяне на уретрален катетър,
преминал през ректалния лумен. Ракът е причина за операция и фистула в 7случая - 6 пациенти с
колоректален и 1 с рак на простатата.

Клинична картина
Причините за хоспитализацията на пациентите са били следните симптоми: чревна обструкция,
болка в корема, изтичане на чревно съдържимо от хирургичния разрез, инфекция на коремната
стена и температура. Естествено са налице и симптоми на основното заболяване, което е
причината за фистулата - карцином, болест на Crohn, следоперативна херния.
Диагнозата е поставена с помощта на клиничната симптоматика, физикалния статус и образни
изследвания - ултразвук, компютърна томография и магнитно-резонансно изследване (фиг. 1).

Фиг. 1 два случая на колокутанна фистула ( КТ)
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Хирургичното лечение извършено при пациентите включва резекция на червата, последвана от
латеро-латерална или край – в – край анастомоза, извеждане на стома при 19 пациенти (73%) и в
някои случаи реконструкция на коремната стена с протеза (фиг. 2,3,4).

Фиг. 2 Дебелочревен карцином с

Фиг. 3 Болест на Crohn с фистула

Фиг.4 Колокутанна фистула

фистула

Дискусия
Спектърът на фистулите на червата варира от лесно лечима колокутанна фистула със слаба
секреция до обилно секретираща ентерокутанна фистула изискваща много месеци интензивно
лечение, парентерално хранене и сложна реконструктивна хирургия.
Ние поддържаме четири основни принципа в първоначалната грижа на пациентите с
фистули на червата:
• адекватно хранене;
• дренаж на абсцеси и избягване на сепсис;
• контрол и поддръжка на мястото на дренаж на фистулата;
• защита на кожата - подходящо лечение на появила се инфекция
Стратегия
Неоперативно лечение - зависи от етиологията на фистулата - ако няма дистална обструкция, ако
няма чуждо тяло, ако гастроинтестиналният тракт е достатъчно е дълъг, ако има ниска секреция и
ако няма активна инфекция. Многобройни проучвания очертават важните детерминанти, свързани
с намаляването на времето до затваряне на фистула и намаляване на цялостната свързана с
пациента заболеваемост и смъртност. Прилагаме консервативното лечение на чревните фистули
обикновено за период до 3 месеца.
Факторите, които трябва да се вземат предвид при фистули, които не се затварят спонтанно,
включват следното:
• Злокачествени заболявания
• Чужди тела по хода на фистулата
• Къси фистули с епителизация
• Недренирани абсцесни кухини
• Дистална обструкция
• Радиационен ентерит
• Активна IBD на засегнатия сегмент на червата
• Голяма секреция от фистулата
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Индикациите за хирургическа намеса за чревни фистули разделяме на свързани с ранната
хирургическа интервенция и на свързани с отложена интервенция. Решението за ранна или
отложена хирургическа намеса е сложно и зависи от множество прогностични фактори.
Прилагаме ранна операция при следните обстоятелства:
• Сепсис или абсцес, които не подлежат на перкутанно дрениране
• Пълна дистална чревна обструкция
• Неконтролирано кървене от фистула
• Отстраняване на протеза или други чужди тела
• Невъзможност за контрол на фистулата без хирургичен дренаж
Отложената операция е най-често показана при пациенти, чиито фистули не са излекувани след
няколко (обикновено 4-8) седмици цялостно консервативно лечение. Специфичните показания
включват следното:
 Продължителна голяма секреция от фистулата, след като пациентът не приема нищо през
устата и започнато с парентерално хранене
 Продължителни признаци на инфекция след прилагането на адекватна антибиотична терапия и
дрениране на наличните абсцеси
 Неконтролирано кървене
Имайки предвид споменатите в литературата изследвания и нашия собствен опит, принципите,
които трябва да водят лечението на външните фистули на червата, могат да бъдат обобщени, както
следва:
• Тънкочревните фистули първоначално изискват агресивно лечение и в повечето случаи
могат да се лекуват консервативно.
• Степента на смъртност и възстановяване могат да бъдат подобрени чрез ранна точна диагноза и
лечение на септични пациенти.
• Адекватният контрол на секрецията оказва значително влияние върху клиничното и
хранителното възстановяване.
• След като пациентът бъде стабилизиран, трябва да се положат усилия за
оптимизиране на възстановяването на храненето.
• Усложнените и упорити фистули изискват реконструктивна операция, но трябва да се опитва
само когато това е възможно. Времето на хирургическата интервенция трябва да се адаптира
към всеки отделен случай, в зависимост от клиничният и нутритивният статус, заедно с
патологичната и хирургическа история на пациента.
Заключение:
През последните години е постигнат добър успех в лечението на това усложнение. Подобрените
диагностични методи, по-добрият контрол и лечението на сепсиса, парентералното хранене и
новите възможности за локално лечение на рани до известна степен намалиха съпътстващата
смъртност. Въпреки значителния напредък в лечението през последните десетилетия, фистулите на
червата продължават да бъдат основен клиничен проблем със сериозна смъртност от 15-25%.
Оперативно лечение е необходимо при 35 до 80% от пациентите, за постигане на пълно
ликвидиране.
Библиография:

835

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Berry SM, Fischer JE. Classification and pathophysiology of enterocutaneous fistulas. Surg Clin North Am
1996; 76(5):1009e18.
Chintapatla S, Scott NA. Intestinal failure in complex gastrointestinal fistulae. Nutrition
2002;18(11e12):991e6.
Daniel E. Wainstein, Victoria Tüngler, Constanza Ravazzola, Osvaldo Chara. Management of external
small bowel fistulae: Challenges and controversies confronting the general surgeon: International Journal of
Surgery 9 (2011): 198-203.
Demetriades D. A technique of surgical closure of complex intestinal fistulae in the open abdomen. J
Trauma 2003;55(5):999e1001.
Diego I. Cattoni, Constanza Ravazzola, Victoria Tüngler, Daniel E. Wainstein, Osvaldo Chara. Effect of
intestinal pressure on fistula closure during vacuum assisted treatment: A computational approach.
International Journal of Surgery 9 (2011) 662e668.
Lynch AC, Delaney CP, Senagore AJ, Connor JT, Remzi FH, Fazio VW. Clinical outcome and factors
predictive of recurrence after enterocutaneous fistula surgery. Ann Surg 2004;240(5):825e31
Osborn C, Fischer E. How I do it: gastrointestinal cutaneous fistulas. J. Gastrointest Surg 2009;
13(11):2068e73.
Schein M. What‘s new in postoperative enterocutaneous fistulas? World J Surg 2008;32(3):336e8.

10.15 ЧРЕВНА ИНВАГИНАЦИЯ И ДВУСТРАННИ НАДБЪБРЕЧНИ
МЕТАСТАЗИ ОТ МАЛИГНЕН МЕЛАНОМ 7Г СЛЕД ЕКСЦИЗИЯ НА
ПЪРВИЧНИЯ ТУМОР
Георги Велев1, Светлана Шумарова1
1.Катедра по хирургия, УМБАЛ „Александровска”, София, България, МУ София. България, ул.
„Георги Софийски” 1, пощ.код:1431.

Aбстракт
Въведение: Надбъбречната жлеза и гастроинтестиналният тракт често са обект на метастазиране
от кожния малигнен меланом, но рядко се появяват след дълъг интервал свободен от заболяване и
изключително рядко се установяват в условия на спешност с картината на илеус.
Клиничен случай: Представяме 50г мъж, който постъпи в нашата клиника по спешност с
картината на илеус. Преди 7г е извършена ексцизия на малигнен меланом на лява гърда без
аксиларна лимфна дисекция. Чрез КТ се доказаха формации в двете надбъбречни жлези и
инвагиниращ тънкочревен участък. Пациентът е опериран по спешност с данни за туморна
формация на йеюнум на 8см от lig.Treitzi, инвагинираща чревния участък и туморни формации на
двете надбъбречни жлези с по-голям размер в дясно. Извършена е тънкочревна резекция и
десностранна адреналектомия. Молекулярно-генетичен анализ показа мутация в BRAF гена- V600
E. Започната е терапия с Vemurafenib с добър ефект, проследяван чрез PET-CT.
Заключение: Метастазирането след ексцизия на малигнен меланом в ранен стадий е възможно
дори и след дълъг интервал свободен от заболяване. Хирургичната резекция си остава първи метод
на избор при меланомни метастази както в надбъбречната жлеза, така и в гастроинтестиналния
тракт с доказана повишена обща преживяемост. При дисеминиране на процеса, както е нашия
случай установихме добър терапевтичен ефект след приложението на Vemurafenib (BRAF
инхибиране).
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Small bowel intussusceptions and bilateral adrenal metastases secondary to malignant melanoma 7
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Abstract
Introduction: Malignant melanoma metastases are commonly determined in the adrenal gland and the
gastrointestinal tract, however they seldom occur after a long disease-free interval, and are extremely rare
to find in emergency cases of intestinal obstruction.
Clinical case: We present a 50-year old male patient, who was hospitalized with symptoms of intestinal
obstruction. Excision of a malignant melanoma from his left breast without axillary lymph node
dissection had been performed 7 years ago. CT-scan revealed formations in both adrenal glands and an
intussuscepted intestinal section. The patient was operated on emergency, with evidence of a tumor
formation of the jejunum 8 cm from the ligament of Treitz which led to invagination of this intestinal
section, and tumor formations in both adrenal glands, the larger of them to the right. Resection of the
intestine and right-sided adrenalectomy were performed. Molecular-genetic analysis showed mutation in
the BRAF gene-V600 E. Therapy with Vemurafenib was initiated, to a good effect monitored by PET-CT.
Conclusion: Metastasizing of early-stage malignant melanoma after its excision is possible even after a
long disease-free interval. Surgical resection remains a method of choice with demonstrated increased
overall survival rates for melanoma metastases in the adrenal gland and the gastrointestinal tract. Upon
dissemination of the process, as in our case, we established a good therapeutic effect with the
administration of Vemurafenib (BRAF inhibition).

1.Увод
Надбъбречната жлеза и гастроинтестиналният тракт (GI) често са обект на метастазиране от
кожния малигнен меланом и рядко това са места на локализация на първичен меланом.
Аутопсионни данни показват, че меланомни метастази в GI присъстват в повече от ¼ от
пациентите, а само при 1-4% диагнозата се поставя приживе [1]. Надбъбречното ангажиране от
метастатичен меланом при аутопсионни данни варира от 36% до 54% [2,3]. Според Amersi et al [4]
е замесен chemokine receptor-0 (CCR9), който допринася чрез повишена подвижност на
меланомните клетки и неговия лиганд ССL25 за преференциално метастазиране на малигнения
меланом в тънките черва.
До момента няма изработени стандартни критерии за оперативно управление на
гастроинтестинални и надбъбречни метастази при пациенти с малигнен меланом. Според редица
доклади при висцерални меланомни метастази в места като мозък, гастроинтестинален тракт, бял
дроб пълната хирургична резекция може да подобри общата преживяемост (OS), както и да
повлияе симптомите [5-7]. Относно диагностиката компютърната томография (СТ) остава найчесто използвания метод при съмнение за интраабдоминални меланомни метастази, въпреки че
PET-CT има по-висока чувствителност и точност [8].
2. Клиничен случай
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Представяме мъж на 50г, който постъпи в нашата клиника с гадене, повръщане и болка в
епигастриума и двете подребрия. Оплакванията се появили преди 3 месеца, когато е установена и
хипохромна микроцитна анемия. За този период е редуцирал теглото си с 30кг. Преди 7г на
пациента е извършена ексцизия на малигнен меланом на дясна гърда. Налице е фамилна
обремененост за дебелочревен и белодробен карцином.
Наборът от изследвания в нашата клиника включва пълна кръвна картина с потвърждаване на
хипохромна микроцитна анемия (Hb- 85.0 g/l, Hematocrit- 34.0%). Абдоминалната ехография
установи хипоехогенна формация в областта на дясна надбъбречна жлеза, дебелочревни бримки
със застойно съдържимо и структура в лява половина с характеристика на „кокарда‖. КТ показа
тънкочревна инвагинация и уголемени лимфни нодули в съседство, както и данни за двустранни
нодуларни лезии в надбъбреците(Фиг.1) Извърши се лапаротомия по спешност и се намери:
туморна формация на йеюнума на 8см от lig.Treizi (Фиг.2), инвагинираща чревния участък;
увеличени лимфни възли в мезентериума и парааортално; данни за туморна формация на лява
надбъбречна жлеза с размери около 2см/д; формация на дясна надбъбречна жлеза с р-ри около
4см/д; данни за туморна формация на предна коремна стена под пъпа , състояща се от множество
кистозни формации. Извърши се парциална резекция на тънко черво, регионална лимфна дисекция
и дясна адреналектомия (Фиг.3). Екстирпира се формацията от предната коремна стена.
Макроскопски на върха на инвагинирания фрагмент екзофитната формация е с р-ри 7,5см/д с
множество некротични зони. Хистологичният резултат показва метастази в тънко черво,
надбъбречна жлеза и меки тъкани от малигнен меланом (положително маркиране с ядрен
транскрипционен фактор SOX10). От изследваните 15 мезентериални лимфни възли в два се
установяват метастази. Описани са множество туморни емболи в лимфно-васкуларните
пространства и в мускуларизирани съдове в стената на тънкото черво и мезентериума. Koнтролен
следоперативен ПЕТ/СТ показва единична метаболитно-активна лезия в ляво, над интерлобарната
плевра с р-ри 13/10мм и SUVmax 3.2. В перитонеума, латерално от горния полюс на левия бъбрек
се визуализира метаболитно-активна лезия с р-ри 19/17мм и SUVmax 13.2. Следоперативно е
извършен молекулярно-генетичен анализ с установена мутация в BRAF гена- V600 E. Проведена е
таргетна терапия с Vemurafenib в продължение на година с положителен ефект. Данните от ПЕТКТ показват единствено метаболитно-активна лезия в близост до опашката на панкреаса (Фиг.4).
3. Обсъждане
При наличие на остри ГИ симптоми и анамнеза за малигнен меланом винаги трябва да се
подозират меланомни метастази. Затрудненията в клиничната диагностика при ангажиране на
надбъбречната жлеза от метастатичен процес е свързано с това, че в по-голяма част от случаите те
са асимптомни. Най-честите симптоми, свързани с меланомни метастази са абдоминална болка
(27,6%), ГИ кървене (17,2%) и обструкция (13,8%) [9].
Интервалът между диагностицирането на малигнения меланом и появата на GI метастази варира в
широк диапазон, като се описва случай в литературата дори с интервал от 15г [10]. Mittendorf et al
[11] представят 69 (45%) от 154 пациенти с надбъбречни метастази от малигнен меланом със
среден DFI (Disease free interval) от 19 месеца (range 0,5-217). За период от 17г Collinson et al [12]
докладват 186 пациенти с надбъбречни метастази от малигнен меланом. От тях 23 (12,4%) са
претърпели хирургична резекция с DFI от 58 месеца в сравнение с останалите- 43 месеца.
Хирургичната резекция си остава първи метод на избор при меланомни метастази както в
надбъбречната жлеза, така и в ГИ, особено когато е в условия на спешност, както при представения
от нас случай на илеус. Според Ollila et al [7] хирургичната интервенция подобрява
преживяемостта, когато е пълна и микроскопски издържана. Медианната преживяемост след
хирургична резекция на ГИ меланомни метастази е 48,9 месеца, докато при групата пациенти с
непълна резекция тя е едва 5,4 месеца. Пет годишната преживяемост е 41% след пълна резекция.
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Branum et al [6] също докладват по-дълга медианна преживяемост след пълна резекция при ГИ
меланомни метастази (31,6месеца срещу 9,6месеца). По отношение на меланомните метастази в
надбъбречната жлеза същeствува тенденция за по-добра преживяемост при оперираните пациенти
в сранение с тези които не са. Collinson et al [12] докладват MOS (Меdian overall survival) oт 16
месеца при адреналектомираните пациенти от момента на диагностицирането на надбъбречните
метастази и 13 месеца след адреналектомия. При неоперираните пациенти медианната
преживяемост е 5месеца. Преживяемостта на 1-та и 2-та година при оперираните е 61% и 39%
съответно. Съществува статистическа сигнификантна разлика в общата преживяемост (ОS- Оverall
survival) между двете групи (p=0.00001). Haigh et al [13] представят 83 пациенти с надбъбречни
метастази от малигнен меланом, от които 56 (67%) са неоперирани, а 27 (33%) са претърпели
хирургична резекция. Средната преживяемост е 18,6 месеца при оперираните и 7,7 месеца за
останалите пациенти. При оперираната група медианната преживяемост е 25,7месеца за тези
претърпели потенциално лечебна хирургия и 9,2 месеца при пациентите, получили палиативна
интервенция. Десет (56%) от 18 пациенти, претърпели потенциално лечебна хирургична резекция
са преживели две и повече години.
Описаният от нас случай с илеус налага спешна оперативна интервенция от една страна, а от друга
меланомните метастази и в двете надбъбречни жлези и предна коремна стена променят
последващото терапевтичното поведение при този болен. Най-честото генетично изменение, което
представлява около 50% от всички соматични мутации в кожния меланом е активираща мутация в
serineethreonine kinase BRAF гена [14] .Това води до активиране на BRAF протеин и съответно
повишена пролиферация и оцеляване на меланомните клетки. BRAF инхибирането бележи етап в
лечението на меланомни метастази. Vemurafenib е орален, АТР-конкурентен инхибитор на BRAF
използван при пациенти с напреднал или неоперабилен меланом, особено при пациенти с BRAF
V600E тумори, в които се установяват мутации в повече от 80% [15]. Доказано е че Vemurafenib
има голямо въздействие върху преживяемостта без прогресия (PFS), общата преживяемост и
медианната преживяемост при пациенти с BRAF V600E/K напреднал меланом [16,17].
Международно мултицентрово рандомизирано клинично проучване, сравняващо лечението с
Vemurafenib и химиотерапия с Decarbazine (BRIM-3) показва по-дълга обща преживяемост при
първата група (13,6месеца срещу 9,7 месеца)(HR 0.70;p=0.0008) [18]. В нашия случай доказваме
много добър ефект от приложението на Vemurafenib една година след оперативната намеса.
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10.16 МУЛТИМОДАЛНА АНАЛГЕЗИЯ ПРИ ОПЕРАЦИИ В
ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНАТА И ШИЙНАТА ОБЛАСТИ
Д. Цонева1*, Е. Алексиев2, М.П. Атанасова1, П. Станимиров2, Г. Тодоров3
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3
УМБАЛ „Александровска“, Клиника по Хирургия – Втора Хирургия

Ефективно обезболяване след операции в лицево-челюстната и шийната области се постига
с помощта на аналгетици с различен механизъм на действие. Нестероидните противовъзпалителни
средства са основен компонент на мултимодалната аналгезия и обикновено се комбинират с
опиоиди. Цел: Да оценим ефикасността, безопасността и удовлетвореността на пациентите от
комбинацията декскетопрофен плюс трамадол за аналгезия след операции в лицево-челюстната и
шийната области. Материали и методи: Проспективното, рандомизирано едногодишно проучване е
проведено в Клиника по Хирургия и Клиника по Лицево-челюстна Хирургия, УМБАЛ
Александровска – София и включва 64 пациенти (35-68 години, ASA ІІ-ІІІ), получили хирургично
лечение по повод заболявания на щитовидната жлеза, паротидната жлеза или езика. Пациентите са
разделени в две групи според вида на обезболяването: група Д (n=32; декскетопрофен трометамол
като пре-емптив плюс трамадол хидрохлорид в края на операцията) и група К (n=32; трамадол
хидрохлорид в края на операцията). Всички участници са подписали информирано съгласие; нямат
противопоказания за прилагане на изследваната комбинация аналгетици. Протоколът на обща
анестезия е еднакъв, мониторингът – стандартен. За постоперативно обезболяване е използван
парацетамол два пъти дневно; за допълнителна аналгезия е прилаган трамадол хидрохлорид.
Ефикасността е оценена по наличие на болка и нейната интензивност (по VAS - Visual analogue
scale), необходимост от допълнителна аналгезия (при VAS ≥5); безопасността - по честота и тежест
на нежеланите ефекти (като гадене, повръщане); удовлетвореността - по 5-степенна Ликертова
скала. За първото денонощие след операцията резултатите са записвани на всеки 2 часа. Данните са
анализирани с програма за статистически анализ SPSS. Резултати: Двете групи пациенти не се
различават значимо по демографски характеристики. Операциите са с голям обем и
продължителност между 115-198 мин. Резултатите за болка по VAS постоперативно са значимо
по-ниски в група Д в сравнение с група К във всички времеви интервали (p <0,05). В група Д порядко са наблюдавани гадене и повръщане, по-малък е броят на допълнителните болуси трамадол
и броят на пациентите, нуждаещи се от допълнително обезболяване, а удовлетвореността на
пациентите от постоперативното обезболяване е по-висока в сравнение с група К (p <0,05). Не сме
наблюдавали кървене от оперативната рана/ стомаха/ дуоденума. Заключение: Декскетопрофен,
приложен като пре-емптив в допълнение към трамадол, е ефективен за постоперативна
мултимодална аналгезия при операции в лицево-челюстната и шийната области. Аналгетичната
комбинация осигурява високо ниво на обезболяване с бързо начало на действие и голяма
продължителност на ефекта, повишава удовлетвореността на пациентите при намалена консумация
на опиоид и добър профил на безопасност.
Ключови думи: декскетопрофен, трамадол, мултимодална аналгезия, операции в лицевочелюстната и шийната области
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Effective pain relief after maxillo-facial and neck surgery is achieved by means of analgesics with
a different mechanism of action. Non-steroidal anti-inflammatory drugs are a key component of
multimodal analgesia and are usually combined with opioids. Purpose: To evaluate the efficacy, safety
and satisfaction of the combination of dexketoprofen plus tramadol for analgesia after maxillofacial and
neck surgery. Materials and Methods: The prospective randomized one-year study was conducted in the
Second Surgery Clinic and the Clinic of Maxillo-Facial Surgery of University Hospital Alexandrovska –
Sofia, and included 64 patients (35-68 years old, ASA II-III) who underwent surgical treatment for
diseases of thyroid gland, parotid gland or tongue. Patients were divided into two groups according to the
type of pain management: group D (n=32, dexketoprofen trometamol as pre-emptive plus tramadol
hydrochloride at the end of the operation) and group K (n=32, tramadol hydrochloride at the end of the
operation). All participants had signed informed consent; they had no contraindications for investigated
analgesic combination. The same protocol of general anaesthesia and standard monitoring were applied.
Paracetamol twice daily was used for postoperative analgesia, and tramadol hydrochloride - as rescue
analgesia. The efficacy was assessed by presence of pain and its intensity (VAS - Visual analogue scale),
need of rescue analgesia (with VAS ≥5); the safety was assessed by frequency and severity of the side
effects (such as nausea, vomiting); the satisfaction was assessed by five-level Likert-type scale. For the
first day after surgery, the results were recorded every 2 hours. The data were analysed with a SPSS
statistical analysis program. Results: There were no significant differences between the groups with
respect to demographic data. All surgical procedures were extensive, and their length was from 115 to
198 min. The VAS scores after surgery were significantly lower in group D than in group K at all time
points (p <0.05). In group D nausea and vomiting were observed less frequently; the number of additional
boluses of tramadol and the number of patients requiring rescue analgesia were lower; and the patient‘s
satisfaction with postoperative analgesia was higher than in group K (p <0.05). No bleeding from the
surgical wound/ stomach/ duodenum was observed. In conclusion: Dexketoprofen administered as a
pre-emptive in addition to tramadol is effective for postoperative multimodal analgesia in maxillo-facial
and neck surgery. The drug combination provides a high level of analgesia with rapid onset of action and
long-lasting effect and increases patient‘s satisfaction with reduced opioid consumption and a good safety
profile.
Key words: dexketoprofen, tramadol, multimodal analgesia, maxillo-facial and neck surgery
Независимо от голямото разнообразие на достъпните понастоящем аналгетици, лечението
на острата постоперативна болка често е неадекватно. По литературни данни повече от 50% от
пациентите съобщават за болка в ранния постоперативен период [3,5,6]. Комбинирането на
аналгетици от различни лекарствени класове с различен и допълващ се механизъм на действие
(мултимодална аналгезия) осигурява по-добра възможност за ефективно обезболяване при
намалени дози на отделните средства и следователно по-добро съотношение полза-риск в резултат
на намаление на нежеланите събития, често свързани с дозата. За лечение на остра постоперативна
болка редица професионални организации препоръчват използването на различни аналгетични
комбинации [4,14]. Макар нестероидните противовъзпалителни средства (НСПВС) и опиоидите да
се използват широко в клиничната практика за лечение на остра постоперативна болка,
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съобщенията за приложението на комбинацията декскетопрофен и трамадол при пациенти с
операции в лицево-челюстната и шийната области по повод заболявания на щитовидната жлеза,
паротидната жлеза или езика са ограничени.
Цел: Да оценим ефикасността, безопасността и удовлетвореността на пациентите от
комбинацията декскетопрофен плюс трамадол за аналгезия след операции в лицево-челюстната и
шийната области.
Материали и методи: Проспективното, рандомизирано едногодишно (януари-декември
2017) проучване е проведено в Клиника по Хирургия и Клиника по Лицево-челюстна Хирургия,
УМБАЛ Александровска – София. В проучването са включени 64 пациенти (мъже n=38; възраст
35-68 години, ASA ІІ-ІІІ), при които е проведено хирургично лечение в планов порядък по повод
заболявания на щитовидната жлеза, паротидната жлеза или езика под обща анестезия (ОА). Всички
включени пациенти са подписали информирано съгласие. Критерии на изключване:
свръхчувствителност към изследваните лекарствени средства (ЛС), анамнеза за кървене/язва на
стомаха/дуоденума, сърдечна недостатъчност, умерено/тежко бъбречно/чернодробно увреждане.
Изследваните данни са събрани от медицинската документация на пациентите.
Участниците в проучването рандомизирано са разпределени в две групи според вида на
обезболяването: група Д (n=32; 50 mg декскетопрофен трометамол, i.v. като пре-емптив 15 min
преди хирургичния разрез плюс 100 mg трамадол хидрохлорид, i.v. 15 min преди края на
операцията) и група К (n=32; 100 mg трамадол хидрохлорид, i.v. 15 min преди края на операцията).
Постоперативно пациентите са обезболявани с 1,0 g, i.v. парацетамол, на всеки 12 часа; за
допълнителна аналгезия (при скор по VAS ≥5 [Visual analogue scale]) е прилаган трамадол
хидрохлорид (50-100 mg, i.v.). Протоколът на ОА, включително и антиеметичната профилактика,
са еднакви при всички участници, а интраоперативният мониторинг – стандартен. Оперативните
интервенции са извършени от един и същи хирургичен екип.
Ефикасността на аналгетичната комбинация е оценена по наличие на болка и нейната
интензивност (скор по VAS – 0=липса на болка, 10=най-силна болка), необходимост от
допълнителна аналгезия (при VAS ≥5). Безопасността е оценена по честота и тежест на нежеланите
реакции (като гадене, повръщане, кървене от гастроинтестиналния тракт [ГИТ]/оперативната рана
и други). Удовлетвореността на пациентите от обезболяването е оценена по 5-степенна Ликертова
скала (много добро, добро, задоволително, лошо, много лошо) в края на първите 24 часа. За
първото денонощие след операцията резултатите са записвани на всеки 2 часа.
Първичният критерий за резултат в това проучване е промяната в скора по VAS за болка
първите 24 часа постоперативно. Вторичните критерии за резултат са необходимостта от
допълнително обезболяване, наличието на нежелани реакции и удовлетвореността на пациента.
Данните са анализирани с програма за статистически анализ SPSS v. 19.0 (SPSS Inc.,
Chicago, IL, USA). Количествените променливи (демографски данни, скор по VAS, консумация на
допълнителна аналгезия, продължителност на операцията) са представени дескриптивно, а
разликата в групите е оценена с t-тест и Mann-Whitney U-тест в зависимост от разпределението на
променливите. Категорийните променливи (гадене, повръщане, удовлетвореност на пациентите от
обезболяването) са представени като абсолютна (брой) и относителна (%) честота, а проверката на
хипотези за наличие на връзка между категорийните променливи е извършена с χ2 – тест и екзактен
тест на Fisher. Получените резултати приехме за статистически достоверни при прагово ниво на
значимост на р<0,05.

845

Резултати:
В проучването участват общо 64 пациенти на средна възраст 52,3 ± 11,5 години (диапазон
35-68 години) като 59,4% (n=38) от тях са мъже. Участниците са разделени рандомизирано в две
групи: група Д (n=32; декскетопрофен трометамол, плюс трамадол хидрохлорид) и група К (n=32;
трамадол хидрохлорид), които не се различават значимо по демографски характеристики (p >0,05).
Операциите са с голям обем и продължителност между 115-198 min (Таблица 1).

Резултатите за болка по VAS постоперативно са значимо по-ниски в група Д в сравнение с група К
във всички времеви интервали (p <0,05) (Фигура 1).

Скор по VAS за болка

8,0

Група Д

7,0

Група К

6,0

p<0,05

5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
Събуждане

След 2 часа

След 4 часа

След 6 часа

След 12 часа

След 24 часа

Фигура 1. Скорове по VAS за болка в двете групи за първите 24 часа след операцията
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Общо 16 пациенти (25%) се нуждаят от допълнително обезболяване през първите 24 часа след
операцията, съответно 5 пациенти (15,6%) в група Д и 11 пациенти (34,4%) в група К (p <0,05).
Броят на допълнителните болуси трамадол хидрохлорид е по-малък в група Д в сравнение с
група К (p <0,05) (Таблица 2).

Най-честите нежелани реакции в проучването са гадене (n=17, 26,6%) и повръщане (n=6, 9,4%),
които са наблюдавани по-рядко в група Д, съответно при 5 пациенти и при 2 пациенти (p <0,05).
Няколко епизода на повръщане са имали 2 пациенти, по един в двете изследвани групи. Не сме
наблюдавали кървене от оперативната рана/ стомаха/дуоденума (Таблица 3 и Фигура 2).
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14
12

Група Д

*

Група К

* p<0,05

Брой пациенти

10
8
6
4

*
2
0
Само гадене

Един епизод на повръщане

Няколко епизода на
повръщане

Фигура 2. Най-често наблюдавани нежелани реакции в двете групи

Удовлетвореността на пациентите от постоперативното обезболяване е по-висока в група Д в
сравнение с група К (p <0,05) (Таблица 4).

Дискусия
Ефективно обезболяване след операции в лицево-челюстната и шийната области се постига
с помощта на аналгетици с различен механизъм на действие. Нестероидните противовъзпалителни
средства (НСПВС) са основен компонент на мултимодалната аналгезия и обикновено се
комбинират с опиоиди.
В настоящото проучване анализираме ефекта на аналгетичната комбинация
декскетопрофен плюс трамадол, приложени интравенозно за постоперативно обезболяване, върху
аналгетичната ефикасност, нежеланите реакции и удовлетвореността на пациентите от
обезболяването. Пациентите в група Д имат по-ниски скорове по VAS за болка през първото
денонощие след операцията в сравнение с пациентите в група К, както и по-малка консумация на
допълнителни количества опиоиди и по-малко нежелани реакции при по-висока степен на
удовлетвореност от обезболяването с изследваната аналгетична комбинация.
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Декскетопрофен трометамол е неселективно НСПВС с бързо начало на действие. Той е
активен енантиомер на кетопрофен, притежаващ еквивалентна аналгетична ефикасност и
противовъзпалително действие както рацемичната смес (кетопрофен) при по-малко тежки
нежелани реакции [1,15]. Декскетопрофен трометамол е ефективен за лечение на остра болка при
редица различни клинични състояния, проявявайки висока аналгетична активност и добра
поносимост [2,10,13,16,21].
Опиоидите продължават да са важен основен избор за постоперативно обезболяване.
Трамадол е опиоид с централно действие (агонист на мю-рецепторите и инхибитор на обратното
захващане на серотонин и норадреналин), характеризиращ се с бързо начало и голяма
продължителност на действие (около 6 часа, а за активния метаболит О-дезметилтрамадол около
8 часа). Освен това трамадол притежава по-благоприятен профил на безопасност (стабилни
кардиоваскуларни и респираторни параметри и по-слабо изразена опиоид-индуцирана дисфункция
на ГИТ) в сравнение с другите опиоиди. Трамадол е широко използван в клиничната практика с
доказана ефикасност [17,20].
Комбинирането на НСПВС с опиоиди осигурява по-ефективно обезболяване, намалена
консумация на опиоиди и съответно по-малко опиоид-свързани нежелани реакции. Аналгетичната
ефикасност на комбинацията декскетопрофен плюс трамадол се базира на синергизма между
централното аналгетично действие, периферния аналгетичен ефект и противовъзпалителното
действие. Очаква се комбинацията декскетопрофен плюс трамадол да доведе до адитивна
аналгезия, което би позволило намаляване на необходимите дози на отделните ЛС (в частност на
трамадол). По този начин би се постигнала балансирана аналгезия при по-ниски дози и по-добра
поносимост, като се използва бързото начало на действие (характерно за декскетопрофен) и
голямата продължителност (характерно за трамадол) на аналгетичния ефект [7,11,19].
Ефикасността на аналгетичната комбинация е доказана за краткосрочно лечение на умерено силна
до силна остра постоперативна болка при различни хирургични интервенции, като големи
ортопедични операции [9,18,21], гинекологични операции [12,18], орална/лицево-челюстна
хирургия [11,13,18], херниопластика [8].
Добре известната и доказаната клинична ефикасност на декскетопрофен плюс трамадол ни
дават основание в това проучване да използваме аналгетичната комбинация за обезболяване на
пациенти след операции в лицево-челюстната и шийната области. Добавянето на декскетопрофен
като пре-емптив към трамадол за мултимодална аналгезия в това проучване значимо намалява
скоровете по VAS за болка в групата, получаваща декскетопрофен плюс трамадол в
постоперативния период (първичен критерий за резултат за проучването). Също така консумацията
на опиод е по-малка и удовлетвореността на пациентите е по-голяма при пациентите, получаващи
декскетопрофен плюс трамадол, при по-малка честота на нежелани реакции (вторичен критерий за
резултат за проучването). В група К 7 пациенти имат умерено силна болка (скор по VAS 5-7) и
четирима - силна болка (скор по VAS ≥8), което предполагаме е свързано с продължителността на
операцията и степента на тъканна травма, причинена от операцията. Тези пациенти са получили и
най-много допълнителни болуси трамадол. Независимо, че при всички участници в проучването е
приложена еднаква антиеметична профилактика, в група К по-често е наблюдавано гадене и
повръщане, съответно при 12 пациенти и при 4 пациенти, в сравнение с група Д. Възможно е този
факт да се дължи на по-голямата консумация на опиоид.
Заключение: Декскетопрофен, приложен като пре-емптив в допълнение към трамадол, е ефективен
за постоперативна мултимодална аналгезия при операции в лицево-челюстната и шийната области.
Аналгетичната комбинация осигурява високо ниво на обезболяване с бързо начало на действие и
голяма продължителност на ефекта, повишава удовлетвореността на пациентите при намалена
консумация на опиоид и добър профил на безопасност.
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11.ВИДЕОСЕСИЯ
11.1 ТЕХНИКИ ЗА МОБИЛИЗИРАНЕ НА ЛЯВАТА ФЛЕКСУРА ПРИ
ЛАПАРОСКОПСКИ РЕЗЕКЦИИ НА ЛЕВИЯ КОЛОН И РЕКТУМА
А. Филипов, М. Табаков, Е. Ходжаджиков, Д. Андонов, И. Семерджиев, Б. Бенишев
УМБАЛ „ Св. Иван Рилски“ ЕАД, София

Ключови думи: лапроскопия, лява флексура на колона, резекция на ректум и колон
Въведение. Лапароскопската техника навлиза все по-широко в хирургичното лечение на
колоректалния карцином. Мобилизирането на лявата колична флексура е важен етап при всички
резекции на левия колон и ректума, който осигурява необходимата подвижност на дебелото черво
за осъществяване на анастомоза без напрежение, след адекватна по обем резекция.
Цел. Настоящото видео представя различни технически възможности за мобилизиране на лявата
флексура при миниинвазивни резекции на левия колон и ректума.
Материал и методи. Представени са три подхода към лявата флексура : 1. Медиално-латерален
(инфрамезоколичен); 2. латерално-медиален; 3. краниално-каудален (супрамезоколичен)
Резултати. И трите демонстрирани достъпа към лявата флексура на колона са технически
осъществими по миниинвазивен път. Продължителността на този етап от интервенцията зависи от
специфичните анатомични особености на всеки отделен пациент, както и от опита на хирурга.
Заключение. Изборът на подход за отпрепариране на лявата флексура на дебелото черво при
лапароскопски интервенции върху ректума и левия колон, зависи от предпочитанията на
оператора и от индивидуалните анатомични особености на отделния пациент.

11.2 ЕНДОСКОПСКА ТОТАЛНО ЕКСТРААБДОМИНАЛНА
ПРЕПЕРИТОНЕАЛНА ХЕРНИОПЛАСТИКА – РЕЗУЛТАТИ ОТ
ПРИЛАГАНЕ НА МОДИФИКАЦИЯ С РАЗЦЕПЕН ИМПЛАНТ
М. Цировски, Д. Динков, Г. Цировски, Г. Карабойдев, А. Сароглу, А. Юлиянов
Болница Тракия, Стара Загора
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Въведение: Ендоскопската тотално екстраабдоминална преперитонеална херниопластика (ТЕР) е
метод на избор за лечеие на голяма част от херниите в ингвино-феморалната област. Все още са
дискусионни някои технически аспекти на операцията, касаещи използваните импланти,
позиционирането им, както и методите на фиксация,
Цел на проучването е да се оценят ранните и средносрочни резултати от прилагането на ТЕР с
разцепен имплант.
Пациенти и методи: За 3 годишен период, от януари‘2015г. до декември‘2017 са извършени 162
ендоскопски ТЕР с разцепен имплант. При 25 пациенти е извършена двустранна ТЕР. Използвана е
оперативна техника с конвенционален лапараскопски инструментариум. Пластиката е извършвана
с „тежко‖ полипропиленово платно, без допълнителна фиксация.
Резултати: Всички пациенти са раздвижвани в рамките на 6ч. от оперативната интервенция.
Средният следоперативен престой е 1,2 дни. Не са регистрирани тежки следоперативни
усложнения. При 12 пациента (8,8%) е регистрирано слабо, спонтанно преустановено кървене в
областта на оптичния троакар в ранните следоперативни часове. При 7 пациента (5,1%) са
регистрирани епизоди на фебрилно състояние до 38С в първите 24 часа, не налагащи специфично
лечение. За среден период на наблюдение от 12 месеца са регистрирани 2 пациента с късни
компликации – организиран хематом в ингвиналния канал. Не са регистрирани рецидиви.
Заключение: ТЕР с разцепен имплант е процедура, която носи нисък риск от следоперативни
усложнения и рецидив. Предимства на метода, в ставнение с другите варианти на ТЕРхерниопластика са възможността за по-добро позициониране на платното в анатомична зона с
конусовидна конфигурация, както и естествената му фиксация за елементите на кордона.

11.3 ЛАПАРОСКОПСКA ИНТЕРСФИНКТЕРНА РЕЗЕКЦИЯ ПРИ
НИСЪК РЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ

Д. Сотиров1, Б.Наметков 1, Ц. Спиридонова 2, В. Христов 1,В. Михайлов 1, Д. Митев 1, И.
Иванов 1, Д. Дамянов 3
1 Втора хирургия , УМБАЛСМ „Пирогов“
2 Клиника Хирургия, УМБАЛ Царица Йоанна – ИСУЛ
3Клиника по Хирургия, I – ва градска болница, София
Ключови думи:
Интерсфинктерна резекция , ректум, карцином , лапароскопия
Въведение:
Прилагането на сфинктеросъхраняваща процедура при карциномите на ректума, се увеличи
многократно след по – доброто разбиране на анатомията на тазовото дъно и подобряване на
оперативната техника . Въпреки това лечението на ниските карциноми на ректума остава
предизвикателство пред колоректалните хирурзи.
Цел:
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Целта на тази статия е да покаже ,че при селектирана група от пациенти лапароскопската
интерсфинктерна резекция на ректума е алтернатива пред абдоминоперинеалната резекция.
Материали и методи:
За периода от март 2014г до януари 2018 година бяха извършени 5 интерсфинктерни резекции на
ректум.При всички тях туморната формация се намираше на 4 см или по – малко от ЛАК. При
всички пациенти се извърши тотална мезоректална ексцизия с интерсфинктерна резекция за
постигане на чисти граници. При пациенти класифицирани като Т3 беше извършена
предоперативна лъчетерапия. Хирургичната интервенция се извърши 6 седмици след
лъчетерапията и включваше тотална мезоректална ексцизия,интерсфинктерна резекция ,
трансанална колоанална анастомоза и протективна илеостомия.
Резултати: Средното разстояние на тумора от ЛАК беше 2,5 см ( от 1см до 4 см). Средното
оперативно време – 200 мин. (150 – 450 мин. ).Средната дистална резекционна линия – 1,2см +/- 1
см.
Обсъждане: Оперативното лечение на ректалния карцином се развива бързо в годините. Целите
пред хирургичното лечение са основно две : 1. Да излекуват пациента ; 2. Да запазят качеството на
живот на пациента ,като се избегнат постоперативните фекална, сексуална и уринарна дисфункция.
Въпреки много малкото на брой случаи на лапароскопски операции при много ниски ректални
карциноми, добрите резултати от лапароскопска тотална мезоректална ексцизия
са
налице.Повечето проучвания показват по – нисък процент усложнения, по- бързо възстановяване и
по – малка болезненост в следоперативния период при лапароскопския подход.
Заключение: Лапароскопската интерсфинктерна резекция с трансанална колоанална анастомоза е
надежден оперативен метод при ниски ректални карциноми. Важно условие за успех е правилната
селекция на пациентите и спазване на основните онкологични принципи.

11.4 ЛАПАРОСКОПСКИ ПОДХОД ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА РЕЦИДИВНИ
ХИАТАЛНИ ХЕРНИИ
Д. Сотиров1, Б.Наметков 1, Ц. Спиридонова 2, В. Христов 1,В. Михайлов 1, Т. Седлоев 2 ,Д.
Митев1, И. Иванов 1, Д. Дамянов 3
1 Втора хирургия , УМБАЛСМ „Пирогов“
2 Клиника Хирургия, УМБАЛ Царица Йоанна – ИСУЛ
3Клиника по Хирургия, I – ва градска болница, София

Ключови думи: Рецидивна хиатална херния , лапароскопия
Въведение: Лапароскопският подход се налага като златен стандарт при хирургичното лечение на
хиатални хернии. В противовес на множеството съобщения за първична реконструкция, данните за
хирургичните резултати при лапароскопско лечение на рецидив на хиатална херния са оскъдни,
като тези рецидиви в различните проучвания се докладват с честота от 6 % до 17 % след
лапароскопска реконструкция и 9 % до 30 % след отворен хирургичен подход.
Най-често рецидивът се представя с рефрактерна на медикаментозно лечение болка зад гръдната
кост, тежест и / или киселини след нахранване и задух.
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Цел:
Да се представят част от спецификите при лапароскопското лечение на рецидивна хиатална
херния, които сме наблюдавали при лечението на пациенти с клинично проявени симптоми и
нарастващ субективен дискомфорт.
Материали и методи:
За период от четири години (2013 – 2017) са оперирани осем пациента с рецидив на хиатална
херния след конвенционална фундупликация по Нисен. Средната възраст на пациентите е
67години (от 57 до 77 години).
Рецидивът е класифициран като III тип с транспозиця на проксималните 2/3 на стомаха в гръдния
кош. За корекция на рецидива при всички пациенти са приложени едномоментно лапароскопска
круропластика и фундупликация по Toupet.
Резултати:
Средното оперативно време е 210 мин без случаи на конверсия.. Честотата на интраоперативните
усложнения е 8% , като най-честото - десерозация на стомаха при неговата мобилизация. Няма
смъртни случаи. Средното период за захранване на пациентите е 5 дни , а средният болничен
престой - 6 дни.
Обсъждане: Рецидивната хиатална херния е най- честото усложнение както след отворена, така и
след лапароскопско лечение. Описани са пет основни типа на възникване на рецидив : 1)
приплъзване или изхлузване на фундопликацията; (2) цялостно отпускане на фундопликацията; (3)
херниране през фундопликацията; (4) фундопликация, която е твърде стегната или твърде дълго; и
(5) т. нар . ―усукана‖ фундаментализация. Цялостното отпускане на фундопликацията е най- често
срещаното усложенине след отворена хирургия на хиаталните хернии с последващо формиране на
голям рецидив, какъвто ние сме наблюдавали в нашата серия. В някои от проучавнията съобщават
за смъртост при рецидивни лапороскпоски хернии с честота от 1 % до 3 %. Спецификата на
намесата включва както много прецизна дисекция интрабадоминално и интаторакално с повишен
реск от лезия на съседни структури, така и подсигуряване на техниката интра - и постоперативно
за недопускане на ре- рецидив.
Заключение:
Лапароскопският подход при рецидивни хиатални хернии е технически високоспециализиран, но
ефективен, като пациентите са с бързо възстановяване и нисък риск от интраоперативни и
постоперативни усложнения.
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11.5 ТРИЕТАПНА ЛАПАРОСКОПСКА РЕСТОРАТИВНА
ПРОКТОКОЛЕКТОМИЯ ПРИ ПАЦИЕНТКА С ТЕЖЪК ОСТЪР
УЛЦЕРОЗЕН КОЛИТ
1

Г. Желев, 1Е. Костадинов, 1Б. Коруков, 1С. Иванов, 1Н. Пенков, 2П. Пенчев, 2Б. Големанов, 3Д.
Дамянов
1
Клиника по хирургия, 2Клиника по гастроентерология, Клиничен център по гастроентерология,
УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ.
3
Клиника по хирургия, I-ва УМБАЛ

Ключови думи: улцерозен колит, лапароскопия, ресторативна проктоколектомия.
Въведение: Улцерозният колит (УК) е хронично рецидивиращо възпалително заболяване,
което обичайно се повлиява от консервативното лечение. Около 15% от пациентите с УК развиват
тежък остър пристъп, изискващ хоспитализация, като 1/3 от тях няма да се повлияят от
консервативната терапия. Тежкият остър улцерозен колит е животозастрашаващо състояние.
Подобни пациенти трябва да бъдат под клиничен контрол и интензивно лечение – коригиране на
водноелектролитните и белтъчните загуби, подобряване на нутритивния статус, борба с
инфекцията и анемичния синдром, специфично лечение (кортикостероиди, биологично лечение –
Infliximab, Ciclosporin). Често хирургията остава единствена и животоспасяваща възможност.
Представяне на случая: К. М. Г., жена, 58 г, диагностицирана с улцерозен колит от 1996 г,
провеждала терапия със Salofalk, несистемно проследявана. Постъпва в Клиника по
гастроентерология с коремноболкови синдром, фебрилитет до 38.2, 10-12 диарични изхождания с
примес на кръв. Започната терапия с водносолеви разтвори, Левофлоксацин, Метронидазол,
Нистатин, Преднизолон, Ентерол. Ендоскопска находка – панколит с изразена активност (E3S3).
Обсъдена за начало на биологично лечение. На фона на максимално консервативно лечение,
пациентката разви клинична картина на тежък остър улцерозен колит, класифициран като такъв по
Truelove-Witt (налице всички 6 критерия). Взето бе решение за оперативно лечение. Извърши се
лапароскопска тотална колектомия и периоперативно реанимационно лечение. На втори етап се
осъществи лапароскопска резидуална проктектомия с J-паучаноанастомоза и протективна
илеостома, реституирана след 2 месеца.
Обсъждане: Характеристиката и клиничният ход на улцерозния колит изискват подхода
към него да е интердисциплинарен, като добрата колаборация между гастроентеролога и хирурга е
есенциална. Колектомията, като терапевтична възможност, трябва да бъде обсъдена с пациента на
ранен етап. Не винаги клиничната ситуация позволява оптимизиране на времето за оперативна
намеса. Операцията в условията на спешно състояние има за цел на първо място спасяване на
живота, едва на второ – постигане на добри функционални резултати и на последно място –
минимално мутилизиране на пациента и добър козметичен ефект. Триетапната лапароскопска
ресторативна проктоколектомия с J-паучаноанастомоза дава възможност за съчетаване на
сигурност, функционалност и козметични резултати дори и при пациенти в тежко декомпенсирало
състояние.
Заключение: Лапароскопския подход е достатъчно сигурен и ефективен дори и при
пациенти с панколит, в тежко увредено общо състояние, при които оперативното време е от
съществено значение. Подобни пациенти се възползват от предимствата на миниинвазивната
хирургия в стадий на заболяването, в който голямата оперативна травма може да има фатални
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последствия. На следващ етап има възможност за извършване на операция, която предлага
максимално добри функционални резултати, качество на живот и минимализира онкологичния
риск.

11.6 ЕНДОСКОПСКА ПРЕПЕРИТОНЕАЛНА RIVES STOPPA
РЕТРОМУСКУЛАРНА ПЛАСТИКА НА ПРЕДНА КОРЕМНА СТЕНА
ПРИ ПАЦИЕНТ С ВЕНТРАЛНА ХЕРНИЯ – ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Д. Пенчев, Г. Коташев, П. Иванов, Г. Григоров, В. Кьосев, В. Христова, Г. Попиванов, Х. Петров,
В. Мутафчийски
Военномедицинска академия София - клиника по ендоскопска ендокринна хирургия и
колопроктология

Въведение: Множеството възможности за конвенционално и минимално инвазивно лечение на
вентралните хернии правят изборът на методика изключително труден. През последните години,
тенденцията в избягване на поставяне на чуждо тяло в коремната кухина доведе до широкото
приложение на класическия метод на Rives Stoppa, извършван ендоскопски с ретромускуларна
дисекция и поставяне на протезен материал ретромускуларно. Методът е алтернатива на
интраперитонеалните техники за поставяне на платно. Предимствата на метода се изразяват в
минималната хирургична травма, избягване на поставяне на чуждо тяло в коремната кухина и
възстановявне на цялостта и функциите на предната коремна стена.
Видеопрезентация: Представяме пациент на 46 години с вентрална херния, с р-ри 4/5 см и обща
площ на дефекта 20см2. Херниалният дефект се локализира по линея алба над пъпа, без диастаза и
без данни за съпътстващи заболявания и предходни оперативни интервенции. Пациентът е
хоспитализиран и опериран в клиниката по Ендоскопска ендокринна хирургия и колопроктология
на Военномедицинска академия – София. Извършена е ендоскопска преперитонеална Rives Stoppa
ретромускуларна пластика, с поставяне на двукомпонентно платно с р-ри 20х15см в
ретромускуларното пространство. Използвана е шест-портова техника. Оперативното време е 135
мин. Поставени бяха два активни дрена ретромускуларно, които се свалиха съответно на първи и
втори следоперативен ден. Следоперативният престой на пациента е 3 дни, без периоперативни
усложнения. До момента на проследяване - без данни за рецидив.
Изводи Ендоскопска преперитонеална Rives Stoppa ретромускуларна пластика, с поставяне на
двукомпонентно платно е иновативна, технически постижима и безопасна оперативна техника.
Процедурата изисква значителен опит в лапароскопската херниална хирургия и съставлява
техническо предисзвикателство.

ENDOSCOPIC PREPERITONEAL RIVES STOPPA RETROMUSCULAR REPAIR OF
ABDOMINAL WALL HERNIA -VIDEO DEMONSTRATION
D. Penchev, G. Kotashev, P. Ivanov, G. Grigorov, V. Kyosev, V. Hristova, G. Popivanov, H. Petrov, V.
Mutafchiyski
Military Medical Academy Sofia – Department of endoscopic endocrine surgery and coloproctology
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Introduction: Variety of operative techniques for open or laparoscopic repair of ventral hernias has made
decision-making difficult. In the last few years, there is a tendency for evading the intraperitoneal meshreplacement and retromuscular endoscopic Rives Stoppa more and more popular among hernia surgeons.
As an alternative to the intraperitoneal mesh placement, endoscopic preperitoneal retromucular Riva
Stoppa has several advantages, such as evading foreign body intraperitonealy, minimal surgical trauma
and anatomical and functional repair of the abdominal wall
Video demonstration: We present a case of a 46-year old male with ventral hernia, located in midline
upper to the umbilicus, with size of 4/5 cm and 20см2 area of the defect. There is no preoperative history
of illness and previous surgery. Patient was admitted and operated at Military medical academy Sofia in
the department of Endoscopic endocrine surgery and Coloproctology. Endoscopic totally extraperitoneal
preperitoneal retromuscular Rives Stoppa technique was used for primary repair of the hernia defect.
Mesh with size of 20x15cm was placed in retromuscular inlay position. Operative time was 135 minutes,
with six port technique. At the end of the procedure, two active Redon dren was placed around the mesh
for two days. Postoperative stay was uneventful and patient was discharged on the third postoperative day,
without any complications. There is no recurrence for the follow up period.
Conclusion: Endoscopic preperitoneal Rives Stoppa retromuscular technique with mesh is feasible and
safe innovative technique for primary abdominal wall hernias. Procedure is complex and needs some
degree of experience in laparoscopic abdominal wall hernia procedures.
Keywords: ventral hernia,endoscopic, preperitoneal, retromuscular, Rives Stoppa

11.7 ТРАНСАНАЛНА ТОТАЛНА МЕЗОРЕКТАЛНА ЕКСЦИЗИЯ –
БЪДЕЩ СТАНДАРТ В ХИРУГИЯТА НА ДИСТАЛНИТЕ
КАРЦИНОМИ НА РЕКТУМА? ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ

Е. Костадинов1, Г. Желев1, С. Иванов1, Б. Коруков1, П. Пенчев2, П. Гецов3, В. Василева4, М
Колева4, И. Терзиев5
УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“. 1 - Клиника по Хирургия, 2 – Клиника по Гастроентерология, 3
– Клиника по образна диагностика, 4 – Клиника по медицинска онкология и лъчетерапия, 5 –
Отделение по патологична анатомия.
Тоталната мезоректална ексцизия (ТМЕ) е възприет стандарт в онкологичната хирургия на
ректума, довел до значимо намаляване на локалните рецидиви. Дисталните карциноми на правото
черво поставят специфични проблеми: възможност за сфинктеросъхраняваща операция,
функционален резултат следоперативно, влошени онкологични резултати, свързани с позитивни
циркумферентни резекционни линии. Подгрупи с незадоволителен изход по отношение на горните
параметри са болните от мъжки пол, тези със затлъстяване и пациентите с проведена
предоперативна лъче/химиотерапия. Това важи независимо от използваната техника –
лапароскопска или отворена. Нов алтернативен подход, позволяващ прецизно определяне на
дисталната резекционна линия, спазване на анатомичните планове на дисекция, съгласно
постулатите на R. Heald и свързаните с това благоприятни онкологични и функционални резултати
е т.нар. трансанална ТМЕ (таТМЕ).
Като видеофилм представяме случай на 45-годишна жена с ендоскопски данни за
супраанално разположен G2-аденокарцином. Предоперативно процесът е стадиран като Т2Н0М0, с
дистална граница на 14 мм от вътрешния анален сфинктер (ЯМР). Предприе се
дребнофракционирана неоадювантна лъчехимиотерапия с изчакване на максимален биологичен
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отговор 6 седмици след края и. При рестадиране се установи редукция на размера на тумора с
отстояние 30 мм от сфинктера, но наличие на две лезии с характер на метастатични в 6-ти и на
границата 4-ти/8-ми чернодробни сегменти, последната в близост до средна хепатална вена. След
дискусия и информирано съгласие се извърши лапароскопска ултраниска РРА с трансанална ТМЕ
с помощта на система за ТЕО и трансанална колоаноанастомоза с протективна илостома. Прецени
се, че локализацията на чернодробните лезии не позволява добра визуализация за сигурното им
премахване лапароскопски през достъпа за РРА и чрез субкостална лапаротомия по Кохер се
направиха метастазектомии. Болната бе изписана без усложнения на 9-ти СОД и реституирана 40
дни след това. В момента провежда адювантна ХТ при запазена континентност и липса на стеноза.
В рамките на презентацията се обсъждат основанията за и очакваните ползи от извършване
на ТМЕ трансанално, индикациите за това, необходимата апаратура и квалификация на екипа.
Дискутират се специфичните за таТМЕ затруднения и усложнения. Казусът представя
съвременните възможности за сфинктеросъхраняваща хирургия при дистални ректални карциноми
и подчертава необходимостта от мултидисциплинарен подход в лечението им.

11.8 ПЪРВАТА В БЪЛГАРИЯ ТРАНС-ОРАЛНА ЕНДОСКОПСКА
ТИРЕОИДЕКТОМИЯ – VESTIBULAR APPROACH - (TOETVA)

М. Зашев*, В. Митова*, А. Михайлов*, А. Трифунова*, Дж. Диониджи, Оз. Макай, Р. Пандев**, Р.
Горнев*
*Клиника по Хирургия Университетска болница „Лозенец“
**УМБАЛ „Царица Йоанна“ ИСУЛ
Въведение: Концепцията за Ендоскопска операция на щитовидна жлеза, без разрез на шията е
описана за първи път в Германия през 2008г. Witzel чрез оперативна намеса върху 2 кадавъра и 10
прасета, успява да острани тиреоидеята през устната кухина, използвайки достъп под езика
(сублингвален). Настоящата Транс-орална методика (TOETVA) е разработена и публикувана от
Prof. Dr. Anuwong през 2016г.
Цел: Да се въведе нов метод за миниинвазивно оперативно лечение при ендокринни заболявания
на шията.
Материал и метод: Представяме пациентка на 27 г. с доказани две ендокринни заболявания –
нодозна гуша с горещ хиперфункциониращ възел и аденом на паращитовидна жлеза, водещ до
Първичен хиперпаратиреоидизъм. Клинично пациентката е с високи нива на Паратхормон, общ и
йонизиран калций в кръвта и напреднала бъбречно-каменна болест. Извърши се ендоскопско
отстраняване на тироидеята, заедно с долна лява паратироидея като се използва вестибуларен
достъп.
Заключение: Транс-оралната ендоскопска тироидектомия и паратироидектомия е иновативен и
ефикасен метод за оперативно лечение при селектирани пациенти с ендокринни заболявания на
шията.
References:
1. Anuwong A, Kim HY, Dionigi G. Transoral endoscopic thyroidectomy using vestibular approach: updates
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First case in Bulgaria of a Transoral endoscopic thyroidectomy using vestibular approach –
(TOETVA)
M. Zashev*, V. Mitova*, A. Mihaylov*, A. Trifunova*, G. Dionigi, Ö Makay, R. Pandev**, R.
Gornev*
*Lozenetz University Hospital, General Surgery Department
Medical Faculty of Sofia University "St. Kliment Ohridski"
** University Hospital "Tsaritsa Yoanna – ISUL‖
Key words: TOETVA, Transoral endoscopic thyroidectomy, Vestibular Approach
Introduction: First scarless endoscopic surgery of thyreoid gland was described in Germany in 2008.
Witzel first report experiences with the transoral endoscopic resection of the thyroid gland in 2 human
cadavers and 10 living pigs using transoral approach. In 2016 TOETVA was described and published by
Prof. Dr. Anuwong
Aim: To introduce a new method for mini-invasive surgical treatment in endocrine diseases of the neck.
Material and method: We present a 27 years old female patient with two endocrine diseases - a
multinodular goiter with a hot, hyperfunctioning nodule and parathyroid gland adenoma leading to
Primary hyperparathyroidism. Clinically, the patient has high levels of parathormone, total and ionized
calcium in the blood, and advanced urolithiasis. Endoscopic removal of the thyroid, along with a lower
left parathyroid, was performed using vestibular approach.
Conclusion: Trans-oral endoscopic thyroidectomy and parathyroidectomy is an innovative and efficient
method of operative treatment in selected patients with endocrine disorders of the neck.
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11.9 РЕЗЕКЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА РЕТРОХЕПАТАЛНИЯТ
СЕГМЕНТ НА ВЕНА КАВА ПОРАДИ ЛЕЙОМИОСАРКОМ
Н.Владов1, Цв.Тричков1, И.Такоров1, В.Михайлов1, И.Василевски1, Ц.Луканова1, М. Якова1,
Р.Костадинов1, Е.Одисеева2, М.Абрашева2
1. Клиника по чернодробно-панкреатична и трансплантационна хирургия, ВМА-София.
2. Катедра по анестезиология и интензивно лечение, ВМА-София.

ВЪВЕДЕНИЕ Лейомиосаркомът на долната празна вена е рядък тумор, който представлява
голямо предизвикателство за всеки хирург. В повечето от случаите, за да бъде радикална
операцията е необходимо да се резецира различен сегмент от вената, който се реконструира чрез
съдов графт. По този начин се постигат свободни от туморна инфилтрация резекционни линии.
ЦЕЛ Презентацията цели да покаже тази технически трудно изпълнима процедура, която съчетава
в себе си аспекти от коремната, чернодробната и съдовата хирургия. При нейното оптимално
изпълнение от опитен хирург, както и при строга селекция на пациентите, тя води до желаната цел,
а именно радикалното отстраняване на туморната формация.
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ Представяме 62 годишен мъж, който поради оплаквания от тежест в
дясно подребрие провежда абдоминална ехография. Поради данните за голяма туморна формация
в ретрохепаталната част на долната празна вена се извършва КТ и ПЕТ/КТ. Установява се бластом
с размери 100 на 80 мм произхождащ от стената на вена кава инфериор. Извърши се сегментна
резекция на долната празна вена (~12 cm) като съдовият дефект се реконстриура чрез PTFEпротеза.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ След извършването на горно-срединна, съчетана с трансверзална
лапаротомия се експлорира коремната кухина. Установи се туморна формация на долната празна
вена, простираща се от реналните до хепаталните вени. Определиха се резекционните линии.
Поставиха се турникети около хепато-дуоденалния лигамент и вена кава – супрахепатално и над
нивото на реналните вени за осъществяване на съдов контрол. Последва отстраняване на
туморната формация със сегметна резекция на вена кава инфериор като полученият дефект се
реконструира със съдова PTFE-протеза. Като шевен материал за реконструкцията се използва
монофиламентен, нерезорбируем конец 4-0.
РЕЗУЛТАТИ Оперативно време – 150 минути при кръвозагубата 400 мл. като не бяха необходими
интраоперативни хемотрансфузии. На 5 СОД се извърши контролен ангио-КТ, който показа
проходим съдов графт без данни за тромбоза. Като единствено усложнение се отчете десностранен
плеврален излив, който претърпя обратно развитие след консервативно лечение. Следоперативният
престой продължи 8 дни.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ Този вид редки тумори представляват техническо предизвикателство за всеки
хирург. При възможност, долната празна вена трябва да се реконструира за да се намалят
постоперативните усложнения и смъртност. Внимателната предоперативна подготовка и
мултидисциплинарният подход позволяват този тип сложни резекции да се извършват с все поголяма честота и успеваемост.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: Лейомиосарком, Вена кава инфериор, Ретроперитонеални саркоми, Съдова
реконструкция.
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11.10 АНТЕРИОР АПРОУЧ ПРИ ЛАПАРОСКОПСКА ДЯСНА
ХЕПАТЕКТОМИЯ

Н.Владов1, Цв.Тричков1, И.Такоров1, И.Василевски1, В.Михайлов1, Ц.Луканова1, М. Якова1,
Р.Костадинов1, Е.Одисеева2, М.Абрашева2
1. Клиника по чернодробно-панкреатична и трансплантационна хирургия, ВМА-София.
2. Катедра по анестезиология и интензивно лечение, ВМА-София.

ВЪВЕДЕНИЕ Лапароскопските тотални хетапектомии са миниинвазивни чернодробни операции,
които водят до много бързо постоперативно възстановяване на пациентите. На този етап тези
процедури са все още предизвикателство за хирурга, особено когато се използва т.нар. антериор
апроуч.
ЦЕЛ Тази видео презентация цели да покаже надеждността на лапароскопските хепатектомии,
извършени чрез антериор апроуч, когато се извършват в големи центрове от хирурзи с богат опит в
чернодробната и лапароскопската хирургия.
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ Касае се за 58 годишна пациентка в добро общо състояние, при която е
установена метастатична лезия (7 см) в десния чернодробен дял. При нея е извършена лява
радикална мастектомия за карцином на млечната жлеза комбинирана с адювантна химиотерапия.
При проследяването чрез ПЕТ/КТ, 21 месеца след проведената резекция, е установена
метастатична формация в десния дял на черния дроб.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ След извършването на open-лапароскопия и експлорация на
абдоминалната кухина се фокусирахме към черния дроб, който се представи с напреднала стеатоза
и голяма солитарна метастатична лезия. Това е причината, поради която избрахме трансекция на
паренхима чрез антериор апроуч. Започнахме с дисекция на хепато-дуоденалния лигамент, като
отпрепарирахме дясната хепатална артерия и дясната портална вена. Паренхимът се трансецира с
минимална кръвозагуба като десният хепатален педикул и дясната хепатална вена се прекъснаха
чрез линеарен ендоскопски степлер (45 мм). Анатомичният препарат се екстрахира чрез
супрапубична минилапарoтoмия по Pfannenstiel.
РЕЗУЛТАТИ Оперативното време се равнява на 210 минути, а кръвозагубата под 100 мл. Не бяха
извършени хемотрансфузии по време на операцията и в следоперативния период. Процедурата се
извърши тотално лапароскопски. Следоперативният престой беше 5 дни като пациентката се
изписа без усложнения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ Лапароскопските чернодробни резекции позволяват пациента да бъде изписан
рано след извършената интервенция с минимален процент на постоперативни компликации.
Извършен от опитни хирурзи антериор апроучът показва много добри краткосрочни и дългосрочни
резултати.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: Лапароскопия, Големи чернодробни
Неколоректални чернодробни метастази.
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ANTERIOR APPROACH AT LAPAROSCOPIC RIGHT HEPATECTOMY

Vladov N1, Trichkov Ts1, Takorov I1, Vasilevski I1, Mihaylov V1, Lukanova Ts1, Yakova M1, Kostadinov
R1, Odiseeva E2, Abrasheva M2
7. HPB ant Transplantation Surgery, Military Medical Academy, Sofia
8. Clinic of Anesthesiology and Intensive Care, Military Medical Academy, Sofia
ABSTRACT
INTRODUCTION Pure laparoscopic hepatectomy is a minimally invasive liver procedure that leads to
fast recovery. This still can be a challenging procedure, especially if anterior approach is performed.
AIM This video presentation aims to demonstrating the reliability of laparoscopic hepatectomy performed
through the anterior approach when performed in large centers by surgeons with extensive experience in
hepatic and laparoscopic surgery.
CASE PRESENTATION A case of a 58 year old female in a good condition, suffering from metastatic
lesion (7 cm) in the right part of the liver was presented. She has had left radical mastectomy for breast
cancer combined with adjuvant chemotherapy. On follow-up PET/CT scan, 21 months after the breast
operation, a metastatic lesion in the right liver was detected.
MATERIAL AND METHODS After open-laparoscopy and exploration of the abdomen we focused on
the liver, which presented with advanced steatosis and a huge solitary metastatic lesion. This is the reason
why we choose to use the anterior approach. We started with dissection of the hepatoduodenal ligament,
then divided the right hepatic artery and right hepatic vein. The parenchyma was transected with minimal
blood loss and the right hepatic pedicle and vein were transected with linear endoscopic stapler (45 mm).
The specimen was extracted through a mini Pfannenstiel laparotomy.
RESULTS
The operative time was 210 minutes and the blood loss was under 100 ml. No additional blood transfusion
was required. The entire procedure was totally laparoscopic. The postoperative hospital stay was 5 days
without any complications.
CONCLUSIONS
Laparoscopic liver resection enable the patient to have early discharge from the hospital with minimal
percent of postoperative complications. Performed by experienced surgeon, laparoscopic liver resections
using anterior approach show excellent short- and long-term outcomes.
KEY WORDS: Laparoscopy, Major laparoscopic liver resection, Anterior approach, Liver metastases.

11.11 ЛАПАРОСКОПСКА СПЛЕНО-СЪХРАНЯВАЩА ДИСТАЛНА
ПАНКРЕАТЕКТОМИЯ
Н.Владов1, И.Такоров1, М.Якова1, И.Василевски1, В.Михайлов1, Ц.Луканова1, Цв.Тричков1,
Р.Костадинов1, Е.Одисеева2, М.Абрашева2
1. Клиника по чернодробно-панкреатична и трансплантационна хирургия, ВМА-София.
2. Катедра по анестезиология и интензивно лечение, ВМА-София.

ВЪВЕДЕНИЕ Сплено-съхраняващата лапароскопска дистална панкреатектомия се утвърди като
оптимален подход при лечението на инсулиноми разположени в областта на тялото и опашката на
панкреаса.
ЦЕЛ Видео презентацията цели да покаже надеждността и сигурността на методиката, когато тя се
извършва в специализирани центрове от хирурзи с богат опит в панкреатичната и лапароскопска
хирургия.
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КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ Представяме 21 годишна пациентка в добро общо състояние
хоспитализирана поради клинично изявени хипогликемии. При направените КТ и ЯМР е
установена туморна формация в областта на опашката на панкреаса с размери 17/13 мм,
ангажираща панкреатичния канал.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ След извършването на open-лапароскопия, прекъсването на гастроколичния лигамент и експлорацията на абдоминалната кухина и бурса оменталис се установи
гореописаната туморна формация. След мобилизирането на дисталният панкреас, артерия и вена
лиеналис се дисецираха и повдигната на цветни гумени държалки. Последва трансекция на жлезата
с помощта на линеарен ендоскопски степлер (60 мм) и дистална сплено-съхраняваща
панкреатектомия по метода на Kimura. Анатомичният препарат се постави в ендобег и екстрахира
през параумбиликалната минилапарoтoмия.
РЕЗУЛТАТИ Оперативната интервенция продължи 100 минути при минимална кръвозагуба. В
ранния следоперативен период болната беше раздвижена, а на 1.СОД захранена с течно-кашава
храна. Пациентката беше изписана на 8.СОД без усложнения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ Лапароскопската дистална сплено-съхраняваща панкреатектомия се явява
надежден и сигурен метод при бенигнени лезии в областта на тялото и опашката на жлезата,
особено когато се наблюдава ангажиране на панкреатичния канал. Извършена от опитни хирурзи
при стриктна предоперативна подготовка и селекция на пациентите, тя води до отлични
краткосрочни и дългосрочни резултати.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: Лапароскопия, Дистална сплено-съхраняваща панкреатектомия, Инсулином,
Доброкачествени тумори на панкреаса.

LAPAROSCOPIC SPLEEN-PRESERVING DISTAL PANCREATECTOMY

Vladov N1, Takorov I1, Yakova M1, Vasilevski I1, Mihaylov V1, Lukanova Ts1, Trichkov Ts1, Kostadinov
R1, Odiseeva E2, Abrasheva M2
9. HPB ant Transplantation Surgery, Military Medical Academy, Sofia
10. Clinic of Anesthesiology and Intensive Care, Military Medical Academy, Sofia
ABSTRACT
INTRODUCTION Spleen-preserving laparoscopic distal pancreatectomy has been established as an
optimal approach to the treatment of insulinomas located in the body and the tail of the pancreas.
AIM This video aims to demonstrate the feasibility and safety of the approach, when it is performed in
high-volume centers by surgeons advanced in pancreatic and laparoscopic surgery.
CASE PRESENTATION We present a 21-year-old female patient in a good condition, which only
symptom was hypoglycemia. CT and MRI shows a small tumor (17/13 mm) in the pancreatic tail, which
involved the pancreatic duct.
MATERIAL AND METHODS After open-laparoscopy, dissection of the gastro-colic ligament, and the
abdominal cavity and lesser sac examination, the tumor was established. After the mobilization of the
distal pancreas, splenic artery and vein were dissected. The transsection of the pancreas was performed
followed by distal spleen-preserving pancreatectomy. The specimen was extracted through the
paraumbilical minilaparotomy.
RESULTS Operative time was 100 minutes with minimal blood loss. On the first postoperative day the
patient was fed. The patient was discharge on the 8 postoperative day without any complications.
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CONCLUSIONS Laparoscopic distal spleen-preserving pancreatectomy is a safety approach for
treatment of benign lesions in the body and tail of the pancreas, especially when pancreatic duct is
involved. When performed by experienced surgeons of strict-selected patients, the short- and long-term
outcomes are very good.
KEY WORDS: Laparoscopic, Spleen-preserving distal pancreatectomy, Insulinoma, Benign pancreatic
tumors.

11.12 СИНХРОННА ЛАПАРОСКОПСКА ДЯСНА ХЕПАТЕКТОМИЯ
КОМБИНИРАНА С ДЯСНА КОЛЕКТОМИЯ

И.Такоров1, Цв.Тричков1, М.Якова1, И.Василевски1, В.Михайлов1, Ц.Луканова1, Р.Костадинов1,
Е.Одисеева2, М.Абрашева2, Н.Владов1.
1. Клиника по чернодробно-панкреатична и трансплантационна хирургия, ВМА-София.
2. Катедра по анестезиология и интензивно лечение, ВМА-София.
ВЪВЕДЕНИЕ Съгласно мултидисциплинарният подход, двуетапните лапароскопски чернодробни
и колоректални резекции са надежден, сигурен и онкологично издържан еквивалент на отворените
процедури при лечението на колоректален карцином. Въпреки това, все още няма консенсус, който
да затвърди комбинираните, едноетапни лапароскопски резекции за първичен колоректален
карцином със синхронни чернодробни метастази.
ЦЕЛ Видео презентацията има за цел да покаже сигурността и надеждността на симултанните
лапароскопски колоректални и хепатални резекции при първичен колоректален тумор със
синхронни операбилни чернодробни метастази.
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ Представяме случай на 65 годишен мъж с хистологично-верифициран
карцином на колон трансверзум и две синхронни метастатични лезии (8 и 7 см) разположени в
дясния чернодробен дял. Заболяването беше установено чрез фиброколоноскопия и последваща
контрастно-усилена компютърна томография.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ След лапароскопската експлорация на коремната кухина се
извършиха симултанна дясна хемихепатектомия и екстензивна дясна хемиколектомия. За цялата
процедура се поставиха 6 троакара. Анатомичният препарат се екстрахира през горно-срединна
минилапаротомия.
РЕЗУЛТАТИ Общото оперативно време беше 320 минути при минимална интраоперативна
кръвозагуба. Хемотрансфузии не бяха необходими. Захранването започна на 3 следоперативен ден.
Пациентът беше изписан на 6 ден без данни за усложнения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ В този случай може да се наблюдава надеждността на лапароскопският подход
при симултанните хепатални и колоректални резекции за дебелочревен карцином със синхронни
чернодробни метастази. Всички известни предимства на миниинвазивната хирургия правят
подобни компрексни процедури много по надеждни. Те трябва да се извършват от опитни
хирургични екипи при стриктно селектирани пациенти.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: Лапароскопия, Лапароскопски симултанни резекции, Лапароскопски
чернодробни резекции, Лапароскопски колоректални резекции, Колоректален карцином,
Чернодробни метастази.
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SYNCHRONOUS LAPAROSCOPIC RIGHT HEPATECTOMY COMBINED WITH
RIGHT COLECTOMY
Takorov I1, Trichkov Ts1, Yakova M1, Vasilevski I1, Mihaylov V1, Lukanova Ts1, Kostadinov R1,
Odiseeva E2, Abrasheva M2, Vladov N1
11. HPB ant Transplantation Surgery, Military Medical Academy, Sofia
12. Clinic of Anesthesiology and Intensive Care, Military Medical Academy, Sofia
ABSTRACT
INTRODUCTION Regarding a personalized multimodal approach, separately distinguished laparoscopic
liver and colorectal resections are accepted as feasible, safe and oncological equivalent to open procedures
for the treatment of colorectal cancer. However, there is still no consensus, regarding the applicability of
combined laparoscopic colon and liver resection in primary colorectal cancer with synchronous liver
metastases.
AIM The video presentation aims to demonstrate the safety and reliability of simultaneous colorectal and
hepatic laparoscopic resections in primary colorectal cancer with synchronous operable liver metastases.
CASE PRESENTATION A case of a 65 year old male patient with cancer of transverse colon and two
synchronous metastatic lesions (8 and 7 cm) in the right part of the liver is presented. The disease was
confirmed by colonoscopy and CT scan.
MATERIAL AND METHODS After a laparoscopic exploration of the abdomen, a simultaneous right
hepatectomy and extensive right colectomy were performed, using six trocars for the entire procedure.
The specimens were extracted through an upper midline mini-laparotomy.
RESULTS Total operative time was 320 minutes, with minimal intraoperative blood loss. Blood
transfusions after the procedure were not performed. Per oral feeding was started on the 3 day after
surgery. The postoperative hospital stay was 6 days without any complications.
CONCLUSIONS In this case we can see the feasibility of the laparoscopic approach to simultaneous
liver and colorectal resections for colorectal cancer with synchronous liver metastases. The all known
advantages of the mini-invasive surgery make such complex procedures more reliable. They must be
performed when the surgical team has good experience in properly selected cases.
KEY WORDS: Laparoscopy, Laparoscopic simultaneous resection, Laparoscopic liver resection,
Laparoscopic colorectal resection, Colorectal cancer, Liver metastases.

11.13 ЛАПАРОСКОПСКИ ПОДХОД ПРИ СИНХРОННИ КАРЦИНОМИ
НА РЕКТУМ И ЛЯВ БЪБРЕК
И. Такоров1, Р. Костадинов1, И. Василевски1, В. Михайлов1, Ц. Луканова1, М. Якова1, Цв.
Тричков1, Н. Владов1, Е. Одисеева2, М.Абрашева2
1. Клиника по чернодробно-панкреатична и трансплантационна хирургия, ВМА-София.
2. Катедра по анестезиология и интензивно лечение, ВМА-София.

ВЪВЕДЕНИЕ
Синхронните коло-ректални и бъбречни неоплазми са сравнително рядко срещано явление. При
тези случаи, метод на избор е едноетапна радикална оперативна интервенция. Лапароскопският
подход е приложим при адекватно стадирани и добре селектирани пациенти, като осигурява
еквивалентни онкологнчни резултати, комбинисрани с по-ниска травматичност на достъпа,
редуциран болничен престой и честота на усложненията.
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ЦЕЛ
Демонстрация на приложимостта на лапароскопския подход при синхронна коло-ректална
резекция с нефректомия.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
Представяме видео-компилация на синхронни лапароскопски резекции при двама пациетни.
Пациент 1: Мъж, на 63 години с верифициран умерено-диференциран аденокарцином на ректума,
непосредсвено над ано-ректалната линия и установена при стадиращата абдоминална компютърна
томография туморна формация на ляв бъбрек.
Пациент 2: Жена, на 54 години с данни за умерено-диференциран аденокарцином на 10 см от аноректалната линия, и инцидентно установен тумор на ляв бъбрек.
РЕЗУЛТАТИ
При първия пациент бе извършена лапароскопска абдомино-перинална резекция по Майлс,
комбинирана с лява нефректомия, като резектатите се отстраниха през перинеума. При
направената литературна справка се установи, че това е първото описание на подобна оперативна
техника в литературата. Във вторият случай се извърши лапароскопска предна резекция на ректум
с лява нефректомия, като препаратите се екстрахираха през лапаротомия по Pfannenstiel.
При двамата пациенти следоперативният период протече гладко, като те бяха изписани съответно
на пети и девети следоперативен ден.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С развитието на лапароскопската оперативна техника се наблюдава непрекъснато разширяване на
индикациите. При добра селекция на пациентите и опитност на екипа, миниинвазивният подход
позволява извършване на високо-обемни оперативни интервенции при минимална оперативна
травма, без да се компрометират онкологичните резултати.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: Лапароскопия, Коло-ректални резекции, Синхронни лапароскоспски
резекции, Нефректомия

LAPAROSCOPIC SYMULTANEOUS RESECTION OF SYNCHONOUS RENAL AND
RECTAL CARCINOMA.
I.Takorov1, R.Kostadinov1, I.Vasilevski1, V.Mihaylov1, Ts.Lukanova1, M.Yakova1, Ts.Trichkov1,
N.Vladov1, E.Odiseeva2, M.Abrasheva2.
1. Department of HPB and Transplantation Surgery, Military Medical Academy - Sofia.
2. Department of Intensive Care and Anesthesiology, Military Medical Academy - Sofia.
ABSCTRACT
INTRODUCTION
Synchronous colorectal and renal neoplasms are relatively rare phenomenon. In such cases the treatment
of choice is single-stage radical surgery. The laparoscopic approach is applicable in selected patients with
proper pre-operative staging and offers equivalent oncologic results, combined with reduced surgical
trauma, hospital stay and post-operative morbidity, as compared to the conventional open approach.
AIM
Demonstration of the applicability of the laparoscopic approach in simultaneous colo-rectal resection and
nephrectomy for synchronous neoplasms.
MATERIALS AND METHODS
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We present a video-compilation of simultaneous renal and colorectal laparoscopic resections in two
patients.
Patient 1: A 63-year old male with rectal adenocarcinoma, immediately cranial to the dentate line and
incidentally discovered during staging CT synchronous left kidney tumor.
Patient 2: Woman, aged 54, with rectal cancer, approximately 10 cm proximal to the dentate line and
similarly discovered asymptomatic left renal tumor.
RESULTS
In the first patient a laparoscopic abdomino-perineal resection was performed, combined with left
nephrectomy. The surgical specimens were extracted through the perineal wound. To the best of our
knowledge this is the first description of such technique. In the second case, a laparoscopic anterior rectal
resection was carried out, together with left nephrectomy and the organs were extracted through a
Pfannenstiel incision.
Both patients recovered well after surgery and were discharged on the fifth and ninth day respectively,
with no postoperative morbidity.
CONCLUSION
The growing experience and improvement of the laparoscopic technique inevitably leads to constant
broadening of the indications for such an approach. Proper patient selection and experienced team at hand,
allows for execution of complex and large-volume surgical interventions laparoscopically, thus reducing
operative trauma, without compromising the oncologic results.
KEYWORDS: Laparoscopy, Colorectal resections, Synchronous laparoscopic resections, Nephrectomy.

11.14 ЛАПАРОСКОПСКА ЛЯВА СУПРААДРЕНАЛЕКТОМИЯ

В.Михайлов1, Р.Костадинов1, И.Василевски1, И.Такоров1, Ц.Луканова1, М.Якова1, Цв.Тричков1, Н.
Владов1, Е. Одисеева2, М.Абрашева2
1. Клиника по чернодробно-панкреатична и трансплантационна хирургия, ВМА-София.
2. Катедра по анестезиология и интензивно лечение, ВМА-София.
ВЪВЕДЕНИЕ
Мини-инвазивният подход представлява средство на избор при бенигнени надбъбречни тумори,
тъй като е съпроводен с редуцирана кръвозагуба, честота на усложненията и скъсен болничен
престой.
ЦЕЛ
Демонстрация на приложимостта на лапароскопския трансперитонеален подход при лява
адреналектомия.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
Представяме клиничнен случай на жена, на 46 години с инцидентно установен аденом на ляв
надбъбрек с размери 44/50 мм. Взе се решение за извършване на лапароскопска адреналектомия,
чрез трансперитонеален подход. Извърши се отворена лапароскопия, като остновият порт се
постави супраумбиликално. Поставиха се още три работни порта (по срединна, предна и средна
аксиларна линия). Мобилизира се лиеналната флексура и панкреасът се отпрепарира от
ретроперитонелните структури. Идентифицира се добре капсулирана формация на левия
надбъбрек. Последва дисекция като се прекъснаха хранещите съдове. Извърши се лява
адреналектомия. Спесименът се заложи в ендобег и се екстрахира през разширена
супраумбиликална инцизия.
РЕЗУЛТАТИ
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Оперативното време на интервенцията се равнява на 140 минути, при минимална кръвозагуба.
Следоперативният период протече гладко, без усложнения, като пациентката бе изписана на третия
следоперативен ден.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Лапароскопската адреналектомия е предпочитан метод при доброкачествени заболявания на
надбъбречните жлези. С цел постигане на добри резултати е необходима добра селекция на
пациентите и адекватна предоперативна ендокринологична оценка.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: Лапароскопия, Супрареналектомия, Надбъбречен аденом

LAPAROSCOPIC LEFT ADRENALECTOMY
V.Mihaylov1, R.Kostadinov1, I.Vasilevski1, I.Takorov1, Ts.Lukanova1, M.Yakova1, Ts.Trichkov1,
N.Vladov1, E.Odiseeva2, M.Abrasheva2
1. Department of HPB and Transplantation Surgery, Military Medical Academy - Sofia.
2. Department of Intensive Care and Anesthesiology, Military Medical Academy - Sofia.
ABSTRACT
INTRODUCTION
The mini-invasive approach represents the treatment modality of choice for benign tumors of the
suprarenal glands, as it is accompanied with reduced blood loss, less postoperative complications and
shorter hospital stay.
AIM
Demonstration of the applicability of the laparoscopic transperitoneal approach for left adrenalectomy.
MATERIALS AND METODS
We present a clinical case of a woman, aged 46, with incidentally discovered adenoma of the left
suprarenal gland with dimensions of 44/55 mm. A laparoscopic transperitoneal approach was chosen for
the procedure. The patient was in supine position with the main port inserted supraumbilically. Three
more instrument ports were placed. The lineal flexure was mobilized and the pancreas was liberated from
the retroperitoneal structures. The left adrenal tumor was identified. Through para-aortal dissection the
feeding vessels were dissected and ligated. Left adrenalectomy with tumorectomy followed, the specimen
was inserted in an endo-bag and extracted through extended supraumbilical incision.
RESULTS
The operative time was 140 minutes, with minimal blood loss. The postoperative period was uneventful
and the patient was discharged on the third postoperative day.
CONCLUSION
Laparoscopic adrenalectomy is preferred approach for benign tumors of the suprarenal glands. For
achieving good results, a proper patient selection is needed as well as full endocrinologic assessment.
KEYWORDS: Laparoscopy, Suprarenalectomy, Suprarenal adenoma.
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11.15 ВЪЗМОЖНОСТИ НА МИНИИНВАЗИВНАТА
СПЛАНХНИЦЕКТОМИЯ ПРИ БОЛНИ С ТЕЖЪК БОЛЕВИ
СИНДРОМ В ЕПИГАСТРИУМА
Р.Асенов*, Д.Костов*, Д.Драгнев*, И.Гиндева**
*Клиника по хирургия – ВМБ – Варна
**Клиника по анестезиология и интензивно лечение – ВМА – София

Въведение
Опасващата болка в епигастриума при болни с авансирал карцином на панкреаса или с
хроничен панкреатит е вероятно най-силната болка, която човек познава. По интензивност тя може
да надхвърля силата на болката при раждане и е значително по-продължителна от нея.
Медикаментозното и купиране е незадоволително и бързо изчерпва възможностите си.
Прекъсването на провеждащите болката нервни влакна освобождава болните от найобременяващото ги оплакване и съществено подобрява комфорта на оставащия живот.
Материал и метод
За периода януари 2001 – август 2016 г , от един хирург бяха оперирани 70 болни като се
извърши торакоскопска резекция на клоновете на тр.спланхникус. Болните бяха 61 мъже и 9 жени.
При 58 пациенти поводът бе карцином на панкреаса и при 12 хроничен панкреатит. Двадесет и
осем болни бяха оперирани десностранно, 22 левостранно и 20 двустранно. Болните излизаха от
операционна зала без гръден дрен. Общият болничен престой бе 2 дни.
Резултати
Проследихме 41 болни за период от 2 месеца до 1 г. От тях 8 бяха с хроничен панкреатит..
При анкетите, извършвани на контролни прегледи в различни периоди 21 болни съобщиха за почти
пълна липса на болка, 5 за значителното и намаляване, при 7 операцията бе останала без ефект и
при 8 имахме разпространение на болката контралатерално. Нямахме морбидност и смъртност
свързани с интервенцията.
Изводи
Торакоскопската спланхницектомия е сигурен и малкотравматичен метод за ефективно и
трайно обезболяване на болни с карцином на панкреаса и хроничен панкреатит.

RESULTS OF THORACOSCOPIC SPLACHNICECTOMY FOR PATIENTS WITH SEVERE
UPPER GASTRIC PAIN SYNDROME
R. Asenov*, D.Kostov*, D. Dragnev*, A. Filipov*, I. Gindeva**,
*Clinic of General Surgery, Naval Hospital – Varna
** Clinic of Anestisiology and Intensive Care - Military Medical Academy - Sofia
Key words: Pancreatic cancer, Splachnicectomy, Thoracoscopy
Background
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It is believed that upper-gastric band-like pain in patients with advanced pancreatic cancer or chronic
pancreatitis is the most severe agony, one could ever experience. Its intensity may overexceed labour pain
and has significantly longer duration than it. The conservative management of upper gastric pain with
medications is unsufficient and poor. Cutting off the nerve fibers that carry pain sensation relieves the
patients of their ultimate suffering.
Subjects and methods:
Between January 2001 and August 2016 70 patients underwent thoracoscopic resection of the splachnic
trunk branches by a single surgeon. The subjects were 61 males and 9 females. In 58 of them, the case was
pancreatic cancer and in 12 – chronic pancreatitis. 28 patients underwent right-sided splanchicectomy, 22
underwent left-sided splachnicectomy and 20 were surgically treated on both sides. All patients left the
OR with no chest tubes. The total hospital length of stay (LOS) was 2 days.
Results:
We followed up a cohort of 41 patients for period of 2 months up to 1 year. 8 subjects were with chronic
pancreatitis. In surveys during the examinations 21 patients reported complete loss of pain, 5 patients – its
significant reduction, for 7 of them the procedure had no effect and in 8 the pain has migrated
contralaterally (on the opposite side). We had no morbidity or lethality linked to the surgery.
Conclusions:
Thoracoscopic splachnicectomy is a secure and less traumatic method of effective pain relief in patients
with pancreatic cancer or chronic pancreatitis.

11.16 РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНИЯ ТРАКТ СЛЕД
ЛАПАРОСКОПСКА ТОТАЛНА/СУБТОТАЛНА ГАСТРЕКТОМИЯ ПО
ПОВОД КАРЦИНОМ НА СТОМАХА – КАК ГО ПРАВИМ НИЕ
Д. Костов¹, Н. Драгнев¹, Н. Мънков¹, Е. Николаев¹, В. Александров¹, Р. Янева¹, Н. Николов¹,
И. Въжаров², Хр. Михайлов¹, Н. Митев¹, А. Филипов¹, Б. Валериев¹
¹Клиника по хирургия на МБАЛ, Варна към ВМА, София
²Отделение по гастроентерология на МБАЛ, Варна към ВМА, София

Резюме
Въведение: Реконструкцията на стомашно-чревния тракт, след лапароскопска резекция на стомаха
е предизвикателство за хирурга. Цел: Представяме изцяло лапароскопска техника за езофагойеюно
– и гастройеюноанастомоза, която прилагаме за реконструкция след тотална/субтотална
гастректомия, извършена по повод карцином на стомаха. Материал и методи: През последните
пет години в Клиниката по хирургия, МБАЛ, Варна сме оперирали 134 пациента с карцином на
стомаха и четирима с GIST. Мъжете са 78(58%), а жените 56(42%). Средната възраст на
пациентите е 57г. (31-80). При 11(9%) от болните е извършена лапароскопска резекция на стомаха,
като при четирима операцията е в обем субтотална резекция на стомаха (СРС), а при останалите 7
тотална гастректомия (ТГ). При пациенти резекцията на стомаха е комбинирана с D2 лимфна
дисекция. За реконструкция на храносмилателния тракт е използвана ретроколична тънкочревна
бримка по Roux. При пациентите с ТГ пасажът е възстановен посредством латеро-латерална
езофагойеюноанастомоза, извършена с помощта на линеарен стаплер, като същата техника е
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приложена и при пациентите с СРС – латеро-латерална гастройеюноанастомоза с линеарен
стаплер. Анастомозите не изискват допълнително ръчно наложени шевове. Резултати:
Следоперативната смъртност е 0%, като единственото регистрирано усложнение (2,18%) е
супурация на раната, през която е изваден препарата. Оперативното време е средно 300 минути,
независимо от обема на операцията – ТГ или СРС. Средно са отстранявани 17 лимфни възела. При
двама от болните тумораът на стомаха е стадиран като T4aN3M0(IIIC), при двама като
T4aN2M0(IIIB) и при останалите трима като T3N2M0(IIIA). Обсъждане: Какъв тип реконструкция
да се приложи след лапароскопска ТГ/СРС е все още дискутабилен въпрос. Голяма част от
хирурзите предпочитат лапароскопски асистирана техника с използване на кръгов ушивател.
Прилаганата от нас методика за реконструкция предоставя следните предимства: методът е изцяло
лапароскопски; не се използва кръгов ушивател, с което се избягва травмата на устната кухина и
фаринкса, от преминаващата през тях наковалня; избягват се неудобствата на лапароскопски
асистираните техники. Заключение: Представен е технически лесен и ефективен метод за
реконструкция на храносмилателния тракт след ТГ/СРС, който е изцяло лапароскопски и
предоставя всички предимства на минимално инвазивната процедура.
Abstract
Introduction: Reconstruction of the gastrointestinal tract after laparoscopic resection of the stomach is a
challenge for the surgeon. Purpose: We present a complete laparoscopic technique for esophagojejunu and gastrojejunuanastomosis, which we apply for reconstruction after total/subtotal gastrectomy,
performed on stomach carcinoma. Material and Methods: In the last five years in the Surgery
Clinic,Naval hospital, Varna we have operated 134 patients with stomach cancer and 4 with GIST. Men
are 78 (58%) and women 56 (42%). The average age of patients was 57 years (31-80). In 11 (9%) of the
patients a laparoscopic resection of the stomach was performed, while in the four operations the volume
was subtotal resection of the stomach (SGR) and in the remaining 7 total gastrectomy (TG). In all patients,
stomach resection is combined with D2 lymph dissection. Reconstruction of the digestive tract uses a
Roux retrocolicjejunal loop. In patients with TG, the passage was restored by latero – lateral
esophagojejunoanastomosis with linear stapler and the same technique was applied to patients with SGR
latero – lateral gastrojejunoanastomosis with linear stapler. Anastomoses do not require additional manual
stitches. Results: Post-operative mortality was 0%, the only reported complication (n = 2.18%) was the
infection of the wound through which the specement was removed. Operating time averages 300 minutes,
regardless of the volume of operation - TG or SGR. On average, 17 lymph nodes were removed. Two
patients with TG and one with SGR tumors of the stomach were staged as T4aN3M0 (IIIC), two with TG,
and two with SGR tumors in stage T4aN2M0 (IIIB), the other three with TG and one with SGR tumor was
staged such as T3N2M0 (IIIA). Discussion: What type of reconstruction to apply after laparoscopic
TG/SGR is still a questionable issue. A large number of surgeons prefer laparoscopic assisted technique
using a circular stapler. The reconstruction method we apply provides the following advantages: the
method is entirely laparoscopic; no circular stapler is used, which avoids the trauma of the oral cavity and
the pharynx from the anvil passing through them; avoid the inconvenience of laparoscopic assisted
techniques. Conclusion: A technically easy and effective method of reconstruction of the digestive tract
following TG/SGR is presented, which is entirely laparoscopic and provides all the benefits of the
minimally invasive procedure.

Въпреки, че комплексното лечение на стомашния рак се е променило драстично през
последните години, главно поради напредъка на химиотерапията, заболяването продължава да
бъде проблем. Ракът на стомаха е четвъртото по честота онкологично заболяване и втората
причина за смърт при всички видове рак. Няма съмнение, че това е агресивно заболяване с лоша
прогноза, причина за 800 000-1 000 000 смъртни случаи от рак всяка година в световен мащаб

871

[1,2].Честотата на стомашния рак варира географски в широки граници, като в Южна Корея и
Япония честотата е най-висока [3]. В Китай стомашният карцином е един от най-често срещаните
злокачествени тумори, докато разпространението на заболяването в Европа и Америка е с
междинна честота. Последните проучвания показват, че общата 5-годишната преживяемост при
рак на стомаха в западните страни е 40%, като средната преживяемостта не надхвърля 24 месеца
[3,4]. За сравнение общата 5-годишна преживяемост в източните страни достига 52%, което се
дължи на навременната диагноза и скрининговите програми за ранно откриване на заболяването
[6,7]. В ерата на минимално инвазивната хирургия, лапароскопската гастректомия е хирургичен
метод, значително подобряващ качеството на живот на болните с рак на стомаха, при минимална
имунна провокация. Лапароскопската гастректомия е безопасна оперативна методика, с
аналогични онкологични резултати и по-добри краткосрочни резултати, в сравнение с отворената
хирургия при пациенти с ранен стомашен рак.
Въпреки продължителността си лапароскопската гастректомия е безопасен и онкологично
ефективен хирургичен подход и при пациенти с напреднал рак на стомаха. Причините са пониската честота на следоперативните усложнения и съкратеният болничен престой в сравнение с
отворената операция. Честотата на следоперативните рецидиви и преживяемостта са сходни при
двата оперативни метода [1].
Реконструкцията след лапароскопска резекция на стомаха е предизвикателство за всеки
хирург. Целтана настоящото проучване е да представим изцяло лапароскопска техника за
езофагойеюно - и гастройеюноанастомоза, която прилагаме за реконструкция след
тотална/субтотална гастректомия, извършена при пациенти карцином на стомаха.
Материал и методи
През последните пет години в Клиниката по хирургия, МБАЛ, Варна сме оперирали 134
пациента с карцином на стомаха и четирима с GIST. Мъжете са 78(58%), а жените 56(42%).
Средната възраст на пациентите е 57г.(31– 80). При 11(9%) от болните е извършена лапароскопска
резекция на стомаха, като при четирима операцията е в обем субтотална резекция на стомаха
(СРС), а при останалите 7 тотална гастректомия (ТГ). При всички болни резекцията на стомаха е
комбинирана с D2 лимфна дисекция. За дисекцията използваме Ultracision shears (Ethicon),
LigaSure (Covidien) и Bipolar forceps (ERBE, Germany). За прекъсване на по-големите артерии и
вени са използвани полимерни клипси Hem-o-lok. За реконструкция на храносмилателния тракт е
прилаган ретроколичен достъп за тънкото черво, конструирано по Roux. При пациентите с ТГ
пасажът е възстановяван посредством латеро-латерална езофагойеюноанастомоза, конструирана с
линеарен артикулиращ стаплер (Endo-GIA, 60 mm/4,8 mm, Covidien). Същата техника е използвана
и при пациентите с СРС – латеро-латерална гастройеюноанастомоза (Endo-GIA, 60 mm/4,8 mm,
Covidien). В хода на операция са използвани средно 4 (3-5) броя пълнителя. Анастомозите не
изискват допълнително ръчно наложени шевове. Резектатът е изваждан през минилапаротомия в
ляво параректално. В коремната кухина се поставят две дренажни системи тип Джаксън-Прат –
субхепатално и в ляв латерален канал зад слезката. Херметичността на анастомозите е
контролирана с разтвор на метиленово синьо през назалната сонда. Към проучването е приложен
филм с представяне на оперативната техника.
Резултати
Следоперативната смъртност в проучването е 0%, като единственото регистрирано
усложнение (2,18%) е супурация на раната, през която е изваден препарата. Оперативното време е
средно 300 минути, независимо от обема на операцията – ТГ или СРС. Интраоперативната
кръвозагуба е средно 100мл (75-150мл). Средно са отстранявани 17 лимфни възела. Средният
болничен престой е 7 дни (5-10). При трима болни (27.2%) туморът на стомаха е стадиран като

872

T4aN3M0(IIIC), при четирима (36.3%) като T4aN2M0(IIIB), а при останалите четирима (36.3%)
туморът е стадиран, като T3N2M0(IIIA).
Обсъждане
Какъв тип реконструкция да се приложи след лапароскопска ТГ/СРС е все още
дискутабилен въпрос. Голяма част от хирурзите предпочитат лапароскопски асистирана техника с
използване на кръгов ушивател. Прилаганата от нас методика за реконструкция предоставя
следните предимства:
-

методът е изцяло лапароскопски;
не се използва кръгов ушивател, с което се избягва травмата на устната кухина и
фарнигса, от преминаващата през тях наковалня;
- избягват се неудобствата на лапароскопски асистираните техники.
Заключение
Представен е технически лесен и ефективен метод за реконструкция на храносмилателния
тракт след ТГ/СРС, който е изцяло лапароскопски и предоставя всички предимства на минимално
инвазивната процедура.
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11.17 КИСТИЧНИ НЕОПЛАЗМИ НА ПАНКРЕАСА

Д. Костов, Н. Драгнев, Н. Мънков, Е. Николаев, В. Александров, Р. Янева, Н. Николов, И. Въжаров,
Хр. Михайлов, Н. Митев, Р. Асенов, А. Филипов, В. Валериев
Хирургична Клиника, МБАЛ, Варна към ВМА, София
Ключови думи: кистична неоплазма на панкреаса; серозен кистаденом; муцинозен
кистаденом/кистаденокарцином; интрадуктална папиларна муцинозна неоплазма; кистични
ендокринни тумори на панкреаса; солиден псевдопапиларен тумор
Въведение: Кистичните неоплазми на панкреаса (КНП) представляват 10-15% от всички кистични
лезии на панкреаса и около 1% от туморите на панкреаса. Това е група заболявания, в която са
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включени серозният кистаденом, муцинозеният кистаденом/кистаденокарцином, интрадукталната
папиларна муцинозна неоплазма (IPMN), кистичните ендокринни тумори на панкреаса и
солидният псевдопапиларен тумор.
Цел: В настоящото проучване представяме нашия опит с хирургичното лечение на КНП.
Материал и методи: За период от 17 години в Клиниката по хирургия, МБАЛ, Варна сме оперирали
16 болни с КНП: двама от пациентите са със серозен кистаденом, двама с муцинозен
кистаденом/кистаденокарцином, четирима с IPMN, петима с невроендокринен тумор на панкреаса
и трима със солиден псевдопапиларен тумор. Диагнозата „тумор на панкреаса―е поставена на база
резултатите от образните изследвания - контрастната КАТ и МРТ.
Резултати: Основните клинични симптоми регистрирани при пациентите са хронична коремна
болка, рецидивиращ панкреатит, рядко механичен иктер, неспецифична симптоматика, като болки
в гърба, загуба на тегло, анорексия, повдигане придружено с повръщане. При всички пациенти е
постигнато радикално оперативно отстраняване на тумора: дуоденопанкреатична резекция (n=6),
мезопанкреатектомия (n=2), тотална панкреатектомия със съхраняване на слезката (n=1) и
корпорокаудална резекция на панкреаса с/без спленектомия (n=7). Следопертивната смъртност е
0%, като честотата на следоперативните усложнения е 47% (n=8).
Обсъждане: МРТ е важен диагностичен метод за оценка на КНП и следва да бъде комбиниран с
ендоехография и последваща тънкоиглена аспирационна биопсия, в случаите, при които има
съмнение за ракова дегенерация. Тънкоигленната аспирация на съдържимо от КНП, с последващо
цитологично изследване на пунктата е важен диагностичен метод, определящ индикациите за
оперативно лечение. При определяне лечебната стратегия при съмнение за КНП и за
диференцирането им псевдокистата на панкреаса е необходимо данните от ендоехографията да се
анализират съвместно с клиничната симптоматика, лабораторните резултати и данните от
КАТ/МРТ
Заключение: КНП са редки тумори и представляват диагностично предизвикателство.
Съвременните методи за образна диагностика позволяват точно определяне типът тумор и
вероятността от малигнена трансформация. Оптималната лечебна стратегия, касаеща КНП изисква
мултидисциплинарен подход, който включва усилията на гастроентеролози, хирурзи и
рентгенолози.

CYSTIC PANCREATIC NEOPLASMS
D. Kostov, N. Dragnev, N. Mankov, E. Nikolaev, V. Aleksandrov, R. Janeva, N. Nikolov,
Mihajlov, N. Mitev, R. Asenov, A. Filipov, V. Valeriev
Department of Surgery, Naval Hospital, Varna,
Military Medical Academy, Sofia

I. Vagarov, Hr.

Key words: cystic pancreatic neoplasm; serous cystadenoma, mucinous
cystadenoma/cystadenocarcinoma, intraductal papillary mucinous neoplasm, cystic pancreatic endocrine
neoplasm, and solid pseudopapillary tumor
Introduction: Cystic pancreatic neoplasms (CPN) comprise 10–15% of all pancreatic cystic lesions and
approximately 1% of pancreatic neoplasms. CPN include serous cystadenoma, mucinous
cystadenoma/cystadenocarcinoma, intraductal papillary mucinous neoplasm (IPMN), cystic pancreatic
endocrine neoplasm, and solid pseudopapillary tumor.
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Aim: We present our experience with surgical treatment of CPN.
Material and methods: For a period of 17 years we operated 16 patients with CPN: two patients with
serous cystadenoma, two with mucinous cystadenoma/cystadenocarcinoma, four with IPMN, five with
cystic pancreatic endocrine neoplasm, and another three patients with a solid pseudopapillary tumor. Тhe
main diagnosis methods used in the study are CT scan and magnetic resonance imaging (MRI).
Results: Тhe main clinical symptoms in the patients were jaundice, chronic abdominal pain, and recurrent
pancreatitis, along with nonspecific symptoms of back pain, weight loss, anorexia, nausea, and vomiting.
Radical surgery was performed in all patients – pancreaticoduodenectomy (n=6), meso-pancreatectomy
(n=2), spleen-preserving total pancreatectomy (n=1), and distal pancreatectomy with/without splenectomy
(n=7). The rate of postoperative complications and mortality is 47% (n=8) and 0% respectively.
Discussion: MRI is an important diagnostic tool for the evaluation of CPN and it should be followed by
endoscopic ultrasonography (EUS) with EUS-fine-needle aspiration (FNA) where worrisome features are
recognized. In doubtful cases it is better to proceed with EUS. CPN are increasingly recognized and
information provided by EUS with cytology and fluid examination can offer important assistance in the
evaluation and management. However, the results of EUS should be combined with the clinical history,
laboratory findings and other imaging studies (such as CT and MRI/MRCP) to promote the early detection
of the cystic lesion, define the type of the tumor and distinguish it from pseudocysts, in order to
recommend the most appropriate treatment.
Conclusion: CPN are infrequent but can pose a diagnostic challenge. Due to improvements in endoscopic
and cross-sectional imaging modalities, we are now able to more quickly and accurately diagnosis CPN.
These tools are essential to distinguishing benign from malignant lesions, while also determining the
potential for malignant transformation. A multidisciplinary approach involving gastroenterologists,
surgeons, and radiologists is needed to ensure the most appropriate management for each patient.

11.18 ЛАПАРОСКОПСКА ЧЕРНОДРОБНА РЕЗЕКЦИЯ ПРИ
ПЕРИФЕРНИ ЧЕРНОДРОБНИ ТУМОРИ

Д. Костов¹, Н. Драгнев¹, Н. Мънков¹, Е. Николаев¹, В. Александров¹,
Р. Янева¹, Н. Николов¹, И.
Въжаров², Хр. Михайлов¹, Н. Митев¹, Р. Асенов¹, А. Филипов¹, Б. Валериев¹
¹Клиника по хирургия на МБАЛ, Варна към ВМА, София
²Отделение по гастроентерология на МБАЛ, Варна към ВМА, София
Резюме
Въведение: Лапароскопската чернодробна резекция (ЛЧР) намира все по-широко приложение в
хирургичната практика и е рутинен оперативен метод в много хирургични центрове. Цел: В
настоящото проучване представяме нашия опит с ЛЧР при периферно разположени
доброкачествени и злокачествени чернодробни тумори. Материали и методи: За период 20142017 година при 8 пациента е извършена ЛЧР. Включващи критерии в проучването са солитарни
чернодробни тумори, разположени в периферните чернодробни сегменти. Анализирани са
следоперативната смъртност, следоперативните усложнения и рецидиви. Резултати: При двама
болни е извършена анатомична чернодробна резекция, а при останалите шестима резекцията е
атипична. Честотата на следоперативната смъртност е 0 %, а следоперативните усложнения са в
рамките на
25 %. ЛЧР е извършена по повод на солитарни чернодробни метастази от
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колоректален рак с диаметър </=3 см (n=3), HCC (n=2), голям хемангиом на черен дроб с
диаметър 12 см (n=1), чернодробен ехинокок (n=1) и синдром на Кароли (n=1). Резекционната
граница при пациентите с чернодробни метастази е 5 mm (средно, 1-12 mm ). При двама от
болните оперирани за метастази се диагностицираха нови чернодробни лезии една година
следоперативно. Обсъждане: ЛЧР изисква дълга крива на обучение, което е причина за
ограничения брой пациенти включени в настоящото проучване. Операцията е обременена с ниска
честота на следоперативни усложнения и намира широко приложение при болни със злокачествени
и доброкачествени тумори на черен дроб. Заключение: ЛЧР изисква продължителна крива на
обучение и е задължително да се започне с периферни чернодробни резекции.
Abstract
Introduction: Laparoscopic hepatic resection (LHR) is becoming increasingly widespread in surgical
practice and is a routine surgical method in many surgical centers. Aim: In this study we present our
experience with LHR in peripherally located benign and malignant liver tumors. Materials and methods:
For the period 2014-2017, 8 cases were performed on LHR. Inclusion criteria in the study are solid liver
tumors located in the peripheral liver segments. post-operative mortality, post-operative complications and
recurrences were analyzed. Results: Anatomical liver resection was performed in two patients, and the
remaining six are atypical. The incidence of postoperative mortality is 0% and post-operative
complications are within 20%. LHR was performed on solitary liver metastases of </=3 cm in diameter
resulting from colorectal cancer (n=3), HCC (n=2), liver hemangioma with a diameter of 12 cm (n=1),
hepatic echinococcus (n=1), and Caroli syndrome (n=1). The resection boundary for patients with hepatic
metastases is 5 mm (range, 1-12 mm). In two of the patients treated for metastases, new liver lesions were
diagnosed one year postoperatively, and one of them later died. Discussion: The LHR requires a long
learning curve, which is the reason for the limited number of patients included in this study. The operation
is appropriate and is widely used in patients with liver cancer, with very good results. Conclusion: LHR
requires a long learning curve and it is good to start with peripheral liver resections.

Лапароскопската чернодробна резекция (ЛЧР) намира все по-широко приложение в хирургичната
практика и е рутинен оперативен метод в много хирургични центрове. През последните две
десетилетия минимално инвазивната чернодробна хирургия (МИЧХ) претърпя значителна
еволюция. Мобилизацията на черния дроб, съдовата дисекция, съдовия контрол и паренхимната
трансекция бяха адаптирни изцяло към лапароскопската техника [1]. Рискът от следоперативни
усложнения, като масивно кървене, жлъчни фистули и газова емболия е сведен до минимум. ЛЧР
позволява постигане на адекватни резекционни маржове при нисък риск от туморно замърсяване
на порталните отвърстия. Проучвания доказват съпоставими онкологични резултати след
лапароскопска и отворена хирургия на черен дроб [1,2]. Първата клиновидна чернодробна
резекция е съобщена от Reich и авт. (1991) [1]. Напредъкът в хирургичната техника, разшириха в
значителна степен показанията за ЛЧР. През 1996г. два екипа (Azagra и авт. и Kaneko и авт.)
съобщават за извършена първа в хирургичната практика лапароскопска анатомична хепатектомия
[1]. През 1997г. Hüscher и авт. публикуват съобщение за извършена първа голяма по обем ЛЧР. В
последствие през 2007г. година Koffron и авт. публикуват първата голяма серия, анализираща
оперативните резултати след проведени 300 последователни ЛЧР. През следващата година в
Луисвил е проведена първата експертна консенсусна конференция, касаеща лапароскопска
чернодробна хирургия, която публикува експертно становище за показанията, анатомичните
ограничения и ползите от ЛЧР [1]. През 2009 г. в световен мащаб са извършени 2804 ЛЧР. В
проучването преобладават операциите, извършени по повод онкологични заболявания [1,3]. През
2014 г. в Morioka е проведена втората консенсусна конференция, на кото се прие, че ЛЧР е
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стандартна техника за „малките―по обем чернодробни резекции и остава "в проучвателен период"
за големите по обем хепатектомии [1,3,4].
Към настоящия момент ЛЧР е стандартна хирургична техника за всякакъв по обем
чернодробна резекция, с индикации аналогични на тези, използвани при отворената чернодробна
резекция (ОЧР). В световен мащаб 35% от ЛЧР се извършват при доброкачествени лезии, докато
показанията за останалите 65% са първични и вторични злокачествени чернодробни тумори [1,5].
Целта на настоящото проучване е да представим нашия опит с ЛЧР при периферно
разположени доброкачествени и злокачествени чернодробни тумори.
Материали и методи
За период 2014-2017г година при 8 болни е извършена ЛЧР. Трима са мъже, а останалите
пет болни са жени. Средната възраст на пациентите е 64 години (от 53 до 76 години). Включващи
критерии в проучването са солитарни чернодробни тумори, разположени в антерао-латералните
чернодробни сегменти. Анализирани са следоперативната смъртност и усложнения, както и
честотата на следоперативните рецидиви. При малигнените заболявания най-честата иникация за
ЛЧР са чернодробните метастази от колоректален карцином (n= 3). При двама пациенти е
извършена лява секционектомия по повод HCC, появил се на фона на чернодробна цироза. При
останалите трима болни операцията е извършена по повод доброкачествени заболявания на черния
дроб. Предоперативният диагностичен алгоритъм включва абдоминална ехография, контрастен
КАТ, изследване на алфа-фетопротеин, туморни маркери, серологични тестове при съмнение за
паразитарна киста и интаоперативна ехография. Оперативната техника, която използваме е изцяло
лапароскопска резекция. Не сме прилагали хибридна и hand-assisted техники. Положението на
пациента е по гръб, анти-Trendelenburg до 30° с разтворени крака (French position). В хода на
операцията се поддържа ниско централно венозно налягане, прилаган е интермитентен клампаж
при нужда, пневмоперитонеумът е 12 mmHg и подходът за паренхимна трансекция е т.н. „caudal
approach“. Паренхимната трансекция е извършвана посредством Ultracision shears (Harmonic ace,
Ethicon) и LigaSure (Covidien), като за хемостаза е използвана биполарна коагулация (ERBE). В
хода на операцията е прилагана интра-или екстрафасциален подход към съдовете, след което те се
прекъсват с Endo Gia (30mm/3.5mm Covidien) или се клипсират с полимерни клипси Hem-o-lok.
Отстраненият препарат се поставя в ендобаг и се изважда през супрапубична лапаротомия по
Pfannenstiel. Коремната кухина е дренирана с дренажна система Дажаксън-Прат. Оперативната
техника и обемът на чернодробна резекция е представена в кратък филм.
Резултати
При двама болни е извършена анатомична чернодробна резекция, а при останалите
шестима резекцията е атипична. Обемът на чернодробната резекция е лява латерална
секционектомия (n=2), Sg6 (n=2), Sg4 (n=2), Sg3 (n=1). Sg2 (n=1) Честотата на следоперативната
смъртност е 0 %, а следоперативните усложнения са в рамките на
25 %. ЛЧР е извършена по
повод на солитарни чернодробни метастази с диаметър </=3 см, последица от колоректален рак
(n=3), HCC (n=2) ,голям хемангиом на черен дроб с диаметър 12 см (n=1), чернодробен ехинокок
(n=1) и синдром на Кароли (n=1). Резекционната граница при пациентите със онкологично
заболяване е средно 5 mm (1-12 mm). Оперативно време е 90 минути (от 60 дo 120 мин.).
Интраоперативната кръвозагуба е средно 150мл (от 50 до 250мл). Интермитентен съдов клампаж с
исхемично прекондициониране е използван при двама пациенти, като средната продължителност
на клампажа е 15 минути (от 10 до 30 мин.). При двама от болните оперирани за метастази се
установиха нови чернодробни лезии една година следоперативно. Следоперативни усложнения се
диагностицираха при двама от болните (25 %) – билом (n=1) при пациента със синдром на Кароли
и абсцес (n=1) при пациента с ехинокок. Терапевтичния подход при тях е дренаж под ехографски
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контрол и/или ERCP и стентиране на холедоха. Конверсия не се наложи в представените клинични
случаи. Групата от пациенти е малобройна и селектирана и не може да се даде статистически
достоверно значение на постигнатите резултати.
Обсъждане
Предимствата на ЛЧР пред отворената операция са добре известни и обширно проучени:
намалена травма, по-ниска степен на имунологичен отговор, по-малка следоперативна болка, побързо възстановяване, съкратен болничен престой, по-малко перитонеални сраствания, подобрени
козметични резултати и по-бързо възстановяване към нормална дейност.
Напредъкът в
електрохирургията,
разработването
на
иновативни
лапароскопски
инструменти
и
усъвършенстването на оперативната техника, позволиха извършването на ЛЧР при понижен риск
от интраоперативна кръвозагуба и ниска честота на следоперативните усложнения.
Миниинвазивната чернодробна хирургия е особено подходяща при пациенти с чернодробна
цироза, които са имунокомпрометирани и с увредена чернодробна функция [3,4]. При тях
предимството на ЛЧР произтича от намалената инфузия на течности и ограничената загуба на
протеини и електролити в хода на операцията. Честотата на следоперативните усложнения, като
субфреничен абсцес, кръвоизлив, следоперативен асцит, бъбречната недостатъчност, както и
чернодробна декомпенсация са по-редки при пациенти, подложени на ЛЧР в сравнение с тези, при
които е извършена отворена чернодробна резекция. Не на последно място основно предимство на
лапароскопската чернодробна хирургия е ниската степен на имунен отговор и съхранената
имунната функция. Това са механизми, които забавят туморния растеж и ограничават развитието
на следперативни инфекции [2,3,4].
Заключение
ЛЧР е стандартна оперативна интервенция в хирургията на черния дроб. Методиката
изисква продължителна крива на обучение и е добре да се започне с резекция на антеролатералните чернодробни сегменти.
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11.19 ЛАПАРОСКОПСКА УЛТРАНИСКА РЕЗЕКЦИЯ НА РЕКТУМ С
МОДИФИЦИРАНА ТРАНСАНАЛНА АНАСТОМОЗА – ЕДНА
АЛТЕРНАТИВА НА ТаТМЕ
С.Маслянков, И.Фидошев, Цв. Пайчева*, В.Павлов, К.Ангелов, М.Соколов, Г.Тодоров
II Хирургия, УМБАЛ „Александровска”, МУ – София
*Медицински Факултет, СУ „Кл.Охридски”, студент по медицина
Резюме
Оперативното лечение на ректалните тумори по лапароскопски път позволява по-малка
оперативна травма, по-бързо възстановяване на пациентите и отличен козметичен резултат.
Онкологична гаранция за качествена хирургия е мезоректалната ексцизия, която през последните
години се разработи и осъществява с трансанален подход. Авторите описват техника, която се
представя като възможна алтернатива на ТаТМЕ, адекватна за българските условия. Прилагането и
в тази хирургия оптимизира резултатите, без да намалява качеството на извършената интервенция.

LAPAROSCOPIC ULTRALOW RECTAL RESECTION WITH A MODIFIED
TRANSANAL ANASTOMOSIS - AN ALTERNATIVE OF TaTEM
S.Maslyankov, I.Fidoshev, Ts. Paycheva*, V. Pavlov, K. Angelov, M. Sokolov, G. Todorov
II Surgery, University Hospital "Alexandrovska", Medical University - Sofia
* Medical Faculty, University of Kl. Ohridski, medical student
Summary
Laparoscopic approach in operative treatment of rectal tumors apply less surgical trauma, faster
recovery of patients and excellent cosmetic result. The oncological guarantee for quality surgery is the
meso-rectal excision, which has been developed and implemented for the last few years with a transanal
approach. The authors describe a technique that is considered as a possible TaTME alternative, adequate
for the Bulgarian conditions. Applying to this surgery optimizes the results without reducing the quality of
the intervention.

Въведение. Развитието на лапароскопската хирургия позволява модифициране на всеки
оперативен етап. Тези, които са ресурсноемки, като ТаТМЕ например, могат да бъдат осъществени
със задоволителен ефект след необходимата за нашите стандарти промяна. Представената като
видеопрезентация лапароскопската ултраниска предна резекция демонстрира мануална
трансанална коло-ректална анастомоза, която е пълна алтернатива на съвременната
свинктеросъхраняваща операция. По този начин за последните 2,5 години във II хирургична
клиника на УМБАЛ "Александровска" са оперирани 9 пациента, като 5 от тяхпо лапароскопски
път.
Клиничен случай. Представя се жена на 49 г, с хистологично верифициран Tu процес в средна
трета на ректума (6-7 см от АКЛ). Формацията е улцеро-инфилтративна, обхващаща над 60% от
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лумена и причиняваща умерена стеноза. Проведена е дребнофракционирана неоадювантна
лъчетерапия с ООД 50.4 Gy, завършена преди 7 седмици.
Оперативната намеса се осъществи с 3 троакарна техника: Тр.1 – 10 мм субумбиликално, с
300 оптика; Тр.2, работен – 10 мм и Тр.3 – 5 мм – по дясна медиоклавикуларна линия.
Експлорацията на корема – без данни за вторични лезии. С медиален подход се започна дисекцията
парааортално в ляво. А. et. v. mesenterica inferior се клипсират само проксимално в основата.
Прерязват се с LigaSure и последва мобилизиране на сигмата до лявата флексура и дистално целия
ректум до тазовото дъно.
Реално мезоректалната ексцизия се осъществява напълно само в трансабдоминалния етап.
Трансанално през дистрахирания анус се налага трансмурален кесиен шев, на радикално отстояние
от тумора. Това е в зона, където червото е мобилизирано и позволява да се изтегля трансанално.
Осъществява се циркулярна томия и препарата се извежда трансанално. Резецира се в областта на
оформената проксимална линия и се осъществява едноетажна трансанална ректо-ректална
анастомоза. За издърпване на ректалния маншон се използват инструменти на Алис. Операцията
завършва с налагане на двустволова илеостомия през долния работен троакар и дренаж в С.Duglasi
16 Ch коремен дрен през другия, след което последва десуфлация. Общо оперативно време 145
минути.
Пациентаката възстанови пасаж и бе захранена и раздвижена на първи следоперативен ден.
Гладък следоперативен период и дехоспитализация на 4 СОД.
Предимства и недостатъци. Така описаната техника позволява осъществяване само с един
лапароскопски сет, без специфичното за ТаТМЕ оборудване и обучителна крива. Не се налага
използване на автоматични ушиватели и други скъпо струващи консумативи, което нерядко
отказва пациентите от лапароскопски подход, като се запазват всички негови предимства. Основен
недостатък е трудната дисекция ниско в малкия таз, която е значително по-лесна при жени и мъже
с широк таз, както и познаването на техниката на трансанално анастомозиране.
Обсъждане. Добре осъществената ТМЕ е „златния стандарт― при хирургичното лечение на
ректалните тумори. С въвеждането на мининвазивните техники, възможностите за адекватна ТМЕ
се увеличиха значително, поради по-доброто представяне на оперативното поле и правилният план
на дисекция. Проблеми с лапароскопската техника могат да възникнат при обезни пациенти и
дълбок таз, най-вече при мъжкия пол.
Ендоскопската ТаТМЕ е сравнително нова, но бързо налагаща се процедура, позволяваща
по-добър достъп до структурите разположени ниско в таза [1,2]. Наред с предимствата и са
налични и икономически пречки – скъпо струващо обурудване, инструментариум, специфичен
инсуфлатор, консумативи, обучителна крива. Представената алтернатива на класическата ТаТМЕ
цели осъществяването ѝ с конвенционален етап на трансаналната техника, с постигане на
максимално сходни резултати. Лапароскопската трансабдоминална част на операцията не се
отличава, като техника. Гони се мобилизиране на червото максимално ниско в тазовото дъно,
обикновено се представя добре леваторния канал. Разликата се явява в трананалния достъп: найтрудно се налага кесийния шев дистално от тумора. Това става след анална дилатация (която е
налице и при ТаТМЕ техниката) и дистракция на ануса с дистрактор или дебели прошивни
лигатури. Последва инвертиране и извеждане на препарата през ануса; подготовка на
резекционните линии; ръчно зашиване на анастомозата и репониране на неоректума. Деривацията
на пасажа се счита за стандарт при този тип хирургия [3,4]. Това още повече важи за пациентите
провели неоадювантна терапия [5].
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10 годишно ретроспективно проучване на Chang Xu et al. върху 115 пациенти от мъжки
пол, показва, че различни алтернативи на трансаналната мезоректална ексцизия водят до отлични
резултати, спрямо конвенционалната техника [6]. В системен обзор на Simillis C et al. са включени
общо 510 пациенти, който показва 88% успешна ТМЕ, при трансаналния достъп, с 95% чисти
латерални резекционни линии и 99,7% чисти дистални резекционни линии [7]. При малките
ректални тумори, лапароскопският достъп не позволява адекватното локализиране на тумора.
Маркиране с Indocyanine Green, един друг съвременен метод, може да реши този проблем. Това
багрило се натрупва в сентинелните възли и може да подпомогне също тазовата лимфна дисекция.
При авансирали тумори, с инфилтрация към тазови структури, позволява определяне на
латералните резекционни линии. Недостатък се явява необходимостта от специална оптика,
излъчваща при дължина на вълната от 760 nm, за визуализация на маркирания участък. Техниката
за съжаление не е съвместима с всички лапароскопи и допълнително оскъпява операцията [8,9].
След ТМЕ и ТаТМЕ, при ниски тумори, анастомозата може да се направи на ръка
трансанално или с циркулярен ушивател. Основната разлика при трансабдоминалната и
трансаналната техника е, че при трансаналната ректалния чукан остава отворен до момента на
зашиване на анастомозата [10]. Ръчно-зашитата колоанална анастомоза е трудоемка, поради
ограниченото поле за работа. Прави се едноетажна с тотални единични шевове. Този тип
анастомоза обикновено е термино-терминална, над нивото на вътрешния анален сфинктер, по
същество коло-ректална, със всички рискове от възникване на инсуфициенция. За по-добри
функционални резултати, по отношение на континентността, се препоръчват латеро-терминални,
по типа J-pouch анастомози. Нерядко усложнение е стриктура на аналния канал, в мястото на
анастомозата, влошаваща качеството на живот на болните. Няма разлика по отношение на
преживяемостта и рецидивите [11,12,13]. При ултраниската интерсфинктерна резекция има риск от
пролапс на неоректума, в късния следоперативен период - Chau et al. съобщават за 8% честота на
това усложнение при извадка от 143 пациенти [14]. Това усложнение налага допълнителна
оперативна интервенция – ректопексия, със или без стабилизация на тазовото дъно. При тежките
усложнения е възможна конверсия към абдоминоперинеална ексцизия и извеждане на
дефинитивна колостома.
Зашиването на колоаналната анастомоза с циркулярен стаплер при ултраниските резекции
е по-лесно, но също крие своите рискове. При поставяне на кесийния шев на ректалния чукан,
респективно аналния канал, има предпоставка за захващане на околни структури и последващи
усложнения, в следоперативния период. Това най-често са инсуфициенция или фистула [15,16,17].
ТаТМЕ може да е подходящия достъп в тези случаи, водеща до по-добра визуализация на полето.
За да се избегнат усложненията е показано извеждането на протективна илеостома, до заздравяване
на анастомозата и адекватен дренаж на таза в ранния следоперативен период. Оперативните
техники при инсуфициенция включват прекъсване на пасажа и последваща трансабдоминална
реституция, извеждане на илеостома на втори етап, лаваж и дрениране на таза. В съображение
влизат трансанално зашиване на анастомозата; прекутанен дренаж на таза; стентиране на аналния
канал, дистално от анастомозата; вакуумен дренаж в таза, поставен през анастомозата [18].
Описани са техники за ре-трансанален подход за максимално щадящо осъществяване на описаните
манипулации [19,20].
Изводи: Лапароскопският подход при оперативното лечение на ректалните неоплазми позволява
по-малка оперативна травма и по-бързо възстановяване на пациентите. Прилагането на
нестандартни решения в тази хирургия оптимизира приложението и в бълграските условия, без да
намалява нейното качество. Описаната техника представя една алтернатива на ТаТМЕ до момента
на придобиване на пълно оборудване и необходимото обучение. Екстракцията на препарата
трансанално представя отличен козметичен резултат и е една от модификациите на хирургия през
естествените човешки отвори.
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11.20 ЛАПАРОСКОПСКА/ТОРАКОСКОПСКА ЦЕРВИКОАБДОМИНАЛНА РЕЗЕКЦИЯ НА ХРАНОПРОВОДА С
ЕДНОВРЕМЕННА ГАСТРО-ЕЗОФАГОПЛАСТИКА

В. Маринов 1, Ц. Минчев 2, Н. Кътев 1, К. Драганов 1, Р. Гайдарски 1, Д. Русенов 1,
Л. Ел-Тал 1.
Клиника по Чернодробно-Жлъчна, Панкреатична и Обща Хирургия 1, Отделение по Гръдна
Хирургия 2, Аджибадем Сити Клиник, МБАЛ Токуда ЕАД, София
Ключови думи: лапароскопски, торакоскопски, рак на хранопровода, цервикоабдоминален.
Въведение. Лапароскопската/торакоскопска цервико-абдоминална резекция на хранопровода е
алтернатива на конвенционалната оперативна техника.
Цел. Да бъде презентиран видематериал при пациент опериран по повод карцином на средната
трета на хранопровода.
Описание на хирургичната техника: Пътви етап: Ляво странично положение на пациента,
торакоскописка мобилизация на хранопровода с медиастинална лимфаденектомия. Втори етап:
Лапароскопия, 5 троакарна техника. Мобилизация на голямата кривина на стомаха, прекъсване на
omentum minus, hanging maneuver на стомаха, лимфаденектомия региони 1,2,4а, 7,9, прекъсване на
стомхаха с формиране на тръба. Етап 3: Цервикотомия с екстракция на целия спесимен и
езофагогастроанастомоза.

11.21 МИКРОИНВАЗИВНА ДВУСТРАННА ЛАПАРОСКОПСКА
ИНГВИНОХЕРНИОПЛАСТИКА TAPP

В. Маринов 1, Н. Кътев 1, К. Драганов 1, Р. Гайдарски 1. Д. Русенов 1, Л. Ел-Тал 1.
Клиника по Чернодробно-Жлъчна, Панкреатична и Обща Хирургия , Аджибадем Сити Клиник,
МБАЛ Токуда ЕАД, София
Ключови думи: лапароскопски, ТАРР, микроинвазивен, херния
Въведение. Използването на 3 и 5мм портове за достъп при извършване на лапароскопска
двустранна ингвинохерниопластика е възможна алтернатива на стандартната лапароскопска
техника.
Цел. Да бъде презентиран видеоматериал на микроинвазивна ингвинохерниопластика при пациент
с двустранна ингвинална херния.
Описание на хирургичната техника. Стандартно създаване на пневмоперитонеум с игла на Верес.
Въвеждане на 1х5мм и 2х3мм порта на стандартни позиции. Дисекция с репозиция на херниалния
сак и визуализация на анатомичните елементи. Въвеждане на импланта през 5мм достъп в
коремната кухина. Подмяна на единия 3мм с 5мм порт и довършване на операцията. В края на
оперативната интервенция не се налага затваряне на апоневрозата след екстракция на портовете
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12. СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
12.1 ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЗЛОКАЧЕСТВЕНИТЕ ТУМОРИ НА
ЕКСТРАХЕПАТАЛНИТЕ ЖЛЪЧНИ ПЪТИЩА – РОЛЯ НА
ОПЕРАЦИОННАТА СЕСТРА
Е.Каравелова, М.Николова, Х. Гърбева В.Димитрова
Клиника по Обща и чернодробно-панкреатична хирургия, УМБАЛ „Александровска“ЕАД – София

Ключови думи: екстрахепатални жлъчни пътища, тумори, жлъчно-чернодробна хирургия,
операционна сестра, инструментариум
Въведение: Злокачествените тумори на екстрахепаталните жлъчни пътища (ЕХЖП) са агресивни и
сравнително редки неоплазми, съставляващи под 2% от всички онкологични заболявания.
Хирургичното лечение остава единственият метод за потенциално излекуване на тези пациенти,
въпреки че едва 10% от тях са в ранен стадий на заболяването и са подходящи за радикална
хирургия. От друга страна, възможността за прилагането й зависи и от наличието на
специализирани хирургични центрове с висококвалифицирани медицински екипи, неизменна част
от които е операционната сестра.
Цел: Да се представи спецификата в работата на операционната сестра при хирургичните намеси,
прилагани за лечение на туморите на ЕХЖП като се акцентира върху необходимия
инструментариум, начин на подреждане на операционната маса и особеностите при
инструментирането.
Материали и методи: За постигане на описаните цели бяха проучени литературните данни, както
и опита на Клиниката по Обща и чернодробно-панкреатична хирургия в хирургичното лечение на
туморите на ЕХЖП за периода 2001-2017 г. -143 пациенти.Използвани методи – документален и
статистически.
Резултати: Радикалните операции най-често биват резекции на туморите на билиарното дърво с
последваща билио-дигестивна анастомоза. Други радикални методи са: ДХПЕ a m. Whipple,
резекция на жлъчните пътища en bloc с резекция на черния дроб, резекция на тумора с последваща
реконструкция на жлъчните пътища чрез билио-билио анастомоза. Палиативните операции
включват байпас операции или поставяне на различни видове билиарни дренажи, обикновено
транстуморални, за решаване на жлъчния отток. Изготвен бе схематичен модел за онагледяване на
необходимия инструментариум, начин на подреждане на операционната маса и особеностите и
последователността при инструментирането в хода на отделните групи оперативни намеси.
Обсъждане: Операционната сестра, работеща в Клиника/ отделение по жлъчно-чернодробна
хирургия трябва да познава различните оперативни интервенции и техния обичаен ход.
Необходимостта от сигурност в знанията и увереност в действията е породена от сложността на
тези операции и използването на много специфични инструменти и консумативи за тях. Опитът на
операционната сестра е от изключително значение, особено при нужда за бърза реакция от целия
екип при възникване на интраоперативни усложнения.
Заключение: За успешното прилагане на хирургичните методи на лечение на туморите на ЕХЖП
е необходим
висококвалифициран и специализиран екип, неизменна част от който е
операционната сестра.
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12.2 ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОПЕРАЦИОННАТА СЕСТРА ПРИ
ХИРУРГИЧНОТO ЛЕЧЕНИЕ НА ХЕМОРОИДАЛНАТА БОЛЕСТ ПО
МЕТОДА ТРАНСАНАЛНА ХЕМОРОИДАЛНА ДЕАРТЕРИЛИЗАЦИЯ ПОСТЕР
Е.Каравелова, М. Николова, С. Коцева, В.Димитрова
Клиника по Обща и чернодробно-панкреатична хирургия, УМБАЛ „Александровска“ – София

Ключови думи: трансаналната хемороидална деартериализация, апаратура, инструменти,
операционна сестра, доплерова сонда
Въведение: Хеморидалната болест е често срещано заболяване, поради което са разработени
редица ефективни методи за нейното лечение. В стремежа за намаляване на постоперативните
усложнения и болка, през последните години в практиката навлезе нова техника, наречена
трансаналната хемороидална деартериализация /ТХД/.
Цел: Да се представят задълженията на операционната сестра, свързани с подготовката,
извършването на ТХД и съхранението на апаратурата.
Материали и методи: Проучени бяха 157 ТХД интервенции, извършени в Клиниката по Обща и
чернодробно-панкреатична хирургия, УМБАЛ „Александровска―ЕАД за периода 2011 – 2017 г.
ТХД представлява лигиране на дисталните клонове на горната ректална артерия чрез ректоскоп,
съчетан с доплеров трансдюсер за идентификация на точното им местоположение. Чрез лигиране
на тези артериални клонове се постига деконгестия на плексуса. Специфичният ректоскоп
позволява и пексия на аналната лигавица чрез нанасяне на допълнителен спирален шев, което води
до добър естетичен резултат. Използваните методи са документален, ретроспективен анализ,
статистически. Резултати: В следствие на извършените операции се изработи определен
алгоритъм за подредба на операционната маса, асистирането на сестрата по време на ТХД,
почистването и стерилизацията на специфичния инструментариум – доплерова сонда, светловод,
водач и иглодържатели.
Обсъждане: ТХД се отличава с лесно изпълнение, кратка продължителност на процедурата (около
30 минути) и нисък периоперативен риск. Този метод е с отличен естетичен ефект, по-кратък
болничен престой, нуждае се от по-малко обезболяващи и предизвиква по-малък дискомфорт в
следоперативния период. За постигането им ТХД трябва да се извършва от квалифициран екип,
част от който е операционната сестра.
Заключение: Необходимите умения и познания на операционната сестра, участваща при
извършването на ТХД, включват познаването на апаратурата и нейните специфични консумативи,
подготовката на оперативното поле и последователността на хирургичната интервенция, както и
методите за стерилизация и съхранение на апаратурата.
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12.3 НЕВРОЕНДОКРИННИ ТУМОРИ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В
ДИАГНОСТИКАТА И ЛЕЧЕНИЕТО. ОСОБЕНОСТИ В
СЕСТРИНСКИТЕ ГРИЖИ

М.Николова, Д. Николова, Д. Соколова, К. Коритарова, В.Димитрова
Клиника по Обща и чернодробно-панкреатична хирургия, УМБАЛ „Александровска“ЕАД – София
Ключови думи: невроендокринни тумори, сестрински грижи, периоперативнa подготовка,
следоперативни грижи, биохимични тестове
Въведение: Невроендокринните тумори (НЕТ) са хетерогенна група от неоплазми с разнообразни
клинични прояви, свързани със способността да продуцират серотонин, други амини, пептиди или
хормони. Могат да се установят в цялото тяло, включително в белия дроб (бронхиални
карциноиди), щитовидната жлеза (медуларен рак), надбъбречната жлеза (феохромоцитом),
стомашно-чревния тракт, панкреаса и кожата (клетъчен карцином на Меркел).
Цел: Да се проучат познанията на специалистите по здравни грижи относно невроендокринните
тумори и да се направи обзор на литературата по отношение спецификата на сестринските грижи в
диагностиката и лечението им.
Материали и методи: През 03.2018 г. в УМБАЛ „Александровска―
ЕАД проведе социалогично
проучване чрез използване на пряка анкета сред 40 професионалисти по здравни грижи (ПЗГ) от
клиники за познанията им за НЕТ. Литературният обзор по отношение ролята на медицинските
сестри в диагностиката и лечението на НЕТ бе изготвен чрез преглед на статиите по темата в
Medline и Google Scholar.
Резултати: 62,5% от анкетираните са отговорили положително на въпроса „Знаете ли какво
представляват НЕТ―.Едва 17 души (42,5%) обаче имат познания върху използваните диагностични
и терапевтични методи. Най-голям брой положителни отговори се установяват при ПЗГ от
хирургичните клиники и Клиника по ендокринология. На базата на направения литературен обзор
бяха изготвени алгоритми за необходимите манипулации и сестрински грижи, свързани с
диагностиката и лечението на различните групи НЕТ (вземане на проба от кръв или урина за
биохимично изследване, диетичен режим, предоперативна подготовка, следоперативно
наблюдение).
Обсъждане: НЕТ са рядко срещани тумори, поради което често представляват предизвикателство
в диагностичен и терапевтичен аспект. Поради голямото разнообразие в симптоматиката тези
пациенти често се налага да бъдат хоспитализирани в различни клиники или отделения. Това
налага и познаването от ПЗГ на специфичните особености на НЕТ.
Заключение: Точната диагностика и подходящото лечение на НЕТ може да бъде постигнато чрез
прилагане на мултидисциплинарен подход, неизменна част от който са ПЗГ.
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12.4 ПОРТ СИСТЕМИ. ЗНАЧЕНИЕТО ИМ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ
КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ПАЦИЕНТИ, ПРИ КОИТО Е
НЕВЪЗМОЖЕН ВЕНОЗЕН ДОСТЪП

М.Николова, С. Коцева, В.Димитрова
Клиника по Обща и чернодробно-панкреатична хирургия, УМБАЛ „Александровска“ – София
Ключови думи: порт системи, онкологични заболявания, постоянен венозен достъп, дългосрочно
лечение,професионалисти по здравни грижи
Въведение: Порт системите са напълно имплантируеми катетърни системи, осигуряващи
постоянен венозен достъп, когато се налага по-дългосрочно лечение – прилагане на лекарствени
средства, интравенозни инфузии, парентерално хранене, преливане на кръв и кръвни продукти, а
също и за вземане на кръв.
Цел: Да се направи кратък литературен обзор по отношение индикациите и техника на поставяне
на портовите системи, обслужването им и възможните усложнения, и да се представи алгоритъм
при работата на медицинските сестри с тях.
Материали и методи: Обзорът на литературата бе изготвен чрез преглед на статиите по темата в
Medline и Google Scholar. Проучен бе и опитът на Клиниката по Обща и чернодробнопанкреатична хирургия при поставянето на порт системи за периода 2017-2018 г.
Резултати: Изготвен бе алгоритъм за работа на медицинските сестри с портови системи.
Поставените в Клиниката порт катетри в около 70% са използвани за прилагане на химиотерапия,
23% - парентерално хранене, а в останалите – за медикаментозно лечение.
Обсъждане: Използването на портовите системи и адекватното им обслужване и работа с тях
понижава агресивния и дразнещ ефект на медикаментите върху съдовете и позволява въвеждане на
лекарствени продукти в голям обем. Затова от изключителна важност е медицинските сестри да
познават спецификата при работа с тях.
Заключение: Портовите системи осигуряват безопасен достъп до венозната система за
продължителен период, лесно се прилагат в амбулаторни условия, намаляват разходите за лечение,
представляват удобство за използване от медицинските специалисти и повишават комфорта на
пациентите в хода на прилаганото лечение.

12.5 ХИРУРГИЯ И ЗДРАВНИ ГРИЖИ – СЪВРЕМЕНЕН ПОДХОД КЪМ
УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ - ПОСТЕР
Из. Горгиева, Т. Делийки, Р. Рашева, П. Георгиева, В. Гешева
Катедра сестрински хирургични грижи, ФСГ, МУ - Плевен
УМАЛ „Д-р Г. Странски”ЕАД - Плевен

С насоящата презентация представяме книгата „ Оперативна обща и специална хирургия.
Хирургични грижи‖ . В нея колективът на катедрата по хирургични грижи навлиза във важни за
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диагностично-лечебния процес детайли и модели на организация на сестринската дейност. Книгата
е съставена от три части: Оперативна хирургия, Обща хирургия, Специална хирургия и
хирургични грижи
Всяка една от частите по подходящ начин представя в сбит вариант съвременните постижения на
хирургията и сестринските грижи. Особено внимание е обърнато на оперативната техника,
организацията на работа в операционен блок, периоперативен период, третиране на раните,
минималноинвазивна хирургия, онкология, вътреболничните инфекции.
Ключови думи: хирургия, сестрински хирургични грижи, съвременни постижения, организация на
сестринска дейност

12.6 РОЛЯТА НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА ПРИ ОВЛАДЯВАНЕ И
КОНТРОЛИРАНЕ НА ПРЕДОПЕРАТИВНИЯ СТРАХ И
ТРЕВОЖНОСТ
Е. Киркова¹, Лора Маринова², В. Стоянова³, В. Кърлев4
1- Старша мед. сестра в ОАИЛ на ПЕТА МБАЛ –СОФИЯ
2 - Старша мед. сестра в Операц. блок на ПЕТА МБАЛ –СОФИЯ
3- Ординатор в ОАИЛ на ПЕТА МБАЛ –СОФИЯ
4 - Началник на ОАИЛ на ПЕТА МБАЛ – СОФИЯ

Ключови думи: оперативна интервенция, предоперативна тревожност, подценяване на проблема
Най-същественият психологически феномен преди оперативната интервенция е състоянието на
тревожност, което развиват и проявяват пациентите.
В контекста на предстоящата оперативна интервенция, тревожността се поражда от
очакване за оздравяване или за неуспех на лечебния процес. Предоперативната тревожност е не
само неприятно емоционално състояние, но води до психо - физиологични разстройства.
При болни с високи нива на предоперативната тревожност се наблюдава прилагане на повисоки дози анестетици за увод в анестезията, може да се затрудни поставянето на i.v. линия в
резултат от вазоконстрикцията, дължаща се на повишена тревожност, повишена болкова
чувствителност постоперативно, повишен риск от инфекции и удължен болничен престой.
Цел: Да се покаже , че медицинските специалисти могат да влияят положително за преодоляване
на предоперативната тревожност, чрез прилагане на комуникативни стратегии в медицинската
практика:
1. Представяне на медицинския служител по име, фамилия и длъжност.
2. Обръщение към пациента по име.
3. Установяване и поддържане на личен контакт.
4. Говорене с пациента.
5. Убеждаване в успешния изход от операцията.
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6. Уважение и зачитане на човешкото достойнство на пациента.
Извод: Възможностите и необходимостта от оценка на предоперативната тревожност не е широко
проучена, тъй като болшинството от персонала, работещ в хирургическите клиники подценява
проблема.

12.7 КОМПЕТЕНТНОСТ И УМЕНИЯ НА ОПЕРАЦИОННАТА
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ПРИ БАРИАТРИЧНА ОПЕРАЦИЯ
П.Йорданова, П.Тагаринска
Клиника по хирургия-Втора хирургия, УМБАЛ‟‟Александровска болница‟‟

Ключови думи:Бариатрична операция,лапароскопски инструментариум,ендоджия,затлъстяване,
операционна медицинска сестра
Въведение: Затлъстяването е един от най-големите световни здравни проблеми,като честотата му
се увеличава непрекъснато.Бариетричната хирургия представлява оперативен метод в борбата със
затлъстяването,като изборът на бариетрична операция е строго индивидуален за всеки пациент.В
УМБАЛ‘‘Александровска‘‘ – София е създадена програма за бариетрична хирургия в рамките на
българската здравна система.
Цел: Изграждане на компетентност и умения при бариатрична операция чрез създаване и
въвеждане на протокол за работа и алгоритъм за поведение на специалистите по здравни грижи в
операционна зала.
Материали и методи:
Проведено е ретроспективно проучване за периода от края на 2016г. до октомври 2018г.в Клиника
по хирургия.Използвани са документалния метод и наблюдение за събиране на първичната
информация.
Резултати и обсъждане : За период от края 2016г. до 2018г. в клиниката са оперирани 20
пациенти.Здравните грижи в операционен блок включват определен алгоритъм от точно зададени
дейности.Стандартизирането на поведението на операционната медицинска сестра гарантира
извършването на качествени здравни грижи от една страна, а от друга позволява да се подобри
професионалната сестринска практика.
Заключение:
Професионализмът в подготовката на операционната медицинска сестра изисква теоретични
познания, както и познаване на основни принципи и методики.Днес предизвикателството пред
операционната медицинска сестра е в обучението. С развитието на иновативни оперативни
техники се променя и нуждата от изготвяне и осъвременяване на практическия инструментариум
като протоколи и алгоритми на поведение за работа в операционен блок.
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12.8 УПРАВЛЕНИЕ НА БОЛКАТА В ХИРУРГИЧНА КЛИНИКА
М.Николова
Клиника по хирургия-Втора хирургия,УМБАЛ‟‟, Александровска болница‟‟ЕАД

Ключови думи: Болка,управление,здравни грижи,медикаменти,контрол
Въведение: Болката е неприятно сетивно или емоционално усещане,свързано с реална или
потенциална тъканна увреда или с описани предпоставки за такава увреда. Управлението на
болката е колективна отговорност на медицинския персонал и е процес на начална оценка,
индивидуална преоценка и планиране на манипулациите в зависимост от еволюцията на болката на
всеки пациент.
Цел: Управление на болката в хирургична клиника чрез изготвяне и въвеждане на единен и
унифициран протокол за участието на професионалистите по здравни грижи .
Материали и методи:Използван е документален метод на изследване и е проведено анонимно
анкетно проучване сред 23 специалисти по здравни грижи,работещи в Клиника по хирургия през
периода януари 2017- февруари 2017 год.
Резултати и обсъждане: Получените резултати показват,че над 80% от анкетираните имат
потребността да се работи по стандартизирани протоколи и технически фишове. Болковият
симптом, особено ако е силен и/или продължителен влошава състоянието на пациента и може да
попречи на оптималното овладяване на основния патологичен процес.
Заключение: Болката сама по себе си може да създаде значителен дискомфорт и да влоши
качеството на живот на страдащия.Въпреки, че преди всичко на лечение подлежи основният
проблем, предизвикващ болката, в медицинската практика се налага нейното отделно повлияване.
Болковият симптом, особено ако е силен и/или продължителен влошава състоянието на пациента и
може да попречи на оптималното овладяване на основния патологичен процес. Изготвянето и
въвеждането в практиката на протокол за управление на болката в Клиника по хирургия
предотвратява възможността за грешки при динамичността в ежедневната работа.

12.9 РОЛЯТА НА ОПЕРАЦИОННАТА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ПРИ
РЕТРОПЕРИТОНЕАЛНА ЕНДОСКОПСКА АДРЕНАЛЕКТОМИЯ
П.Тагаринска, П.Йорданова
Клиника по хирургия -Втора хирургия, УМБАЛ „Александровска” ЕАД

Ключови думи:
Ретроперитонеална
ендоскопска
грижи,лапароскопски инструментариум

адреналектомия,професионалисти

по

здравни

Въведение: Мини инвазивната адренална хирургия все по-бързо заема място при оперативното
лечение на надбъбречните заболявания.Това е предопределено от предимствата,които тя
предлага:
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 По-нисък относителен дял усложнения
 Намаляване на временната нетрудоспособност
 Намаляване на болничен престой
Цел: Представяне на протокол за работа и алгоритъм на поведение на специалистите по здравни
грижи в операционна зала.
Материали и методи:Използвани са ретроспективен анализ на хоспитализирани пациенти в
клиника по хирургия и анкетно проучване сред 36 специалисти по здравни грижи ,посетили курс за
СДО за период 2017-2018 год.
Резултати и обсъждане: Резултатите регистрираха:
 В голямата си част(88.3%)анкетираните са изразили положително отношение към
избора на извършването на този тип оперативна интервенция,като по-щадяща за
пациента.
 Интерес представляват резултатите ,според които е необходимо популяризиране на нови
практики при работата на операционната медицинска сестра - 66.7%
 89.1% са заявили ,че виждат обучителните програми като възможност за професионално
развитие.
Заключение : Стандартизирането на поведението на операционната медицинска сестра гарантира
извършването на качествени здравни грижи, както и подобряване на професионализма,базиран на
все по често въвежданите иновативните оперативни техники.

12.10 СПЕЦИФИЧНИ СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ЗА ХИРУРГИЧНО
БОЛНИ, ВОДЕЩИ ДО РАННО СЛЕДОПЕРАТИВНО
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
Н. Лазарова, А. Милушева, Ц. Лазарова, С. Томова, А. Алексиева,П. Радева,
Г. Гърбев
Първа МБАЛ София ЕАД, Клиника по ендоскопска и обща хирургия

Ключови думи: Грижа, оперативно възстановяване, хирургично лечение.
Въведение: Подобряването на качеството на медицинските грижи към пациента, води до
увеличаване броят им, към които обръщаме внимание. Един екип може да отговаря за много
повече пациенти, без това да наруши качеството на медицинските грижи. Когато пациентите
участват в тяхното следоперативно възстановяване, те се подготвят да се справят сами, когато се
приберат в дома си.
Цел: Цел на настоящият научен труд е:




за по-адекватно и насочено лечение;
намаляване на болничния престой;
намаляване на излишните ресурси.
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Материал и методи: Представяме клиничен случай: 38 годишен мъж, опериран по повод
калкулозен холецистит – лапароскопски. След операцията е изведен в хирургично отделение, с
леко изразена болкова симптоматика. Туширане на постоперативната болка, сваляне на
назогастрична сонда. 4 часа след оперативната интервенция пациентът се раздвижва,
възобновяваме нормалния хранителен режим възмовно най-скоро. На първия следоперативен ден
сваляме дренажа.
Резултати: Пациентът беше изписан на 2-ри следоперативен ден в добро състояние, без
субективни оплаквания. Три месеца след операцията се проведе конролен преглед и ехография,
които показаха пълновъзстановяване.
Обсъждане: Предоперативното обучение на пациентите е основен елемент в програмата за ранно
възстановяване. Тя се свързва с по-ниски нива на тревожност, по-слаба постоперативна болка, понисък процент на следоперативни раневи ослужнения и по-кратка хоспитализация.
Предоперативното обучение предоставя на пациентите необходимите средства, за да се справят със
стреса от хирургичната интервенция и да станат партньори в собственото си възстановяване.
Заключение: Докато хирургът е длъжен да избере оптимална оперативна тактика и да приложи
щадящи хирургични техники, анестезиологът избира оптимален вид на анестезия, ролята на
медицинската сестра е основна във възстановяването на пациента и осигуряването на нормалният
му начин на живот.

12.11 СЛЕДОПЕРАТИВНИСЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ПРИ ОПЕРИРАНИ
БОЛНИ С ИЛЕУС

М. Манова, Р. Асенова, А. Атанасова, К. Кожухарска-Керчева
„УМБАЛ - Д-р Георги Срански“ гр. Плевен, Отделение по жлъчно-чернодробна и панкреатична
хирургия, Първа клиника по хирургия
РЕЗЮМЕ
Ключови думи: илеус, чревна непроходимост, следоперативен период, сестрински грижи

Въведение: Илеусът е чревна непроходимост, която може да се дължи на различни причини и
заболявания, засягащи тънкото и дебелото черво. На практика това е заболяване – подсиндром на
острия хирургичен корем, налагащо в повечето случай оперативна намеса след диагностицирането.
За бързото възстановяване в следоперативния период съществена роля имат навременните и
адекватни сестрински грижи на медицинските сестри работещи, в хирургичните звена.
Цел: Да се изработи алгоритъм за следоперативни сестрински грижи при оперирани пациенти с
илеус.
Материали и методи: Наблюдателен метод - наблюдение на клинични случаи в хирургично звено.
Документален метод - проучване на достъпна литература по проблема, включително и
актуални статистически справочници.
Резултати и обсъждане: Въпреки напредъка в диагностиката и оперативните тактики за лечение,
смъртността от илеус по световните статистики достига до 20%, като по-голямата част от тях са с
механичен произход (88%), а останалите (12%) от случаите са с динамичен. Предразполагащите
фактори за чревна непроходимост са много – вродени аномалии, страствания, тумори, хематоми,
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чужди тела, жлъчни камъни и т.н., но провокиращите са тези, благодарение на които се развива
заболяването – физическо натоварване, прехранване с груба и тежка храна, хронично гладуване,
внезапно покачване на вътрекоремното налягане.
Литературна справка:
1. Яръмов, Н.,Учебник по хирургични болести, Изд. „Арсо―– трето допълнено и преработено
издание
2. Токов, П., Учебник по хирургия, Изд. „Арсо―– първо издание
3. Баев, С., А. Атанасов, Хирургия, Изд. „Знание―
, 2000
4. http://forummedicus.com/ отворен на 12.04.2018,16:15ч.

12.12 НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ В ЗДРАВНИТЕ
ГРИЖИ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО И МЕТОДОЛОГИЯ
М. Нинова
УМБАЛ „Александровска” ЕАД

Ключови думи: научноизследователска
професионалисти по здравни грижи

дейност,

здравни

грижи,

методология,

Въведение: Увеличават се броя на научните форуми в областта на здравните грижи, както и на
сесиите по здравни грижи при Националните конгреси на лекарите. Методология (от гр. methodos
и logos – наука) на научните изследвания означава учение за принципите, формите и начините на
научноизследователска работа.
Цел: Повишаване информираността на професионалистите по здравни грижи по методологията на
научното проучване.
Материали и методи: Въз основа на метода наблюдение, беседа с колеги и анализ на резюмета и
доклади, постери от сесиите по здравни грижи от научните форуми за периода 2014 – 2017г.
Резултати: Резултатите показват, че само преподаватели и докторанти знаят и представят своите
научни изследвания, спазвайки методологията на научното проучване. Всяко научно изследване е
насочено към постигане на определени научни резултати, разширяване или обогатяване на
съществуващите знания в определена област на здравните грижи.
Обсъждане: По литературни данни от България, (Дойновска, Р., И. Стамболова, 2011г.) в
последните 10 години се увеличи научно-изследователската дейност в областта на здравните
грижи. Увеличават се и възможностите за провеждане на научни форуми в областта на здравните
грижи, както и участията в международни такива.[1].
Заключение: Познаването на методологията на научноизследователската дейност, видовете
научни изследвания, показва развитието на научното знание в общите и специализирани здравни
грижи.

Литература:
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1. Дойновска, Р., И. Стамболова, 2011. Научно изследователска дейност на порфесионалистите по
здравни грижи от МБАЛ-ВМА Софи, Сестринско дело, 1-2, 42-46.

12.13 ПРОФИЛАКТИКА ПРИ РАК НА МЛЕЧНА ЖЛЕЗА
А.Врайкова,М.Йорданова
Клиника по хирургия-Втора хирургия,УМБАЛ‟‟Александровска болница‟‟ЕАД

Ключови думи: рак на млечната жлеза, профилактика, скрининг, самонаблюдение,обучение
Въведение: Ракът на млечната жлеза е здравен проблем със значими обществени и социални
последици при жените от целия свят.В момента ракът на млечната жлеза е най-често срещания при
жените по света и в България(над 25% от всички злокачествени заболявания)и е на второ място
сред причините за смъртност от тях.
Цел: Профилактиране на рак на
обучение на пациенти.

млечна жлеза, чрез изготвяне и прилагане на протокол за

Материали и методи: Проведено е анкетно проучване сред 22 пациентки,посетили
профилактичната програма,проведена през 2017 година и 38 пациентки ,оперирани в Клиника по
хирургия.
Резултати и обсъждане : От направеният анализ на данни се наложиха следните открити
проблема:
 Жените не познават методите за самоизследване-88%
 Липсва единна профилактична програма - 79.8%
 Нисък процент на жените,познаващи методите на самоизследване на гърдата.
Заключение:Профилактиката остава основно предпазно средство срещу рака на млечната гърда.
Затова всяка жена трябва да знае за вероятността от развитие на рак на млечната жлеза още от
училищна възраст и да изгради у себе си здравни навици за самоизследване и периодично
посещаване на лекар-специалист.

12.14 ОСТЪР ПАНКРЕАТИТ- РОЛЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТА ПО
ЗДРАВНИ ГРИЖИ В ДИАГНОСТИЧНО-ЛЕЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
А. Атанасова, К. Кожухарска, М. Манова, Р. Асенова
„УМБАЛ - Д-Р Г. СТРАНСКИ „ ЕАД
Първа клиника по хирургия
Отделение по жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия

Ключови думи: остър панкреатит; лечение, диагностика, професионалисти по здравни грижи
Въведение: Правилната дефиниция на острия панкреатит /ОП/ го определя като възпаление на
панкреаса, което може да бъде последвано от клинично и биологично възстановяване, ако
причината за него се отстрани. В тежките си форми той е един от най-големите терапевтични
проблеми на клиничната медицина. Въпреки значителния няапредък в областта на хирургията и
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реаниматологията, панкреатитът си остава сериозен интердисциплинарен казус с много проблеми в
областта на патогенезата, лечението и прогнозата.
Цел: Целта на настоящото проучване е да се проследи броят на пациентите с остър панкреатит,
преминали през Отделение по жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия в "УМБАЛ - Д-р
Георги Странски"- гр. Плевен и участието на професионалистите по здравни грижи в целият
лечебно-диагностичен период.
Материали и методи:



Ретроспективен анализ на статистически данни и медицинска документация;
Наблюдателен метод

Резултати и обсъждане: Като резултат от проведеното проучване се установи, че за тригодишен
период от време в съответното отделение, са преминали 277 пациенти с остър панкреатит.
Лекувани консервативно 241 пациента, 36 лекувани оперативно и 24 починали. Повишаването
квалификацията на професионалистите по здравни грижи дава възможност за полагане на
висококачествени грижи за пациентите, което от своя страна води до намаляване броя на дните за
болничен престой, намаляване на усложнения от страна на основното заболяване и намаляване
процента за смъртност. Медицинската сестра като част от мултидисциплинарен екип заема важна
роля в процеса на лечение и възстановяване при заболяване от остър панкреатит.
Литературна справка:
1. Димитрова, А., К. Христова и колектив, "Справочник за здравни грижи ", ИЦ - "МУ- ПЛевен", 2012г.
2. Стойков, Д., "Остър панкпеатит" ИЦ - "МУ- ПЛЕВЕН", 2017г.
3. http://www.medik.bg/?page=cat&id=259

12.15 СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ПРЕВЪРЗОЧНАТА ТЕХНИКА
С.Милкова
Клиника по хирургия-Втора хирургия,УМБАЛ‟‟Александровска болница‟‟ЕАД

Ключови думи: специалисти по здравни грижи,превързочен материал,обучение
Въведение: Състоянието на оперативната рана е важен показател за изхода на опертивната
интервенция, наблюдава се как зараства раната и дали не се е инфектирала. От изключителна
важност е създаването на оптимална среда за оздравяването на раната чрез избора на
подходящата превръзка.
Цел: Да се направи оценка на теорията и практиката при тенденциите в превързочната техника за
подобряване качеството на здравните грижи.
Материали и методи: Проведено е анкетно проучване сред 48 специалисти по здравни
грижи,посетили курс СДО‘‘Превързочна техника‖ за периода 2016-2017 год.
Резултати и обсъждане : От направеният анализ на данни се наложиха следните изводи:
 При за започването на курса на въпрос от анкетата ‗‘Може ли да отбележите видовете
превързочен материал с който сте запознати ‖, 99,1% от участниците отговорят –марли и
бинт.
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 88.3% от анкетираните са посочили като положително възможността да развиват и
надграждат проофесионалните си качества.
 79.8 % са получили нови познания за съвременните тенденции в превързочната техника.
Заключение: Съществуващите възможности за участие на специалистите по здравни грижи за
продължаващо обучение чрез курсове на СДОи резултатите от такива участия непременно ще
бъдат свързани с усъвършенстване на сестринските практики,повишаване на качеството на
здравните грижи в хирургична клиника.

12.16 VAC ТЕРАПИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА НА
РАНЕВАТА ИНФЕКЦИЯ
м.с Йорданка Македонска; м.с. Живка Петрова
УМБАЛ „Еврохоспитал“- Пловдив; ХО

VAC терапията се използва основно при лечението на гноящи рани и при такива с
хронична инфекция. Този метод на терапия е с доказана ефективност и отлични следоперативни
резултати. Остава актуален въпроса за приложимостта на този тип процедури като профилактична
мярка при пациентите с висок риск от SSI и при такива с първично контаминирани рани.
Цел на нашата разработка е да разгледаме методиката за извършване на този тип терапия и
показанията за смяна на VAC сетовете. Допълнително анализирахме показанията за поставяне на
VAC при острите и хронични рани, и постигнатите резултати при приложимостта на
профилактичен VAC.
Изследвахме ретроспективно всички пациенти, чиито рани са лекувани посредством VAC в
ХО на УМБАЛ Еврохоспитал-Пловдив за периода 01.2013-06.2017. От общо 204 пациенти с раневи
инфекции, VAC терапия беше приложена при 92 болни. От тях 54 пациента имаха хронична ранева
инфекции, 38 бяха с остра такава. VAC терапия използвахме като профилактика на раневата
инфекция при 71 пациенти.
Въвеждането на VAC терапията при лечението на гнойни и трудно зарастващи рани доведе
до подобрени резултати. Използването на този тип процедури като профилактика на раневата
инфекция, при високо рискови пациенти и при такива с първично контаминиране, влиза в
съображения и не води до по-големи рискове по отношение морбидитет, и значително удължаване
на болничния престой.
Key words: VAC терапия; ранева инфекция
1.
2.
3.
4.

5.

Сакакушев Б.
Д. Чакъров,И.Иватов,Д.Хаджиев, Б. Атанасов, Е Хаджиева Следоперативен
некротичен фасциит на предна коремна стена – . Национална Конференция по Хирургия с
международно участие, „ Усложнения в Хирургията..―Плевен 01.06.2017, доклади, стр.313-323
Atanasov B,N.Belev. VAC therapy in the treatment and prophylaxis of wound infection-. Knowleddge
International journal,vol 20.4. pp.2075-2077
El-Sabbagh AH., Negative pressure wound therapy: An update., Chin J Traumatol. 2017 Apr;20(2):103107. doi: 10.1016/j.cjtee.2016.09.004.
Zameer A et al., Retraction Note: Evaluation of low-cost custom made VAC therapy compared with
conventional wound dressings in the treatment of non-healing lower limb ulcers in lower socio-economic
group patients of Kashmir valley, Journal of Orthopaedic Surgery and Research201712:62,
https://doi.org/10.1186/s13018-017-0558-3
Gottrup F. Wound closure techniques. J Wound Care 1999; 8(8): 397-400.
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6.

Horch R, Incisional negative pressure wound therapy for high-risk wounds. J Wound Care. 2015 Apr;24(4
Suppl):21-8. doi: 10.12968/jowc.2015.24.Sup4b.21.

12.17 СЕНТИНЕЛНА ЛИМФНА БИОПСИЯ ПРИ МАЛИГНЕН
МЕЛАНОМ НА КОЖАТА – РОЛЯ НА ОПЕРАЦИОННАТА СЕСТРА
Д. Тачева¹, Ц. Найденова¹, Д-р С. Страшилов²
¹УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ ЕАД Плевен, Централен операционен блок
² УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ ЕАД Плевен, Втора клиника по хирургия, Отделение по пластична,
възстановителна и естетична хирургия

Въведение
Малигненият меланом е злокачествен тумор на пигментообразуващата клетъчна система на
кожата. Кожата е съставена от два слоя: епидермис и дерма. В епидермиса има клетки наречени
„меланоцити‖, които произвеждат пигмента меланин, определящ тена на кожата. Меланомът се
причинява от трансформацията на тези клетки. В повече от 95% от случаите е локализиран върху
кожата, а в 5% възниква в областта на окото и лигавиците.
Рискови фактори за развитието на Малигнен меланом са:

897

 УВ – радиация – честота на излагане на ултравиолетово лъчение, слънчеви изгаряния в
детска и юношеска възраст, голям брой болезнени слънчеви изгаряния повишават риска от
развитие на малигнен меланом;

 Расови особености – честотата на малигненият меланом е най-ниска сред африканците и
най-висока сред представителите на европеидната раса. Това се обяснява с УВ-защитното
действие на меланина, който е повече при африканците;
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 По-предразположение към развитие на малигнен меланом са лица със светла кожа, руса
или червена коса, светли очи, лунички както и голям брой меланоцитни невуси (бенки);

 Наследствено предразположение - честота е повишена при лица с фамилна анамнеза за
малигнен меланом и множествени диспластични невуси;
Различават се четири форми на малигнен меланом:

 Повърхностно разпространяващ се меланом – около 50% от всички меланоми, найзасегнати са лицата между 40 -50 години, Локализира се по главата, шията, долните
крайници и ходилата. В ранния стадий се наблюдава кафяво увреждане (лезии) на кожата с
добре ограничен, но неправилен ръб и със загуба на нормалния кожен релеф по
повърхността. Лезиите могат да съществуват с години преди да настъпи растеж;
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 Нодуларен меланом - Среща се при пациенти на 50 – 60 годишна възраст. Среща се два
пъти по-често при мъжете. Локализира се най-често по главата и шията. Нодуларните
меланоми се представят като надигнати, куполообразни образувания с червеникавокафяв
цвят. Често настъпва кървене или разраняване. Този тип меланом е с лоша прогноза;
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 Акрално лентигинозен меланом - Представлява надигнат черен възел. Разполага се по
свода на ходилата;

 Лентиго малигна меланом - Обхваща пациенти около 60 -70 годишна възраст.
Локализацията е най-често по лицето. Първоначално изглежда като плоско и с кафяв цвят
петно. Постепенно нараства в периферията и цветът му става неравномерен - тъмнокафяви
до черни участъци или синкави. Може да секретира белезникава течност, както да кърви
или да се разрани;
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Основните клинични стадии в еволюцията на злокачествен меланом на кожата са три:
 Първи стадии - налице е единствено първична кожна лезия;
 Втори стадии - наличие на метастази в регионални лимфни възли (разпространение на
раковите клетки и в лимфните възли);
 Трети стадии - метастазиране на меланома във вътрешни органи;
Белезите за ранна диагноза на злокачествен меланом на кожата са обобщени в "ABCDE" правило на Американската академия по дерматология:






"А" - assymetry (асиметричност на тумора);
"В" - border (неправилен ръб);
"С" - color (неравномерна пигментация);
"D" – diameter (диаметър над 5 мм);
"Е" – evolution – (развитие, промяна на тумора);
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Посочените признаци се използват и при характеризиране на диспластичен невус, поради
което всяка променена лезия подлежи на хистологично изследване.

903

Диагнозата Малигнен меланом се поставя въз основа на клиничните дании, резултати от
цитологично, хистологично изследване и дерматоскопия, кожна биопсия. След поставяне
диагноза малигнен меланом е необходимо да се търсят метастази, които могат да бъдат
открити в близките лимфни възли, мозъка, костите и вътрешните органи. Колкото по-рано се
постави диагнозата и се започне лечение, толкова прогнозата е по-благоприятна.
Сентинелната лимфна биопсия (SLNB) може да предскаже достоверно състоянието на
регионалния лимфен басейн. Изследването на сентинелни лимфни възли позволява поакуратно патоморфологично стадиране.
При извършване на сентинелна лимфна биопсия трябва да се спазват правила:

Цел

1. Селекция на пациентите:
 Сентинелната лимфна биопсия е показана при случаи с малигнен меланом с
клинично негативни регионални лимфни възли, но с повишен риск от
микрометастази;
 Показана е и при случаи без палпиращи се лимфни възли и с дебелина на меланома
на 4 мм, когато има риск от системно заболяване. В тези случаи сентинелната
лимфна биопсия може да помогне за вземане на решение за адюватна терапия;
2. Сентинелната лимфна биопсия не е показана при:
 Палпиращи се лимфни възли, особено когато са с позитивна цитология от
тънкоигленна пункционна биопсия;
 Предхождащи биопсии в съответен лимфен регион;
 По възможност сентинелната лимфна биопсия трябва да се извършва преди
локалната ексцизия на първичния тумор

Целта на настоящата научна статия е да опише методиката на сентинелната лимфна биопсия,
нашия опит с нея и мястото на операционната сестра при осъществяването и.
Материал и методи
За периода 01.01.2016 – 31.12.2016 год. в Отделение по пластична, възстановителна и
естетична хирургия са диагностицирани 33 пациенти с Малигнен меланом. От тях 23 пациенти
от Плевен и Плевен област и 10 пациенти от други области. Разпределение по пол - мъже - 19,
жени - 14. От диагностицираните 33 пациента на 13 от тях е извършена сентинелна лимфна
биопсия, като от тях 5 мъже и 8 жени.
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Обсъждане
При извършване на сентинелната лимфна биопсия за оцветяване на лимфните възли се
използва разтвор на лимфотропното багрило „Patent blue V‖, което е прахообразно,
водоразтворимо химично съединение от групата на синтетичните оцветители. След разтваряне
има син или синьо-виолетов цвят.
Преди извършване на самата биопсия се прави проба за чувствителност към багрилото по
следния начин: на средна трета на предмишницата след щателно почистване със 70 % етилов
спирт, сестрата инжектира интрадермално 0,1 мл „Patent blue V―, акто след 30 минути се отчита
пробата.
Операционната сестра извършва хирургична дезинфекция на ръцете, като спазва правилата
за асептика и антисептика. Следва обличане на стерилно операционно облекло и поставяне на
стерилни ръкавици. След което сестрата подготвя масичка с необходимия за извършване на
сентинелна лимфна биопсия, инструментариум.
В операционната зала става инжектиране на около 6-8 места интрадермално около
ексцизионния белег на лимфотропния оцветител „Patent blue V―в доза около 0,5-1 мл, изчакват
се около 10 минути и започва издирване на сентинелния възел.

905

То става чрез хирургически разрез на местата отбелязани с маркер по време на
лимфосцинтиграфията. Възелът оцветен в синьо и отговарящ на лимфосцинтиграфската карта
се смята за сентинелен. Той се отстранява след прекъсване на отводящите и приводящите му
лимфни съдове, след което се изпраща за хистологично изследване за метастази. Сентинелните
лимфни възли могат да бъдат и повече от един.
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Заключение
Малигненият меланом се счита за един от най-злокачествените тумори при човека, поради
което диагностицирането му и диференцирането му от меланоцитните невуси, има голямо
значение.
Сентинелната лимфна биопсия може да се препоръча като стандартна процедура за
стадиране на пациенти с Малигнен меланом на кожата. За нейни предимства се считат
редуцирането на обема на операцията, честотата на усложненията и цената на лечението при
негативните случаи. По-акуратно патоморфологично изследване на стражевите възли
позволява и по-точно стадиране на заболяването. За да може да се гарантират добри резултати
е необходим мултидисциплинарен екип, в който важно място заема добре подготвената
операционна сестра.
За профилактиране на Малигнен меланом трябва да се избягва продължително излагане на
слънце и особено слънчевото изгаряне. Да се използват фотозащитни средства. Да се
контролират наличните бенки и брадавици посредством наблюдение от дерматолог поне
веднъж годишно.

12.18 РОЛЯТА НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА ОТ
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЧНА КЛИНИКА В СЪСТАВА НА
ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР КАТО АСИСТЕНЦИЯ, ПАТРОНАЖ И
КОНТРОЛ ПРИ ПРОЦЕДУРИ ОТ ОПЕРАТИВНАТА ЕНДОСКОПИЯ И
ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНАТА ЕХОГРАФИЯ
Ася Асенова, Мария Иванова
Клиника по Гастроентерология, Аджибадем Сити клиник Онкологичен центърл

Ключови думи: Фиброколоноскпия /ФКС/, Ендоскопска ретроградна холангиография /ЕРХГ/,
Перкутанна трансхепатална холангиография /ПТХ/, Радиофреквентна аблация /РФА/,
Перкутанна гастростомия /ПЕГ/
Въведение:
През последните две десетилетия значително се увеличи относителният дял на оперативната
ендоскопия и интервенционална ехография, като направления в гастроентерологичната практика с
рутинно приложение на ФКС, ЕРХГ, ПТХ, РФА, ПЕГ, алтернатива на хирургични процедури.
Значителна роля в екипа, извършващ тези процедури играе медицинската сестра, специализирана
да асистира, контролира и патронира целият сложен и дълъг процес на прием на пациента от
стационара, подготовка в предоперационна територия, непосредствено участие в оперативната
част, извеждане на пациента в обратен ред до превеждане в стационара.
Цел:
Да се представи опита на специализирания сестрински екип от клиника по ГЕ в състава на
онкологичен център при извършване на процедури от направление оперативна ендоскопия и
ехография при пациенти с онкологичен профил на заболеваемост.
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Материалът включва голям брой пациенти с онкологична заболеваемост за период от две години,
първично диагностицирани (хистоломорфологично, биопсично) с приложение на методите ФГС,
ФКС, с биопсия, полипектомия, ЕРХГ, ПХГ, ПЕГ, РФА, с широка гама от дренажни, дилатиращи,
локално хемостазни и др. процедури като миниинвазивна алтернатива на голяма хирургия.
Представени са резултатите от извъшените инвазивни ендоскопски и перкутанни интервенции с
непосредствено участие на специално профилираната сестра, с богата гама от нагледен материал от
ежедневната клинична практика.
В дискусионен порядък се коментира участието на медицинската сестра в екип за извършване на
интервенционални ендоскопски и перкутанни процедури като част от ежедневната практика на
Клиника по гастроентерология в състава на голям специализиран център.

12.19 СТАЦИОНАРНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ
МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ И ПАЦИЕНТИ
Ст.мс. Милена Иванова
МБАЛ „Света Каридад“ – гр. Пловдив
Адрес за кореспонденция отделение по Съдова Хирургия
МБАЛ „Света Каридад“ Бул. Никола Вапцаров №23А гр. Пловдив

Ключови думи: Общуване, медицински персонал, пациент.
Въведение
Спецификата на сестринската дейност, която я отличава от другите видове човешки дейности се
изразява в постоянното и ежемоментното общуване с пациента. Доверявайки се на специалиста по
здравни грижи, болния човек освен ефективна помощ и професионализъм, очаква милосърдие,
добрина, чувствителност, отзивчивост и тн.
Резюме:
Добрата комуникация между медицинския персонал, болния и неговите близки се основава
както на утвърдени психологични правила за взаимодействие между хората, така и на специфични
за здравната практика поведенчески модели.
Цел:
Уважението и достойнството, като част от качествената медицинска помощ.
Заключение:
Съществен елемент в работата на медицинския специалист е умението да общува: Пациентите и
техните близки, с колегите, с членовете на мултидисциплинарния екип. Всъщност без ефективно
общуване и доверие, усилията на здравния професионалист няма да имат необходимия ефект,
защото в комуникативния процес се обменя важна информация, изграждат се отношения на
взаимно разбиране и партньорство. Независимо от новите технологични предизвикателства на 21ви век, човекът и особено болния човек, винаги ще търси контакти с професионалисти, от които ще
очаква човешко общуване, разбиране, съчувствие, съпричастност и и подкрепа.
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12.20 УЧАСТИЕ НА СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ В
ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧНИЯ ПРОЦЕС И ПРОФИЛАКТИКАТА ПРИ
ПАЦИЕНТИ С ДЪЛБОКА ВЕНОЗНА ТРОМБОЗА
Татяна Славкова
Докторант към катедра "Здравни грижи", ФОЗ, МУ-София

Резюме
Ключови думи: дълбока венозна тромбоза, здравни грижи, пациенти.
Въведение: Негативната тенденция на застаряване на населението през последните десетилетия
обуславя непрекъснато повишаване на броя на пациентите със сърдечно-съдови или онкологични
заболявания. Те биват подлагани на сложни терапевтични или хирургични интервенции, налагащи
често удължен болничен престой и продължителна имобилизация и грижи на легло. Изброените
фактори създават условия за развитие на дълбока венозна тромбоза при засегнатите пациенти..
Важна роля в лечебно-диагностичния процес и профилактиката на заболяването изпълняват
специалистите по здравни грижи. От тяхната квалификация и професионални умения зависи
ранната диагностика, превенцията и ефективността на профилактиката.
Цел: Целта на настоящата работа е да се разгледа участието на специалиста по здравни грижи в
лечебно-диагностичния процес и профилактиката при пациенти с тежка венозна тромбоза в
контекста на повишаване качеството и ефективността на здравните услуги.
Материали и методи: Обект на изследване са специалисти по здравни грижи и пациенти с
диагноза тежка венозна тромбоза, постъпили за лечение в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев‖ АД, гр.
Монтана. Основният метод на изследване е социологически, основаващ се на пряка индивидуална
анкета и статистически. Изследването е проведено през 2017 г. Анкетирани са 30 специалисти по
здравни грижи и 120 хоспитализирани пациенти в отделение по хирургия, Отделение по
Ортопедия и травматология и Aкушеро-гинекологично отделение.
Резултати и обсъждане: Анализът на данните се основава на комплексно проучване на различни
фактори: организация на работата, мотивация и участие на здравните специалисти,
удовлетвореност на пациентите от качеството на грижите. Получените резултати потвърждават
значението на качествените здравни грижи, оказвани от здравните специалисти за ефективността
на лечебно-диагностичния процес и профилактиката на заболяването.
Литература:
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12.21 СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА ПАЦИЕНТИТЕ СЛЕД
ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА
М. Панайотова, В. Радева, Д.Василева

Периода на хоспитализация често приключва с изтичането на изисквания минимален престой по
клинична пътека, независимо от готовността на пациента за самостоятелно справяне извън
лечебното заведение. В някои случай дехоспитализацията поставя предизвикателства пред
изписаните и качеството на техния живот рязко се влошава поради липса на адекватни грижи .
За постигане на по-бърза интеграция на пациентите в обичайната им среда въпреки наличието на
хронично заболяване, плегия , стома или др. състояние е необходимо организирането на
специфично обучение и оказване на психо емоционална подкрепа, започващи в стационара и
продължаващи и след изписването.
С представянето на няколко клинични случея , ще се опитаме да изведем алгоритъм за
социализирането на пациентите във външната среда.
Ключови думи: социализация , дехоспитализация, грижи, качество на живот

12.22 РОЛЯТА НА ОПЕРАЦИОННАТА СЕСТРА КАТО ЧАСТ ОТ
МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИЯ ЕКИП В ПРОЦЕСА НА
ЧЕРНОДРОБНАТА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ
Д.Костадинова, Н.Петришка, Дж.Мустафа, Н.Владов.
Клиника по Чернодробно-Панкреатична и Трансплантационна хирургия, ВМА-София.

РЕЗЮМЕ
ВЪВЕДЕНИЕ Чернодробната трансплантация е висококомплексна, мултидисциплинарна
хирургична процедура, която е индицирана при пациентите в краен стадий на чернодробно
заболяване, като има голяма социална и обществена значимост. За извършването на такава високоспециализирана оперативна процедура се изискват много добри технически умения, познания и
опит на целия трансплантационен екип.
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ЦЕЛ Основната цел е да се представим алгоритъма на работа и натрупаният опит при
извършването на процедурата във всички нейни етапи – експлантация на донорския и
реципиентския черен дроб, ―
back-table‖ и трансплантацията на органа.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ За периода април 2007 – май 2018 година в Клиниката по
Чернодобно-Панкреатична хирургия и Трансплантология към ВМА-София са извършени 64
ортотопни чернодробни трансплантации, които са проследени проспективно.
РЕЗУЛТАТИ От осъществените процедури 2 са извършени от жив донор, докато останалите 62 от
трупен. Времетраенето варира в широк диапазон, от близо 700 мин. при първата трансплантация,
до 220 мин. при 42 по ред. При кавалните анастомози болшинството са извъшени по техниката
―pi
ggy-back‖ (n=53), докато при останалите е осъществена класическа анастомоза (n=11). При
трансплантацията на донорския орган в повечето от случаите са участвали две операционни сестри
(n=40), докато при останалите (n=24) инструментирането, по време на цялата операция, е
извършено само от една. При експлантацията и „back-table‖ винаги е участвала по една
операционна сестра, различна от тази инструментираща на трансплантацията.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ Колаборацията на операционната сестра като част от мултидисциплинарния екип
е есенциално за постигането на положителни резултати в процеса на чернодробната
трансплантация.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: Ортотопна чернодробна трансплантация, Операционна сестра.

12.23 КЛИНИЧНО ХРАНЕНЕ

Д.Керемидарска
Клиника по хирургия-Втора хирургия, Александровска болница
Ключови думи:
Клинично хранене, диетика , хранителни вещества
Въведение: Клиничното хранене засяга всички случаи, при които въвеждането на хранителни
вещества в организма се използва като средство за възстановяване или поддържане на неговото
метаболитно равновесие.
Цел:
Изготвяне и прилагане на хранителен режим, който развива функционалните възможности на
организма и му осигурява необходимите хранителни вещества- белтъци, мазнини, въглехидрати,
минерални соли, витамини, вода и др.
Материали и методи: наблюдение , документален и статистически
Резултати:Поради ниската профилактична дейност ,култура на хранене и повишената
заболеваемост все по-вече пациенти имат нужда от клинично хранене.Онкологично болните се
нуждаят от важни нутриенти за да се възстановяват правилно и балансирано в хирургична
клиника.По този начин се съкращава и болничния престой.
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Обсъждане и заключение: С развитието на иновативни оперативни техники за диетиката се
разкриват нови переспективи.Правилното клинично хранене подобрява резултатността в
хирургичните клиники.

12.24 КОЗМЕТИЧНИ ГРИЖИ ПРИ БЛЕФАРОПЛАСТИКА
Бинназ Асанова
Медицински университет, Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ – София

Резюме
Въведение: Козметичните грижи, като част от приложната наука козметология, представляват
система от методи и средства, чиято основна цел е поддържане и подобряване състоянието на
кожата и нейните придатъци. Ключов момент в следоперативният период при блефаропластика е
грижата за кожата. Необходимостта от прилагането на специални грижи е насочена към
овладяването на постоперативните отоци и хематоми, а също така и към възстановяване
хидратацията и еластичността на кожата.
Цел: Настоящият доклад има за цел да представи мястото и ролята на козметичните грижи в
следоперативният възстановителен период при блефаропластика.
Материали и методи: За целите на доклада са ползвани материали от българския и международен
опит в прилагането на добри практики за следоперативна грижа при блефаропластика. Използван е
документален метод за определяне на видовете козметични процедури, приложими във
възстановителния период.
Резултати и обсъждане: Повлияването на постоперативните симптоми може да подобри
значително възстановителния период на пациента. В този план от изключителна важност е
повлияването на симпомите да се осъществява с възможните и доказали ефективността си методи
и средства. Козметологията притежава изключително разнообразие от подходи, които могат да
подпомогнат оздравителния процес, да съкратят времето за възстановяване, да дадат възможност
за по-лесно и по-бързо социализиране на пациента и не на последно място дават възможност за
изграждане на индивидуален план в козметичната грижа спрямо здравословното, социално и
ментално състояние на човек.
Ключови думи: козметични грижи, блефаропластика, следоперативен период

12.25 PET/CT ЗА ПРЕДОПЕРАТИВНО СТАДИРАНЕ НА ПАЦИЕНТ С
КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
Увод:

Иван Ценов, Николай Петков, Цв. Митова
Клиника по нуклеарна медицина, УМБАЛ „Александровска” ЕАД

Колоректалният карцином е третият най-често срещан тумор в световен мащаб. Ролята на
ПЕТ/КТ за първоначално му стадиране е ограничена. Той е най-често приложим при рестадиране
или оценка на чернодробните и белодробни метастази.
Според едно от проучванията, методът се е доказал като най-полезен при пациенти в напреднал
стадий с рак на колона, където е променил терапевтичния подход при 6,5% от пациентите в 3-ти
стадий и при 12,7% от тях в 4-ти стадий.
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Установено е, че ПЕТ/КТ може да повлияе на хирургичния обем при около 30% от болните с КРК.
Цел:

Целта на изследването е да демострира възможностите на PET/СT за предоперативно
стадиране на пациент с колоректален карцином за определяне на правилното терапевтично
поведение.
Материали и методи
В настоящия случай представяме пациент на 63 години с карцином на ректума.
Заболяването е доказано чрез провеждане на ФКС с биопсия. След това на пациента се извършва
FDG-PET/CT на апарат GE Discovery 16T по стандартен протокол след диуретична стимулация и
приложение на перорален контраст.
Резултати
ПЕТ/КТ : данни за метаболитно активна туморна формация в ректо- сигмоидалната област,
дисеминация на процеса в черния дроб и лезия в областта на умбиликалния дефект, както и
наличието на две метаболитно активни перитонеални лезии с малки размери.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Така например в конкретния случай, чрез провеждане на ПЕТ/КТ успяхме да добием
цялостна функционално-морфологична представа за стадия на заболяването– съответно, липса на
метастази над диафрагмата и наличие на чернодробни такива.
ПЕТ/КТ може да повлияе на хирургичния обем при около 30% от болните с КРК.
Ключови думи: ПЕТ/ КТ, КРК, предоперативно стадиране, рентгенови лаборанти
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