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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 
ВК – верукозен карцином  
ГКТ – герминативноклетъчен тумор 
ИХХ – имунохистохимия 
КП – карцином на простатата 
КПЧ – карцином на половия член 
МЗ – Министерство на здравеопазването 
НГКТ – негерминативноклетъчен тумор 
НРР – Национален раков регистър 
КАТ – компютрно-аксиална томография 
ПЕТ/КАТ – позитронно-емисионна томография с компютърно-аксиална 
томография 
ПКК – примордиалноклетъчен карцином 
ПСА (PSA) – простатно специфичен антиген 
ПРП – парциална резекция на пениса 
РМС – рабдомиосарком 
РПЧ – рак на половия член 
САЩ – Съединени американски щати 
СЗО – Световна здравна организация 
ТК – тестикуларен карцином 
ТМ – туморен маркер 
УМБАЛ – Университетска многопрофилна болница 
ЧПВ – човешки папиломни вируси 
ЯМР – ядреномагнитен резонанс 
αFP – алфа фетопротеин 
BLT – Buschke-Loewenstein tumor 
CK – цитокератин  
LDH – лактатдехидрогеназа  
hCG – бета човешки хорионгонадотропин 
TNM – тумор, нодул, метастаза 
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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Редките генитални тумори при мъжа са пъстра палитра от 
нозоологични единици и хистологични типове. Голяма част от тях са 
малигнени заболявания водещи до инвалидизиране, ранна смъртност и 
значителни разходи за здравните системи, но съществуват и бенигнени 
както и такива които наподобяват тумори т.нар. тумороподобни 
заболявания. Клиничната интерпретация и вземането на решение от 
клинициста за необходимостта от уточняващи и потвърждаващи 
изследвания е в пряка корелация от познанието и информацията които 
лекарите имат за тези редки в практиката заболявания. Адекватността на 
материала взет при биопсичното изследване, осигурява възможности за 
стандартни и допълнителни морфологични изследвания. Засягайки 
специфични органи свързани със сексуалната и репродуктивната сфера, те 
често са „трагични“ диагнози и водят до допълнителни очаквания и 
нагласи от пациентите по отношение на обема на лечние и изхода от него. 

Успеха от лечението зависи от опита (клиничен, терапевтичен и 
хирургичен) на лекарите, а работа в изграден мултидисциплоинарен екип 
осигурява релевантност на получените резултати като на тези в големи 
центрове. 

Туморите на мъжката полова система обхващат хетерогенна група от 
доброкачествени и злокачествени лезии, които произхождат от 
простатната жлеза, семенните мехурчета, интраскротално разположените 
органи и половия член. Голяма част от нозоологичните единици са рядки 
заболявания включенини в регистъра на редките болести – Orphanet. 
Според общоприетата европейска дефиниция – за рядко заболяване се 
счита такова с разпространение не повече от 5 на 10 000 души в ЕС. 
Въпреки относително не високата им честота, малигнените хистологични 
форми заемат водещо място в структурата на онкологичната заболеваемост 
при мъжете, която се различава в зависимост от възрастовия период на 
мъжа. Доброкачествените тумори и тумороподобни образувания в 
голямото си многообразие често предизвикват диагностични затруднения, 
което би могло да резултира в неправилен подход по отношение на 
лечението, проследяването и профилактиката. 
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Глава 1. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 
 

ЦЕЛТА на настоящето изследване е да се представи панорама от 
редки генитални тумори при мъжа, в контекста на съвременното 
състояние на диагностиката, биологичното поведение и резултатите от 
лечението им. 
 

ЗАДАЧИ 

1. Да се направи ретроспективен анализ на спектъра на редки генитални 
неоплазми при мъже по архивни материали на Клиника по урология 
на УМБАЛ „Св. Георги“ за 20 г. период (1995 – 2015).  

2. Да се обобщят клинични, морфологични и терапевтични (хирургични) 
характеристики на тестикуларните тумори с оглед биологичното им 
поведение и прогнозата. 

3. Да се опишат клинични, морфологични и терапевтични (хирургични) 
характеристики на някои редки паратестикуларни неоплазми 

4. Да се представят клинични, морфологични и терапевтични 
(хирургични) характеристики на форми на пенилния карцином, с 
ппоследващ анализ на преживяемостта и оцени способността за 
еректилна функция при органосъхраняващо лечение. 

5. Да се опишат клинични, морфологични и терапевтични (хирургични) 
характеристики на някои редки неоплазми на скротума. 

6. Да се демонстрират редки хистологични видове на простатен 
карцином по отношение на диагностиката, лечебния подход и 
прогнозата. 

7. Да се предложат методологически препоръки за диагностика, лечение 
и проследяване на редки генитални тумори при мъже. 
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Глава 2. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

2.1. Дизайн на проучването – проведено бе дескриптивно ретроспективно 
прочуване и анализиране на генитални тумори при мъжа, с акцент 
върху редките туморни лезии или редки хистологични типове на 
обичайно срещани туморни локализации. 

2.2. Единици (обект) на изследването. 
2.2.1. Логически единици.Логически единици при индивидуално ниво 

на наблюдение са всички пациенти – мъже, които са лекувани в Клиниката 
по урология на УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД гр. Пловдив и при които са 
установени и хистологично доказани генитални тумори (доброкачетсвени 
и злокачествени). 

2.2.2. Технически единици. Техническа единица на изследването е 
здравното заведение, където са регистрирани случаите за интервала от 
време 1995 – 2015 г. Административно до 2000 г. болницата е част от 
Висшия медицински институт – Пловдив, след което е самостоятелна 
административна структура и единствен собственик на капитала е 
държавата в лицето на Министерството на здравеопазването. Всички 
пациенти са диагностицирани, лекувани и проследени в Клиниката по 
урология. 

2.2.3. Включващи критерии: 
• Пациенти от мъжки пол; 
• Доброкачествени и злокачествени туморни лезии на гениталната 

система; 
• Хистологична верификация от лекар-патолог; 
3.2.4. Изключващи критерии – не са прилагани специфични 

изкючващи критерии в изследването. 
2.2.5. Коморбидност – като коморбидност е оценявано само наличието 

на друго синхронно онкологично заболяване. 

2.3. Основни факториални признаци на изследването при проучваната 
група пациенти са: 
• възраст; 
• локализация на тумора; 
• наличие или отсъствие на малигненост; 
• проведени диагностични образни изследвания; 
• хистологична диагноза от биопсия/радикално отстранен оперативен 

материал; 
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• провеждане на допълнителни изследвания като част от 
морфологичната диагноза; 

• клинична манифестация; 
• проведено хирургично лечение; 
• изход от заболяването, при реално проследяване на оперираните 

пациенти. 

2.4. Източници на информация 
Основен източник на информация са историите на заболяване на 

пациентите и документацията от журналите за преминалите болни. 
Допълнителен метод на информация е анкетния фиш за преминалите 
болни, изготвен с информация от наличната документация. 

2.5. Методи на проучването 
Методиката на проучването бе съобразена с целта и задачите. 
2.5.1. Клинични методи. Използвана е информация отразена в 

историите на заболяване на пациентите, която включва: обективно 
състояние – описателно по всички системи и локален статус-инспекция и 
палпация на съответния мъжки полов орган. 

2.5.2. Образни изследвания – фишове с описания и приложени 
носители с образни изследвания. За ехографските изследвания са 
използванисобственатаултразвукова апаратура на територията на 
клиниката, която през годините е била “SonoScape A8” (фиг. 1 А) и „B & K 
Medical, Panther 2002” (фиг. 1 Б), снабдени с трансректален и 
конвенционален трансдюсери.  

 
Фиг. 1. А, Б. Ехографски апарати използвани в образната диагностика 
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2.5.3. Хистологични методи – всички пациенти включени в 
проучването са с доказан туморен процес локализиран в мъжката полова 
система. Стандартните морфологични изследвания са извършвани в 
Отделението по обща и клинична патология на УМБАЛ „Св. Георги”, като 
при част от пациентие са използвани и допълнителни оцветявания и 
имунохистохимични методи. Преимуществото на ИХХ е получаването на 
комплексна информация за наблюдаваната лезия – едновременно 
оценяване на морфологията и ИХХ оцветяване. 

2.6. Специално при инвазивните пенилни карциноми като резултативни 
признаци бяха разгледани: 
- онкологични резултати – локален туморен контрол, обща 

наблюдавана преживяемост; 
- функционални резултати (уриниране в право положение и 

способност за копулация след частична пенисампутация). Сексуалната 
функция бе изследвана чрез Интернационален Индекс за Еректилна 
Функция (International Index of Erectile Function – IIEF) – мултиденсионна 
скала за оценка на еректилната дисфункция (приложение).  

2.7. Статистически методи.  
Изхождайки от основната цел и задачите на проучването, както и 

обема и вида на данните бяха използвани следните статистически методи: 
2.7.1. Графичен анализ – за нагледно представяне на резултатите. 
2.7.2. Параметрични методи 
Вариационен анализ за описание на количествено изразими 

(метрични) показатели. Резултатите са представени чрез средната 
аритметична величина и стандартна грешка (mean ± SE). За тестване на 
нормалността на разпределението е използван теста на Колмогоров – 
Смирнов; 

Алтернативен анализ – класически метод за оценка на честотата на 
поява и относителния дял при качествени признаци и метод на Ван дер 
Варден за оценка на малообемни извадки; 

t-критерий за тестване на хипотези за наличие на статистически 
значима разлика между изследваните показатели. Използван е уровен на 
значимост на нулевата хипотеза р = 0.05; 

метод Life tables – за анализ на 5- и 10-годишна преживяемост; 
метод на Kaplan-Meier – за оценка на общата наблюдавана 

преживяемост 
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2.8. Софтуерни продукти 
Статистическата обработка на данните бе извършена с помощта на 

програмния пакет SPSS v.17.0, а графичното им представяне с Microsoft 
Excel. 
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Глава 3. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

3.1. Ретроспективен анализ на спектъра на редки 
гениталнинеоплазми при мъже по архивни материали на 
Клиника по урология на УМБАЛ „Св. Георги“ за 20 г. период 
(1995 – 2015) 

Гениталните тумори при мъжа са хетерогенна група туморни 
новообразувания, които често в клиничнат практика създават 
диагностични и терапевтични проблеми. Ограниченият опит с тези малко 
познати тумори не рядко води до подценяване на лечението и дори до 
неадекватно лечение. При отделните хистологични видове и подвидове 
терапевтичният подход е различен. Ето защо за правилния терапевтичен 
подход е наложително не само хистологичното типизиране на тумора, но и 
сигурно разграничаване (субтипизиране). Уклончивата и несигурна 
хистологична диагноза поради неадекватно взет материал за 
патохистологично изследване може да доведе до погрешно лечение. 
Туморите се срещат главно в средна и напреднала възраст, деца се засягат 
изключително рядко. Умерено превалират тестикуларните тумори, които 
за съжаление са тумори на младата възраст и са една от водещите причини 
за мъжки инфертилитет. Практически познанията основно са 
съсредоточени именно върху заболяванията на тестиса и по рядко върху 
епидидима. Голямата рядкост на нетестикуларните вътрескротални тумори 
е главна причина те да не се познават добре дори от уролози. През 
последното десетилиетие обаче се забелязва позитивна тенденция за 
увеличаване на съобщенията на новооткрити паратестикуларни тумори 
като броят на тези, изхождащи от епидидима и тези произлизащи от 
скроталните тъкани е почти еднакъв. 

Демографска характеристика на контингента:  
В настоящето проучване са включени общо 362 пациенти от които: 

214 пациенти с тестикуларни лезии, 104 със туморни новообразувания на 
половия член, 26 със паратестикуларно ангажиране и 18 със простатен 
карцином (фиг. 2), изключващ конвенционалния аденокарцином. 

В настоящият дисертационен труд ние ще представим нашия 
клиничен опит като описание на случаи или серия от случаи с казуистични 
генитални тумори с опит за анализ и дискусия на съвременните подходи, 
правила и стандарти. Ние ще се придържаме към правилото, че стремежът 
към индивидуално „творчетсво” крие значими рискове. 
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Фиг. 2. Дялово разпределение на пациентите по локализации. 

3.2. Обобщение на клинични, морфологични и терапевтични 
(хирургични) характеристики на тестикуларните тумори с оглед 
биологичното им поведение и прогнозата. 

В наблюдавания 20 г. период в клиниката по урология на УМБАЛ 
„Св. Георги” са диагностицирани и лекувани 213 пациенти с тумори на 
тестисите. Анализът на възрастово разпределение на тестилкуларните 
неоплазми показа преобладаване на пациентите във възрастов диапазон 
19 – 40 години. Детайлното възрастовото разпределение е следното: под 
18 г. възраст – 8 пациента, 18 – 30 г. – 102, 30 – 40 г. – 89, над 40-годишна 
възраст – 14 пациенти (Фиг. 3). 

 
Фиг. 3. Възрастово разпределение на тестикуларните тумори 
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Туморите с локализация в дясно са 122, в ляво – ляво 90. Двустранен 
метахронен тумор е наблюдаван при 1 пациент (Фиг. 4). 

 
Фиг. 4. Разпределение ляво/дясно 

Морфологичен анализ на тестикуларните неоплазми показа 
значително преобладавене на ГКТ (201 от побщо 213 случая), от които 
семиномни – 117 и несеминомни – 84, в т.ч. ембрионален карцином – 41, 
таратом – 17, хориокарцином – 4, смесени тумори с повече от един кл 
тип – 26. Останалите 11 случая са негерминативноклетъчните представени 
от гранулозо клетъчен тумор, тумори на полови върви, като тумор на 
Лайдигови клкетки, тумор на Сертолиеви клетки и фиброми (фиг. 5). 

 
Фиг. 5. Дялово разпределение на туморите по хистологичен субтип 
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Всички пациенти са оперирани чрез ингвинален достъп, а радикална 
орхифуникулектомия е извършена при 207 случая, енсцизия (енуклеация) 
на тумора е извършена при 6 пациента.  

Дискусия 
Тестикуларните тумори се срещат най-често при млади мъже, във 

възрастта на най-високата полова активност между 20 и 40 години. Двата 
тестиса се засягат почти еднакво често, като има леко превалиране на 
честотата на десния тестис. Най-често заболяването е едностранно, и само 
в 0,6 – 2,5% се намира двустранни тумори на тестисите. Двустранното 
развитие на туморен процес се среща основно при двустраннен 
крипторхизъм. Двустранното заболяване може да се появи едновременно 
или почти едновременно, при което се приема че налице двустранно 
заболяване вседствие на причина, която е действала върху двата тестиса. 
Тумор във втория тестис, може да се появи няколко години след първия и 
тогава е съобръжение влиза хипотезата за наличие на метастаза от първия 
тумор.  

Протичането на заболяването е обикновенно бързо. За 6 – 12 месеца се 
регистрира метастазиране, а при липса на лечение се стига до 
генарализация, ракова интоксикация и смърт на пациента.  

Тестикуларна биопсия.  
Тя намира приложение при всяко съмнение за тестикуларен тумор. За 

извършването и се използва само ингвиналният достъп. При хистологично 
потвърждаване на наличието на малигнено неопластично заболяване на 
тестиса се пристъва незабавно към оперативно лечение на първичния 
тумор. Пункционната трансскротална биопсия е противопоказана заради 
опасност от десиминиране на тумора. 

Оперативно лечение.  
Всеки пациент със съмнение за тестикуларен тумор следва да бъде 

подложен на ингвинална експлорация с екстериоризация на тестиса от 
обвивките. При отквиване на малигнен тумор се препоръчва високо 
клампиране и лигиране на кордона под вътрешния отвор на ингвиналния 
канал. При неясна диагноза, интраоперативнотата бипсия и хистологично 
изседване чрез замръзяване може да се окаже решаващо за последващите 
действия на хирурга.  

Органосъхраняваща хирургия – рядко се препоръчва при наличие на 
здрав кнтралатерален тестис. В случаите на синхронни тумори, 
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метахронни контралатерални тумори или при тумор на единствен тестис с 
нормални предоперативни тестостеронови нива ораносъхраняваща 
хирургия може да влезе в съобръжение. Критерии за това са липса на 
позитивни резекционни ръбове и туморна маса с обем под 30% от обема на 
тестиса. 

Прогноза. 
Тестикуларните тумори показват отлична прогноза по отношение на 

пет годишната преживяемост, базирана на тяхната чувствителност към 
химиотерапията особенно към цисплатина-комбинираната, внимателното и 
адекватно стадиране и диагностика, адекватното и ранно лечение базирано 
на мултидисциплинарни усилия и стриктно проследяване, както и 
разнообразните спасителни мероприятия и действия. Наблюдава се и 
съкращаване на времето за диагностика и започване на лечението. Въпреки 
подобрените възможности за лечение не рядко се наблюдават и рецидиви и 
недобри резултати в дългосрочен аспект, особено в центрове с малък опит 
и лечение на по-малко от 5 пациента годишно. Така например, 
5-годишната раково специфична наблюдавана преживяемост е 93% за 
Северна Европа, 92% за Великобритания, Ирландия и Централна Европа, 
89% за пациентите от Южна Европа и 80% за тези в Източна Европа. Най-
висока възрастово-стандартизирана петгодишана преживяемост е 
наблюдавана в Швеция (93%) и Холандия (92%), а най-ниска в България 
(72%) и Литва (67%). По данни на информационната банка на СЗО към 
2011 г., България заема тъжното първо място по смъртност от рак на 
тестиса в Европа. 

Представяме някои редки, но значими за клиничната практика случаи 
с подробно описание относно анамнеза, клинично протичане, лечение, 
морфология и прогноза. 

Случай 1. Тумор на жълтъчна торбичка (тумор на ендорермален 
синус, тумор на Тейлум). 

Описание на случая. 17-годишен пациент, постъпващ в Клиника по 
Урология към УМБАЛ „Св. Георги”, след като сам опипал десния си 
тестис уплътнен и твърд. Анамнестично пациентът е претърпял 
орхидопексия в дясно на 5-годишна възраст поради крипторхизъм. От 
физикалния преглед се е установило увеличена дясна скротална половина, 
твърда и неравна при палпация и невъзможност за отграничаване на тестис 
от епидидим. Интактни семенен кордон и надлежащ скротум. Ехогарфията 
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на скротум е представила хетроехогенен десен тестис, с наличие на 
множествени малки хипоехогенни участъци и слабо изразено реактивно 
хидроцеле. В лява скротална половина не са установени патологични 
промени.  

Изследването на туморните тестикуларни маркери е показало силно 
завишени стойности: αFP > 1000 ng/l, βhCG – 55.48 U/l, LDH – 455 U/l. 
Изшвършеният КАТ на ретроперитонеум не е открило налични лимфни 
метастази. Липсват данни за метастази в белите дробове от 
рентгенографията на гръден кош. На базата на получените данни туморът е 
клинично стадиран като Т2-3 N0 M0 S2, според TNM – 2009 класификация 
на тестикуларните тумори. На пациента е извършена радикална 
орхифуникулектомия, протекла без интра- и постоперативни усложнения.  

Макроскопски отделеният материал е описан като увеличен тестис с 
мековата консистенция, а срезната повърхност е неравна с белезникав цвят 
и множество огнища с кръвоизливи (Фиг. 6).  

Хистологичният резултат е с морфологична картина на чист вариант 
на тумор на жълтъчното мехурче, инфилтриращ tunica albuginea и заемащ 
целия паренхим на тестиса. Откриват се типичните за този вид тумор телца 
на Шилер-Дювал, с наличие на вътресъдови туморни емболи (Фиг. 7 А, Б). 
Имунохистохимично се позитивира αFP. 

 
Фиг. 6. Макроскопски видна оперативния материал от тестиса с 
добреотграничен окръглена тумрна формация с нееднородна срезна 
повърхност, кистични участъци и кръвоизливи. 
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Фиг. 7. А. Хистологична картина на тумора представляваща 
папиларни структури пролабиращи в кистични пространства (ХЕ, 
х40). Б. Туморните клетки са плеоморфни, полигонални с ясно видими 
нуклеоли (ХЕ, х100) 

При дехoспитализацията пациентът е насочен за адювантна 
полихимиотерапия. След период от две години на провеждани курсове 
химиотерапия и проследяване пациентът е завършил с летален изход. 

Случай 2. Зрял тератом в недесцендирал тестис при двустранен 
крипторхидизъм 

Описание на случая. Мъж на 33 години постъпва в клиниката с 
оплакване от безболезнено уголемяване на лява скротална половина и 
затруднена походка. В детска възраст бил установен двустранен 
крипторхизъм, като на 14-годишна възраст претърпял оперативно лечение. 
Женен, с две деца. Болният е с нормален соматичен статус, без 
придружаващи заболявания. В лява скропална половина се палпира гладка 
формация с размери 10/10 см с плътноеластична консистенция, 
неболезнена. Тестисът и епидидимът не се отграничават. Параклиничните 
изследвания, включително туморните маркери не показват отклонения от 
референтните стойности. На пациента е извършена ингинална експлорация 
чрез иксцизия на стария цикатрикс. Тестисът се представи срастнал с 
кожата на скротума, с увеличени размери, целият обхванат от туморна 
маса. Чрез стандартна техника е извършена орхифуникулектомия.  

Хистологичното изследване на оперативно остранения материал е 
показало зрял тератом, състоящ се от диференцирани елементи на хрущял, 
жлезист и плосък епител, участъци със жлезист епител наподобяваят 
чревен (фиг. 8 А, Б).  
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Фиг. 8. А. Микрофотография на тумора представляваща участък с 
жлезист епител от чревен тип (черен пунктирен кръг) (ХЕ х40). 
Б. Компоненти на тумора: хрущял (черна стрелка) и респираторен 
епител (бяла стрелка) (ХЕ, х40). 

Случай 3. Сперматоцитен тумор 

Описание на случая. Мъж на 52 г. възраст постъпва в клиниката с 
анамнеза за палпируем плътен участък в десния тестис от 3 месеца. Липсва 
анамнеза за травми, възпалителни заболявания или крипторхизъм. 
Лабораторните изследвания, включително туморните маркери не показват 
отклоннения. Ехографски е установена хетероехогенна зона в областта на 
десния тестис с размер 22 мм. Проведена е стандартна ингвинална 
експлорация и орхифуникулектомия. Последващите образни методи за 
стадиране – КАТ на корем и бял дроб не показват данни за регионални или 
далечни метастази. 

Хистологично туморът представлява пролиферация на хетерогенна 
целуларна популация от три вида клетки: преобладаващи клетки от 
интермедиерен размер (15 – 20 µм) с кръгли ядра и финно гранулиран 
хроматин, дребни лимфоцитоподобни клетки (6 – 8 µм) с тъмни базофилни 
ядра и гигантски мононуклеарни клетки (80 – 100 µм). Клетъчната 
пролиферация е с подчертана лиспса на кохезионност, липсваща или много 
оскъдна строма както и възпалителен инфилтрат (фиг. 9 А, Б). 
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Фиг. 9. А. Хистологичен изглед на тумора демонстриращ 
пролиферация на три вида некохезионни клетки: преобладаване на 
клетки от интермедиерен размер (червени пунктирни кръгове), 
дребни клетки с изразено базофилни ядра (черни кръгове) и гигантски 
мононуклеарни клетки (черни пунктирни кръгове) (ХЕ, х400). 

Заключителни бележки 
Тестикуларните тумори са онкологични заболявания на младата 

репрудоктивна, сексуално активна възраст. Хистологичното многообразие 
обусловено от ембрионални причини не рядко създава затруднения в 
диагностиката и последващото лечение. Насочването на пациентите към 
онкологични структури в богат опит в лечението на тези тумори е свързано 
с повишване на успеха от провежданото лечение и извеждане на България 
от последните места в Европа по преживяемост на пациентите с 
тестикуларни тумори.  

3.3. Описание на клинични, морфологични и терапевтични 
(хирургични) характеристики на някои редки паратестикуларни 
неоплазми. 

Представяме някои редки, но значими за клиничната практика случаи 
с подробно описание относно анамнеза, клинично протичане, лечение, 
морфология и прогноза.  
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Случай 4. Аденокарцином на епидидима 

Описание на случая. Мъж на 77 години е приет с физикални данни за 
десностранно хидроцеле. Пациентът съобщава скротален дискомфорт и 
ипсилатерално постепенно увеличаване и уплътняване на дясна скротална 
половина с давност от около 1 година. Двете ингвинални области са 
клинично негативни по отношение на лимфните възли. Локалният статус 
на скротума, определен с оглед и палпация освен увеличена дясна 
скротална половина не е показъл допълнителни данни за болестни 
изменения на двата тестиса и епидидима. При ехографското изследване на 
скротума е установено десностранно хидроцеле с размер 10 см, без 
патологични изменения на инстраскроталните органи двустранно. Болният 
е претърпял десностранна радикална орхифуникулектомия с първоначално 
трансскротален, а след експресна интраоперативна морфологична 
диагностиката (гефрир) с данни за аденокарцином на епидидима – 
инвинален достъп. Ранният следоперативен период е проетекъл обичайно с 
първично зараставане на оперативната рана. Пациентът е отказал 
последващи изследвания и лечение и десет месеца след първоначалната 
диагноза загива от злокачествено заболяване.  

В оперативно отделеният материал (тестис, епидидим и кордон) е 
установено бледо сивобезникава на цвят солидна туморна формация с 
огнища на хеморагии и некрози с размери 2.5/2/2 см, локализирана в 
тялото и опашката на епидидима и видимо инфилтрираща тестиса и 
кордона. Морфологичната картина показа:единични и групи на места 
формиращи тубули клетки със светла цитоплазма и леко изразен нуклеарен 
полиморфизъм. Митози не се наблюдават. При извършеното 
хистохимично изследване с ПАС, по-светлата цитоплазма на някои клетки 
показва при контрола с диастаза наличие на гликоген. Окончателната 
хистологична диагноза е – умеренодиференциран тубуларен 
аденокарцином на епидидима инфилтриращ тестиса, семенния кордон и 
околните меки тъкани (фиг. 10). 
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Фиг. 10. Хистологичен вид на тумора демонстриращ пролиферация на 
атипични светли клетки на места формиращи тубили (ХЕ, х100). 

Описаният пациет е претърпял трансскротален достъп поради липса 
на клинични данни за интраскротален обемен процес и находката за 
аденокарцином от инцизионната биопсия е наложила незабавна радикална 
орхиектомия. 

Случай 5. Паратестикуларен рабдомиосарком 

Описание на случая. Мъж на 81 г. е приет с клинични данни за 
безболезнено подуване на десния хемискротум от около 1 година. 
Основното оплакване е дискомфорт в скротума поради туморното 
заболяване. Анамнестично пациента не съобщава за травма на скротума, 
прекарана инфекция или уринарни симптоми. Общият физикален преглед 
не открива отклонения от нормата за възрастта на пациента. Изследваните 
серумни туморни маркери са в норма. Ултразуковото изследване на десния 
тестис не показа отклонение, като до него се установява голяма, солидна, 
хетероехогенна солидна туморна маса, като главата на епидидима не се 
представи отчетливо. Пациента е претърпял десностранан радикална 
ингвинална орхифуникулектомия с висока лигатура на семенната връв без 
никакви усложнения. В оперативно отделения материал се установи 
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макроскопски лобулирана възловата солидна маса с размери 10х6х5 см със 
сивобелезникав вид на срез, без некрози и кръвоизливи, видимо 
инфилтриращи кордона. Пациента е насочен за последващо лечение, но не 
е проследен. 

Хистологичното изследване показа плеоморфен рабдомиосарком – 
пролиферация на анапластични и многоядрени гигантски туморни клетки, 
с инфилтрация в кордона (фиг. 11 а). Имунохистохимичното изследване 
установи позитивиране за виментин (фиг. 12 А), дезмин (фиг. 12 Б) и 
миоглобин, доказващи миогенната природа на неоплазмата и негативно за 
S-100 protein в туморните клетки. 

 
Фиг. 11. Микроскопски туморът представлява пролиферация на 
плеоморфни клетки (миобласти) сред фиброзна строма  (ХЕ, х100). 
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Фиг. 12. А. Туморните клетки са дифузно положителни за Виментин 
(х100). Б. Туморните клетки са интензивно дифузно положителни за 
Дезмин (х400). 

Случай 6. Нодуларен фиброзиращ псевдотумор 

Описание на случая. Мъж на 33-годишна възраст е приет в 
клиниката с оплакване от безболезнено уголемяване и уплътняване на 
лявата скротална половина за период от около 6 месеца. Липсва анамнеза и 
данни за възпалителни и травматични увреди на скротума. При 
физикалния преглед се установи нормален, необрязан полов член без 
данни за възпалителни заболявания на препуциума и glans penis, външния 
отвор на уретрата се представя на типично место и нормална ширина. 
Скротумът е с изразена асиметрия за сметка на уголемена лява скротална 
половина, като при палпация се установява твърда, възловата, неболезнена 
и подвижна спрямо надлежащата кожа формация. Органите на 
скроталното съдържимо (тестис, епидидим, семенна връв) ипсилатерално 
се представят като общ конволут без да могат да бъдат отдиференцирани. 
На пациента се проведе обичайна предоперативна подготовка и 
диагностично уточняване. 

Ултразвуковото изследване на скротума показа нормална находка в 
дясно, а в ляво малка зона изоехогенен тестуларен паренхим и множество 
солидни хетероехогенни с преобладаваща хиперехогенност формации, без 
наличие на хидроцелна течност. Рутинно изследваните туморни маркери – 
алфафетопротеин (AFP), човешки хорионгонадотропин (hCG) и 
лактатдехидрогеназа (LDH) са в референтни стойности. 

Поради клинична картина и образните изследвания насочващи към 
малигнен тестикуларен тумор, пациентът е подложен на хирургична 
интервенция (фиг. 13 А, Б), при която чрез ингвинален достъп се извърши 
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експлорация на тестиса извън обвивките му. Въпреки че експресното 
хистологично изследване не показа наличието на малигнен процес, по 
клинични данни (ангажираност на цялата tunica vaginalis и значителна част 
от епидидима и tunica albuginea testis) и поради невъзможността за 
органосъхраняваща хирургия се извърши радикална орхифуникулектомия. 

 
Фиг. 13. А, Б. Интраоперативен изглед на тумора след експлорация на 
тестиса извън обвивките представляващ мултинодуларна маса с 
белезнникав цвят. 

Патохистологичното изследване на оперативен материал показа – 
хипоцелуларна тумороподобна формация, съставена от плътна фиброзна 
тъкан с преплитащи се колагенни влакна и участъци като келоид. Налице е 
смесен възпалителен инфилтрат от лимфоцити, плазматични клетки и 
хистиоцити пръснати неравномерно. Липсват некрози, както и митотична 
активност и клетъчен полиморфизъм (фиг. 14 А, Б). 

Допълнително, с цел доуточняване на диагнозата, е извършено 
оцветявания по Van Gieson, чрез което се доказа наличето на зряла 
влакнеста съсединителна тъкан и имунохистохимично изследване за 
Гладко мускулен актин. Маркерът е негативен в колагеновите влакна и 
положителен в гладката мускулатура в стените на кръсвоносните съдове. 
Тестикуларната тъкан е със съхранена архитектоника и атрофични 
промени, а епидидимът и кордонът са с белези на хиперемия. 

Пациентът е проследен в рамките на една година, като през този 
период липсват данни за патологични процеси испилатерално в скротума и 
оперативната рана, контралатералния тестис е нормален при палпация и 
ултразвуково скениране. Панелът от туморни маркери е в референтни 
стойности. 
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Фиг. 14. А. Хистологично туморът представлява добре ограничена 
формация (ХЕ, х40). Б. Наблюдава се пролиферация на хиалинизирана 
съединителна тъкан и оскъдна огнищна възпатителна инфилтрация 
(ХЕ, х100). В. Съединително тъканният произход на тумора се 
демонстрира, чрез позитивно оцветяване (червено) по Ван Гизон 
(х100). Г. Гладко мускулен актин позитивен в стените на кръвоносни 
съдове и негативен в тумора (х100). 

Случай 7. Паратестикуларен липосарком 
Описание на случая. Мъж на 83-годишна възраст е консултиран и 

хоспитализиран по повод на палпираща се безболезнена формация над 
левия тестис, слабо нарстваща през последните 5 месеца. Констелацията от 
туморни маркери (АФП, бета-ЧХГ, ЛДХ) е в референтни стойности. 
Проведени са ултразвуково изследване, рентгенография на бял дроб и 
компютърно-аксиална томография (КАТ) на корем, малът таз и скротум 
(фиг. 15). Ултразувковото скениране установява хетероехогенна формация 
над нормалните ляв тестис и епидидим. Компютърната томография 
визуализира хетероденсна формация със зони на осификация и максимален 
диаметър 65 мм в областа на семенния кордон, не се установява 
лимфаденомегалия или патологични промени в други органи.  
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Фиг. 15. КАТ на пациента демонстриращо паратестикуларна 
хипердензна зона в областта на кордона с диаметър 65 мм (бяла 
стрелка). 

Пациентът е претърпял радикална орхифуникулектомия чрез 
ингвинален достъп. Макроскопския вид на метериал включва тестис, 
епидидим, кордон и разположена в него жълтеникава туморна формация, 
която е капсулирана, добре отграничена с размери 6х3х2 см. Срезната 
повърхност на тумора е подчертано хетерогенна, на фона на мекотъканна 
компонента се установяват зони с осификация (фиг. 16 А). Хистологично 
туморът е представен от плътна фиброзна тъкан, сред която са пръснати 
лимфоцитни инфилтрати и зони на осификация (фиг. 16 Б), наблюдават се 
и зони със ядрен атипизъм (фиг. 16 В). ИХХ изследване установява 
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позитивиране за дезмин, актин и CD68. Първоначалната диагноза е 
доброкачествен тумороподобен процес – фиброзиращ превдотумор.  

 
Фиг. 16. А. Макроскопси вид на тумора – добре отграничен, жълт с 
хетерогенна консистенция (бял пунктирен кръг). Б. Хистология 
демострира пролиферация от съединителна тъкан (ХЕ, х100). В. с 
огнищна лимфоцитарна възпалителна инфилтрация (черен пунктирен 
кръг) (ХЕ, х100). 

След период от три месеца при пациента се появява локален рецидив 
поради което е претърпял повторна операция. Макроскопската и 
микроскопска характеристика на отделяния материл са сходни с 
първоначалната фиброзна тъкан с осификация (фиг. 17 А). В допълнение 
се установяват свободни зони с пръснати полигонални клетки (фиг. 17 Б, 
В). Това е наложило изпращането на материала за консултация и второ 
мнение. Допълнително приложеното ИХХ изследване за MDM2 показва 
положителна имунореактивност в съмнителните клетки (фиг. 17 Г). 
Окончателната диагноза е високодиференциран липосарком (склерозиращ 
тип). 
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Фиг. 17. А. Огнище на осификация (ХЕ, х100). Б. Зона на тумора с 
плеоморфен строеж (ХЕ, х100). В. Наличие на клетки с морфологична 
характеристика на липобласти (ХЕ, х400). Г. Положителна експресия 
на MDM2 в туморните клетки (черен пунктичен кръг (х100). 

Случай 8. Аденоматоиден тумор 

Описание на случая. Мъж на 21-годишна възраст е потърсил 
консултация с уролог по повод на палпираща се бавно нарастваща 
болезнена формация в областта на левия тестис с давност от 2 месеца. 
Физикалният преглед установи нормално развити и разположени полови 
органи, а при палпация на лявата скротална половина добре отграничена, 
болезнена формация с размери около 2 см, ангажираща горния 
тестикуларен полюс в съседство с главата на епидидима. 

Ултразвуковото изследване чрез 7 MHz сонда представи лезията като 
хиперехогенна отграничена зона между тестиса и епидидима, без други 
структурни аномалии и реактивни процеси на органите разположени в 
скротума. Панелът от предоперативно изследвани туморни маркери (алфа-
фетопротеин [AFP], бета-човешки хорион гонадотропин [beta-hCG] и 
лактатдехидрогеназа [LDH]) бяха в референтни стойности. 
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Чрез извършената ингвинална експлорация на тестиса се установи 
окръглена солидна лезия с размери 2х2х1 см на границата между главата 
на епидидима и горния полюс на тестиса. Спешното морфологично 
изследване (гефрир) на изцяло отстранената формация показа 
туболоподобни структури с лек ядрен полиморфизъм, разположени сред 
целуларна строма. Въз основа на описаната морфологична картина тумора 
е преценен като аденоматоиден тумор на епидидима. . 

Патохистологичното изследване е извършено по рутинна 
хистологична методика. Анализът на серийните срези от оперативно 
отделения материал (фиг. 18 А) установи некапсулирана добре 
отграничена формация изградена от кубични и плоски епителоподобни 
клетки подредени в повлекла и гнезда, имитиращи канали и тубули с 
разширени лумени. Клетки демонстрират лек полиморфизъм и целуларна 
строма съдържаща гладкомускулни и еластични влакна, което потвърди 
диагнозата от гефрира (18 Б, В, Г). 

 
Фиг. 18. А. Гефрир на тумора  демонстрира наличие на тубуларни 
структури (черен пунктирен кръг) сред фиброзирала строма (ХЕ, х40). 
Б. Тубулите са тапицирани с еднореден кубичен епител (черни 
стрелки) (ХЕ, х100). В. Траен препарат показва добре развита 
фиброзна строма (ХЕ, х40). Г. Сред стромата се наблюдават повлекла 
от туморните клетки с оскъдна цитоплазма и везикуларни ядра (ХЕ, 
х100). 
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Заключетелни бележки 
Ниската честота на паратестикуларните тумори и многообразната им 

диференциална диагноза са предпоставка за затруднения по отношение на 
диагнозата, а от там и за преценка относно обема на необходимата 
хирургия. Считаме че, с детайлното описание на настоящите случаи от 
практиката ще обогатим спектъра на познанието за тях в клиничен и 
морфологичен аспект, което ще улесни хистологичната диференциална 
диагноза относно интраскроталните паратестикуларни тумори и 
предприемането на адекватна хирургичен стратегия. При изследване на 
туморите от паратестикуларен регион от голямо значение е извършване 
хистологична оценка на всички разнородни зони на тумора. А при трудни 
случаи с несходство между първоначална диагноза и последващо 
биологично поведение на заболяването е необходимо прилагане 
специфични диагностични методики, както и консултации с референтни 
специалисти. 

3.4. Представяне на клинични, морфологични и терапевтични 
(хирургични) характеристики на форми на пенилния карцином с 
последващ анализ на преживяемостта и оцени способността за 
еректилна функция при органосъхраняващо лечение. 

Рака на половия член (РПЧ) е рядко заболяване, но е трагична 
диагноза, не само заради агресивната му биология, но и защото той 
допълнително огнетява болния с пряката си визуализация, загуба на 
потентност и страха от осакатяваща интервенция. В днешно време 
заболяването е диагностично и тепатевтично предизвикателство поради 
факта че болните са склонни да игнорират ранните етапи на болестта. 

Ретроспективно анализирахме 55 пациенти с частични ампутации на 
пениса за изследвания 20-годишен период. Диагнозата рак на половия член 
беше поставена при всички чрез физикален преглед при които е 
установена туморна лезия по препуциума или гланс пенис, след което е 
последвала биопсия за верификация. Критериите за извършване на 
ораносъхраняващо лечение – парциална резекция на пениса (ПРП) са: 

1. инфилтративни по отношение на кавернозните тела; 
2. неинвазират кавернозните тела с локализизация в гланс пенис и 

тумора обхваща над 50% от повърхността на гланс пенис; 
3. което и да е от първите условия, но с възможност за поне 2 см 

резекция във видимо здрава тъкан. 
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Рецидивите на заболяването са доказани чрез клинично и 
хистологично изследване. 

Сексуалната функция е оценена преди оперативното лечение, на 3-ти, 
6-ти и 12-ти месец чрез използването на утвърденият Международен 
индекс за оценка на еректилната функция (International Index for Erectile 
Function – IIEF), 5-та ревизия (Приложение 1). Всички пациенти са 
оценяни постоперативно всеки три месеца, като им е предоставян 
въпросника на всяка визита. Потентността е определяна като възможност 
за успешен полов контакт. 

Статистическите анализи за преживяемост и честота на рецидивите се 
оценяха чрез Life table и Kaplan-Meier методите. 

Резултати 
Средната стойност на периода на проследяване и възрастта са 30.35 ± 

8.69 месеца (медиана 35, обхват 1 – 312), 63.38 ± 2.15 годишна възраст 
(обхват 28 – 85; 81.82% са по-възрастни от 50 години) съответно. 
Елонгация на резидуалния пенис (фиг. 18) е извършена при 23.64% (13) от 
пациентите с отлични функционални и козметични резултати (фиг. 19, 
фиг. 20).  

 
Фиг. 18. Разпределение според приложеното лечение при ПРП 

 

13 

42 

Елонгация 

с елонгация 

без елонгация 
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Фиг. 19. Приемлив резидуален пенис след частична амупация 

 
Фиг. 20. Козметичен резултат след частична пенисампутация 

Морфологичната диагноза при патохистологичното изследване в 
100% от случаите е плоскоклетъчен карцином (в 80% – добре 
диференциран). Наблюдаваната честота на рецидиви е 12.73% (7 локални 
рецидива).  
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Фиг. 21. Честота на рецидивите след ПРП 

Средното време на рецидив е 8.35 ± 0.85 месеца (обхват 6 – 10). При 
14 (25.45%) пациента настъпи смъртен изход от РПЧ или съпътстващо 
заболяване и 37 (67.27%) са живи към момента. От проследяване 
отпаднаха 4 пациента (7.27%) (фиг. 22). 

 
Фиг. 22. Разпределение на пациентите с ПРП според изхода от 
заболяването 

Според ТNM класификацията 50.9% (28) пациента са с клиничен 
стадий T2N0M0 и 47.27% (26) в стадий T1N0M0 (фиг. 23).  
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Фиг. 23. Разпределение на пациентите с ПРП според TNM стадия. 

В изследваната група пациенти средния период на преживяване е 178 
месеца (95% CI [89 – 266]). Наблюдаваната обща 5- и 10-годишна 
преживяемост е 74%, която спада до 37% след 15 години (фиг. 24). 
Наблюдава се по-добра преживяемост при пациентите в по-млада възраст 
(< 60 години).  

 
Фиг. 24. Преживяемост 5- и 10 -годишна 

Във функционален план потентност с удовлетворителна степен се 
наблюдава при 18 пациенти (32.72%) (фиг. 25), среден сбор точки по IIEF-
5 e 19 т, предопоеративно, 17 т на 3-тия месец, 19 т на 6-тия месец и 20 т 
след това (фиг. 27). 
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Фиг. 25. Съотношение между пациенти със запазена и липсваща 
еректилна функция.  

 
Фиг. 26. Оценка на еректилната функция според IIEF-5 

Представяме някои редки, но значими за клиничната практика случаи 
с подробно описание относно анамнеза, клинично протичане, лечение, 
морфология и прогноза. 
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Случай 9. Гигантски кондилом на Бушке-Льовенщайн (Tumor of 
Buschke-Loewenstein). 

Описание на случая. Мъж на 58 г. е приет в Клиниката по Урология 
с голяма лезия, ангажираща препуциума, гланса и ½ от тялото на пениса. 
Давността на процеса е от около 1 година и е започнал с малка 
брадавицовидна формация по препуциума. Пациентът е хетеросексуален, 
необрязан, семеен. От анамнезата става ясно за вродена фимоза – 
некоригирана оперативно. Съобщава за множество извънбрачни сексуални 
връзки и тютюнопушене по 2 кутии цигари дневно. 

Обективно се наблюдава лезия с вид на цветно зеле (фиг. 27), 
обхващаща дисталната половина на половия член с неприятна миризма. 

 
Фиг. 27. Предоперативен макроскопски вид на лезията 

Палпаторно двете ингвинални зони са клинично негативни за наличие 
на увеличени лимфни възли. По време на оперативната интервениця от 
тумора се взе биопсия за експресно хистологично изследване (гефрир). 
Резултатът от хистологичното изследване показа Гигантски кондилом. 
Поради невъзможността за извършване на пениссъхраняваща операция 
(локално авансирал и разпространен тумор), въпреки по-благоприятния 
хистологичен резултат се извърши тотална ампутация на пениса без 
емаскулинизация и перинеална реконструкция на уретрата (фиг. 28 А, Б). 
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Фиг. 28. А. Оперативен резектат на тумора. Б. Постоперативен изглед 
на скротума 

Възстановителният период на пациента след интервенцията протече 
обичайно, раната заздравя първично, уретралния катетър е свален на 5-тия 
ден и микцията е възстановена. 

Хистология показа високо диференциран кератинизиращ 
плоскоклетъчен карцином на фона на Гигантски кондилом на Buschke-
Lowenstein и вторична възпалителна инфилтрация  

Хистологичното изледване на резекционните линии от кавернозно 
тяло, кожа и уретра са показали нормална морфология и липса на ракова 
инфилрация. 

Заключение 
BLT е честа преканцероза, която може да малигнизира и да прерасне в 

плоскоклетъчен карцином. Ето защо само радикалното оперативно лечение 
дава възможност за качествено и адекватно хистологично изследване и 
установяване на евентуални малигнизирали участъци и наличие на 
плоскоклетъчен карцином. Доказването на малинизирали участъци има 
важно значение, не толкова по-отношение обема на интервенцията, 
касаеща самата лезия  (и при двете заболявания кардиналния принцип е за 
постигане на хирургична радикалност), колкото за последващите 
терапевтични стъпки – ингвинална лимфна дисекция и лъчетерапия. 

Случай 10. Саркоматоиден (вретеновидно клетъчен) 
плоскоклетъчен карцином 

Описание на случая. Това е рядко, високостепенно и агресивно 
заболяване, при което морфологичната картина на тумора е с бифазен 
характер и демонстрира както обичайната плоскоклетъчна компонента 
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така и саркоматоидна (вретеновидно клетъчна). За изследвания период са 
диагностицирани двама пациента на 58 и 73 години, лекувани по повод 
екзофитни туморни формации на гланс пенис чрез частична ампутация на 
половия член. Ингвиналните области са клинично негативни за туморен 
процес (фиг. 29 A и 30 А, Б). 

 
Фиг. 29. А. Макроскопски изглед на лезията. Б. Хистологичен 
препарат на тумора демонстриращ лесията изградена от тапициращ 
многослоен плосък епител и субепителна пролиферация на 
вретеновидно клетъчната компонента (ХЕ, х40). 

 
Фиг. 30. А. Предоперативен изглед на тумора. Б. Постоперативен вид 
на пениса след парциална резелция.  

Морфологична характеристика 
И двата тумора са сходна характеристика представляваща комбинация 

от две компоненти – високостепенен плоскоклетъчен карцином и 
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вретенодидна неопластична компонента в различно съотношение. За 
потвърждаване бимодалния характер на тумора е извършено 
имунохистохимично изследване с CK AE1/AE3, p63 и CK903 които са 
позитивни и в двете компоненти. Виментина е позитивен само в 
вретеновидноклетъчната компонента и негативен в плоскоклетъчната. 
Допълнително CD68, CD45 I S-100 са дифузно негативни (фиг. 29 Б, фиг. 
31 А, Б, В, Г и фиг. 32 А, Б, В, Г). 

 
Фиг. 31. А. Хистологичен препарат демонстриращ бифазен характер 
на тумора (ляво – плоскоклетъчна компонента, вдясно – вретеновидно 
клетъчна) (ХЕ, х100). Б. Саркоматоидна компонента на тумора 
изградена от източени клетки разположени сред миксоидна строма 
(ХЕ, х100). В. Пан-цитокератин положителен в плоскоклетъчната 
компонента на тумора (х100). Г. Виментин положителен в 
саркоматоидна съставна на тумора (х100). 
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Фиг. 32. А. Хистологичен препарат демонстриращ плоскоклетъчната 
компонента на тумора (ХЕ, х100). Б. Саркоматоидна компонента на 
тумора изградена от източени клетки разположени сред миксоидна 
строма (ХЕ, х100). В. Пан-цитокератин положителен в 
плоскоклетъчната компонента на тумора (х100). Г. Виментин 
положителен в саркоматоидна съставна на тумора (х100).   

Прогноза 
При първия пациент е извършена двустранна профилактична лимфна 

дисекция без установена ракова инфилтрация. Въпреки това няколко 
месеца по късно са открити полиорганни метастази. Пациента загива в 
резултат на метстатичната болест. При втория пациент не е провеждана 
лимфна дисекция поради възрастта и коморбидитете. Пациента също 
загива от метастатично заболяване по хематогенен път. 
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3.5. Описание на клинични, морфологични и терапевтични 
(хирургични) характеристики на някои редки неоплазми на 
скротума. 

Случай 11. Buschke-Loewenstein тумор на скротума 

Описание на случая. Необрязан хетеросексуален 47 г. мъж е приет в 
Клиниката по Урология с постепенно нарастваща туморна формация на 
скротума с вид на цветно зеле и давност 12 месеца, придружена със 
зловонно гноевидно течение, сърбеж и болка (фиг. 33). Приложено е 
локално лечение без ефект. Пациентът е разведен и съобщава за сексуален 
промискуитет. Той е лекуван неколкокрактно за генитални брадавици на 
пениса, отрича прекарани други сексуално придобити инфекции. 
Физикалното изледване установява екзофитна туморна формация с вид на 
цветно зеле, обхващаща скротума и разпростираща се към перинеума. 

 
Фиг. 33. Предоперативен изглед на пациент с гигантски кондилом на 
скротума 
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На пациента е извършена широка радикална резекция на скротума в 
здраво (на 1 см от периферията на тумора). Не е устовена тестикуларна 
инфилтрация (фиг. 34 А). 

Последваща скротална реконструкция. Запазената скротална кожа е 
разтеглена над тестисите (частично репонирани ингвинално) и е създаден 
нов скротум, позволяващ задоволителен функционален и козметичен 
резултат (фиг. 34 Б). 

 
Фиг. 34. А. Междинен етап от операцията. Б. Финален изглед от 
операцията 

Хистологичното изследване установява – гигантски кондилом на 
скротума (тумор на Бушке-Льовенщайн) (фиг. 35) 

 
Фиг. 35. А. Хистологичен препарат демонстриращ тумор разрастнал 
под остър ъгъл спрямо подлежаща тъкан (подобно на дърво) (ХЕ, х40). 
Б. Туморът има папиломатозна или „псевдоинвертна“ пролиферация 
на плоски епителни клетки с перинуклеарно хало (койлоцити) (ХЕ, 
х100). 
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Случай 12. Епидермоидна киста на скротума  

Описание на случая. Мъж на 64 е приет със солитарна екзофитна 
болезнена окръглена формация, локализирана в долния полюс на десния 
скротум с давност от 1 година. При рутинното клинично изследване се 
установи, че лезията е с размери 3/2/2 cm с видимо променена (овлажнена 
и разязвена), но свободно подвижна по отношение на надлежаща кожа и 
демаркирана от съдържанието на скротума, няма хидроцеле. Пациентът 
отрича предшестващи травма или възпалителни заболявания в областта на 
скротума и съобщава за скротален дискомфорт, по-отчетливо изразен при 
движение. Под локална анестезия е извършена тотална ексцизия. Анализа 
на сериини срези от оперативно остранения материал е показал 
епидермоидна киста изградена от многослоен плосък епител с наличие на 
кератинови материи в лумена на кистата (фиг. 36 А, Б) 

 
Фиг. 36. А, Б. Хистологична находка демонстрираща стена на кистата 
изградена от многослоен плосък епител и кератинови материи в 
лумена (черни стрелки) (ХЕ, х100) 

Случай 13. Атипичен физброзиращ хистиоцитом на скротума. 

Описание на случая. Мъж на 49 г. е хоспитализиран с клинични 
данни за безболезнена, предимно екзофитна солидна туморна формация в 
основата на десния хемискротум, нанарастваща по размери и с давност от 
8 месеца. Пациентът е претърпял няколко операции по повод множествени 
туморни лезии в десния хемискротум няколко години преди това. При 
физикалния преглед се установяват несиметричен скротум за сметка на 
дясна половина и екзофитна, безболезнена, палпаторно твърдо-еластична 
туморна формация. Ингвиналните лимфни възли в дясно са клинично 
негативни, като не се наблюдават други патологични находки по половите 
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органи. Под локална анестезия е извършена тотална ексцизия на 
формацията с прилежащите обвивки. В периода от наблюдение за 5 години 
пациента е без локален рецидив. 

Изпратеният за морфологично изследване матариал демонстрира 
капсулирана солидна туморна формация с размери 3/3/2.5 см, белезникав 
цвят, твърда консистенция, екзофитен растеж на широка основа, без 
разязвявания по повърхността на надлежащата кожа. 

Хистологична находка. Анализът на сериините срези от оперативно 
отделения материал е показал следните патоморфологични особености: 
тумор под формата на повлекла, с дифузен строеж, изграден от източени 
клетки подобни на фиброцити. Това са хистиоцити с характеристики на 
фиброзиращи елементи – т.нар. факултативни фибробласти. Тези източени 
клетки са подредени в снопчета с различно направление. Характерното за 
тумора е радиерното им подреждане, понякога под формата на „спици на 
колело”. Клетките са с умерено изразен полиморфизъм, като се срещат 
единични многоядрени и гигантски клетки (monster cell). Не се наблюдават 
некрози, а в някои участъци са налице митози (Фиг. 37 A, Б ). 

 
Фиг. 37. A. Хистологичен изглед на тумора представляващ 
пролоферация на големи, атипични клетки с лобулирани ядра и 
еозинофилна цитоплазма (ХЕ, х100). Б. Туморните клетки 
демонтрират положителна цитоплазмана експресия на CD68 
доказваща хистиоцитна природа на процеса (х100). 

Заключетелни бележки 
Туморите на скротума се характеризира с пъстър клинико-

морфологичен спектър. Въпреки изключително рядката локализация, 
диагнозата трябва с отдиференциране на доброкачествените и 
злокачествени тумори. Комбинацията от рутинни морфологични и 
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имунохистохимични методи предоставя ранни патологични критерии за 
определяне хистогенезата на първичния тумор и неговото успешно и 
прецизно отдиференциране. 

3.6. Демонстрация на редки хистологични видове на простатен 
карцином по отношение на диагностиката, лечебния подход и 
прогнозата. 

Простатният карцином (ПК) е третия най-често диагностициран тумор 
при мъжете след рака на белия дроб и стомаха. В световен мащаб той 
заема челното шесто място сред неоплазиите (4). Повече от 95% от 
случаите на ПК патоморфологично представляват ацинарни 
аденокарциноми. Останалите 5% от малигнените заболявания на простата 
обхващат широка група от неоплазми, които условно могат да се разделят 
на две групи карциноми. Първата включва разновидности на обичайният 
ацинарен аденокарцином: атрофичен, хиперпластичен, муцинозен, тип 
„пенести жлези“, пръстеновидноклетъчен и лимфоепителиома подобен. 
Втората група обединява първични епителни тумори на простата с 
неацинарен характер. Съгласно класификацията на СЗО от 2004 те са: 
саркоматоиден, дуктален, уротелен, плоскоклетъчен, невроендокринен и 
базалноклетъчен карцином. 

Представяме някои редки, но значими за клиничната практика случаи 
с подробно описание относно анамнеза, клинично протичане, лечение, 
морфология и прогноза. 

Случай 14. Ацинарен муцинозен аденокарцином 

Описание на случая. Пациент на 69 г., на който при опортюнистичен 
скриниг чрез ПСА е установено многократно завишени стойности и е 
насочен за простатна биосия. Извършена е секстантна иглена простатна 
биопсия под ехографски контрол. Патоморфологичната находка открива: 
гъсто разположени малки неправилни жлези, някои с крибриформени 
промени сред езерца от муцин – екстрацелуларно слузообразуване, 
заемащи над 50% от площа на всеки биоптат.Хистологична диагноза: 
ацинарен, муцинозен, аденокарцином (фиг. 38 А, Б). 
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Фиг. 38. А. Иглена простатна биопсия демонстрираща ацинарен 
муцинозен аденокарцином (ХЕ, х40). Б. Туморът е представен от 
участъци със слузообразуване сред които се намират туморните 
клетки (ХЕ, х100). 

Обсъждане на случая 
Муцинозеният аденокарцином на простата е много рядък вариант на 

обичайния ацинарен със средна честота 0,2%. Няма специфична клинична 
симптоматика, освен значително повишеното ниво на ПСА, което е в 
корелация с представения от нас клиничен случай 1. Диагнозата се 
основава главно на наличието на екстацелуларна слуз в най-малко 25% от 
площта на биоптата. За да се потвърди първичния характер на процеса е 
необходимо да се изключи инфилтрация от муцинозен карцином с 
екстрапростатен произход, произхождащи, най-често, от 
гастроинтестиналния тракт (ГИТ). За диференциално-диагностично 
разграничаване се използват имунохистохимични (ИХХ) маркери – главно 
PSA (простатспецифичен антиген) и AMACR (рацемаза), които се 
експресират в клетките на първични простатни тумори и CDX2, който е 
положителна в неопластичните клетките на тумори произхождащи от ГИТ. 

Случай 15. Ацинарен пръстеновидноклетъчен аденокарцином 

Описание на случая. Пациент на 66 г. е хоспитализиран за планова 
простатектомия по повод резистентен на терапия простатен карцином. 
Патоморфологично изследване: гнезда и повлекла от туморни келтки с 
латерализирано ядро и наличие на светли вакуоли в цитоплазмата, 
представляващи интрацелуларно слузонатрупване (доказано чрез 
позитивно хистохимично изследване за алциан блау). Хистологична 
диагноза: ацинарен пръстеновидноклетъчен аденокарцином (фиг. 39 А, Б). 
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Фиг. 39. А. Иглена простатна биопсия демонстрираща ацинарен 
пръстеновидоклетъчен карцином (ХЕ, х40). Б. Туморните клетки са 
тип „пръстен с камък” с оптически празни жакуоли в цитоплазмата и 
периферно разполоьено ядро (ХЕ, х100). 

Обсъждане на случая 
Това е изключително рядък вариант на ацинарния аденокарцином 

(около 60 случая са документирани в англоезична литература) (142). 
Средната възраст на засегнатите пациенти е около 68 г., серумното ниво на 
ПСА е над 15 μg/l и обикновенно няма други клинични изяви (5). 
Хистологично, за да се приеме диагнозата пръстеновидноклетъчен 
аденокарцином, над 25% от туморните клетки трябва да са от типа 
„пръстен с камък“ – ядрата са избутани периферно до мембраната и 
хистохимично трябва да се докаже наличие на интрацелуларно натрупване 
на слуз (чрез алциан блау или муцикармин). От същественно значение е 
разграничаване на този тип карциноми от инфилтрация на простатата с  
пръстеновидноклетъчни карциноми  с първична локализация най-вече в 
ГИТ. За целта се използват главно същите ИХХ маркери, споменати при 
предходния вид карциноми: PSA, AMACR, CDX2 (101). 

Случай 16. Ацинарен аденокарцином тип – пенести клетки 

Описание на случая. На пациент на 74 г. възраст без уринарни 
оплаквания на опортюнистичен скриниг е установено високо ниво на 
ПСА – 91 нг/мл. Извършена е секстантна биопсия. Патоморфологично 
изследване: гъсторазположени,неправилно очертани жлези, изградени от 
туморни пенести клетки със светла цитоплазма. Хистологична диагноза: 
Ацинарен аденокарцином тип пенести клетки (фиг. 40 А, Б). 
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Фиг. 40. А. Иглена простатна биопсия демонстрираща аденокарцином 
на простатата, тип пенести клетки (ХЕ, х40). Б. Туморните клетки са 
със светла, пенеста цитоплазма и не формират ясно различими ацини 
(ХЕ, х100). 

Обсъждане на случая 
Клиничната изява на този тип аденокарциноми на простатата не се 

отличава много от обичайния ацинарен – наблюдават при пациенти със 
средната възраст 65 г., и с повишено серумното ниво на ПСА. 
Хистологично обаче, тази форма в най-голяма степен наподобява 
бенигнена простатна тъкан (БПТ). Затова, за ДД особено при  
съмнителните случаи се използват антитела маркиращи клетките от 
базалния слой на жлезите, който е задължителен елемент на БПТ и 
отсъства при неоплазмите. Такъв маркер е 34βЕ12 (високомолекулен 
цитокератин). 

Случай 17. Дуктален аденокарцином, крибриформен вариант 

Описание на случая. Мъж на 74 години е хоспитализиран за 
извършване на радикална простатектомия след диагностициран в 
амбулаторни условия чрез тънкоиглена биопсия на простатата 
високодиференциран аденокарцином. Общият соматичен статус не показва 
отклонения от нормата и възрастта и пациентът  е преценен в добро общо 
състояние. Ректалното дигитално изследване на простатата е установило 
общо увеличена простата (4.5/5 см) с плътна консистенция, неравна 
повърхност и плътен десен лоб периферно каудално. Общият PSA e 2 нг/мл. 

Болният е претърпял радикална простатовезикулектомия. 
Постоперативният период е протекъл обичайно, пациента е изписан с 
възстановена спонтанна микция без инконтиненция. В оперативно 
отделения материал (съдържащ простатна жлеза 4,5х3х5 см, семенни 
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мехурчета и парапростатна тъкан) е намерен в десния простатен дял 
сивкаво-белезникава формация, простираща се до централната зона и 
видимо неинфилтрираща капсулата на жлезата (фиг. 41 А, Б). 

 
Фиг. 41. А. Резекционништ материал представляващ дуктален 
карцином на простатата – крибриформен вариант (черни пунктирни 
кръгове) (ХЕ, х40). Б. Крибриформени структури на тумора формират 
вторични лумени (ХЕ, х100). 

Случай 18. Дуктален аденокарцином, папиларен вариант 

Описание на случая. Мъж на 75 г. след скринингово тестване на 
ПСА са отчетени завишени стойности 79 нг/мл. Извършена тънкоиглена 
биопсия със 3 биоптата. Патоморфологично изследване: след 
гладкомускулна строма наличие на нежни папиларни структури 
тапицирани с псевдостратифициран цилиндричен епител. Хистологична 
диагноза: дуктален аденокарцином, папиларен вариант, оценка по Глисон 
4 + 4 = 8 (фиг. 42). 

 
Фиг. 42. А. Иглена простатна биопсия демонстрираща дуктален 
карцином на простатата, папиларен вариант (ХЕ, х40). Б. Туморът е 
изграден от високи полиморфни клетки формиращи папиларни 
структури (ХЕ, х100). 
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Обсъждане на случаи 17 и 18 
Дукталният аденокарцином на простатата е с честота около 0.3 – 

0.8%. Описан е за първи път от Melicow и Pachter през 1967 г. 
морфологичният вид близък до този на ендометриалният рак и близостта 
до верум монтанум дават основание на по-горе цитираните автори да 
приемат че, произходът му е от Мюлеровите канали и затова те го наричат 
ендометроиден простатен карцином. 

Проведените по-късно интензивни морфологични проучвания – 
хистологични, ултраструктурни и особено имунохистохимични не 
потвърждават тази теория. Според някои учени установените отрицателни 
маркери за естрогенни рецептори и положителни за ПСА, РАР (простатна 
кисела фосфатаза) и андрогенни рецептори маркери сочат за произход от 
простатната жлеза,  а именно от простатните дуктуси. 

Характерните микроскопски белези въз основа на които се гради 
диагнозата  са: туморни клетки които нарастват към лумена на жлезите и 
големите дуктуси, образуващи папили и крибриформени структури както 
при ендометроидния рак и не инвазират дифузно стромата на жлезата, 
както най-честия ацинарен простатен рак. На това вероятно се дължат и 
ниските нива на серумен ПСА в някои случаи. Близостта до големите 
дуктуси на простатата и уретрата определят и клиничните изяви 
манифестиращи се със субвезикална обструкция. Затова и диагнозата по 
често се поставя след цистоскопия и ТУР резекция и по-рядко от иглен 
материал. 

Диференциалната диагноза е трудна и предвид топиката се налага 
изключване на папилом на уретрата, уротелен карцином, простатна 
интраепителиална неоплазия (PIN) и нефрогенен аденом. Дукталният 
аденокарцином е клинично агресивен тумор, не рядко към момента на 
поставяне на диагнозата се откриват и органни метастази. Както и при 
обичайния ацинарен карцином те са с предилекция в кости, илиячни 
лимфни възли и белите дробове. Това опредля и наложеното градиране по 
Gleason 4 + 4 = 8, съотвестсващо на най-ниската степен на диференциация. 
Терапията е еднаква с тази при обичайните аденокарциноми- радикално 
лечение в локализираните стадии, а при авансиралите- химиотерапия и 
лъчелечене. Парадоксален е факта, че въпреки ниската диференциация и 
клиничната агресивност на неоплазмата, времето на преживяване при 
адекватно лечение може да надвиши това при ацинарния аденокарцином. 
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Случай 19. Първичен плоскоклетъчен карцином на простатата. 

Описание на случая. Мъж на 72 г. е консултиран от уролог по повод 
на тазов дискомфорт. Изследването на ПСА показва референтни 
стойности. При дигиталното ректално изследване се намира простатна 
жлеза с малки размери (3.5/3.5 см), каменна плътност и дифузно неравна 
повърхност. Трансректалната ехография демонстрира: обем на 
простатата – 18 куб. см и хетероехогенна структура. Извършена е 
простатна биопсия, патоморфологичната интерпретация на която отчита: 
гнезда от туморни клетки с плоскоклетъчна диференциация и зони с 
набелязано вроговяване, при пълна липса на обичайна ацинарна 
компонента (фиг. 43 А, Б). 

 
Фиг. 43. А. Иглена простатна биопсия демонстрираща първичен 
плоскоклетъчен карцином на простатата, (ХЕ, х40). Б. Туморът е 
изграден от клетки с плоскоклетъчна диференциация – светла 
цитоплазма, подредени в гнезда с набелязана кератинизация в 
центъра (черен пунктирен кръг) (ХЕ, х100). 

Предварителната хистологична диагноза е умеренодиференциран 
плоскоклетъчен карцином. Допълнително извършените изследвания 
(цистоскопия, ректоскопия и КАТ на малък таз) с цел изключване на тумор 
с извънпростатна локализация са показали негативен резултат. На 
пациента не са извършвани предварително лъче- и хормонотерапия. 
Окончателната хистологична диагноза е: първичен плоскоклетъчен 
карцином на простатата. 

Обсъждане на случая 
Първичен плоскоклетъчен ПК се среща в около 0,5 – 1% от 

неоплазмите на простата (61). Преди да бъде поставена тази диагноза е 
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необходимо да се отхвърли наличието на първичен, плоскоклетъчен 
карцином на уретрата и пикочния мехур, както и да се изключи  
предшестващи хормоно- и лъчетерапия. Клинично заболяването се 
представя с хематурия, обструкция и, понякога със симптоми на костни 
метастази. Пациентите са мъже в напреднала възраст, а обикновенно 
стойностите на ПСА са в норма. Точно такива са и данните от нашия 
случай. 

Заключителни бележки 
Интерпретацията на иглени простатни биопсии е предизвикателство 

поради ограничеността на площа на изпратената тъкан за изследване в 
съчетание с възможното многообразие на хистологични находки в нея. От 
друга страна познаването на немалигнените лезии и формите на простатен 
карцином е от ключово значение за клиницистите за адекватността на 
избора и начина на лечение или необходимостта и сроковете за повторни 
биопсии. 

3.7. Методологически препоръки за диагностика, лечение и 
проследяване на редки генитални тумори при мъже. 

3.7.1. Основни положения 
Редки генитални тумори при мъже са около 5% от новоткритите 

онкологични случаи. За изграждане на оптимален диагностичен и 
терапевтичен подход е необходимо натрупване на данни от значителен 
брой пациенти, което е изключително затруднено при редки тумори. 
Следователно, по дефиниция, е много по-трудно да се изградят клинични 
доказателства при редките, отколкото при честите ракови заболявания. 
Проблемът на редките тумори е високото ниво на диагностична 
несигурност. Това по никакъв начин не означава, че вземането на решение 
относно клинично поведение в тези случаи трябва да бъде концептуално 
различно от това при по-често срещани неоплазми.Неравнопоставеността 
по отношение на достъпа на пациентите с редки генитални тумори по 
отношение на ефективна грижа е неизбежна, тъй като степента на 
диагностична несигурност в тези случаи е много по-висока, в сравнение с 
по-чести тумори. 

Усилията за създаване на големи мултидисциплинарни клинични 
групи заслужават специално внимание в случаите на редки генитални 
тумори. Колаборативна мрежа от различни специалисти (образна 
диагностика, клинична лаборатория, хирургия-урология, патология, 
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онкология) е от решаващо значение и трябва да бъде изградена, 
управлявана и финансирана правилно. Въпреки това, липсата на 
достатъчно клиничен опит може да бъде ограничаващият фактор при 
работа на големи интердисциплинарни групи. 

3.7.2. Интердисциплинарен подход при редки тестикулартни тумори 
а/ Ролята на образни изследвания – заемат водещо място при 

палпируеми формации в тестиса или търсенето на първично туморно 
огнище при клинична констелация на метастатична болест с или без 
промяна на референтните стойности на използвания панел от туморни 
маркери. Неоходимо е интерпретация на ангажираността спрямо 
паренхима и останалите интраскротално разположени структури и органи. 
КАТ и ЯМР дават ценна информация за наличието на параортални, 
чернодробни, медиастинални и белодробни метастази. Двата метода са в 
състояние да детектират метастатични лимфни възли в до 70% от случаите, 
а ПЕТ/КАТ с 18-флуородеоксиглюкоза повишава откриваемостта до 96% 
от случаите. Метода е с безпорно предимство за разграничаване на 
фиброза от резудуална туморна тъкан в метастатични лимфни възли след 
проведена химиотерапия или лъчелечение. 

б/ Ролята на лабораторните изследвания – към настоящем няма 
специфичен туморен маркер за тестикуларните тумори, покачването на 
АФП и бета-ЧХГ е при около 85% от пациентите с несеминомни 
герминатичноклетъчни тумори. АФП се повишава при тумори на черния 
дроб, чернодробна цироза и тумори на панкреаса и стомаха. Покачване над 
референтните стойности на бета-ЧХГ се наблюдава и при карциноми на 
черния дроб, панкреаса, стомаха, белия дроб и пикочния мехур. 
Пациентите с ранно открити карциноми, дори и продуциращи туморни 
маркери, може да се окажат със стойности на изследваните маркерни 
протеини в референтните стойности. Въпреки това, изследването на 
серумните им нива е задължително при всяко съмнение за тестикуларен 
тумор, както и преди извършването на оперативно лечение. Първото 
изследваме след орхифуникулектомия следва да бъде съобразено с 
плазменият им полуживот – за АФП е 5 – 7 дни, а за бета-ЧХГ е съответно 
24 – 36 часа. 

в/ Ролята на патоморфологията – заема основно място в поставянето 
на диагнозата. Използването на широк диапазон от морфологични техники 
и тясното сътрудничество с клиницистите е от решаващо значение за 
точната интерпретация на находката. 
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г/ Ролята на уролога – внимателния преглед, правилното изграждане 
на клиничната диагноза и избор на метод за оперативно лечение 
(енуклеация при доброкачествените и орхифуникулектомия при 
злокачествените) са базирани на познанията за възможните хистологични 
типове, както и тяхната изява в различните възрастови периоди на мъжа. 

д/ Ролята на адювантното лечение – успеха от лечнието при редките 
тестикулрни тумори е обусловено от лечението на пациентите в центрове с 
богат клиничен опит, и тясно взаимодействие с останалите клинични 
специалности. 

е/ Проследяване – проследяването при онкологичните заболявания е 
със същата важност както и при останалите малигнени тестилуларни 
тумори. Събирането на достоверна информация за биологичното 
поведение и резултатите от различните лечения ще се окаже важен етап в 
изготвянето на бъдещи препоръки и насоки за лечение на тези 
заболявания. 

3.7.3. Интердисциплинарен подход при редки паратестикуларни 
неоплазми. 

а/ Ролята на образни изследвания – подобно на редките тестикуларни 
тумори, чрез тях може да се определи ангажираността на съответните 
обхванати структури, а в случаите на метастатичен стадий на заболяването 
да се извърши точно стадиране чрез избора на съответни методики – КАТ, 
ЯМР или ПЕТ/КАТ 

б/ Ролята на параклинични тестове – понастоящем няма туморни 
маркери, изследването на които да даде насоки за диагнозата и предикция 
на резултатите от лечението. Поради значителната хетерогенност и ниска 
честота на тези тумори, откриването и използването на биологични 
маркери не се очаква и за вбъдеще. 

в/ Ролята на патоморфология – богатството на хистологични 
разновидности, изисква прецизност, акуратност и интерпретация на 
находката от патолози с богат опит и познаване на възможните туморни 
типове. 

г/ Ролята на уролога – правилната интерпретация на 
диагностицираните находки е в пряка зависимост от познанията на 
клинициста. Обсъждането на казуистичните случаи на научни форуми и 
публикуването им в медицински списания ще доведе до повишаване 
познанията и информираността относно тези заболявания. 
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д/ Ролята на адювантното лечение – подобно на тестикуларните 
тумори, лечнието на пациентите в звена с достатъчен и богат опит може да 
се окаже решаващ за избора на лечение и неговия обем. 

е/ Проследяване – обхващането на пациентите в регистри ще доведе 
до адекватност на необходимите лечебни дейсвия от една страна, както и 
източник на опит за клиничнистите от друга страна. 

3.7.4. Интердисциплинарен подход при редки форми на пенилния 
карцином 

а/ Ролята на образни изследвания – имат значение най-вече за 
определяне на N- и М-стадия на заболяването. Основните метастатични 
зони при конвенционалния плоскоклетъчен карцином поради 
метастазирането по лимфен път са илиачните лимфни вериги, а при 
туморите с мезенхимна компонента поради хематогенните пътища за 
разпространение често се наблюдават и далечни метастази. 

б/ Ролята на параклинични тестове – с най-голямо значение е 
изследването на пациентите за носителство и заразеност със HPV, което е 
застъпено и като критерий в морфологичното типизиране на пенилните 
карциноми в последната ревизиа ан СЗО от 2016 година. 

в/ Ролята на патоморфологията – поради сериозното психическо 
влияние на оперативното лечение върху психиката на мъжа при 
заболявания на пениса, независимо от неговата възраст, биопсично 
изследване следва да бъде задължителен атрибут при вземане на 
окончателен избор за лечение. 

г/ Ролята на хирургията – често заема ключов етап от цялостното 
лечение. В случаите при които е възможно органосъхраняващо лечение 
базирано на принципите на хирургична радикалност следва да бъде метод 
на избор. Елонгацията на резидуалния пенис в случаите на 
незадоволителен функционален полов член е подходяща хирургична 
интервенция, приемаща се от пациентите с удовлетвореност. 

д/ Проследяване – диспансеризацията, проследяване на разултатите от 
лечението и оценката на еректилната функция в случаите когато тя 
сществува и е приложено органосъхраняващо лечение може освен чисто 
научния принос, да бъдат в помощ при избор на лечение в рутинната 
медицинска практика. 
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3.7.5. Интердисциплинарен подход при редки неоплазми на скротума. 
а/ Ролята на образните изследвания – образните методи имат значение 

основно при оценка на локалното и далечно разпространение в случаите на 
малигнени лезии. Оценката на туморния стадии е основно чрез методите 
на физикалното изследване. 

б/ Ролята на параклинични тестове – не са приложими специфични 
изследвания освен в случаите на брадавицовидни лезии за оценка 
инфектираността със съотвенти субтипове HPV. 

в/ Ролята на патоморфологията – адекватността на представения за 
изследване материал, подробната  клинична информация от опериращият 
уролог, в съчетание с подходящ избор на морфологични изследвания са 
фактори с висока предиктивна стойност за поставяне на правилната 
диагноза. 

г/ Ролята на хирургия – радикалното и същевременно функционално 
оперативно лечение в комбинация с други методи на локално лечение са 
задължителен етап от съвременното и акуратно  лечение. 

д/ Ролята на адювантното лечение и проследяване – в случаите с 
малигнени заболявания или такива които са бенигнени, но предизвикани 
от високорискови HPV, създаващи висока степен на рецидивност е важно 
проследяването на лекуваните пациенти и приложението на последващи 
лечебни методи в стадийте на ранни локални рецидиви. 

3.7.6. Интердисциплинарен подход при редки хистологични видове на 
простатен карцином. 

а/ Ролята на образни изследвания – при ПК, много важен метод е 
трансректалната ехография. Трансректалната биопсия се утвърди като 
основен метод за извършване на простатни биопсии поради три 
фундаментални открития. Първото е появата и развитието на 
високочестотни трансдюдери, поради по-добрата резолюция и 
откриваемост на туморни зони. Второто е, въвеждането на новите 
приспособления за извършване на простатна биопсия, изстрелваща иглата 
посредством пружина и намаляващи значително болката. Третото, 
въвеждането на секстантната биопсия, което премахва риска от 
субективизъм при вземането на простатна биопсия. Първоначално метода е 
бил предложен като скринингов за ПК. Понастоящем според Европейската 
асоциация по урология, самостоятелното използване на трансректалната 
ехография е несигурно и не се препоръчва. Отделните хистологични 
типове нямат специфична ултразвукова находка. 
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б/ Ролята на параклинични тестове – утвърден понастоящем туморен 
маркер за ПК е PSA. Първият серологичен тест позволил измерването на 
PSA е бил използван през 1980 г., а резултатите от използването му като 
туморен маркер са публикувани през 1987 г. от Stamey et al. Тяхното 
съобщение е било последвано от многобройни клинични изследвания по 
целия свят. Въпреки че все още е обект на противоречиви оценки, през 
последните две десетилетия PSA се превърна в най-изполваният туморен 
маркер в урологичната онкологична лабораторна диагностика. Следва да 
се има предвид че някои от редките хистологични форми, дори и при 
напреднало заболяване може да не доведат до повишаване на серумната 
концентрация на PSA. 

в/ Ролята на патоморфологията – необходимостта от извършване на 
простатна биопсия се базира на стойностите на PSA и/или суспектни 
палпируеми зони чрез дигитално ректално изследване и заема основно 
място в поставяне на диагнозата. Рутинното морфологично изследване 
базирано на оцветяване с хематоксилин-еозин, заедно с маркера на 
базалния слой – високомолекулярен цитокератин 34βЕ12 и туморния 
маркер – алфа-метил-ацил-А-коензим-рацемаза (AMACR), значително 
повишават интерпретацията на съмнителните участъци. Не рядко обаче, 
използването на тези маркери в хода на ИХХ не може да помогне 
категорично в интерпретацията на находката. Ето защо непрекъснатото 
търсене на нови маркери продължава. 

г/ Ролята на уролога – правилната техника на извършване на 
простатните биопсии, точното етикиране на всеки отделен биоптат от коя 
зона на простата е взет и достатъчният на брой биоптати е рашаващ фактор 
за откриване на заболяването и преценката за последващото лечение. 
Понастоящем според Европейската урологична асоциация при 
първоначална биопсия се препоръчва вземането на 10 – 12 
систематизирани биоптата под трансректален ултразуков контрол. 

д/ Ролята на адювантното лечение – в случаите на авансирало 
заболяване и навъзможност на локален туморен контрол, адювантните 
методи на лечение играят решаваща роля върху лечението на 
заболяването. Необходимо е осъждане на хормоналната чувствителност на 
доказания хистологичен тип и преценка за използването му, поради факта 
че не всички от тях са хормоносензитивни. 

з/ Проследяване – както и при обичайния аденокарцином на 
простатата, проследяването и диспансеризацията са необходими фактори 
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за събиране на данни относно характера на протичането на заболяването с 
цел обогатяване спектъра на познанието и оказване на адекватни и 
своевременни лечебни стратегии. 

3.7.7. Заключителни изводи: 
а/ Създаването на съвместните „референтни мрежи“ с участието на 

експертни центрове (университетски болници, онкологични центрове), са 
от решаващо значение за подобряване качеството на медицинските грижи 
в областта на редки генитални тумори при мъже (1). 

б/ Необходимо е изграждане на качествени програми за контрол за 
подсигуряване на равномерно разпределение на качеството на 
медицинските услуги в цялата мрежа (пациент – личен лекар – 
специалист – онколог). 

в/ Осигуряване на достъпна за пациенти информация относно 
заболяването им. 

г/ Качеството на живот трябва да се вземе под внимание като краен 
фактор, до колкото е възможно, с цел да позволи на лекаря да го опише 
възможно най-точно на пациента, за да адаптира терапевтични 
потребности на пациента според индивидуалните му ценности и 
предпочитания. 

д/ Необходимо е събиране на богата на информация относно редки 
генитални тумори за да се увеличи максимално ефективността при 
диагностиката и лечението им. Например дълго проследяване за всеки 
пациент е от решаващо значение, за да се събере информация за 
естествената история на заболяване. 

е/ Анализът на хистопатологична диагноза в референтни центрове е от 
решаващо значение в случаите на редки генитални тумори (2). 
Телепатологията, експертни групи и специализирани обучения са особено 
полезни инструменти в тази посока. 

ж/ Непрекъснато създаване на нови хирургични и тераптични 
възможности за пациенти с редки генитални тумори аргументира 
създаване на механизми за лесно и адаптативно одобрение. Те трябва да се 
използват активно, тъй като могат да позволят на тези пациенти по-ранен 
достъп до лекарства с голям потенциал за ефикасност (3). Приложение на 
нови лекарства и иновативни хирургични техники при пациенти с редки 
генитални тумори трябва бъде осъществено в големи експертни центрове с 
богата научна, изследователска и техническа база при непрекъснат етичен 
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контрол. Резултатите от лечението следва да бъдат подредени и да се 
предвиди публикуването им. 

з/ Усъвършенстване на диагностика и лечение на редки генитални 
тумори предполага създаване на национални и международни, 
сътрудничества. Те са от жизненоважно значение, например за 
предоставяне на съвети относно действието на нови лекарствени, които 
могат да бъдат приложени в рамките на индустриално спонсорирани 
проучвания в случаите на положителен резултат от по-ранни изследвания. 
В момента, основните пречки пред широки международни научни 
сътрудничества са регулаторни и трябва да бъдат преодолени, доколкото е 
възможно. 

и/ Регистри на раковите заболявания са от съществено значение, 
защото те осигуряват важни данни за честотата, разпространението и 
преживяемост. 
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Глава 4. ОБОБЩЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ 

Анализът на собствените резултати и проучванията на други автори 
през последните 20 години позволява да се обобщи, че редките 
казуистични генитални тумори при мъжа са съществен, актуален 
диагностичен, лечебен и здравен проблем в световен и национален мащаб. 

Гениталните тумори при мъжа, в частност редките хистологични 
форми заемат ниско, но стабилно ниво на заболеваемост. Нашето 
проучване е пилотно за нашата страна с опит за обобщение, критична 
оценка и интерпретация на получените резултати. То не е окончателно, а 
дава насоки за бъдещи изследвания в областта на онкоепидемиологията на 
гениталните тумори при мъжа. 

Настоящето ретроспективно дискриптивно проучване посочи 
диагностичните трудности при клиничцистите в ежедневната практика от 
една страна. От друга се посочи нелеката задача на поставянето на 
морфологичната диагноза, често съпъствана с разширени техники – 
оцветителни, хистохимични и имунохистохимични, което гарантира 
точността и правилното типизиране и субтипизиране на установените 
находки. Важен етап в поставянето на диагнозата за били консултиране на 
морфологичните промени с по-опитни лекари патолози, вкл. от чужбина. 

На базата на натрупания солиден опит в Клиниката по урология на 
УМБАЛ „Св. Георги” гр. Пловдив в диагностиката, лечението и 
проследяването на мъже с необичайни и рядкосрещани генитални тумори 
се  направи  опит за изготвяне на обобщени практически насоки за 
диагностика, лечение и проследяване на пациентите. Залегналите в тези 
практически насоки препоръки са изяло насочени към практиката и 
обхващат образната диагностика, морфологично изследване, 
хирургическите методи в компетентността на уролога, адювантното 
лечение и проследяването. 

С детайлно описание от нас случаи и извършен кратък преглед на 
литературата ние целим да представим клиничната и патологична картина 
на редица редки и казуистични тумори. Само с насочените усилия и тясна 
колаборация между уролога и патолога е възможно да бъде поставена 
екзактната диагноза, тъй като първоначално при клиничния преглед 
заболяванията трудно може да бъдат разграничени. От друга страна поради 
подчертаната си рядкост, лезиите може да бъде предизвикателство и за 
патолога и само насоченото мислене заедно с подходящи 
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имунохистохимични техники може да спомогне за правилната 
интерпретация на хистологичната находка. 

Специално за карцинома на половия член, като рядък генитален тумор 
е направена оценка по отношение резултатите от приложеното лечение, 
честотата на рецидивите и времето до появата им, като също така при 
пациентите неотпаднали от проследяване е оценена преживяемостта за 5- и 
10-годишен преиод. 

По отношение на рака на половия член за първи път в българската 
литература се оценя способността за ерекция след органосъхраняващо 
лечение, като оценката е извършена чрез международно утвърден 
въпросник. 

Уместно е насърчаването и провеждане на клинични проучвания на 
избрани подгрупи пациенти с редки генитални тумори. Това ще позволи 
извличане на важна информация за естествената история и клинични 
характеристики на тези редки нозологии, които понякога са описани само 
патохистологично. 

Досегашните наши проучвания дават основание да считаме, че 
резултатите и направените практически изводи ще бъдат още по-
задълбочени, разширени, доуточнени и прецизирани при продължаване на 
изследванията ни предимно в клиничен аспект. 
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Глава. 5. ОБЩИ ИЗВОДИ 

1. Гениталните тумори заемат важно место в структурата на 
онкологичната заболеваемост при мъжа в широк възрастов диапазон, 
като лечението на повечето от тях открити в ранен стадии води до 
дифинитивно излекуване, което се потвърждава и в нашата практика. 

2. Въз основа на натрупаният опит е представен богатия спектър на 
нозоологични единици, клинично протичащи със сходни и 
неспецифични симптоми, което може да доведе до погрешна 
клинична интерпретация, диагностични трудности при 
морфологичното изследване, както и последваща несигурност, често 
водещо до неправилна възпроизводимост на диагностичните и 
терапевтични заключения. Това се обяснява и от факта, че липсват 
изработени категорични препоръки за поведение, защото познанието 
за тези заболявания се базира на описани единични случаи или серия 
от няколко случаи в литературата.  

3. Гениталните тумори имат пряко отношение към репрудуктивните и 
сексуалните функции на мъжа, което придава допълнителна 
емоционална окраска по начина по които пациентите гледат на своето 
заболяване. Диагностичните колебания у лекарите и понякога 
неопределеният терапевтичен подход могат да дадат допълнителна 
несигурност по отношение крайният „добър” изход от заболяването. 

4. При овладяна хирургична техника за пенектомия в значителен 
процент от случаите се постига приемлив и задоволителен резидуален 
пенис и запазване на еректилната функция в случаите когато пациента 
я е имал предоперативно. 

5. Необходими са прецизиране на клиничната интерпретация от 
лекуващите лекари и разширяване и обогатяване не морфологичните 
техники и изследвания когато това е необходимо. 

6. Хистологичното изследване, при адекватно взет материал, се явява 
„крайъгълен камък” за намирането на адекватни подходи относно 
терапията и проследяването. 
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7. Точното съобщаване и регистрация на малигнените лезии е от 
критично значение за събирането на обобщена и централизирана 
достоверна информация.  

8. Обсъждането на научни форуми и публикуването на казуистичните 
рядкости, дори и само на един случаи води до обогатяване на 
познанието за тези тумори в клиничен и морфологичен аспект. 
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НАУЧНИТЕ ПРИНОСИ  
„Генитални тумори при мъжа – казуистика и разнообразие”  

са изцяло свързани с практиката: 

1. За първи път в България е проведено е ретроспективно проучване за 
20-годишен период в университеска клиника по урология по 
отношение рядката туморната патология на мъжката полова система. 

2. За първи път  в България е изградена обемна сбирка от еталонни 
казуистични и редки случаи на мъжки генитални тумори, чрез което 
се обогатява информацията за техните белези. 

3. За първи път у нас е извършен анализ на клиничните признаци, 
морфологичната характеристика, хирургичният подход и прогнозата 
на редките хистологични типове генитални тумори. 

4. Потвърден е самостоятелният диагностичен принос на 
хистологичното изследване, като важно условие за това е 
адекватността на биопсичния метериал, което гарантира 
хистологичната диагноза. 

5. Извършена е оценка на еректилната функция, чрез международно 
валидирани въпросници за оценка, като е отчетено липсата на 
значимо повлияване на еректилната функция постоперативно, при 
добре овладяна техника на извършване на органосъхраняващи 
операции  в случаите с рак на половия член. 

6. Предложени са методически препоръки за работа в 
мултидисциплинарен екип при пациенти с редки генитални тумори. 
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