
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

КАТЕРА „УРОЛОГИЯ И ОБЩА МЕДИЦИНА“ 
 
 
 

 
 
 
 
 

Д-Р МЛАДЕН ИЛИАНОВ ДОЙКОВ 
 
 

КЛИНИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА МИНИМАЛНО 

ИНВАЗИВНА ПЕРКУТАННА НЕФРОЛИТОТОМИЯ 

ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА БЪБРЕЧНИ КАМЪНИ 
 
 

АВТОРЕФЕРАТ 
 
 
 

на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна 

степен „Доктор“ 

 

Научна специалност: 
 

Урология (шифър 03.01.42) 
 
 
 

Научен ръководител: 
 

Проф. д-р Иван Дечев, дм 
 
 

ПЛОВДИВ, 2019 г.



 

 

Дисертационният труд е посветен на минимално инвазивната 

перкутанна нефролитотомия, комбинирана с Ho:YAG лазерна 

литотриспия за лечение на бъбречни камъни, на резултатите от нея, 

усложненията и предикторите за успех. Пациентите са диагностицирани 

и лекувани в Клиниката по урология на УМБАЛ „Каспела“ – Пловдив. 
 

Дисертационният труд съдържа 180 стр. В него са включени 

60 фигури, 21 таблици, използвани са 197 литературни източника, от 

които 17 на кирилица и 180 на латиница. 
 

Във връзка с дисертационния труд са отпечатани 4 пълнотекстови 

публикации и представени 7 доклада на национални и международни 

научни форуми. 
 

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на 

14.10.2019г. от 14.00ч. във Втора аудитория на МУ – Пловдив, съгласно 

правилника за условията и реда за придобиване на научна степен 

„Доктор“ на МУ – Пловдив и въз основа на Заповед № Р – 1808/30.08.19 на 

Ректора на МУ – Пловдив пред научно жури в състав: 

 

 

1. Проф. д-р Иван Дечев, дм 

2. Проф. д-р Димитър Младенов, дмн 

3. Доц. д-р Красимир Янев, дм 

4. Доц. д-р Марин Георгиев, дм 

5. Проф д-р Росен Димов, дм 

 

 

 

 

 

Материалите по защитата на дисертационния труд са на разположение 

в Катедра по урология и обща медицина към МУ - Пловдив, гр. Пловдив,  

бул. „Пещерско шосе“ 66 



 

 

СЪДЪРЖАНИЕ 
 
 

ВЪВЕДЕНИЕ ....................................................................................................... 5 

ГЛАВА 1. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ................................................................................ 6 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ ................................................................ 8 

ГЛАВА 3. РЕЗУЛТАТИ .................................................................................... 14 

ГЛАВА 4. ОБСЪЖДАНЕ ................................................................................. 40 

ИЗВОДИ ............................................................................................................. 56 

НАУЧНИ ПРИНОСИ ........................................................................................ 58 

ПУБЛИКАЦИИ ВЪВ ВЪЗКА С ДИСЕРТАЦИЯТА ..................................... 59 

 



 

 

Използвани съкращения 

 

БКБ бъбречнокаменна болест 

ЕЛПК екстракорпорална литотрипсия на пикочни камъни 

КТ компютърен томограф 

ПОС пикочоотделителна система 

ПКК пълна кръвна картина 

ПНЛ перкутанна нефролитотомия 

ПУК пикочо-уретрален катетър 

УЗД ултразвукова диагностика 

ИТМ индекс на телесна маса 

ПУС пиело-уретерален сегмент 

EAU Европейска асоциация по урология 

Ho:YAG Holmium-YAG 

INR 
международно нормализирано отношение между време 

на съсирване на плазмата на пациента и на контролата 

РИРХ ретроградна интраренална хирургия 

SFR 
stone free rate (степен на пълна елиминация на 

конкремента) 

КХ конвенционална хирургия 

MIP минимално инвазивна перкутанна нефролитотрипсия 

SMP супер-мини перкутанна нефролитотрипсия 

UMP ултра-мини перкутанна нефролитотрипсия 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Минимално инвазивната перкутанната нефролитотомия, комбинирана 

с Holmium-YAG лазерната литотрипсия е иновативен метод разкриващ 

нови хоризонти в лечението на единични и множествени бъбречни камъни. 

Благодарение на развитието на тази съвременна оперативна техника 

урологът успява да сведе до минимум конвенционалното лечение на 

бъбречни камъни. С помощта на Homium-YAG лазерния литотриптор се 

скъсява времето за литотриспия и се достига до по-ефективна 

фрагментация на конкрементите (без значение от тяхната плътност и 

химичен състав). Постига се нисък процент на интра- и постоперативни 

усложнения, като пациентът се връща към обичайните си задължения след 

няколко дни. Според размера и локализацията на конкрементите 

Европейската асоциация по урология е предложила алгоритъм за лечение 

на бъбречни камъни. 

 

Редица фактори могат да повлияят крайното решение за избор на 

метод за лечение, като целта е пълната елиминация на конкремента. 

Разработването на настоящия научен труд е опит за анализ на резултатите 

и усложненията и търсене на предикторите за успех от лечението на 

бъбречни камъни посредством минимално инвазивна перкутанна 

нефролитотомия, съчетана с лазерна литотрипсия. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 1. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

6 
 

ГЛАВА 1. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 
 

 

1.1. Цел 

 

Основната цел на настоящия дисертационен труд е да изследва 

клиничната ефективност, сигурност и безопасност, и прогностичните 

фактори за успешно лечение на бъбречни камъни посредством минимално 

инвазивна перкутанна нефролитотомия комбинирана с Holmium-YAG 

лазерна литотрипсия като самостоятелна терапия. 

 

 

1.2. Основни задачи 
 

За постигането на тази цел бяха поставени следните основни задачи: 

 

1.2.1. На базата на богат клиничен материал от пациенти преминали 

през ПНЛ да се представи демографска и клинична характеристика на 

проучваната група като цяло и поотделно за двата пола. 

 

1.2.2. Да се анализират основни анамнестични и лабораторни 

показатели и анестезиологични параметри, характеризиращи 

изследователската извадка преди провеждане на лечение с ПНЛ. 

 

1.2.3. Да оценим възможностите на предоперативната образна 

диагностика за определяне характеристиката на конкрементите. 

 

1.2.4. Да се представи описание и анализ на проведената минимално  

инвазивна перкутанна нефролитотомия в зависимост от броя на 

лекуваните пациенти и: 

1.2.4.1. Вида лазерна техника (фрагментация и разпрашаване). 

1.2.4.2. Вида и размера на шафта за достъп. 

1.2.4.3. Използвани едноскопски инструменти за екстракция. 

1.2.4.4. Продължителността на операцията, спрямо вида на 

шафта за   достъп и индекса на телесна маса. 
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1.2.5. Да се установи клиничната ефективност на проведената 

минимално инвазивна перкутанна нефролитотомия комбинирана с 

Holmium-YAG лазерна литотрипсия като цяло и според различни 

резултативни фактори като: 

1.2.5.1. Лазерната техника. 

1.2.5.2. Характеристиките на конкрементите, включващи: брой, 

локализация, среден размер, обем, площ и плътност. 

1.2.5.3. Видът на използвания шафт за достъп: метален или 

модифициран с аспирация.  

1.2.5.4. Интра- и постоперативните усложнения.  

 

1.2.6. Да се дефинират предикторите за пълна елиминация на 

конкрементите при лечение с минимално инвазивна перкутанна 

нефролитотомия комбинирана с Holmium-YAG лазерна литотрипсия. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 
 

 

2.1. Клиничен контингент и дизайн на проучването 

 

Проведено е проспективно, моноцентрично проучване, в което са 

анализирани и оценени резултатите от лечението на бъбречни камъни с 

минимално инвазивна перкутанна нефролитотомия в комбинация с 

Holmium-YAG лазерна литотрипсия. 

Обект на изследването са 163 пациенти лекувани в периода от месец 

януари 2016 година до декември 2018 година в Клиника по урология към 

УМБАЛ „Каспела“, град Пловдив. Срокът на контрол и наблюдение е 

средно 3 месеца след проведената операция.  

Използвахме следните методи за диагностициране на пациентите, 

провеждане на лечението, статистическа обработка и анализ на събраните 

данни: 

 

2.2. Методи на изследване и лечение 

 

2.2.1. Клинични методи 

 

2.2.1.1. Анамнеза и физикално изследване на болните 

Анамнестично беше обърнато внимание на наличието или не на 

бъбречна криза и съответно нейната давност, наличието или не на 

хематурията и на това, проведено ли е, или не консервативно лечение. За 

наличие на хематурия приехме случаите, когато тя е макроскопска. Друг 

важен анамнестичен показател е престоят на конкремента в бъбрека. 

Снемането на общ и локален статус бе извършено при цялата изследвана 

група пациенти в проучването. Внимание се обърна при наличие на 

положително сукусио реналис. 

 

2.2.2. Параклинични методи 

 

2.2.2.1. Лабораторни изследвания  

Лабораторните изследвания включват: 

- Кръвни показатели – ПКК, урея, креатинин, кръвна захар, 

коагулационен статус и INR. Всички тези показатели се изследваха 
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в предоперативния и в постоперативния период с оглед евентуална 

необходимост от хемотрансфузия или корекция на завишени 

стойности на азотните тела; 

- Кръвна група – тя се определяше предоперативно (при нужда от 

хемотрансфузия); 

- Изследване на урина – Биохимия и седимент, и микробиология (при 

нужда се взимаше повторно микробиологично изследване на 

урината след деблокация на обструктивния бъбрек). 

 

2.2.3. Диагностични методи – образни изследвания и консултации: 

 

Образните изследвания и консултациите със специалисти (кардиолог 

и анестезиолог) бяха от първостепенна важност за правилната диагностика 

на уролитиазата и последващия оперативен подход. Използваните от нас 

образни изследвания бяха: 

 

- Абдоминална ехография 

- Компютърна томография – нативна и/или с контраст на ПОС 

- Нативна рентгенография на ПОС 
 

Целта бе да се определи оперативния риск и правилната 

предоперативна профилактика на пациентите. 
 

2.2.4. Терапевтични методи 
 

Тези методи включват техническа информация за вида на апаратите и 

водачите, с които е работено; за вида и размера на дилататорите и 

шафтовете; за пункционната игла за достъп; за лазерното влакно; за 

уретералните катетри, стентове и нефростомните сетове; параметрите на 

лазера и помощните средства за екстракция. 

 

2.2.4.1. Оперативен инструментариум 

При провеждането на ПНЛ се използва следния инструментариум: 

- Лазерен литотриптор – Calculase II 20 W Holmium Laser – Karl Storz 

- Лазерни сонда с размер 600 µm за многократна употреба 

- Ехограф - Hitachi-Aloka ProSound F37  



ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

10 
 

- Мини нефроскопи – Nephroscope for MIP - M, 12 Fr, 22 cm, 27830 KA – 

Karl Storz; Nephroscope for MIP - L, 19.5 Fr, 22cm, 27840 KA – Karl Storz 

- Семиригиден уретерореноскоп – 27002 L/K 9 Fr (distal tip) One step – 

Karl Storz 

- Метални и модифицирани шафтове за достъп – Operating Sheath 15/16 

Fr – Karl Storz; Operating Sheath 23/24 Fr – Karl Storz; Clear Petra 16Fr – 

Welllead; Clear Petra 22Fr – Welllead 

- Граспeр за екстракция на по-големи фрагменти – Forceps, 10.5 Fr, 38cm 

– Karl Storz 

- Сет за дилатация – Amplatz Renal Dilator Set – PTFE, 6 – 30 Fr, 30cm – 

Cook Medical 

- Нефростоми – 14 Fr и 20 Fr 

- Ц-рамо за рентгенов контрол – Siemens Siremobil Iso-C 

- Нитинолова кошница за екстракция на конкременти – Tipless, 3 Fr, 

Urotech 

- Стоманен водач на фирмата Urotech – Stiff Guide Wire – PTFE –  coated 

with flexible tip 0.035”, 125 cm 

- Пункционна игла – 2-part puncture needle, ultrasonic tip, 18 G, 19.5 cm 

- Уретерални катетри с размер 3 и 4 Fr – Rusch Medical 

- Уретерален катетър за ретроградно контрастиране на бъбречната 

колекторна система – Ureteral catheter, open Nelaton-tip, 6 Fr , 70cm 

- Сет за антреградно поставяне на стент – Whitestar – 6 Fr, 26 cm, Urotech 

 

2.2.5. Метод на лечение 
 

Методът на лечение на бъбречни камъни с минимално инвазивна 

перкутанна нефролитотомия комбинирана с Ho:YAG лазерна литотрипсия 

включва три основни компонента: 

 

2.2.5.1. Анестезия 

При всички 163 пациенти бе проведена епидурална анестезия. 

Направи се широк епидурален блок на Th 9-11. По време на операцията и 

след нея при нито един пациент не се наблюдаваха усложнения от 

анестезията. Този вид обезболяване бе предпочетен поради по-високата му 

безопасност и по-краткото време за реализация в сравнение с 

интубационната анестезия. 
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2.2.5.2. Позициониране на болния 

Болният се позиционира на ендоскопската маса веднага след 

въвеждането в анестезия. Пациентът е в позиция за литотомия по гръб на 

урологичната маса. След правилното позициониране на болния той се 

почиства в областта на гениталиите и се покрива със стерилни чаршафи. 

Пристъпва се към ендоскопско поставяне на ендопротеза за ретроградно 

контрастиране на бъбрека. След приключване на манипулацията, пациента 

заема позиция за перкутанна нефролитототмия по корем. Лумбалната 

област на болния старателно се почиства и пациента се покрива с 

еднократен стерилен чаршаф за нефроскопия. 

 

2.2.5.3. Оперативна интервенция 

2.2.5.3.1. Минимално инвазивна перкутанна нефролитотомия с 

метален шафт за достъп 

2.2.5.3.2. Минимално инвазивна перкутанна нефролитотомия с 

модифициран шафт за достъп с аспирация 

 

2.2.6. Проследяване 

 

Проследяването за степента на елиминация на конкрементите от 

уретера се извърши при всички пациенти, подложени на Ho:YAG лазерна 

литотрипсия. То се реализира по следната схема: 

- 1-и постоперативен ден – ехография + нативна рентгенография на 

ПОС (при нужда) + ПКК + креатинин + урея и електролити + 

микробиологично изследване на урината.  

- 3-и постоперативен месец – ехография + нативна графия на ПОС. 

При непълна елиминация на конкрементите се извършва контролен 

КТ на ПОС и преценка за последващо терапевтично поведение. 

 

2.2.7. Статистически методи 
 

Определяща роля в избора на подходящи статистически методи имаха 

следните фактори:  

1. задачите на настоящото научно изследване;  

2. измерителните скали на данните;  

3. Разпределението на величините.  
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Анализът на данните е извършен със статистическата програма IBM 

SPSS, версия 25 (2017), специализираната програма за медицински анализи 

MedCalc версия 18.11.3 (2019) и статистическата програмата Minitab 

версия 18.1 (2017). Статистическа значимост, при която се отхвърля 

нулевата хипотеза, е отчетена при допустимо ниво на грешка алфа (alpha) 

= 0.05 (p < 0.5).  

Използвани са следните параметрични и непараметрични методи: 

 

Параметрични методи 

При величините измерени по продължителни скали, с нормално 

разпределение, бяха проведени следните параметрични анализи: 

o Дескриптивна статистика, включваща средно-аритметичните 

стойности, стандартното отклонение (SD) и 95% Доверителен 

Интервал 

o Еднофакторен дисперсионен анализ (one-way ANOVA) за 

съпоставка на повече от две групи относно среднo-аритметичната 

стойност 

o т-тест за независими извадки (independent-samples t-test) за 

съпоставка на средно-аритметичните стойности на две групи 

 

Непараметрични методи 

Продължителни величини, при които не се установи нормално 

разпределение бяха анализирани относно стойностите на медианите чрез 

следните непараметрични методи: 

o Тест на Уилкоксън (Wilcoxon) за съпоставка на две свързани 

групи.  

o Тест на Ман-Уитни Ю (Mann-Whitney U) за съпоставка на две 

независими групи. 

o Тест на Крускал-Уолис (Kruskal-Wallis) за съпоставка на повече от 

две групи. 

o Рангова корелация на Спирмaн (Spearman’s rank-order correlation) 

за изследване на връзката между две величини. 

Номинални, бинарни и ординални величини са представени в брой и 

% и анализирани чрез следните методи: 

o Тест на Фишер (Fisher’s exact test) за съпоставка на пропорции. 
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o Тест Хи-квадрат (Chi-square test ) за установяване на асоциация 

между две или повече величини, измерени по номинални или 

бинарни скали. 

o Бинарна логистична регресия за определяне предиктори за 100%-в 

успех на лазерната литотрипсия. 

o ROC крива относно прецизността на прогностичния модел. 

 

Графични методи 

Резултатите са илюстрирани с подходящи графики, съобразени с 

измерителните скали и конкретните статистическите методи, включващи: 

o Кръгови графики (Pie charts). 

o Стълбовидни графики (Bar graphs). 

o Кутийни графики (Box plots). 

o Линейни графики (Line graphs). 

o Бинарни регресионни графики (Binary fitted regression line). 

o ROC крива (ROC curve). 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛТАТИ 
 

 

3.1. Характеристика на изследвания клиничен контингент 
 

3.1.1. Демографски данни на пациентите 
 

Проучването се осъществи въз основа на резултатите от лечението с 

минимално инвазивна перкутанна нефролитотомия съчетана с 

Holmium:YAG лазерна литотрипсия на 163 пациенти, страдащи от 

нефролитиаза в периода от януари 2016 г. до декември 2018 г. в УМБАЛ 

„Каспела”, клиника по урология, гр. Пловдив. Лекуваните болни са 

разпределени по възраст и пол и са представени на фигура 1 и таблица 1. 

От общо 163 пациенти 103 (63%) бяха мъже и 60 (37%) жени. Възрастовата 

граница при болните с конкременти в бъбрека е доста широка. Най-

младият пациент от изследваната група, при когото е проведено 

ендоскопско лечение, е на 21 години, а най-възрастният е 85-годишен. 

Средната възраст на болните е 53,60±13,47 години, като статистически 

значимо по-ниска от тази на мъжете (55,19±13,94) е на жените 

(50,86±12,13). 

 

Разпределението на болните по пол и възраст е показано на таблица 1. 
 

Таблица 1. Демографска характеристика на изследваната група 

Характеристика 

Брой Процент (%) 

Пол   

Мъже 103 63 
   

Жени 60 37 
   

Общо 163 100 
   

Възраст (mean±SE) Размах 
   

Мъже 55,19±13,94 21-85 г. 
   

Жени 50,86±12,14 23-75 г. 
   

Общо 53,60±13,47 21-85 г. 
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Възрастта на жената и мъжа сами по себе си не са асоциирани с 

ефективността от ендоскопската лазерна литотрипсия – р>0,005. 

Разпределението по възрастови групи показва, че най-засегнати са 

пациентите между 51-60 години и между 61-70 години. Следва да се 

отбележи, че и първият, и вторият пик са с превес в полза на мъжете 

(фигура 1). Във възрастовата група 41-50 години жените страдат осезаемо 

по-често от уролитиаза спрямо мъжете. 
 

 

 

Фигура 1. Разпределение на изследваните пациенти по възраст и пол 
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3.1.2. Анамнестични показатели 
 

От анамнестичните данни при приема на пациентите бе събрана 

информация за наличие на бъбречната болка, наличие на кървене при 

уриниране (или хематурия), засегнат бъбрек (ляв или десен) и проведено 

предхождащо консервативно или оперативно лечение. 

 

3.1.2.1. Наличие на бъбречната болка 

Според това дали установихме болков синдром, или не с бъбречна 

калкулоза разделихме пациентите на две групи: със и без наличие на болка 

в лумбалната област. Пациентите с наличие на болка са – 62 %, а тези без – 

38 % (Фигура 2). 

 

 

Фигура 2. Разпределение на изследваните пациенти в зависимост от 

наличието на лумбална болка 

 

3.1.2.2. Данни за хематурия 

Според наличните данни хематурия са забелязали 36 (22 %) от 

пациентите, а останалите 127 (78 %) не са забелязали наличие на кръв в 

урината. 
 

 

 

N = 101  

62% 

N = 62 

38% 

Разпределение на пациентите спрямо наличие на 

бъбречна болка 

с болка  без болка  
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3.1.2.3. Разпределение на камъните по локализация в бъбрека 

По отношение на страната на засягане за целия наблюдаван период 

има статистическа разлика в разпределението между лява и дясна 

локализация – по 93 и 70 пациента съответно (57 / 43 %) (Фигура 3). 

 

 

Фигура 3. Разпределение на изследваните пациенти  

според засегнатия бъбрек 

 

3.1.2.4. Проведено оперативно или консервативно лечение преди 

лечение с минимално инвазивна перкутанна нефролитотомия 

При по-голяма част от пациентите е проведено консервативно лечение 

преди ПНЛ – 129 (79 %). При останалите 34 (21 %) пациенти не е правен 

опит за консервативно лечение. Обратна тенденция се отчита относно 

предхождащо оперативно лечение, където при по-голямата част от 

пациентите 120 (73.60%) не е било проведено оперативно лечение в 

сравнение с останалите 43 (26.40 %), които са претърпели оперативно 

лечение, p < 0.001. От тези 43 пациенти при 21 (49%) е проведена РИРХ, 

при 10 (23%) ЕЛПК, при 7 (16%) ПНЛ и конвенционална хирургия при 

останалите 5 (12%) (Фигура 4). 
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РИРХ – ретроградна интраренална хирургия; 

ЕЛПК – екстракорпорална литотрипсия на пикочни камъни; 

ПКНЛ – перкутанна нефролитотрипсия; КХ – конвенционална хирургия 

Фигура 4. Видове проведено предхождащо оперативно лечение 

 

 

3.1.3. Лабораторни показатели 
 

При приема на болните бяха изследвани хемоглобин, левкоцити, 

тромбоцити, креатинин, урея и глюкоза (таблица 2). При пациенти с 

нарушена коагулация или поддържаща терапия с антикоагуланти бяха 

направени допълнително INR. 

РИРХ 

N = 21  

49% 

ЕЛПК 

N = 10 

23% 

ПНЛ 

N = 7 

16% 

КХ 

N = 5 

12% 

Видове предхождащо лечение при 43 от 163 пациенти  
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Таблица 2. Съпоставка на лабораторни измерения преди и след ПНЛ 

Лабораторни 

изследвания 

Средна 

стойност±SD 

±SD 

Медиана Диапазон 

(Min-

Max) 

95% Доверителен 

Интервал 

Долна           Горна 

граница     граница 

Хемоглобин 

(g/l) 

138.27±14.19 138 93-178 136 140 

Левкоцити  

(g/l) 

8.76±2.67 8.37 4.31-

18.13 

8.34 9.17 

Креатинин 

(mmol/l) 

92.19±22.98 88 53-162 88.64 95.75 

Уреа  

(mmol/l) 

5.64±1.36 5.60 2.70-8 5.42 5.85 

Глюкоза 5.94±1.44 5.60 4-13.20 5.72 6.17 

Тромбоцити 269.30±80.46 261 141 -745 256.86 281.75 

INR 0.99±0.05 1 0.83-1.12 .98 1.03 

= средна стойност; SD = стандарно отклонение;  

Диапазон = най-ниска – най-висока стойност 

 

След провеждане на лечение чрез ПНЛ са направени контролни 

изследвания на хемоглобина, креатинина и уреата на всички 163 пациенти 

от изследваната група. Стойностите преди ПНЛ и след са съпоставени, за 

да се установи дали има значима динамика и в коя посока (Фигура 5). 
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Фигура 5. Динамика в стойностите на хемоглобина, креатинина и уреата 

преди и след ПНЛ. 

 

Разгледано в сравнителен аспект промяна в стойностите е настъпила и 

при трите лабораторни показателя, но те не са сигнификантни. Увеличение 

в стойностите на креатинина и уреята и намаление в стойностите на 

хемоглобина непосредствено след операцията. Този факт допълнително 

подкрепя тезата за минималната инвазивност на процедурата. 

 

 

3.1.4. Анестезиологична консултация 

 

Всичките 163 пациенти са консултирани с анестезиолог преди 

операцията и е определен оперативният риск по системата ASA, като 

липсваха пациенти с много висок риск ASA-4 т. – 0% Относителният дял 

при пациентите с ASA-1 т. бе 33% , а при тези с ASA-2 т. – 24%. Най-висок 

бе относителният дял при пациенти с АSA-3 т. – 43 %. Данните са 

посочени във фигура 6. 
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Фигура 6. Оперативен риск на проучваната група по системата ASA 

 

 

3.1.5. Предоперативна образна диагностика и характеристика на 

конкрементите 

 

Предоперативната образна диагностика се проведе при всички 163 

пациенти. Ултразвукова диагностика на ПОС се направи при цялата 

изследвана група. Нативна ретгенография на ПОС се извърши само при 

пациентите с поставена ендопротеза постоперативно, докато нативна 

компютърна томография на ПОС – при всички пациенти. Компютърна 

томография на ПОС с контрастно усилване се осъществи при няколко 

пациенти със съмнение за аномалия на пикочо-отделителната система. 

На фигура 7 е видно, че в 72.5% (118 от случаите) се касае за 

единичен камък, при 25 (15,3%) от пациентите – два камъка, три камъка 

имаше при 8 (5%) пациенти, при 5 (3%) пациенти се наблюдаваха четири 

конкремента, а при 7 (4.2%) имаше наличие на отливъчен конкремент. От 

всички 163 оперирани болни 19 (11.7%) имаха рентгено-негативни камъни 

и 144 (88.3%) – рентгенопозитивни. 
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Фигура 7. Разпределение на пациентите спрямо броя на камъните 

 

На таблица 3 са представени характеристиките на камъните. Средният 

размер на конкрементите варира от 4.60 мм до 39.17 мм, със средна 

стойност за цялата изследвана група – 12.29±6.15 мм. Обемът на 

конкрементите е от 0,05 до 23,03 см³ (средна стойност 1.57±3,18 см³). 

Абсолютната плътност бе измерена в Хаундсфийлд единици (HU) със 

стойности от 255 до 1360 HU или средно 811.49±278.15 HU. Площта има 

средна стойност1.88±2.36, с диапазон вариращ между 0.22 и 17.24 см². 

1 камък 

72.5% 

2 камъка 

15.3% 

3 камъка 

5% 

4 камъка 

3% отливъчен 

4.2% 

Разпределение на пациентите спрямо броя на камъните  
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Таблица 3. Анализ на параметрите на конкрементите 

Параметри ±SD
 

Медиан

а 

Диапазон 

(Min-Max) 

95% Доверителен 

Интервал 

Долна          Горна   

Граница    Граница 

Брой 1.51±1.02 1 1-4 1.35 1.67 

 

Среден 

размер (мм) 

 

12.29±6.15 

 

10.50 

 

4.60-39.17 

 

11.33 

 

13.24 

      

Обем (см
3 
)

 
1.57±3.18 0.549 0.05-23.03 1.07 2.06 

 

Площ (см
2
) 

 

1.88±2.36 

 

1.15 

 

0.22- 17.24 

 

1.52 

 

2.25 

 

Плътност 

(HUD)  

 

811.49±278.15 

 

774.00 

 

255-1427 

 

768.47 

 

854.52 

= средна стойност; SD = стандартно отклонение; Диапазон = най-ниска – най-висока 

стойност 

 

На фигура 8 е представена различната локализация на камъните. Тя е 

разпределена на пет основни нива: камъни в бъбречното легенче, камъни в 

горна група чашки, камъни в средна група чашки, камъни в долна група 

чашки и камъни с повече от една локализация. В зависимост от 

локализацията на камъка ендоскопският метод е прилаган най-често за 

лечение на камъни в бъбречното легенче – 72 случая, следва локализация в 

долна група чашки с 44 пациенти, на трето място камъни с повече от една 

локализация при 42 пациенти, на четвърто място камъни в средна група 

чашки при 3 пациенти и на последно място е локализация в горна група 

чашки – 2 случая. 
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Фигура 8. Разпределение на камъните по анатомична локализация  

в уретера при изследваната група пациенти 

 

Посредством образните изследвания ехография и КТ на ПОС се 

направи оценка за степента на обструкция на бъбрека, като се използва 

системата за градиране на хидронефрозата по Fetal Urology Hydronephrosis 

Grading System (1993). Видно е, че най-големият процент от пациентите са 

без хидронефроза (41 %) Пациентите с първа и втора степен хидронефроза 

заемат приблизително еднакъв дял с 30 % и 26 % съответно. Най-малък 

относителен дял от пациентите в изследваната група заемат тези с трета 

степен хидронефроза – 3% (Фигура 9). 
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Фигура 9. Разпределение на пациентите по степен на хидронефроза  

(Fetal Urology Hydronephrosis Grading System,1993) 

 

 

3.1.6. Минимално инвазивна перкутанна нефролитотомия, 

съчетана с Holmium-YAG лазерна литотрипсия 
 

От всичките 163 пациенти, лекувани с минимално инвазивна 

перкутанна нефаролитотомия комбинирана с Holmium-YAG лазерна 

литотрипсия, при 86 пациенти е приложен метален шафт за достъп, а при 

останалите 77 – модифициран с аспирация. 

От тези преминали ПНЛ с метален шафт за достъп, при 60 пациенти е 

използван шафт за достъп с размер 16 френча, а при 26 пациенти е 

приложен шафт за достъп – 24 френча. 

От пациентите претърпели минимално инвазивна перкутанна 

нефролитотомия с модифициран шафт с аспирация при 67 е използван 

шафт с размер 16 френча, а при 10 е използван шафт с размер 22 френча. 

В зависимост от желаната лазерна техника параметрите на лазера бяха 

следните: при разпрашаване на конкрементите бе използвана висока 
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честота (10-15 Hz) и ниска енергия (0,5-0,8 J), а при фрагментиране на по-

големи парчета – висока енергия (1,2-2,0 J) и ниска честота (4-10 Hz). 

При 137 (84 %) пациенти преминали през ПНЛ се приложи техника на 

разпрашаване на конкремента, а при 26 (16 %) пациенти – фрагментация на 

по-големи фрагменти, позволяващи тяхната екстракция с подходящи 

ендоскопски инструменти. 

Използваният ендоскопски инструмент за екстракция при 18 от 

пациентите бе граспер, а при останалите 8 – нитинолова кошница. 

След приключване на операцията при 36 пациенти е поставена 

нефростомна тръба с размер 20 френча, а при 127 пациенти е поставена 

нефростома с размер 14 френча. 

Пълна елиминация на фрагментите на 1-и постоперативен ден средно 

за цялата група от 163 пациенти е 87,7 %, а на третия следоперативен 

месец – 96,3 %. От таблица 4 се вижда сигнификантна разлика в степените 

в двата следоперативни периода (p < 0,001). 

 

Таблица 4. Данни за ефективност на операцията 

Време на отчитане на 

ефективността 

Пълна 

елиминация 

Непълна 

елиминация 

Тест на 

Фишер 

          p  

1-ви следоперативен ден  

 

143 

(87.7%) 

20 

(12.3%) 

0.000** 

3-ти следоперативен месец  157 

(96.3%) 

6 

(3.7%) 

0.000** 

  Тест на Фишер  

          p 

       0.004**   

** Статистически значима разлика при ниво на грешка alpha ≤ 0.01;  

*Статистически значима разлика при ниво на грешка alpha ≤ 0.05    
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3.2. Оперативно време и ефективност на ПНЛ, комбинирана с 

лазерната литотрипсия в зависимост от характеристиката на 

камъните 
 

Особената важност на показателя „характеристика на конкрементите“ 

наложи детайлно разглеждане на факторите, определящи нейното 

съдържание и оказващи влияние върху клиничната ефективност на 

ендоскопската лазерна литотрипсия. 

 

3.2.1. Оперативно време и ефективност спрямо приложената 

лазерна техника и вида на шафта за достъп 

Оперативното време, което включва самата оперативна интервенция 

от момента на пунктиране на бъбрека до края на операцията, варира от 26 

до 135 минути (средно 61,91 ± 26,29 минути). Средната стойност на 

времетраене на операцията, когато е използван метален шафт е 73.63±26.55 

минути, докато при модифициран шафт с аспирация стойността е 

48.81±18.85 минути. (Фигура 10) 

 

 
Фигура 10. Продължителност на операцията в цялата група и  

според вида на шафта 
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Двата вида лазерна техника – фрагметация и разпрашаване, както и 

двата вида шафт за достъп (метален и модифициран с аспирация) са 

съпоставени относно степента на елиминация на фрагменти на първи ден 

след операцията. Резултатите са обобщени на Таблица 5. При лазерната 

техника разпрашаване се наблюдава пълна елиминация на камъните при 

92% от пациентите (N =126) и непълна при 8% от пациентите (N =11). 

Окончателно елиминиране на камъни при използване на фрагментация е 

постигнато при 65% от пациентите (N = 17) и непълно при останалите 35% 

(N = 9). Разликата в степента на постигнатата пълна елиминация на камъни 

при двата вида техника е  статистически значима, p = 0.001.  

Съпоставката на ефективността на операцията спрямо вида на шафта 

за достъп показва значимо по-висока степен на пълна елиминация на 

камъните при използване на модифициран шафт с аспирация (95%) в 

сравнение с метален шафт (81%), p = 0.015.  

 

Таблица 5. Ефективност на операцията спрямо лазерната техника и шафта   

Съпоставки пълна  

елиминация 

непълна  

елиминация 

Тест на Фишер 

          p  

               Разпрашаване 

Лазерна техника               

             

              Фрагментация 

          126 

(92%) 

11 

(8%) 

 

        0.001** 

 17 

(65%) 

9 

(35%) 

 
              Метален 

Шафт  

             Модифициран  

           70 

         (81%)      

16 

(19%) 

 

       0.015* 

73                                  

(95%)  

 4 

(5%) 

** Статистически значима разлика при ниво на грешка alpha ≤ 0.01;  

*Статистически значима разлика при ниво на грешка alpha ≤ 0.05   
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3.2.2. Среден размер на камъните при изследваната група 

пациенти 

 

От таблица 6 е видно логичното очакване конкрементите с по-малък 

размер да бъдат елиминирани значително по-бързо в сравнение с тези с по-

голям размер. За проследяване на връзката между средния размер на 

камъните и продължителността на операцията, категоризирахме камъните 

в следните три групи: 1) малки – < 10 мм; 2) средни – 10-20 мм; 3) големи – 

> 20 мм. 

От съпоставките по двойки се очертават три значими разлики както 

следва: 1) Операцията при камъни с малък размер е значително по-кратка 

(52.47±22.08 минути) в сравнение с тази при камъни със среден размер 

(64.96±25.31 минути), p = 0.007; 2) Операцията на камъни с малък размер 

продължава значимо по-кратко време в сравнение с операция на камъни с 

голям размер (86.41±28.56 минути), p < 0.001; 3) Операцията на камъни с 

голям размер продължава значимо по-дълго време от тази на камъни със 

среден размер, p = 0.004. 

 

Таблица 6. Продължителност на операцията според размера на 

конкрементите 

Стойности 

 

Малък 

размер 

N =69 

(< 10mm) 

Среден размер 

N =77 

(10-20mm) 

Голям размер 

N =17 

(> 20mm) 

ANOVA 

p 

Bonferroni 

p 

 

±SD 

 

52.47±22.08 

 

64.96±25.31 

 

86.41±28.56 

0.000** 

Малък→ 

среден, 

p=0.007** 

Малък→ 

голям, 

p< .001** 

Среден→ 

голям, 

p=0.004**   

 

Медиана 

 

45.00 

 

55.00 

 

83.00 

 

Диапазон 

 

 

26-120 

 

33-135 

 

38-135 

95% ДИ 47.17-57.78 59.21-70.70 71.72-101.1 

= средна стойност; SD = стандартно отклонение; Диапазон = най-ниска – най-висока 

стойност; ДИ – Доверителен Интервал; ** Статистически значима разлика при ниво на 

грешка alpha ≤ 0.01; *Статистически значима разлика при ниво на грешка alpha ≤ 0.05 
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От фигура 11 става видно, че конкременти с по-малък размер биват 

елиминирани в значително по-голяма степен. Това увеличение е особено 

добре изразено и статистически значимо в групите на конкрементите със 

среден размер до 10 мм, които имат най-висок процент на пълна 

елиминация следоперативно – 97%, докато тези със среден размер от 10,1 

до 15 мм и над 15 мм – съответно 88% и 65% (р<0,05). 

 
 

 
 

Фигура 11. Процент на пълна и непълна елиминация спрямо размера на 

камъните. 

 

 

3.2.3. Обем на камъните при изследваната група пациенти 
 

Отрицателна връзка между обем и шансът за пълна елиминация на 

камъните е илюстрирана чрез дяловото разпределение на пълна 

елиминация според три категории камъни: малък обем (≤4 cm
3
); среден 

обем (>4-10 cm
3
); голям обем (>10 cm

3
). Резултатите са обобщени на 

Фигура 12. При камъни с малък обем, окончателна елиминация се 

установява при 89% (N= 133/149) от пациентите; при тези със среден обем 

пълна елиминация се отчита при 70% (N = 7/10), а при камъни с голям 

обем не се отчита пълна елиминация (N =0/4). Степента на пълна 

елиминация  при камъни с малък и среден обем е значимо по-висока от 

97% 
88% 

65% 

3% 12% 
35% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

≤ 10mm > 10mm-20mm > 20mm

Пълна и непълна елиминация спрямо размера на камъните 

пълна елиминация непълна елиминация 

p =0.001** 

p =0.049* 
p =0.036* 
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тази при камъни с голям обем (p < 0.001). От друга страна, въпреки че при 

камъни с малък обем степента на пълна елиминация е по-висока от тази 

при камъни със среден обем, разликата не е значима, p = 0.101. 

 

 

Фигура 12. Процент на пълна и непълна елиминация  

спрямо обема на камъните. 

 

 

3.2.4. Плътност на конкрементите 
 

На Фигура 13 се предоставя информация относно отрицателната 

корелация между плътността на камъните и степента на елиминация. 

Вижда се процентното разпределение на пациентите с пълна елиминация 

между трите категории камъни според плътността: ниска плътност (≤700 

HUD); средна плътност (>700 – 1150 HUD ); голяма плътност (>1150 HUD). 

При камъни с ниска плътност пълна елиминация се установява при 98.6% 

(N = 71/72) от пациентите; при тези със средна плътност пълна елиминация 

се отчита при 88% (N = 59/67), а при камъни с голяма плътност пълна 

елиминация е постигната при 66.7% (N = 16/24) от пациентите. Процентът 

на пациенти с пълна елиминация на камъни с ниска плътност е значимо по-

висок от този при камъни със средна плътност (p = 0.015) и от този при 

камъни с голяма плътност (p < 0.001). Значимо по-висок е дялът на 

89% 

70% 

11% 
30% 100% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

≤ 4 cm3 > 4 cm3 - 10 cm3 > 10 cm3

Обем  

Пълна и непълна елиминация спрямо обема на камъните 

пълна елиминация непълна елиминация 

p < 0.001** 

p < 0.001** p =0.101 
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пациенти с пълна елиминация на камъни със средна плътност в сравнение 

с дяла на пациенти с пълна елиминация на камъни с голяма плътност  

(p = 0.028). 

 

Фигура 13. Процент на пълна и непълна елиминация  

спрямо плътността на камъните 

 

 

3.2.5. Брой на конкрементите 

 

Между броя на камъните и ефективността на операцията се 

установява значима корелация, p < 0.001. При наличие на един камък 

вероятността за пълна елиминация е максимална и започва да намалява с 

увеличаване на броя на камъните – два, три, четири, отливъчен 

конкремент. Високата отрицателна зависимост между броя на камъните и 

вероятността за пълна елиминация е илюстрирана на Фигура 14. 

 

 

98.6% 
88% 

67% 

1.4% 12% 33% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

≤ 700 HUD > 700 HUD-1150 HUD > 1150 HUD

Пълна и непълна елиминация спрямо плътността на камъните 

пълна елиминация пълна елиминация 

p < 0.001** 

p =0.015* 
p =0.028* 
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Фигура 14. Отрицателна линейна връзка между броя на камъните  

и вероятността за пълна елиминация на камъните  

на 1-ви следоперативен ден 

 

 

3.2.6. Локализация на камъните 
 

Резултатите относно пълна елиминация спрямо локализацията на 

камъните са обобщени на Фигура 15. Шансът за пълна елиминация спрямо 

локализацията на камъните, от най-висок към най-нисък е както следва:  

1) Средна чашка 100% (N = 3/3);  

2) Долна чашка 93% (N = 41/44); 

3) Бъбречно легенче 92% (N = 66/72);  

4) Повече от една локализация 83% (N = 35/42);  

5) Горна чашка 50% (N = 1/2).  

Малкият брой камъни в някои локализации не позволява да се проведат 

статистически съпоставки, но може да се отбележи, че най-нисък процент 

на пълна елиминация се отчита при камъни разположени в горна чашка. 



ГЛАВА 3. РЕЗУЛТАТИ 

34 
 

Фигура 15. Процент на пълна и непълна елиминация 

спрямо локацията на камъните. 

 

 

3.3. Интраоперативни и постоперативни усложнения при 

Holmium-YAG лазерна литотрипсия на бъбречни камъни 

 

3.3.1. Интраоперативни усложнения 

 

Анализът е направен за всички пациенти като цяло и според вида на 

шафта. Наблюдавани са следните интраоперативи усложнения: 

перфорация на бъбречно легенче (ПБЛ), травма на бъбречен паренхим 

(ТБП) и интраоперативно кървене (ИК). Резултатите са обобщени на 

Фигура 16. Перфорация на бъбречно легенче се наблюдава при 2.5% от 

цялата извадка (N = 4/163), като в 3 (75%) от четирите случаи  са при 

използване на метален шафт и 1 (25%) при използване на модифициран 

шафт. Травма на бъбречен паренхим се отчита при 4.3% от извадката  

(N = 7/163), от които 5 (71%) са при използване на метален шафт и 2 (29%) 

при модифициран шафт. Интраоперативно кървене е наблюдавано при 

19% от изследваната група (N = 31/163), като 20 (64.50%) от случаите са 
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при метален шафт и 11 (35.50%) при модифициран шафт. Като цяло, 

интраоперативните усложнения при използване на метален шафт 

съставляват по-висок дял от тези при използване на модифициран шафт. 

Разликата относно интраоперативно кървене е статистически значима  

(p = 0.04), а по отношение на перфорация на бъбречно легенче и травма на 

бъбречен паренхим, не може да се проведе статистическа съпоставка 

поради минималния брой на усложнения от тези два вида.  

 

 
 

Фигура 16. Интраоперативни усложнения 

 

3.3.2. Постоперативни усложнения 

 

3.3.2.1. Ранни постоперативни усложнения 

Честотата и относителният дял на пациенти с постоперативни 

усложнения са обобщени на Таблица 7. Постоперативен параренален 

хематом е наблюдаван при 3-ма пациенти (1.8%). Макроскопска хематурия 

е отчетена при 15 пациенти (9%). Фебрилитет е наблюдаван при 33 
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пациента (20.20%). Сепсис, перфорация на съседни органи и нефректомия 

не са наблюдавани (0%). 

При 13 пациенти (8%) приложихме лечение на кървенето със 

запушване на нефростромата; при 4-ма (2.5%) оперативно лечение на 

кървенето и кръвоприливане при 6 пациента (3.6%).  

 

Таблица 7. Честота и процент на постоперативни усложнения 

Постоперативни усложнения 
Брой 

пациенти 

Относителен дял 

(%) 

o Параренален хематом            3              1.8% 

o Макроскопска хематурия 15 9% 

o Фебрилитет 33 20.20% 

o Сепсис 0 0% 

o Перфорация на съседни органи 0 0% 

o Нефректомия 0 0% 

o Запушване на нефрострома 13 8% 

o Оперативно лечение на кървене 4    2.5% 

o Кръвоприливане 6    3.6% 

 

3.3.2.2. Късни постоперативни усложнения 

Късни постоперативни усложнения. Единствената проява на късно 

следоперативно усложнение при наблюдаваните от нас болни бе 

персистираща хидронефроза, дължаща се на резидуални фрагменти. Тя се 

установи при 4-ма (2.5%) пациенти от всички 163 до третия месец след 

интервенцията. 

 

Степен на постоперативни усложнения по модифицираната 

класификация на Clavien-Dindo. По скалата Clavien-Dindo, при 126 

пациента не се наблюдават усложнения (77.3%); при 27 (16.5%) 

съществуват усложнения от I-ва степен; при 6 (3.7%) усложнения от II-ра 

степен и при 4 пациент (2.5%) усложнението е от III-та степен. 



ГЛАВА 3. РЕЗУЛТАТИ 

 

37 
 

Относителният дял на пациентите без усложнение по скалата Clavien-

Dindo е значимо по-висок от този на пациентите с усложнение (p < 0.001), 

като трябва да се отбележи, че усложненията от II-ра и III-та степен 

съставляват само 6.20%. Резултатите са обобщени на Фигура 17. 

 

 

Фигура 17. Усложнения по скалата Клавиен 

 

 

3.4. Селектиране на предиктори за ефективност (успех на 

ендоскопската Holmium-YAG лазерна литотрипсия) 

 

Анализирахме предиктивната стойност на изследваните фактори: 

среден размер, плътност, локализация, обем, площ, брой на камъните, 

както и вид на шафт за достъп и ИТМ. С помощта на стъпкова регресионна 

процедура като независими статистически значими прогностични фактори 

за пълна елиминация на бъбречни камъни бяха селектирани: средният 

размер, броят, плътност и локализацията на конкрементите, както и вид на 

използвания шафт за достъп. (Таблица 8).  

77.30% 

16.50% 

3.70% 2.50% 

Постперативни усложнения по класификацията на  

Clavien-Dindo 

без усложнения I- степен II-степен III-степен 
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Таблица 8. Регресионни коефициенти със статистическа значимост 

Регресионен 

Модел 

Регресионни 

коефициенти 

B 

Стандарна 

грешка 

Статистика 

на Валд 

(Wald) 

Значимост 

Константа 18.26 4.73 14.86 .000** 

Среден размер -0.189 0.08 4.65 .031* 

Плътност -0.005 0.002 6.14 .014* 

Брой -1.926 0.757 6.47 .011* 

Локализация  

<90% елиминация 

>90% елиминация 

 

-3.265 

 

3.025 

 

4.59 

 

0.29* 

Шафт  

Метален 

Модифициран 

 

-3.266 

 

1.95 

 

5.09 

 

0.024* 

 

Допълнителна информация за акуратността на модела се доставя от ROC 

кривата между шансът за пълна елиминация на камъните и величините със 

значима прогностична роля: среден размер, плътност, брой, локализация и 

вид на шафт за достъп. Референтните стойности за тълкуване на коефициента 

на площта под кривата са както следва: 90-1 = висока надеждност; 0.80-0.90 = 

добра надеждност; 0.70-0.80 = приемлива надеждност; 0.60-0.70 = слаба 

надеждност; 0.50-0.60 = липсва надеждност. В настоящия случай, площта под 

кривата AUC = 0.942 показва висока степен на надеждност на прогностичния 

модел (p < 0.001). (Фигура 18) 

 



ГЛАВА 3. РЕЗУЛТАТИ 

 

39 
 

 

Фигура 18. ROC крива изобразяваща надеждността  

на прогностичния модел 
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ГЛАВА 4. ОБСЪЖДАНЕ 

 

Анализът на собствените резултати и проучвания на други автори 

през последните 20 години позволяват да се обобщи, че камъните в 

бъбреците са съществен диагностичен, лечебен и здравен проблем в 

национален и световен мащаб. Нашето проучване е пилотно и едно от 

първите за клиничната ефективност и безопасност на минимално 

инвазивната перкутанна нефролитотомия, комбинирана с Ho:YAG лазерна 

литотрипсия в страната. То не е окончателно, но представя общия модел на 

прилаганата лазерна техника и предикторите за успех. Резултатите от него 

могат да бъдат полезни както за бъдещи клинични проучвания, така също 

и за подобряване на оперативната техника. 

 

5.1. Относно характеристиката на контингента и диагностично-

лечебния подход при пациенти с конкременти в бъбрека 

Едни от основните фактори характеризиращи уролитиазата са: брой, 

вид, големина и локализация на конкрементите. При всеки отделен случай 

споменатите фактори се проявяват при различно функционално и 

морфологично състояние на отделителната система. Съчетаното им 

действие често поставя сериозни проблеми пред уролога. Допреди, 

приблизително половин век, в епохата на рутинната оперативна практика, 

добрият изход от лечението бе подвластен на уменията на оператора да 

определи водещата по значение комбинация от фактори и да приложи 

оптималния хирургичен метод. Прогресът в съвременното хирургично 

лечение на камъните в горния уринарен тракт изведе на преден план 

минимално инвазивните хирургични техники (уретерореноскопия с 

контактна литотрипсия, перкутанна нефролитотомия и екстракорпорална 

литотрипсия на пикочни камъни) като оптимална и ефективна алтернатива 

на отворените хирургични процедури. 

С внедряването на ПНЛ и ЕЛПК настъпи преломен момент при 

лечението на уролитиазата. Утвърждаването и разкриването на пълните 

лечебни възможности на тези методи неизбежно се съпътства с преоценка 

на влиянието на гореизброените фактори (по единично и в съчетание). Все 

още отделни елементи на ПНЛ, особено размера на шафта за достъп, са в 

процес на уточняване и детайлизиране. 
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Според многобройни популационни и епидемиологични проучвания 

съществува консенсус, че честотата на уролитиазата настъпателно нараства в 

индустриализираните държави и при двата пола, където тя поразява около 5-

10% от популацията. Ето защо БКБ в последните години се превръща в 

заболяване с все по-нарастващо значение. 

Това определя големия интерес на много и различни специалисти към 

изучаване на ненапълно изяснената патогенеза на литиазата (в 

литературата са описани над 10 кристални типа конкременти) и до коренна 

промяна в терапевтичното поведение при различните форми на БКБ. В 

контекста на казаното дотук понастоящем БКБ се разглежда като 

заболяване в еволюция поради няколко причини: епидемиологичните 

промени и еволюцията на използваните диагностични и лечебни методи. 

Епидемиологичните проучвания водят до задълбочаване на нашите 

познания за БКБ и промени в нашата практика за по-успешното лечение на 

тези пациенти, което може да повлияе и подобри изхода от заболяването. 

Устойчивата тенденция за нарастване честотата на уролитиазата може да 

се дължи на особености в хранителния и питейния режим. От друга страна, 

употребата на образни изследвания с по-висока диагностична 

чувствителност за откриване на асимптоматични конкременти също е 

допринесло за по-високия процент на новооткрити бъбречни камъни. 

Нашите данни сочат, че средната възраст на пациентите в настоящото 

проучване, при които се установяват камъни в бъбреците е 53.6±13.47 

години, като най-младият е на 21 години, а най-възрастният е на 85 години. 

Възрастта на лекуваните от нас пациенти е значимо по-напреднала в 

сравнение с данни от други проучвания, където тя е 41.5±5.21 години, 

което е доказателство за значително подмладяване на болните с бъбречна 

литиаза. Възрастта на мъжете в проучването е средно 55.19±13.92 години, 

а тази на жените е по-ниска – средно 50.86±12.14, което е значима разлика 

(p=0,47). 

Общовалидно за всички ендемични райони е съотношението на 

заболелите мъже към жени – 2:1 (Larsen JF., Philip J. 1962) Съотношението на 

мъже към жени в нашето проучване е почти в същите пропорции – 63% (103) 

мъже и 37% (60) жени. Според теста на Fisher разликата е значима – p<0.001. 
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Настоящото проучване посочи възрастови различия в 

разпределението на пациентите с бъбречни конкременти по декади. Най-

голям дял заемат заболелите между 51-60 години, които съставляват 29.4% 

от изследваната група. Следват болните във възрастта – 61-70 години, 

които са 22.7% от общия брой. На трето място е възрастовата група 41-50 

години с 18.4%. Като цяло 70.5% от всички пациенти са на възраст между 

41-70 години. Статистическата „мода” на бъбречната литиаза е във 

възрастовите групи от 51-60 и 61-70 години, което е и пиковата 

заболеваемост според данните от нашето проучване. Както е известно тези 

две възрастови групи са едни от активните трудови възрасти и клиничното 

протичане на заболяването е свързано с чести и различни по 

продължителност периоди на нетрудоспособност, а понякога с трайна 

инвалидност. Това прави уролитиазата сериозен здравен и социален проблем. 

Според статистиките средно 10% от пациентите образуват бъбречни камъни 

в продължение на техния живот и 10-20% от бъбречните и уретерните 

камъни се нуждаят от оперативно лечение. Установеният в нашето проучване 

възрастов диапазон на заболеваемост кореспондира с данните получени от 

болшинството автори, според които е налице бимодално възрастово 

разпределение на литиазно болните 20-40 и 60-80 години. Важността на 

съществуващата разлика и разпределението на пациентите с БКБ във връзка с 

възрастта посочени от тези автори влияе пряко върху избора на лечебен 

метод. Този факт затвърждава нашата представа, че уролитиазата е 

възрастово специфична и предимно заболяване на по-младата и активна 

трудова възраст. 

С оглед нормите определени от Световната Здравна Организация за 

индекс на телесната маса (ИТМ), независимо от възрастта, пола или други 

индивидуални характеристики, изчислихме броя и процентите на пациенти 

в норма (ИТМ 18.5-25), предзатлъстяване (ИТМ 25-30) и затлъстяване 

(ИТМ>30). За междуполовите съпоставки, относно разпределението на 

пациентите в трите категории на ИТМ, бе използван теста на Фишер. 

Независимо от пола, преобладават пациенти с предзатлъстяване (49.7%) и 

със затлъстяване (31.9%). Значима разлика се установи при мъжете и 

жените с предзатлъстяване – съответно: 57.3% за мъже и 36.7% за жени 

(alpha<0.05). Подобно е съотношението и между мъжете и жените в 

категория затлъстяване, съответно 36.9% към 23.3%. Още по-значима е 

разликата по пол при пациентите с нормално тегло, съответно мъже 5.8% и 
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жени 40% (alpha<0.01). Като обобщение за ИТМ, можем да заключим, че 

при лекуваните от нас пациенти преобладават тези с предзатлъстяване и 

затлъстяване. Мъжете с наднормено тегло значително превалират над 

жените. 

Болка и хематурия са двете главни причини подтикнали пациентите да 

потърсят лекарска помощ. Това е очаквано тъй като те са основните 

симптоми в семиотиката на уролитиазата. 

Анамнестичният показател бъбречна болка в изследването кодирахме 

по дихотомната скала: 1-наличие на болка и 0-без болка. Проведения 

честотен анализ показа наличие на болка при 101 пациента (62%) и липса 

на такава – при останалите 62 болни (38%). Болковият симптом присъства 

с близо 24% по-често сред болните, отколкото при тези – без болка. 

Разликата е значима според теста на Фишер (p<0.01) 

По сходен начин кодирахме наличието на хаматурия: 1 – с хематурия 

и 0 – без хематурия. Данните от анализа показват, че само 36 (22%) имат 

хематурия, което пропорционално е обратен резултат сравнимо с 

пациентите постъпили с болка. Тук трябва да се отбележи, че голяма част 

от болните с хематурия съобщават и за бъбречна болка. 

Проследихме всички болни в изследваната група за предхождащо 

лечение, като натрупаните данни включват две категории – консервативно 

и оперативно лечение. Анализът на данните показва, че е проведено 

консервативно лечение при 129 (79%), а не е проведено при останалите 34 

(21%). Разликата е значима (p<0.01). 

Обратна е тенденцията относно предхождащо оперативно лечение, 

където при по-голяма част от болните – 120 (73.6%) не е проведено 

оперативно лечение. 

Най-същественият момент, предопределящ успешното провеждане на 

лечението на уролитиаза, посредством минимално инвазивна перкутанна 

нефролитотомия съчетана с Ho:Yag лазерна литотрипсия е създаването на 

достъп през кожата до колекторната система на бъбрека. Основен принцип 

при осъществяването на този достъп е той да бъде в непосредствена 

близост до конкремента. Точното място на нефростомния канал се 

определя благодарение на поредица от образни изследвания: 

- Първата, най-бърза ориентация за състоянието на засегнатия 

бъбрек, постигахме чрез ехографско изследване. Макар и не до 
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толкова прецизно се ориентирахме за наличие или не на конкремент 

и степента на бъбречен застой. 

- Най-точна информация получавахме от компютърната томография 

на ПОС – без или с въвеждане на контрастна материя. С нейна 

помощ детайлизирахме вече получената информация от УЗД. 

Диагностичната значимост на приложените в нашето проучване 

изследвания (като последователност на провеждане и обем на 

информация) се споделя от най-голяма част от авторите като оптимален 

панел от образни изследвания за прецизна диагностика. Чрез 

компютърната томография на ПОС получавахме допълнителни данни за 

плътност на конкремента, максимален диаметър на камъка, локализация на 

рентгенонегативен конкремент и евентуални малоформации по пикочно-

отделителната система. През последните 20 години този образно-

диагностичен метод се утвърди като златен стандарт в пред- и 

следоперативната диагностика на бъбречните камъни и спомогна за 

затвърждаването на няколко прогностични модела за предиктивната 

ефективност на нефроскопията при лечение на бъбречни камъни. 

Направеното обобщение за диагностичната важност на приложените 

образни изследвания е ключ за подобряване на диагностиката и 

резултатите от лечението. Той илюстрира необходимостта от оптимален 

панел от диагностични образни изследвания за прецизна диагностика и 

избор на лечебна тактика. 

Предпочитан от нас метод за обезболяване при всичките 163 пациенти 

от изследваната група бе епидуралната анестезия. Пункцията се 

осъществяваше в междупрешленното пространство на T9–T11 и през 

наложен епидурален катетър се инфилтрираше 0,5% Ropivacain. Изборът 

на този вид обезболяване осигурява от една страна бързо възстановяване 

на болните и високо качество на анестезията по време на работа и от друга 

нисък процент на усложнения, ниска цена и не на последно място 

допълнителна възможност за обезболяване на пациентите в 

следоперативния период. 

При постъпване в клиниката на всички болни се провеждаха кръвни 

лабораторни изследвания, включващи задължително хемоглобин, 

левкоцити, тромбоцити, креатинин, урея, глюкоза и INR. Проведен 

предоперативно, този лабораторен пакет ни даваше информация както за 

общото състояние на болните, така и за това на пикочоотделителната 
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система. След провеждане на лечението с ПНЛ повтаряхме споменатите 

изследвания като обръщахме особено внимание на стойностите на 

хемоглобин и креатинин. Стойностите им преди и след лечение – 

съпоставяхме за да установим има ли значима динамика. Съпоставката на 

хемоглобин е направена чрез Т-тест за зависими извадки (paired-sampless 

T-test). От друга страна за съпоставката на креатинина е използван теста на 

Уил Коксън (Wil Coxon), поради това че разпределението на тази величина 

е асиметрично. Стойностите на хемоглобина преди ПНЛ беше 138,27 g/l, а 

след проведената операция се наблюдава спад до 130,63 g/l. Разликата от 

7,64 g/l е статистически значима (p<0.001). Креатининът, чиято средна 

стойност преди лечението беше 92,19 mmd/l се повиши до 99,18 mmd/l. 

Увеличението от 6,98 mmd/l е значимо, р < 0,001. Разбираемо е, засиленото 

ни внимание към динамиката на тези два лабораторни показателя: 

хемоглобинът е показателен за кръвозагуба, а креатининът – за влошена 

бъбречна функция. Независимо, че разликите в нивото преди и след ПНЛ, 

са статистически значими, те в никакъв случай не са животозастрашаващи. 

Нивото на промени в тези показатели при изследваните от нас болни, 

корелира с подобна динамика, отчетена и от други автори. 

Състоянието на бъбречна обструкция изискваше повишено внимание 

при поставяне на индикации за лечение чрез ПНЛ, съчетана с Ho:Yag 

лазер. Степента на бъбречна обструкция определяхме по системата Fetal 

Urology Hydronephrosis Grading System, включваща следните степени: 

няма; 1-ва степен, 2-ра степен, 3-та степен. От общо 163-ма пациенти, при 

41% (67 болни) не се установява хидронефроза; при 30% (49 болни) – 2-ра 

степен, и при 3% (5 болни) – 3-та степен. Като цяло пациентите с 

хидронефроза съставляват 59% (96 болни) от изследваната група и техния 

дял е значимо по-висок от тези без хидронефроза(р=0,002). 

Тук е мястото да се отбележи, че повечето болни с установена 

хидронефроза, предложени за лечение с ПНЛ, бяха с предварителен 

нефростомен дренаж – 39 пациенти (24%) или уретерален стент – 43 

пациенти (26%). 
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5.2. Относно факторната обусловеност на клиничната 

ефективност при ендоскопска Ho:YAG лазерна литотрипсия 

Клиничната ефективност и нейната факторна обусловеност са обект 

на малко проучвания по света и у нас. При анализа на нашия клиничен 

материал ние целенасочено стратифицирахме показателите за ефективност 

в две направления по отношение на лазерната техника и пълната 

характеристика на конкрементите и доказахме наличие на статистически 

значимо различие между тях. 

На базата на предоперативно осъществения пакет от методи за 

образна диагностика направихме характеристика на бъбречните 

конкременти. Анализът на данните включва: брой, локализация и 

параметри на камъните. Според броя пациентите се разпределят в 

категории – с един; с два; с три; с четири и такива с отливъчни камъни. 

Като цяло в изследваната група пациенти преобладават тези с един камък 

(72,5%), спрямо всички останали. 

Според локализацията, дяловото разпределение е както следва: камък в 

горна чашка е установен при 2-ма болни (1,2%), в средна – при 3-ма (1,8%); 

в долна чашка при 44-ма болни (27%); в бъбречно легенче – при 72-ма 

(44.2%); и с повече от една локализация – при 42-ма (25.8%). Най-честата 

локализация е тази в бъбречното легенче. 

В процеса на нашето проучване, а и в унисон със становището на 

повечето автори, практикуващи ПНЛ за лечение на уролитиаза, 

определихме следните фактори, от които зависи ефективността на този 

лечебен метод: брой, размер, обем и плътност на бъбречните конкременти. 

Стойностите на изброените параметри на проучените от нас 163 болни 

са следните:  

- Среден брой конкременти е 1,51 ± 1,02, с диапазон между 1 и 4 

камъка. 

- Средния размер възлиза на 12,29 ± 6,15 мм като най-малкия камък е 

4,6мм, а най-големия е с размер 39,17 мм 

- Средната стойност на обема е 1,57±3,18 см
3
, с диапазон между  

0,05 см
3
 и 23,03см

3
 

- Средната плътност е 811,49±278,15 HUD, с диапазон между 255 

HUD и 142 HUD. 

Ефективността от лечението (пълно отстраняване на фрагментите), 

съобразно всяка една от изброените характеристики на конкрементите е 
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установявана чрез корелационен анализ чрез теста на Спирмън (Spearmen) 

и корелационните коефициенти на Коен (Cohen). 

- Брой. Между броя на конкрементите и ефективността на лечението, 

също се установи значима корелация(р<0,001). При наличие на един 

конкремент вероятността за пълна елиминация е максимална и 

започва да намалява с увеличаване на броя – над един камък. 

- Размер. Корелационният коефициент между размера на 

конкремента и пълната елиминация на първия ден е  

rs= - 0.164 (p<0.001), което означава, че с увеличаване на размера на 

конкремента се намалява шанса за пълна елиминация на първия ден 

след ПНЛ. 

- Обем. Корелационният коефициент между обема на камъните и 

успеха на операцията показва отрицателна зависимост, т.е. по-

големия обем на конкремента, предопределя намален шанс за пълна 

елиминация. 

- Плътност. Между плътността на камъните и ефективността на ПНЛ 

се установи статистически значима линейна връзка (р<0,001). При 

болшинството от пациентите, увеличаващата се плътност на 

конкремента се свързва с намаляваща вероятност за пълна 

елиминация на фрагментите. 

До подобни резултати, относно зависимостта на ефективността на 

лечението от изброените характеристики на конкрементите, достигат и 

други автори, провели проучването си върху големи серии от наблюдения. 

Нашият научен интерес съзнателно бе фокусиран върху детайлното 

изучаване на характеристиките на конкрементите, за да използваме 

общоприетите съвременни критерии и възможностите, както и научната 

обусловеност за подобряване на резултатите от лечението. Нашето 

внимание към този проблем е свързано с тенденциите на съвременната 

медицина за използване на повече параметри на конкремента при вземане 

на решения за вида на лазерната техника. Според нас тълкуването на тези 

научно обусловени закономерности може да рефлектира върху някои 

необходими и твърде съществени технически детайли при извършване на 

ендоскопската лазерна литотрипсия и доказват голямата им диагностична 

необходимост и достатъчност за избор на лазерна техника. Тези наши 

изводи не влизат в противоречие с изнесените данни в световната 

литература. 
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Съвременните лазерни апарати предоставят възможност за 

осъществяване на два вида дезинтеграция на бъбречни конкременти. 

Използването на комбинация от ниска енергия и висока честота позволява 

дезинтегрирането на конкрементите до фини частици – разпрашаване. При 

комбинирането на висока енергия и ниска честота конкрементите се 

разтрошават на по-големи фрагменти – фрагментация. Изборът на 

съответната техника за лазерна литотрипсия зависи от компетентността на 

оператора и характеристиките на конкремента. Този принцип открихме и в 

проучванията на други автори. 

В нашето проучване двата метода – разпрашаване и фрагментация са 

съпоставени относно степента на елиминация на първия ден след 

операцията. Метода на разпрашаване приложихме при 137 пациенти, 

съставляващи 84% от изследваната група и установихме пълна елиминация 

на камъните при 126 (92%) болни. При останалите 26 (16%) пациенти 

приложихме метода на фрагментация и пълно елиминиране на камъните се 

установи при 17 (65%) от тях. Разликата в степента на постигнатата пълна 

елиминация на камъните при двата метода е статистически 

значима(р=0,001). Резултати подобни на тези от нашето проучване 

представят и други автори. 

Конструктивната разлика между металния и модифицирания шафт с 

аспирация е във възможността интраоперативно да се „изсмукват“ 

раздробените парчета на камъка. В това отношение модифицираният шафт 

е по-ефективен, поради факта, че степента на изсмукване може да бъде 

контролирана във всеки един момент. 

В настоящото проучване, съпоставката на ефективността на ПНЛ, 

спрямо вида на шафта показа значимо по-висока степен на отстраняване на 

фрагментите при използване на модифициран шафт – в 95% от случаите, 

сравнимо с метален шафт – в 81% (р=0,015). 

По време на провеждане на ПНЛ, с лазерна техника фрагментация, 

използвахме ендоскопските инструменти за екстракция – граспер и 

кошница при 26 болни (10%). При 18 от тях е използван граспер, а при 

останалите 8 – кошница. 

Времетраенето на оперативната интервенция, макар и да не влияе на 

крайния резултат от операцията, е значим фактор. В нашето проучване се 

постарахме да оценим времевите резултати съобразно следните фактори: 

- Размер на конкремента 
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- Локализация 

- ИТМ 

- Вид на шафт за достъп 

- Проучването ни обобщи тези времеви зависимости разгледани 

детайлно и статистически коректно в раздел „резултати“ : 

- Размерът на конкремента след еднофакторен анализ влияе значимо 

върху продължителността на литотрипсията – р<0,001. ПОСТХОК 

съпоставките очертават чувствително по-малко време за 

дезинтеграция на малките конкременти, отколкото големите (52,47 

минути, срещу 86,41 минути). 

- Анализът на продължителността на перкутанната нефролитотомия 

спрямо местоположението на конкремента, показва най-дълго 

времетраене (106.5 минути) при операция в горна чашка. Следват 

по продължителност камъни с повече от една локализация (71,95 

минути); тези в бъбречно легенче (65,01 минути); конкремент в 

средна чашка (56,33 минути); и най-кратка е операцията при 

местоположение на конкременти в долна чашка (45,61 минти). 

Тестът на Крускал Уолис (Kruskal Walis) показва, че локализацията 

на конкрементите оказва значимо влияние върху времетраенето на 

ПНЛ, но малкия брой болни с конкременти в горна чашка (2-ма 

болни)  и средна чашка (3-ма болни), не позволява да се проведе 

сравнителен анализ, за да се установят значими разлики между 

определени двойки локализации.  

- При проследяване влиянието на ИТМ върху времетраенето на 

операцията съпоставихме следните категории пациенти:  

1-ва категория – пациенти с нормална телесна маса (ИТМ<18,5),  

2-ра категория – пациенти с пред затлъстяване (ИТМ 25-30) и  

3-та категория – пациенти със затлъстяване (ИТМ>30). 

Еднофакторния анализ показва, че ИТМ влияе значимо върху 

продължителността на операцията (р=0,001) от ПОСТХОК 

съпоставките по двойки се установиха две значителни разлики, 

както следва:  

1. Операцията при пациенти с нормално ИТМ е значително по-

кратка (48,43 мин) в сравнение с болните с предзатлъстяване 

(61,51 мин) (р=0,044). 
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2. Литотрипсия проведена при пациенти с нормален ИТМ е 

чувствително по-кратка от тази при пациенти със затлъстяване – 

съответно 43,43 мин срещу 70,30 мин. 

Една от основните задачи, които си поставихме в настоящото 

проучване, бе да установим ефективността на перкутанната 

нефролитотомия, комбинирана с Ho:YAG лазерна литотрипсия, като цяло, 

и още съобразно следните фактори: лазерна техника, вид на шафта за 

достъп, интра и постоперативни усложнения и характеристики на 

конкрементите, като: брой и локализация, среден размер, обем и плътност. 

Като водещ критерий за ефективността на ПНЛ определихме пълната 

елиминация на фрагментите. На първия следоперативен ден съпоставихме 

от една страна – степента на елиминация с двата вида лазерна техника 

(разпрашаване и фрагментация) и от друга – степен на елиминация с двата 

вида шафт за достъп (метален и модифициран). Ефективността на 

операцията е измерена по дихотомна скала (пълна-100%) елиминация и 

непълна (<100%), проследявани на първи следоперативен ден и на трети 

следоперативен месец. Най-общо, отчетената пълна елиминация, веднага 

след операцията е при 143 (87.7%) пациенти и непълна – при 20 (12.3%). 

Очевидно е, че относителният дял на пациентите с пълна елиминация е 

значително по-висок от този с непълна (р<0,001). Три месеца по-късно 

делът на пациентите с напълно елиминирани камъни нараства на 96.3%. 

Статистически нарастването от 8,6% е значимо (р=0,004). 

 

5.3. Относно морбидитета на пациентите при минимално 

инвазивна перкутанна нефролитотомия комбинирана с 

Ho:YAG лазерна литотрипсия на конкременти в бъбрека 

Рискът от оперативни усложнения е респектирал поколения от 

уролози и е в основата на усилията за установяване и систематизиране на 

тези усложнения. Минимално инвазивната методика за перкутанно 

отстраняване на бъбречни камъни е относително нова методика - от края 

на 70-те години на 20 век. 

Счита се, че систематизирането на оперативните усложнения в областта 

на ПНЛ продължава и днес и съпътства въвеждането и прилагането на 

обновени оперативни методики и инструменти. 

В нашето проучване групирахме интраоперативните усложнения при 

всичките 163-ма болни в три направления:  
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- Перфорация на бъбречното легенче наблюдавахме при 4-ма болни 

(2,5%) като при 3-ма от тях (75%) това се получи при използване на 

метален шафт за достъп, а при един (25%) при използване на 

модифициран шафт за достъп с аспирация. Поведението ни при 

всичките четирима болни бе двоен дренаж на бъбречното легенче 

(нефростома + дабъл джей стент), което се оказа напълно 

достатъчно лечение на това усложнение. 

- Травма на бъбречния паренхим отчетохме при 7 болни (4,3%) от 

всички оперирани. При петима от тях (71%) използвахме метален 

шафт, а при двама (29%) – модифициран. При всички пациенти с 

бъбречно-паренхимна травма последната бе съпроводена с 

интензивно кървене, което третирахме с запушване на 

нефростомата, която оставяхме след приключване на операцията 

(повишаване на налягането в легенчето).  

- Интраоперативно кървене отчетохме при 31 болни (19%). При 20 

(64.5%) това се случи като използвахме метален шафт за достъп, а 

при 11 (35.5%) като използвахме модифициран шафт с аспирация. 

- Като цяло интраоперативните усложнения с използван метален 

шафт за достъп съставляват по-висок дял от тези при работа с 

модифициран шафт. Разликата относно интраоперетивното кървене 

е статистически значима (р=0.04). По отношение на перфорация на 

бъбречното легенче и травма на бъбречния паренхим не може да се 

реализира статистическа съпоставка поради малкия брой на тези 

два вида усложнения.  

Интраоперативните усложнения, които отчетохме в нашето проучване 

не се отличават по вид, тежест и честота, от тези на други автори, където 

се съобщава за честота на интраоперативното усложнение – 

сигнификантно кървене между 2,5% и 9,8 % и перфорация на бъбречното 

легенче до 3,9 %. 

Ранните постоперативни усложнения при лечението с ПНЛ са 

подобни и често съставляват пролонгирани интраопертивни усложнения. 

- Макроскопска хематурия отчетохме при 15 (9%) пациенти. При 13 

(8%) от тях приложихме лечение на кървенето със запушване на 

нефростомата. Оперативно лечение осъществихме при 4-ма (2.5%) 

пациенти, като в това число влизат и тези болни, при които 
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запушената нефростома не даде желания резултат. Хемотрансфузия 

се наложи при 6 (3.6%) пациенти.  

- Фебрилитет бе наблюдаван при 33 (20.2%) пациенти. 

- Сепсис, перфорация на съседни органи и нефректомия не са 

отчетени в нашето проучване (0%).  

Изнесените данни за тези две ранни постоперативни усложнения се 

доближават максимално като стойности до представената статистиката по 

проблема в световен мащаб до 4,1 %. 

Използвахме модифицираната класификация на Clavien-Dindo, за 

степенуване на получените от нас усложнения. Това се наложи, за да 

бъдем коректни при статистическото съпоставяне с усложненията 

отчетени от други водещи автори:  

По скалата на Clavien-Dindo, при 126 пациенти не се наблюдават 

усложнения (77.3%); при 27 болни (16.5%) съществуват усложнения от 1-

ва степен; при 6 (3.7%) – усложнения от от 2-ра степен и при 4 болни 

(2,5%) – усложненията са от 3-та степен. Относителният дял на пациентите 

без усложнения по скалата на Клавиен-Диндо е значимо по-висок от тези 

на болните с усложнения. (р<0,001), като заслужава да се отбележи, че 

усложненията от 2-ра и 3-та степен съставляват само 6,2%. Този факт е 

показателен за ниския процент общи усложнения(основно незначителни) и 

очевидно доказателство за безопасността на минимално инвазивната 

перкутанна нефролитотомия в комбинация с Holmium:YAG лазерна 

литотриспия. Установената зависимост между вида на усложненията 

(незначителни и значителни) е съществен въпрос, който има практическа 

стойност, защото показва, че редица фактори от страна на конкремента и 

ендоскопската техника са значими фактори за редуциране на общия 

постоперативен морбидитет. 

На базата на предоставените резултати до тук се очертават следните 

основни тенденции:  

1. Минимално инвазивната перкутанна нефролитотомия 

комбинирана с Holmium-YAG лазерна литотрипсия е високо 

ефективен метод за отстраняване на конкременти от бъбречните 

кухини – 87,7% пълна елиминация на фрагментите на първия 

следоперативен ден и 96,5% на третия месец. 

2. Доминиращ е делът на болните с пълна елиминация на 

конкрементите, при които е използван модифициран шафт с 
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аспирация в сравнение с тези, при които е използван метален шафт 

за достъп. 

3. Вероятността за пълна елиминация на фрагментите се влияе 

значимо от тяхната характеристика. С увеличаване на размера, 

броя, обема и плътността на конкрементите вероятността за пълна 

елиминация значимо намалява. 

4. Локализацията на конкрементите в пиелокаликсната система на 

бъбрека е от съществено значение за пълното отстраняване 

фрагментите на първия следоперативен ден. Най-висок е шансът за 

това при конкременти в долна чашка, а най-нисък при камъни в 

горна чашка. 

5. Интраоперативни и ранни постоперативни усложнения се 

наблюдават при малка част от пациентите. Най-често срещаното 

усложнение е фебрилитет (20.2%), докато тежки усложнения като 

сепсис, нефректомия и перфорация на съседни органи не са 

регистрирани.  

 

5.4. Относно предикторите за успех при ендоскопска Ho:YAG 

лазерна литотрипсия на конкременти в бъбрека и 

оптимизиране на оперативната техника. 

Все по-голям става процентът на пациентите с БКБ не само в България, 

но и в световен мащаб. Оптимизацията на терапевтичния подход при 

уролитиазата се превръща във все по-актуална и значима тема в урологията с 

цел по-висока ефективност, безопасност, сигурност и редуциране на 

разходите. Минимално инвазивната перкутанна нефролитотомия се превърна 

в предпочитан метод за лечение на камъни в колекторната система на 

бъбрека. В съвременния прочит на специалната литература за ПНЛ почти 

липсват предиктивни модели, които да имат за цел да оценят предоперативно 

ефективността на избрания терапевтичен подход спрямо бъбречните камъни. 

Една от главните цели на нашето проучване бе да направим съпоставка на 

получените резултати от лечението на бъбречни конкременти с ПНЛ, 

съчетана с Ho:YAG лазерна литотрипсия, и благодарение на нея да 

отдиференцираме няколко фактора, водещи до висока ефективност (пълна 

елиминация на конкрементите). За пръв път у нас се апробират данни за 

предикторите на успех на ПНЛ. Целта на тази политика бе тези фактори да 

бъдат посочени като прогностични с висок процент на достоверност 
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(предикторни). Всички те можеха да бъдат анализарани предоперативно след 

извършване на КТ на ПОС.  

За да установим предикторите за пълна елиминация на конкрементите 

при лечението им с минимало инвазивна перкутанна нефролитотомия, 

комбинирана с Holmium:YAG лазерна литотрипсия използваме 

статистически метод за проследяване на ефекта от няколко величини. Този 

метод е логистична регресия, като включихме осем величини, за които 

имахме основание да предположим, че оказват влияние върху 

ефективността на ПНЛ: 1) среден размер на камъните, 2) обем на 

камъните, 3) площ, 4) плътност на камъните, 5) брой на камъните, 6) 

локализация на камъните, 7) вид на използвания шафт за достъп, 8)ИТМ. 

От резултатите на първата бинарна логистична регресия се оказа, че 

ИТМ не е значим предиктор за пълния успех на ПНЛ, и затова го 

изключихме от прогностичния модел. Съставихме редуциран регресионен 

модел, включващ величините с очаквана значима прогностична роля:  

1) среден размер на камъните, 2) плътност на камъните, 3) брой на камъните, 

4) локализация на камъните, 5) вид на използвания шафт за достъп. 

На базата на проведения бинарен регресионен анализ, 

идентифицирахме следните величини като значим предиктор за пълна 

елиминация на конкрементите на първия следоперативен ден: среден 

размер, плътност, брой, локализация на камъните и вид на използвания 

шафт за достъп. Увеличаването на средните размери на камъните, тяхната 

плътност и брой, локализацията им в горна група чашки както и ПНЛ с 

метален шафт за достъп се асоциират с намален шанс за пълно 

освобождаване от фрагментите. Индексът на телесна маса не се оказа 

значим предиктор за пълна елиминация на конкрементите, но трябва да се 

отбележи, че беше отчетена значима връзка между ИТМ и 

продължителността на операцията. 

В достъпната ни научна литература не намерихме определение, 

единодушно прието от световното урологично общество за степен на 

пълна елиминация на конкрементите (SFR). Мнозина автори приемат, че 

наличието на остатъчни фрагменти до 4мм, може да се определи като 

пълно освобождаване от конкременти след провеждане на ПНЛ. Друга 

група уролози допускат, че само при наличие на остатъчни фрагменти под 

2мм трябва да се приеме, че е налице пълна елиминация на конкрементите. 

В нашето проучване резултатите, които отчетохме за пълна елиминация на 
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конкрементите (размер на остатъчен фрагмент под 2мм) и по-специално 

при работа с лазерна техните разпрашаване са 92% на пълно отстраняване 

на камъните на първи следоперативен ден. Тези наши резултати корелират 

с отчетените такива на автори с виждания за пълна липса на остатъчни 

фрагменти. 

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. Базирайки се на 

доказаните независими прогностични фактори, ние за пръв път правим 

опит те да се изведат като препоръка за практикуващите уролози, с което 

да получат по-голям смисъл и значение с ползата си за нашите пациенти и 

да осигурят по-висока клинична ефективност на ПНЛ. 
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1. Прилагането на минимално инвазивна перкутанна нефролитотомия 

съчетана с Ho:YAG лазерна литотрипсия изисква преоценка на 

взаимозависимостта между характеристиката на бъбречната литиаза 

и избор на оптимална тактика за лечение (удобен достъп до 

бъбречните кухини, избор на шафт за достъп – метален или 

модифициран, подходяща лазерна техника – фрагментация или 

разпрашаване). 

2. Прецизното съчетание на елементите на метода на ПНЛ с 

факторите характеризиращи уролитиазата (големина, брой, 

локализация, обем, плътност на конкрементите, както и 

морфологичното и функционално състояние на бъбреците), е важна 

предпоставка за успеха или неуспеха от приложеното лечение. 

3. Върху успешната дезинтеграцията и степента на пълна елиминация 

на фрагментите достоверно влияние оказват следните фактори:  

А. Локализация на конкрементите. Градиентът на шанса за пълна 

елиминация от най-висок към най-нисък е както следва: средна 

чашка (100%); долна чашка (93%); бъбречно легенче (92%), 

множествена локализация (83%), горна чашка (50%). 

Б. Големина на конкрементите. С увеличаване на размера на 

конкрементите намалява шансът за пълната им елиминация. 

В. Плътност. Маркираната минимална граница на плътност от 700 

HUD, сигурно увеличава вероятността за тотална елиминация. 

Г. Вид на използвания шафт за достъп. Модифицираният шафт с 

аспирация се асоциира с по-висока степен на елиминация на 

конкрементите (95%) в сравнение с метален (81%). 

Д. Параметри на лазерната енергия. Значимо е предимството на 

лазерната техника разпрашаване (92%), пред тази на 

фрагментация (65%). 

Е. ИТМ – не показва значима разлика, както по отношение на 

степента на дезинтеграция, така също и по отношение на 

елиминацията на конкрементите. 
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4. ПНЛ е минимално инвазивен и сигурен метод за лечение на 

бъбречни камъни поради високата му надеждност и безопасност 

(честота на значими общи усложнения – 2.5% по скалата на 

Клавиен-Диндо). Сигнификантно увеличение на общия морбидитет 

се установява при използване на метален шафт за достъп. 

5. Като положително следва да се отчете, че регистрираните ранни 

постоперативни усложнения (параренален хематом, макроскопска 

хематурия, фебрилитет) са решени с консервативни средства и не 

повлияха добрия изхода от лечението. 

6. Прогностични независими фактори за сигнификантно увеличаване 

на клиничната ефективност от приложения метод за лечение на 

конкременти в бъбрека са техният брой, локализация, среден 

размер, плътност и вида на използваният шафт за достъп. 
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НАУЧНИ ПРИНОСИ 
 

Приносите на дисертационния труд – Клинично приложение на 

минимално инвазивна перкутанна нефролитотомия за лечение на бъбречни 

камъни са изцяло свързани с практиката. 
 

1. Приноси с оригинален характер 

1.1. За първи път у нас е проведено проспективно и моноцентрично 

проучване на 163 пациенти, страдащи от бъбречна литиаза и лекувани с 

минимално инвазивна перкутанна нефролитотомия, съчетана с 

Holmium-YAG лазерна литотрипсия към клиника по Урология, УМБАЛ 

„Каспела“, гр. Пловдив. Изследването е ориентирано към широк 

спектър факториални и резултативни признаци (по 66 показателя) с 

особен акцент към слабо изследвани факти като: оценка на 

предоперативната диагностика, техническите изисквания за 

интраоперативните настройки на лазерната техника; усложнения и 

ефективност на този метод на лечение. 

1.2. За първи път у нас се апробират данни за ефективността на: 

- двата типа лазерна техника, както и за риска от усложнения при 

прилагането им  

- двата типа шафтове за достъп - метален и модифициран с 

аспирация. 

1.3. Осъществен е еднофакторен и многофакторен анализ за 

установяване на достоверни прогностични фактори (размер, брой, 

плътност и локализация на конкрементите, както и вид на шафта за 

достъп) за максимална ефективност, сигурност и безопасност от 

перкутанното лечение на бъбречни камъни. 

 

2. Приноси с потвърдителен характер 

2.1. Определен е задължителен минимален набор от образни 

изследвания, с които да се осъществи преценка за размер, 

локализация, брой, плътност и обем на конкрементите – ехография, 

обзорна графия и КАТ на ПОС. 

2.2. Анализирани са честотата, видът и тежестта на постоперативните 

усложнения по модифицираната скала на Clavien-Dindo след 

ендоскопска Ho:YAG лазерна литотрипсия на конкременти в 

колекторната система на бъбрека. 
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