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1. Използвани съкращения 

 

КЖ Качество на живот 

pCR Рathologic complete response 

ERUS Endoscopic Rectal Ultrasound 

ASA American Society of Anesthesiologists 

BMI Вody mass index  

СУЕ Скорост на утаяване на еритроцитите 

НСПВС Нестероидни противовъзпалителни средства 

ЛАР Линеа аноректалис 

ИА Инсуфициенция на анастомозата 

ГИТ Гастро интестинален тракт 

ТМЕ Тотална мезоректална ексцизия 

ESMO European Society for Medical Oncology 

CRP C-reactive protein 

КТ Компютър томография 

ЯМР Ядрено Магнитен Резонанс 

НГС Назогастрична сонда 

ПИ Протективна илеостомия 

НПР Ниска предна резекция 

РК Ректален карцином 

ХЛТ Химио лъчетерапия 

НХЛТ Неадювантна химиолъчетерапия 

БП Болничен престой 

КРХ Коло-ректални хирурзи 

АУ Анастомотични усложнения 

CLS Colon leakage score 

МПЧ Механично почистване на червата 

КРК Коло ректален карцином 

ПКК Пълна кръвна картина 

TRUS Trans anal ultrasonography 

ХДР Хигиенно диетичен режим 

КОЦ Комплексен  онкологичен център 

ЗД Захарен диабет 

КР Коло-ректални 

СЗО Световна Здравна Организация 

ИБС Исхемична болест на сърцето 
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2. Въведение 

 

С подобряването на оперативните техники и използвания 

инструментариум се създадоха условия за осъществяване на ниски и 

ултраниски сфинктеросъхраняващи операции при злокачествените 

новообразувания на ректума. В резултат на това се увеличи дела на ниските 

коло-ректални/коло-анални анастомози, което от своя страна доведе до 

повишаване честотата на инсуфициенция на анастомозата. 

Инсуфициенцията на анастомозата  след ниска предна резекция остава 

сериозен проблем в световен мащаб с честота, варираща в широк диапазон, 

според различните студия. В последните години се  прилагат множество 

подходи за борба с тази нерядко срещана компликация в колоректалната 

хирургия. Един от тях е използването на протективна илеостомия. 

Последната е отдавна известен метод за предпазване на ниски анастомози 

при наличие на рискови фактори, повишаващи вероятността от последваща 

инсуфициенция. Извеждането й и последващото възстановяване на пасажа 

крият своите опасности и усложнения, което налага прецизното съпоставяне 

между полза и риск. 

Често дори опитните хирурзи се затрудняват в преценката си, при кои 

пациенти се налага отклоняване на пасажа след ниска предна резекция. 

Съществуващата несигурност от своя страна налага спазването на 

определен алгоритъм на поведение. 

Използването на протективна илеостомия има положителен ефект 

върху септичните усложнения в ранния следоперативен период при ниските 

колоректални  анастомози, без обаче да предотвратява инсуфициенцията им. 

Освен позитивите тя води със себе си и редица негативни фактори: 

смущения във водно-електролитния баланс, инфекция на меките тъкани, 

параколостомални хернии, нужда от повторна хоспитализация, повишаване 

на болничните разходи, влошаване качеството на живот на пациентите и др., 

а при последващата интервенция за възстановяване на пасажа може да 

настъпят редица усложнения, протичащи с висок морбидитет и морталитет. 

В световен мащаб дебатът относно „за“ и „против“ използването на 

протективна стома /вкл. илеостома/ продължава, като все още в 

хирургичните среди не съществува единно становище. 
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3. Цел и задачи 

 

Натрупан бе значителен по обем собствен клиничен материал по 

въпросите относно извеждането на протективна илеостомия при ниска 

предна резекция по повод ректален карцином. Неговото осмисляне, анализ 

и обобщаване повишава вероятността за по-пълно опознаване на проблема, 

детайлно проучване на рисковите фактори за инсуфициенция на ниските 

колоректални анастомози, уточняване предимствата, недостатъците и 

усложненията, възникващи в резултат отклоняването на пасажа, и 

съставянето на предиктивна скорова система, подпомагаща решението за 

извеждане на протективна стома. Като имаме предвид всичко това и извода 

от литературния обзор си поставяме за Цел: 

 

Да извършим сравнителен проспективен клинико-статистически 

анализ на следоперативните усложнения при пациенти с осъществена ниска 

предна резекция „със” и „без” протективна илеостомия в клиниката по 

хирургия към УМБАЛ "Каспела" за период от 5 години/2013-2018/ и се 

прецени ползата и риска от нейното използване. 

 

Задачи: 

1. Да се разгледат усложненията, съпътстващи извеждането на 

протективна илеостомия и нейното затваряне. 

2. Да се анализират и сравнят следоперативните усложнения при 

пациентите с ниска предна резекция „със“ и „без“ отклоняване на 

пасажа. 

3. Да се проучат основните рискови фактори за инсуфициенция на 

анастомозата при ниска предна резекция, налагащи извеждането на 

протективна илеостомия. 

4. Да се състави предиктивна скорова система, обективизираща 

необходимостта от извеждане на протективна илеостомия при 

пациентите с ниска предна резекция. 

5. Да сравним  времето за хоспитализиция при пациентите „със“ и 

„без“ протективна илеостомия. 

6. Да се анализира влияе ли отклоняването на пасажа върху 

честотатата на инсуфициенция на ниските ректални анастомози. 
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4. Материал и методи 

 

4.1. Материал 

Изследвани и проследени са 199 болни с осъществена ниска предна 

резекция по повод на ректален карцином, постъпили и оперирани в 

Клиниката по Хирургия на УМБАЛ “Каспела“ – ЕООД, Пловдив за периода 

2013-2018 г.  

Всички те са диагностицирани и стадирани предоперативно, според 

стандартизиран в клиниката алгоритъм за поведение при този тип болни. 

Пациентите са проследени проспективно кохортно, като са следени и 

анализирани демографските им характеристики, както и анамнеза, статус, 

клинико-лабораторни, и диагностични методи, проведена неадювантна 

химио/лъче терапия,наличие на други рискови фактори за инсуфициенция 

на анастомозата-тютюнопушене, BMI, интраоперативна кръвозагуба, 

височина на анастомозата, вида и наличието на следоперативни усложнения, 

времето за хоспитализация и средния период до започване на адювантна 

терапия. Оперираните са разделени в две групи-„ със“и „без“ изведена 

протективна илеостомия, като са анализирани  постоперативните показатели 

и настъпилите усложнения в тези групи. 

Включващи критерии: 

- Възраст от 18-90години. 

- Пациенти с нисък ректален карцином без значение дали е проведена 

неадювантна лъче/химиотерапия. 

- Доказан предоперативно  хистологично неопроцес и изключване на 

синхронни тумори, налагащи разщирени по обем резекции. 

- Подписано информирано съгласие от страна на пациента. 

Изключващи критерии: 

- Пациенти с наличие на синхронни тумори, налагащи извършването на 

по-широк обем оперативна интервенция- субтотална колектомия и др. 

- Пациенти с разпространена метастатична болест/наличие на 

перитонеални метастази/. 

- Пациенти със синхронни чернодробни метастази, оперирани 

симултанно с използване на неселективен инфлоу клампаж. 

- Пациенти, оперирани в условия на спешност с картината на 

напреднал илеус, налагаща осъществяването на резекция по типа 

Хартман. 
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4.2. Методи 

4.2.1. Методи за диагностика, стадиране и предоперативна 

подготовка 

4.2.1.1. Анамнеза 

Щателно снемаме анамнезата, което е важно за поставянето на 

правилна диагноза. Тук отразяваме подробно настоящите оплаквания на 

пациента: наличие на болка, кървене, патологични изхождания, промени в 

ритъма на дефекация. Насочено събираме данни за налична тазова 

дисфункция и инконтиненция. Вземат се под внимание и промените в 

общото състояние. Анамнезата включва още събиране на информация за 

налични придружаващи заболявания и оценката им с помощта на ASA score, 

прием на медикаменти в миналото и в момента, и какви. Внимание 

обръщаме на фамилната обремененост за злокачествени новообразувания на 

гастроинтестиналния тракт. Събираме данни за предходни хоспитализации 

и интервенции, както и наличие на алергични реакции, проявени от 

пациентите и евентуални предшестващи тестувания. 

 

4.2.1.2. Физикален преглед  

Физикалният преглед включва изследване на цялостен актуален статус 

по органи и системи: кожа, видими лигавици, склери, охраненост, глава, 

шия, гръден кош. Коремен статус-наличие на оперативни цикатрикси от 

предходни интервенции, асиметрия, патологична перисталтика, 

хепатосплено мегалия, палпиращи се туморни формации, наличие на асцит 

и др. Дигитално ректално изследване се провежда задължително при всички 

пациенти, като чрез него получаваме информация относно наличието на 

туморни формации, патологични секрети и състоянието на сфинктерния 

апарат. Акцент поставяме върху дихателната, сърдечно съдовата, 

отделителна система, което е важно за определяне на перформънс статуса на 

пациента. Активно търсим белези на пост тромбофлебитен синдром. 

  

4.2.1.3. Лабораторни изследвания 

Предоперативно изследвахме стандартно ПКК със СУЕ, пълна 

биохимия, хемостазеологични показатели, йонограма и изследване на 

урината. Определяме кръвната група на пациента с Резус фактор. Болните, 

приемащи антикоагуланти в домашни условия, преминават на терапия с 

нискомолекулярен Хепарин за период от 3-7 дни в зависимост от 

препоръката на кардиолога и предоперативната анестезиологична 

консултация.   
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При пациенти, приемащи системно антиагреганти, прекратяваме  

терапията с антиагреганти 7 дни преди планова оперативна интервенция. 

На рисковите болни с повишена съсирваемост на кръвта и риск от 

формиране на тромботични усложнения прилагаме периоперативна 

антикоагулантна профилактика с нискомолекулярен хепарин в 

профилактични дози съобразени отново с мнението на кардиолога и 

реаниматора.  

 

4.2.1.4. Туморни маркери 

Предоперативно задължително изследваме серумните нива на 

туморните маркери СЕА и СА-19-9 на всички болни планувани за 

оперативно лечение. Корелацията между високи стойности на туморните 

маркери и високи стойности на СУЕ и LDH, като неспецифични показатели 

определят биологичната агресивност на тумора, освен това самите 

показатели са отправна точка за проследяване на пациента. Оптимално е 

прилагането на туморните маркери за проследяване ефекта от провежданото 

хирургично лечение. 

 

4.2.2. Инструментални изследвания 

4.2.2.1. Рентгенография на гръден кош   

Осъществява се рутинно с цел оценка на кардиопулмоналния статус и 

търсене на метастатични лезии в белия дроб, а следоперативно при наличие 

на суспекция за пулмонални усложнения. 

 

4.2.2.2. Абдоминална ехография 

Извършваме рутинно при всички пациенти с цел оценка състоянието на 

чернодробния паренхим за наличие на метастази, съпътстващ асцит и 

увеличени ретроперитонеални лимфни възли. При данни за чернодробни 

лезии  ултрасонографското изследване дава възможност за оценка на тяхната 

големина и разположение.  

 

4.2.2.3. Компютърна томография 

КТ осъществихме при всички пациенти с цел  предоперативно  

клинично стадиране. Оценка на локалното туморно прорастване, както и 

наличие на близки и далечни метастази. При референтни стойности на 

серумния креатинин изследването провеждаме с контрастно усилване. 

Чувствителността на този метод се движи между 75 и 100%, а 

специфичността е от 72 до 100%. 
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4.2.2.4. Ядрено-магнитен резонанс 

ЯМР е изследването, което в последните години се утвърди като 

средство на избор за предоперативно стадиране при карцином на ректума. 

Предимството, което предоставя, е възможността за оценка на туморното 

разпространение, ангажирането на мезоректалното пространство, тазовите 

структури и състоянието на лимфните възли. /фиг. 1/ При пациентите с 

неоадювантна химио и/или лъчетерапия дава полезна информация за ефекта 

от проведеното лечение.  

 

 
Фиг. 1. Ядрено магнитен резонанс демонстриращ ректален карцином Т3 

 

4.2.2.5. Позитрон-емисионна томография 

 (ПЕТ Скен) е показана при пациенти, суспектни за наличието на 

резидуален тумор или рецидив. /фиг. 2/  Не го прилагаме рутинно при 

първични неоплазми на ректума. Комбинирането му с други образни 

изследвания като КT и ЯМР, повишава чувствителността и специфичността 

на изследването до 88-95%. 

 

 
Фиг. 2. Локален рецидив след ниска предна резекция РЕТ-скен. 
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4.2.2.6. Трансректална ехография 

Прилагаме за локорегионално стадиране на карциномите в ранен 

стадий, разположени в средната и дисталната трета на ректума. TRUS е 

изключително ценна при ниско разположени тумори за преценка 

отношението на лезията към сфинктерния комплекс, точното определяне на 

Т стадия и състоянието на тазовите лимфни колектори. /фиг.3/ Целта на 

предоперативното стадиране е вземане на най-доброто решение по 

отношение обема на хирургичната интервенция и необходимостта от 

неадювантна терапия. 

 

 
Фиг. 3. Ендоректална ехография демонстрираща Т2-3 ректален карцином 

 

4.2.2.7. Фиброколоноскопия 

Фиброколоноскопията се е превърнала в „златен стандарт“ при 

диагностика на колоректалния карцином. Тя е приложима в 70-85% от 

болните. ФКС провеждаме рутинно при всички пациенти с РК. 

Задължително взимаме материал за хистологична верификация на 

туморната формация и изключваме наличие на синхронни тумори. 

 

4.2.2.8. Ректороманоскопия 

Интраоперативна  ректороманоскопия  осъществихме при n=4  

пациенти с цел потвърждаване локализацията и макроскопското 

онкологично отстояние от туморната формация, потвърдено по-късно и с 

експресно хистологично изследване на резекционните линии.  

 

4.2.3. Предоперативна подготовка 

4.2.3.1. Дебелочревна подготовка 

Извършваме дебелочревна подготовка при всички пациенти, подлежащи 

на планова оперативна хирургия, без данни за чревна непроходимост. Тя 
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намалява риска от интраоперативна контаминация и постоперативни раневи 

инфекции. Осъществяваме я с четири пакета „Фортранс“, приемът на които 

започва на обяд в деня преди операцията, последвани от очистителни клизми 

вечерта и сутринта преди операцията.  

 

4.2.3.2. Подготовка на оперативното поле 

Включва обезкосмяване в деня на операцията, баня и обработка на 

кожата от мамилите до горна трета на бедрата с антисептичен препарат 

„Скинсепт Колор“ неколкократно съобразно правилата на антисептиката. 

 

4.2.3.3. Предоперативна хепаринова подготовка 

Пациентите на постоянна антикоагулантна терапия преминават на 

нискомолекулярен хепарин седем дни преди интервенцията, като се 

проследяват хемостазиологичните им показатели, включително и в деня на 

операцията. 

 

4.2.3.4. Информирано съгласие 

Всички пациенти, които подлежат на оперативно лечение, се запознават 

детайлно с естеството на заболяването и моментното си състояние. 

Обсъждат се възможните методи за хирургично лечение, предимствата и 

недостатъците на различните методики и потенциалните усложнения. При 

болните с ниско разположени тумори на ректума се дискутира възможността 

за извеждане на протективен или дифинитивен противоестествен анус при 

необходимост.  

 

4.2.3.5. Периоперативна антибиотична профилактика 

При всички болни извършихме периоперативна антибиотична 

профилактика с Цефалоспорин III генерация и Метронидазол, включваща 

еднократно аплициране при увода в анестезия. 

 

4.2.3.6. Подготовка за анестезия 

Провежда се задължителна предоперативна анестезиологична 

консултация с оценка на функционалното състояние на пациента по ASA. 

 

4.2.4. Оперативна техника 

4.2.4.1. Конвенционален метод 

Използваме долно срединна лапаротомия. След стандартна 

мобилизация на колон десценденс, сигма и проксимален ректум по 
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латералната перитонеална линия (линия на Toldt) визуализираме и 

съхраняваме гонадните съдове и левия уретер. Преминаваме медиално и 

след надрязване на перитонеума отпрепарираме a. mesenterica inferior. 

Прекъсваме долната мезентериална артерия на отстояние 1-2 см от аортата 

заедно с прилежащите налични лимфни възли. Прекъсваме и долната 

мезентериална вена максимално високо по долната повърхност на 

панкреаса, след повторна визуализация на уретера, като при преценка 

мобилизираме и лявата флексура при необходимост от по-голяма дължина. 

Екстраперитонеалната част на резекцията извършваме в обема на ТМЕ, 

която е „златен стандарт“. Следваме аваскуларен план на резекция 

пресакрално при съхраняване на тазовата инервация. Дисекцията 

извършваме с помощта на апарат „LigaSure“ и електронож. Прекъсваме 

латералните връзки с помощта на упоменатия уред за биполярна коагулация. 

Предната ректална стена се отпрепарира между собствената ректална 

фасция и фасцията на Denonvillier с идентифициране на пикочен мехур, 

семенни мехурчета и простатата при мъжете и задната влагалищна стена при 

жените. Дистално прекъсваме червото с помощта на ТА-45, а проксимално 

налагаме кесиен шев на колона и поставяме главата на циркулярен 

ушивател. Пасажа възстановяваме с циркулярен механичен ушивател с 

размер, съобразен с диаметъра на анастомозираните черва. Осъществяваме 

проба за херметичност, която включва  поставяне на физиологичен серум в 

малкия таз, инсуфлиране на въздух  в ануса трикратно с помощта на 50сс 

спринцовка /съчленена с пикочоуретрален катетър/при клампиране на 

червото проксимално от анастомозата и проследяване за наличие на 

мехурчета. При положителна проба за херметичност надшиваме мястото на 

инсуфициенция, ако такова се визуализира, но задължително извеждаме 

протективна илеостомия.  

 

4.2.4.2. Лапароскопска предна резекция 

При лапароскопска ниска предна резекция операторът застава от 

дясната страна на пациента. Ръцете на хирурга и очите му са линирани с 

монитора. Вторият монитор е позициониран според нуждите на 

асистентите. Пациентът е поставен в позиция “supine” в положение 

Trendelenburg 30° и допълнително дясно странично позициониране, което 

има за цел изместване на тънките черва от малкия таз в горен коремен етаж 

и дясна коремна половина. Изместването на оментума в горен коремен отдел 

заедно с колон трансверзум освобождава необходимото място за 
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позициониране на тънките черва. Въпреки всичко понякога преместването 

на илеума от малкия таз не се отдава, което създава известни затруднения 

при осъществяването на интервенцията. Ние предпочитаме четири 

троакарна техника. Портовете се поставят семициркулярно около 

умбиликалния троакар, където е позиционирана  камерата. При 

мобилизация на лявата флексура и гастроколичния лигамент се налага 

промяна на позицията на болния от Тренделенбург във Фаулер. 

Създаваме пневмоперитонеум с иглата на Veress или посредством 

отворената Hasson техника. Работим с налягане 11-13 ммНg. Поставяме 10 

мм троакар, през който се въвежда 30° оптика с последваща лапароскопия. 

Втори 5-12 мм троакар се вмъква около пункта на McBurney под оптичен 

контрол. Това е троакарът, който се използва за въвеждане на ендоджия и 

трансекция на мобилизираната дистална част на ректума. За дисекция и 

мобилизация на лявата флексура се поставя допълнителен 5 мм троакар по 

лява предна аксиларна линия на нивото на пъпа или малко над него. Той се 

използва за тракция на колон и ректум при лява латерална мобилизация на 

горна трета на ректума и тазово дъно, както и за латерална мобилизация на 

лявата флексура. Друг порт 5 мм се поставя по средата на биспиналната 

линия, като на това ниво впоследствие се прави минилапаротомия по 

Fanenstil за отстраняване на резектата. Тези два порта се поставят под 

директен оптичен контрол. Използваме стандартизаран medial to lateral 

approach за дисекция, като с енергиен дивайс "ултрасижън" осъществяваме 

надлъжна перитонеална инцизия от промонториума до 1-2 см от долния ръб 

на дуоденума. Мобилизираме разделно долна мезентериална артерия и 

долна мезентериална вена, като държейки съдовия сноп с мека клампа, 

извършваме субмезоколична дисекция в ембрионален аваскуларен план. 

Задължително се визуализират и съхраняват левите гонадни съдове, левия 

уретер и хипогастричния плексус, които остават в ретроперитонеален план. 

Латерално дисекцията достига до линията на Толд. Съдовете прекъсваме  

разделно. На 1-2 см от аортата се прекъсва долната мезентериална артерия 

след налагане на хемоклипове в проксимално и дистално направление. 

Долната мезентериална вена се прерязва високо под долния ръб на 

панкреаса отново между хемоклипове след повторна верификация на 

уретера. При необходимост от допълнителна дължина се осъществява 

мобилизация на лява флексура. Използваме  тракция на захванатия с граспер 

съдов педикул  във вентрална посока, което улеснява субмезоколичната 

дисекция  от медиално към латерално  и мобилизация на лиеналната 
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флексура, същата освобождаваме обикновено с латерална субмезоколична 

дисекция. Последно мобилизираме латералните перитонеални връзки в 

областта на линията на Толд, след като освободената сигма е изместена 

медиално. Екстраперитонеалната част на резекцията извършваме в обема на 

Тоталната мезоректална ексцизия, която е „златен стандарт“. Следваме 

аваскуларен план на резекцията пресакрално при съхраняване на тазовата 

инервация. Дисекцията извършваме с дивайс Ultracision Harmonic Scalpel 

или монополярна коагулация. Прекъсваме латералните връзки с термофузия. 

Предната ректална стена се отпрепарира между собствената ректална 

фасция и фасцията на Denonvillier с протектиране на пикочен мехур, 

семенни мехурчета и простатата при мъжете и задната влагалищна стена при 

жените. 

Дистално червото  прекъсваме чрез зелена endo GIA поставена през 

работния троакар.  

Използването на Ретикулаторен съшивател улеснява  процедурата, но 

въпреки това една карета рядко е достатъчна за цялостното  прекъсване на 

червото. Това налага използването на допълнителен пълнители. Ние 

използваме средно две ендоджии. 

Не използваме супрапубичния порт за прекъсване на ректума, достъп, 

който според някои автори,  намалява  броя на използваните стаплери.  

Считаме, че дължината на мобилизирания сегмент е достатъчна за 

анастомоза без напрежение, когато проксималната резекционна линия 

достига свободно до симфизата. Пасажът възстановяваме чрез механична 

термино-латерална коло-ректална анастомоза с циркулярен стаплер с 

размер, съобразен с диаметъра на анастомозираните черва./фиг.4/  

При ниските предни резекции с висок „leakage score“ извеждаме 

протективен илиачен анус, който възстановяваме след период 8-10 седмици. 

Резектата екстрахираме през минилапаротомия по Пфаненщил, като 

осигуряваме ранева протекция с помощта на полиетиленов ръкав. 

Задължително поставяме дрен в малкия таз, който извеждаме през отвора на 

левия 5 мм порт. С последващо послойно възстановяване на оперативната 

рана, а при наличие на по-изразена подкожна мастна тъкан използваме 

подкожен аспирационен дренаж. 
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Фиг. 4. Осъществяване на анастомозата при лапароскопска ниска предна резекция. 

 

4.2.4.3. Проба за херметичност  

Пробата за херметичност, както вече бе споменато,  включваше 

въвеждане на въздух под налягане трансанално при поставяне на 

физиологичен серум в малкия таз и притискане на червото проксимално от 

анастомозата. /фиг. 5/ При поява на въздушни мехурчета, маркиращи 

инсуфициенция на анастомозата, осъществявахме надшиване на дефекта, 

ако същия бе визуализиран  и извеждахме протективна илеостомия. 

 

  
Фиг. 5. Проба за херметичност при лапарскопска ниска предна резекция. 

 

4.2.4.4. Техника за извеждане на протективна илеостома 

След ново щателно почистване на предвидената зона, от границата 

нормална окосмена кожа латерално до m. rectus abdominis се отстранява 

кръгъл участък от кожата с големина около 2 см, без да се отстранява 

подкожната тъкан. Във фасцията на m. rectus abdominis се прави 
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кръстовиден отвор, мускулните влакна се разделят и се достига до 

перитонеума, който се пробива по остър начин. Големината на създадения 

отвор на коремната стена трябва да пропуска свободното преминаване на два 

пръста на оператора. Дисталната част на илеума на около 30-40 см от 

баухиниевата клапа с помощта на държалка се затегля през описания отвор 

на коремната стена. Поставя се „шпора“ на червото, непозволяваща 

преминаването на чревно съдържимо в дистална посока. След това се 

преминава към отваряне лумена на тънкото черво, сутурирането му към 

кожата на предна коремна стена и поставянето на стомна торбичка. 

Всички илеостомии бяха затворени в интервал между 8-10 седмица, 

след подготовка на пациента, включваща отново предоперативна 

консултация с анестезиолог, изследване на кръвните показатели, 

задължително дигитално изследване и ректоскопия, потвърждаващи 

интегритета на колоректалната анастомоза. Използваме същата 

антибиотична профилактика с Цефалоспорин трето поколение и 

Метронидазол, аплицирани преди въвеждането на пациента в анестезия. 

След зашиване отвора на стомата, за да се избегне контаминация на 

оперативното поле, същото се почиства щателно повторно. Осъществяваме 

листовиден разрез около стомата, напредващ в дълбочина до достигане на 

коремната стена. След освобождаване на червото от последната се 

осъществява дебридман под визуален контрол на всички сраствания по 

остър и тъп начин. Илеумът заедно с мезото му се затеглят над нивото на 

кожата, където се осъществява резекция в здраво на чревната стена и 

възстановяване континуитета на червото с помощта на термино-терминална 

анастомоза на два етажа. След завършване на последната тънкото черво се 

връща в перитонеалната кухина и се затваря послойно оперативната рана, 

като задължително поставяме дрен в подкожието за период от 2-3 дни. 

 

4.2.5. Следоперативен период  

След извеждане от анестезия болните без кардио-пулмонална 

обремененост, стабилни хемодинамични показатели и възстановено 

спонтанно дишане с добра сатурация се настаняват в клиниката. През 

първите 12 часа се мониторират основните витални показатели (пулс, 

артериално налягане, сатурация, ЕКГ, телесна температура, часова диуреза), 

следи се водно-елекролитния баланс. Оперираните с висок клас по АSA и 

неотговарящи на посочените по-горе критерии се превеждат в ОАИЛ за 

първите 24- 48 часа или до стабилизиране на състоянието.  
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4.2.5.1. Обезболяване  

При наличен епидурален катетър оперираните се обезболяват чрез него. 

Според общото състояние на пациента и в зависимост от индивидуалния 

праг на болка по преценка на анестезиолог към терапията се назначават 

НСПВС за първите 48ч. При болни без епидурален катетър обезболяването 

се извършва с опиоидни, неопиоидни аналгетици и НСПВС по схема. Като 

профилактика на тромботичните усложнения прилагаме нискомолекулярни 

хепарини  в оптимални дози до няколко дни след раздвижването на 

пациента. Стандартно не прилагаме следоперативна антибиотична терапия. 

 

4.2.5.2. Раздвижване 

В деня на операцията (8-10часа след оперативната намеса), ако 

състоянието им позволява  пациентите се раздвижват в леглото. На първия 

следоперативен ден сядат с помощта на рехабилитатор, като на втория ден 

се изправят и ходят с помощта отново на рехабилитатор. 

 

4.2.5.3. Захранване 

Назогастричната сонда обичайно не поставяме, ако се е наложило 

използването на такава, същата се отстранява на 1-ви следоперативен ден и 

се започва прием на течности на малки порции, който, ако се толерира от 

пациента, се продължава. А на втория следоперативен ден се преминава към 

течно кашави храни. 

 

4.2.5.4. Дехоспитализация 

Извършваме след пълно възстановяване на чревния пасаж, траен 

афебрилитет, данни за първично зарастващи оперативни рани и свалени 

дренажи. Пациентите се дехоспитализират с дадени насоки за ХДР и 

насочване към КОЦ за следоперативна терапия по преценка на Онкологична 

комисия. 

 

4.2.6. Статистически методи 

При анализа на данните от направеното проучване е използван 

аналитичен подход, който се базира на разлагане на обекта на изучаването 

на неговите съставни елементи по пътя на анализа и обобщаване на 

получените характеристики и изводи по пътя на синтеза. Анализът, изводите 

и препоръките от изследването са изведени след обобщеното представяне на 

емпиричните резултати в таблична форма и онагледени със съответните им 

графични изображения. Систематизирането, обработката и анализа на 
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първичните данни под формата на количествени и качествени променливи e 

реализирано със статистическия пакет на софтуера за социални науки IBM 

SPSS Statistics v. 22. За всички тестове бе възприето ниво на значимост 

р<0.05.  

За обективизиране на резултатите от проведените анализи са 

използвани следните статистико-математически методи: 

1. Дескриптивен анализ за описание на структурата на изследваните 

променливи. 

2. Вариационен анализ на количествени променливи: количествено 

описание на основните свойства и характеристики на множеството от данни, 

обобщаване и оценка на основните статистически параметри. Нормалността 

на разпределението на количествените променливи се тества с 

непараметричния метод за проверка на съгласуваност между емпирично и 

теоретично разпределение Колмогоров-Смирнов, тест на Шапиро-Уилк и 

Д’Агостино-Пирсън. Нормално разпределените данни са представени като 

средна стойност (x̄) ± стандартно отклонение (Sx), докато при липса на 

нормално разпределение данните са представени с помощта на позиционни 

средни величини – медиана (Me) и отстояние между квартилите (IQR) – 

разлика между 25-ия и 75-ия.  

3. Честотен анализ на качествени променливи: абсолютни и 

относителни честоти. Представени съответно като обикновени числови 

стойности (n) и като относителен дял (%) ± средна грешка (Sp).  

4. Проверката на статистически хипотези.  

5. Параметричен анализ: t-тест –за доказване разлика между две 

променливи при зависими и независими извадки. 

6. Непараметричен анализ: z-тест – за сравняване на относителни 

дялове, с корекция на Бонферони за всички двойки сравнения;  

Представянето на резултатите от проведените анализи е осъществено 

чрез: 

- честотни таблици: многомерни таблици на честотното 

разпределение, съдържащи абсолютни честоти – броят на единиците 

в отделно взета група;  относителни честоти – броят на единиците в 

отделно взета група отнесен към общия брой единици в 

съвкупността.  

- графично представяне на резултатите – секторни диаграми, 

стълбовидни диаграми, дигитални изображения. 
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5. Резултати и обсъждане 

 

5.1. Сравнителен анализ на усложненията, съпътсващи 

извеждането на протективна илеостомия и нейното 

затваряне 

 

Таблица 1. Усложнения при пациентите „със“ изведена протективна илеостомия. 

  Изведена стома 

  не да 
 χ2  p усложнения в ранния 

следоперативен период N % Sp N % Sp 

инсуфициенция на анастомозата 

консервативно лечение 3 7,14% 4% 5 45,5% 15% 

20,34 0,01 

инсуфициенция на анастомозата 

оперативна ревизия 13 30,95% 7% 1 9,1% 9% 

ранен следоперативен илеус 

консервативно лечение 11 26,19% 7% 2 18,2% 12% 

ранен следоперативен илеус 

оперативно 4 9,52% 5% 0 0,0% 0% 

супурация на оперативната рана 7 16,67% 6% 1 9,1% 9% 

кървене от раната/порт 3 7,14% 4% 0 0,0% 0% 

дехисценция на оперативнта рана 1 2,38% 2% 0 0,0% 0% 

мацерация на парастомалната зона 0 0,00% 0% 2 18,2% 12% 

общо 42 100,00%   11 100,00%   

 

Разглеждайки компликациите, съпътстващи отклоняването на пасажа в 

нашето проучване /табл. 1/, установяваме, че зачервяването и мацерацията 

на кожата са едно от най-честите усложнения. Дължи се на действието на 

алкалното тънкочревно съдържимо и наличните ензими.  

Ранният следоперативен илеус дълго време се е асоциирал като 

последствие на гастроинтестиналната хирургия. Той повишава 

морбидитета, болничния престой и болничните разходи. Ние наблюдавахме 

описаната компликация при 2/20 (10%) от пациентите ни с НПР и 

отклоняване на пасажа, като за наша радост и при двамата тя се повлия с 

консервативни средства.   

За пролапс на стомата се говори, когато луменът на червото е под нивото 

на кожата, а при достигане на фасцията същият се дефинира като пълен. 

Тази компликация е докладвана от повечето автори в диапазона 2,3-23%. 
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Пролапс след дехоспитализация се установи при 1/20(5%) от нашите болни, 

което наложи неговата рехоспитализация и рестомиране. 

Честотата на усложненията, съпровождащи извеждането на 

протективна илеостомия, посочвана от повечето автори, се движи в 

диапазона 4%-45%, а процентът на реоперациите, породени от това в 

рамките на 1%-6%, като нашите резултати се вместват в цитираните 

съответно 25% регистрирани компликации след отклоняване на пасажа, като 

в 5% от случаите те са наложили оперативна намеса. 

Интервалът между извеждането на протективната илеостомия и 

нейното затваряне се счита от повечето автори  като един от основните  

фактори, асоциирани с повишен риск от възникване на компликации. Една 

от причините за това е необходимият период за възстановяване и укрепване 

на организма след преживяване на една голяма оперативна намеса. От друга 

страна са усложненията, които възникват след създаване на временен 

протективен противоестествен анус, както и влошаването качеството на 

живот на пациентите, налагащи бързото възстановяване континуитета на 

интестиналния тракт. 

Спорен остава въпросът относно момента за възстановяване на пасажа. 

Болшинството от изследователите препоръчват това да се осъществи между 

8-32 седмица, като регистрират значително повишена честота на 

усложненията при оперираните преди 8 и след 32 седмица. В свое проучване 

Dulk et al. достигат до извода, че протективни стоми, изведени при пациенти 

с ниски ректални резекции, незатворени до 12 м, често остават постоянни.  

Ранният следоперативен илеус се изтъква от повечето хирурзи като най-

често наблюдаваното усложнение след прибиране на протективната стома, 

срещащо се в 1-15% от оперираните. В повечето случаи лечението му се 

удава с консервативни средства, но и процентът на оперативните ревизии по 

този повод не е нисък. Като причината в 90% са адхезии. Ние регистрирахме 

тази компликация при 1/14 (7,14%) оперирани, резултат, който е 

еквивалентен на посочвания от повечето автори.  

Възпалителните усложнения от страна на стомната рана са второто най-

често срещано усложнение. Супурация наблюдавахме при 2/14 (14,28%), 

резултат, който се доближава до цитираните от повечето изследователи. 

Супурацията овладяхме чрез сваляне на шевовете, поставяне на дренаж и 

ежедневни превръзки. След очистването на раната и появата на свежи 

гранулации се пристъпи към налагането на вторичен шев. 
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Процентът на инсуфициенция при възстановяване континуитета на 

ГИТ се движи в диапазона 1-7% съгласно повечето студия. Данните ни 

показват развитие на тази компликация при 1/14 (7,14%) пациент със 

затваряне на илеостомата. При всички случаи при възстановяването на 

пасажа използвахме двуетажна латеро-латерална анастомоза с 

продължителен шев. 

Морбидитетът, асоцииран с възстановяването на пасажа според редица 

хирурзи, е между 10,8-69%. В нашата серия той е 28,57%, резултат, който 

попада в цитирания широк диапазон, но значително по-нисък от този на 

повечето студия, определящи го около  54%.  За съжаление, регистрирахме 

един случай на инсуфициенция на тънкочревната анастомоза, с развитие на 

перитонит, септични прояви и летален екзитус. 

 

5.2. Сравнителен анализ на следоперативните усложнения  при 

пациентите с ниска предна резекция „със“ и „без“ изведена 

протективна илеостомия 

 

Таблица 2. Усложнения в ранния следоперативен период при пациентите „със“ и „без“  

 Протективна илеостомия 

 не да 

ранни следоперативни усложнения N % Sp N % Sp 

инсуфициенция на анастомозата 

консервативно лечение 
3 7,14% 4% 5 45,5% 15% 

инсуфициенция на анастомозата 

оперативна ревизия 
13 30,95% 7% 1 9,1% 9% 

ранен следоперативен илеус консервативно 

лечение 
11 26,19% 7% 2 18,2% 12% 

ранен следоперативен илеус оперативно 4 9,52% 5% 0 0,0% 0% 

супурация на оперативната рана 7 16,67% 6% 1 9,1% 9% 

кървене от раната/порт 3 7,14% 4% 0 0,0% 0% 

дехисценция на оперативнта рана 1 2,38% 2% 0 0,0% 0% 

мацерация на парастомалната зона 0 0,00% 0% 2 18,2% 12% 
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От анализа на данните ни /табл. 2/ се вижда, че най-често срещаното 

усложнение в ранния следоперативен период при нашите болни е 

инсуфициенцията на анастомозата. Такава е регистрирана при 16/179 (8,93%) 

от случаите без протективна стома и при 6/20 (30%) с отклоняване на пасажа. 

Като съответно при 3/16 (18,75%) в първата група и при 5/6 (83,33%) във 

втората успешно е лекувана с консервативни средства, но при 13/16 (81,25%) и 

1/6 (16,77%) тази компликация е наложила оперативна ревизия.  

Мацерация на парастомалната зона по време на болничния престой 

отбелязахме при 2/20 (10%) от оперираните, разбира се само във втората 

група. Това усложнение значително затруднява поддържането на стомната 

хигиена и адхезията на стомната торбичка. Въпреки прилагането на редица 

протективни кремове се наблюдава често, а третирането му е трудно и 

продължително. 

Ранен следоперативен илеус наблюдавахме при 15/179 (8,37%) от 

болните без стома, както и при 2/20 (10%) с изведена такава. Резултатите ни 

показват, че при 11/15 (73,33%) от първата група същият се повлия с 

консервативни средства, както и при двамата пациенти от втората. При 4/15 

(26,67%) обаче се наложи оперативна намеса, като находката бе наличие на 

чревни адхезии. 

Супурация на оперативната рана установихме при 7/179 (3,91%) от 

оперираните в първата група и само при 2/20 (5%) във втората. Това 

състояние третирахме със сваляне на шевовете при n=6 и поставяне на 

дренове, като при n=2 това се оказа недостатъчно, което наложи  

неколкократни  ревизии и некректомии.  

Кървене от лапаротомията или порт наблюдавахме само при трима 

пациента, като всички бяха „без“ отклоняване на пасажа. Разбира се, не 

съществува връзка между появата на тази компликация и извеждането на стома. 

Дехисценция на оперативната рана регистрирахме при само 1/179 

(0,55%) опериран без стома, като при същия бе документирана и 

предшестваща супурация. Състоянието му наложи спешна ревизия, лаваж 

на коремната кухина и нейното повторно затваряне. Следоперативният 

период по-нататък протече гладко, но тази компликация доведе до 

значително увеличаване на болничния престой. 

За обективизиране на данните е важно да сравним и честотата на най-

тежкото усложнение, а именно настъпването на летален изход поради 

възникнали септични усложнения на базата на инсуфициенция на 

анастомозата. /фиг. 6/ 
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Фиг. 6. Честота на летален изход в резултат на септични усложнения поради 

инсуфициенция на анастомозата в групите „със“ и „без“ протективна илеостомия. 

 

Ясно се вижда, че и двата от случаите, при които се наблюдава смъртен 

изход поради ИА, са в групата „без“ отклоняване на пасажа. Този резултат е 

в унисон с твърдението на повечето автори относно значително 

преобладаване на септичните усложнения при тази група болни. Анализът 

на данните /фиг. 7/ ясно показва сигнификантно по-висок морталитет в 

групата с отклоняване на пасажа и настъпил смъртен изход поради 

инсуфициенция на тънкочревната анастомоза при прибиране на 

протективната стома. Такава компликация сме регистрирали при 1/14 

(7,14%) от случаите с възстановяване на протективната илеостомия и при 

2/179 (1,11%) пациенти на базата на перитонит и инсуфициенция на 

колоректалната анастомоза. 

 

 
Фиг. 7. Морталитет в резултат на септични усложнения от страна на 

колоректалната и тънкочревната анастомоза. 

 

Съпоставяйки усложненията между двете групи, задължително трябва да 

разгледаме и тези настъпили след дехоспитализация на пациентите /табл. 3/. 
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Таблица 3. Усложнения след дехоспитализация при пациентите „със“ и „без“ 

протективна илеостомия. 

  Изведена стома 

  не да 

χ2  p Усложнения след 

дехоспитализация N % Sp N % Sp 

супурация на раната 3 60,00% 22% 1 14,29% 13% 

56 0,00 

мацерация на парастомалната зона 0 0,00% 0% 4 57,14% 19% 

дехидратация 0 0,00% 0% 1 14,29% 13% 

субилеус 1 20,00% 18% 0 0,00% 0% 

пролапс на стомата 0 0,00% 0% 1 14,29% 13% 

дизурия 1 20,00% 18% 0 0,00% 0% 

общо 5 100,00%   7 100,0%   

 

При сравняването на двете групи и по този показател отново се 

наблюдават значително по-често регистрирани компликации при 

пациентите с изведена стома 7/20 (35%), за сравнение само при 5/179 

(2,79%) от изписаните „без“ отклоняване на пасажа /фиг. 8/.  
 

 
Фиг. 8. Усложнения след дехоспитализация в групата  

„със“ и „без“ отклоняване на пасажа. 

 

Супурация на оперативната рана регистрирахме при 3/179 (1,67%) в 

първата и 1/20 (5%) във втората група.  

Мацерацията на парастомалната зона се явява най-често наблюдаваната 

компликация у нашите дехоспитализирани пациенти с отклоняване на 

пасажа 4/20 (20%). Имайки на предвид, че това е и едно от най-честите 

усложнения на протективните стоми, този резултат получава своето 

обяснение. Дехидратация след дехоспитализация се регистрира само при 

един от оперираните, той отново бе от втората група. Обезводняването се 

дължеше на многократните отделяния от стомата над 20/24 часа, 

провокирани в конкретния случай от диетична грешка, а топлото време бе 
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изиграло своята роля като спомагателен фактор. Един от нашите оперирани 

„без“ отклоняване на пасажа потърси помощ след изписването си по повод 

подуване на корема, съпроводено с коликообразни болки след диетична 

грешка и консумация на сурови ядки. При същия след започване на 

медикаментозна терапия  субилеусните прояви отзвучаха. В един от 

случаите след  дехоспитализация документирахме пролапс на стомата, 

разбира се, при него бе изведена протективна такава. Това състояние наложи 

рехоспитализация и осъществяване на оперативна корекция – рестомиране.  

Съпоставяйки нашите пациенти по критерия отклоняване на пасажа и 

възникналата необходимост от повторни хоспитализации, отново установяваме 

значително по-висока честота на рехоспитализации при пациентите с изведена 

стома съответно 17/20 (85%) спрямо 15/179 (6,14%) /фиг. 9/. 

 
Фиг. 9. Честота на рехоспитализациите в групата  

„със“ и „без“ отклоняване на пасажа. 

 

Таблица 4. Рехоспитализации при пациентите поради настъпили усложнения в групата 

„със“ и „без“ изведена протективна илеостомия. 

  изведена стома 

  не да 

χ2 p 
повторни 

хоспитализации, 

свързани с операцията N % Sp N % Sp 

за затваряне на стомата/ 

възстановяване на 

пасажа/ 6 54,54% 9% 14 82,35% 13% 

 

54,80 

 

0,00 

супурация на раната 3 27,27% 8% 0 0,00% 0% 

вторичен шев 2 18,18% 8% 0 0,00% 0% 

пролапс на стомата 0 0,00% 0% 1 5,88% 5% 

субилеус 0 0,00% 0% 1 5,88% 5% 

дехидратация 0 0,00% 0% 1 5,88% 5% 

общо 11,0 100,00%   17,0 100,0%   

0%

50%

100%

"със" 

отклоняване на 

пасажа

"без" отклоняване 

на пасажа

85%

6,14%



 

27 

 

От анализа на данните /табл. 4/ ясно се вижда, че като основна причина за 

рехоспитализация и в двете групи се явява прибирането на стомата. В първата 

група тези стоми бяха изведена в хода на оперативна ревизия в резултат на 

инсуфициенция на анастомозата с цел прекъсване на пасажа, а във втората, 

разбира се, са протективни. Интересен е фактът относно описаните в 

литературата протективни стоми, които са останали перманентни. При нашите 

болни при n= 6 от тях те така и не се затвориха. В n=2 от случаите пациентите 

не се явиха повторно за осъществяването на това, при 2-ма се наблюдава 

стеноза на мястото на анастомозата на базата на развила се инсуфициенция, 

като същата третирахме многократно с дилатации без особен ефект, предвид 

факта, че се касаеше за ниски предни резекции, предложеното извеждане на  

постоянен дебелочревен анус претер и затваряне на протективната илеостома 

бе отказана от пациентите и те пожелаха да останат с тънкочревната  стома, 

като за отбелязване е, че при тях не се наблюдаваха  хомеостазни отклонения, 

породени от илеостомата. В n=2 от случаите осъществените контролни 

изследвания установиха наличие на локален рецидив в таза с ангажиране на 

сакралната кост и тазовите съдове. И при двамата пациенти се касаеше за 

напреднал ректален карцином със слабо повлияване от проведената 

неадювантна терапия и положителен циркумференциален маргин с 

неосъществена адювантна терапия поради категоричен отказ на пациента.  

При 6/179 (3,35%) от пациентите в групата без протективна стома, но с 

осъществено извеждане на тънкочревна стома и надшиване на дефекта по 

време на ревизия, породена от възникнала инсуфициенция на анастомозата, 

повторен болничен престой бе регистриран за възстановяване континуитета 

на интестиналния тракт.  

При 3/179 (1,67%) пациенти от група I /„без“/ като причина за 

рехоспитализация бе документирана възникнала супурация на оперативната 

рана след дехоспитализация с развитие и на флегмонозно възпалентие на 

съседните меки тъкани поради непотърсена навреме медицинска помощ. В 

тези случаи  осъществихме ревизия на раните с ексцизионното им 

почиставне и дренаж. Такава компликация като причина за хоспитализация 

не регистрирахме във втората група.  

Имаме отбелязани две рехоспитализации на пациенти отново от 

групата „без“ отклоняване на пасажа за налагане на вторичен шев след 

изчистване на раните и поява на свежи гранулации. При тях бе регистрирана 

предшестваща супурация, третирана посредством сваляне на конците и 
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многократни превръзки в амбулаторни условия. Не се установи болничен 

прием по такъв повод при пациенти от втората група. 

Пролапс на стомата, както по-горе вече споменахме, се наблюдава при 

един опериран с осъществено отклоняване на пасажа. Същият бе 

рехоспитализиран и бе извършена оперативна корекция. За отбелязване е, че 

конкретният пациент бе с BMI>28, фактор, който от повечето автори се посочва 

за една от основните причини за развитието на такъв вид усложнения. 

При n=1 от нашите болни отново от втората група/“със“/ се наложи нов 

прием след прибирането на стомата му поради развила се илеусна 

симптоматика на 4 ден след изписване. Същият бе незабавно приет в болницата 

и след проведената консервативна терапия пасажът се възстанови.  

При n=1 от оперираните причина за рехоспитализация бе дехидратация, 

ние вече описахме по-горе причините, довели до това състояние и резултата 

от проведените от нас лечебни мероприятия. 

Предимствата на протективната илеостомия според някои студия се 

дължи на скъсяване на пасажа, ранно захранване, ранно изваждане на 

тазовите дренове, по-ниска честота на анастомотични компликации или по-

точно на септичните усложнения, породени от тях, скъсяване на болничния 

престой и съответно на намаляване на болничните разходи. Недостатъците 

обаче се свързват с възможните усложнения/достигащи до 42%/ по 

литературни данни, възникващи след извеждането на протективен 

тънкочревен анус претер, удължения и понякога затегнато протичащ 

болничен период, необходимостта от повторни хоспитализации за 

възстановяване на пасаж, честото отлагане или изобщо неприбирането на 

стомата. 

 

5.3. Сравнителен анализ на основните рискови фактори за 

инсуфициенция на анастомозата при ниска предна резекция 

налагащи извеждането на протективна илеостомия 

Тоталната мезоректална ексцизия /ТМЕ/ след представянето й от Heald 

през 1982 г. се превърна в златен стандарт при лечението на онкологичните 

заболявания на ректума със или без предшестваща химио-лъчетерапия. Тя 

значително намали честотата на локалните рецидиви и увеличи „overall 

survival“ и „diseases free survival” интервала. С навлизането на 

лапароскопската колоректална хирургия през 1990 г. и нейното 

усъвършенстване откъм технически средства и натрупване на опит тя стана 

еквивалентна по отношение на онкологичните резултати и честотата на 

усложненията спрямо конвенционалния подход. 
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5.3.1. Сравнителен анализ на чесотата на инсуфициенция на 

анастомозата асоцииранапо критерия височина  

Редица анализи показват, че височината на анастомозата е един от най-

важните фактори, повишаващ риска от настъпване на инсуфициенция.  

Доказана е обратно пропорционална зависимост между отстоянието от 

„linea dentate“ и ИА. Lopez-Kostner et al. въз основа на свое наблюдение на 

пациента с НПР установяват при анастомози >15см. от linea dentata ИА в 

0.14%. При дистанция 10-15 см срещат споменатата компликация в рамките 

на 5.4%, а когато отстоянието е под 10см., я описват при 8.4% от случаите. 

Rulier et al.публикуват данни, според които ИА е 6.5пъти по-честа, 

когато височината й е 5<см., а като числова стойност я представят малко над 

13%, докато при отстояние 7>см. регистрират такава едва 7.7%. 
 

Таблица 5. Асоциация между честотата на инсуфициенция на анастомозата и 

височината й. 

  

Инсуфициенция на анастомозата 

N 

не да 

N % Sp N % Sp 

Височина на анастомозата 1-2,4 см 12 7% 2% 3 14% 7% 15 

2,5-3,4 см 56 32% 3% 9 41% 10% 65 

3,5-5 см 109 62% 4% 10 45% 11% 119 

общо 177 100%   22 100%   199 

 

От анализа на данните ни /табл. 5/ се установява, че средната височина 

на анастомозите в нашето проучване е 3.6±0.1 см с интервал на 

доверителност между 1.5-5 см, при повече от половината случаи 

анастомотичната линия се намира на отстояние 3.5-5.0 см 59,97±3% (n=119) 

в тази група регистрираме и най-много от случаите с ИА 45±11% (n=10). 

При 32,66±3% (n=65) дистанцията от „linea dentata“ е 2.5-3.4 см. В тази група 

сме наблюдавали също голяма част от усложненията от страна на 

анастомозата 41±10% (n=9), и най-малко на брой са случаите ни с ултра 

ниска предна резекция 7,53±2% (n=15), именно тук и процентът на болните 

с проявена инсуфициенция е най-нисък 14±7% (n=3). Задълбоченият анализ 

на данните ни ясно демонстрира, че има статистически значима асоциация 

между риска от възникване инсуфициенцията на анастомозата и височината 

й (χ2=12,52, p=0,01).  
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5.3.2. Сравнителен анализ на чесотата на инсуфициенция на 

анастомозата асоциирана по критерия пол 
 

Таблица 6. Асоциация между честотата на инсуфициенция на анастомозата  по полова 

принадлежност. 

Инсуфициенция на анастомозата   

  N % Sp N % Sp общо χ2  p 

  не да   

5,73 0,02 
мъж 89 50,30% 4% 17 77,30% 9% 106 

жена 88 49,70% 4% 5 22,70% 9% 93 

общо 177 100%   22 100,00%   199 
 

При изследване честотата на инсуфициенция на анастомозата възникнала 

при нашите болни по сравнителния белег пол, установихме следните резултати 

/табл. 6/. От общо оперирани n=199 пациенти с извършена ниска предна 

резекция, 53,27±3,54% (n=106) са мъже, а 46,73±3,54 (n=93), жени. При n=177 

от тях не е наблюдавана ИА. При n=22-ма обаче такава е регистрирана, в 

77,30±9% (n=17) се установи при мъже и само в 22,70±9% (n=5) при жени. 

От анализа на данните се вижда, че има статистически значима асоциация 

между пола на пациентите ни и възникване инсуфициенция на анастомозата 

(χ2=5,73, p=0,02). При мъжете тя се среща около три пъти по-често, 

отколкото при жените. Получените от нас данни съвпадат с резултатите на 

повечето автори. Тази полово асоциирана разлика според повечето хирурзи 

се дължи на тесния мъжки таз, който затруднява манипулирането и води до 

допълнително травмиране на тъканите, способстващо за усложненията от 

страна на анастомозата. Съществува и друга теория, подкрепяна от Ba et al, 

доказана само в животински модели, според която андрогените потискат 

интестиналната ендотелиална функция, като по този начин повлияват 

микроциркулацията на червата.  

 

5.3.3. Сравнителен анализ на чесотата на инсуфициенция на 

анастомозата асоциирана по критерия възраст 
 

Таблица 7. Асоциация между честотата на инсуфициенция на анастомозата и 

възрастта на пациента. 

Изведена стома 

  не да   
χ2 p 

  N % Sp N % Sp общо 

под 65 год. 64 36% 4% 8 40% 11% 72 

0,14 0,7 над 65 год. 115 64% 4% 12 60% 11% 127 

общо 179 100%   20 100%   199 
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Болшинството от нашите болни, при които се е изявила ИА, са над 65г. 

16/127 (12,59%), но и по-голямата част от оперираните са в тази група /табл. 7/. 

Задълбоченият анализ на данните показва, че не съществува статистически 

значима асоциация между възрастта и възникването на усложнения от 

страна на анастомозата (χ2=0,85, p=0,48). 

Възрастта според някои автори се посочва като потенциален рисков 

фактор за възникване на инсуфициенция. Честотата на тази компликация е 

значително по-висока при болните над 65 г. и според множество студия 

достига до 14,3% в сравнение с тези <65 години – 8,7%. Това според 

изследователите се дължи на влошения нутритивен статус, наличие на 

придружаващи заболявания и намаления функционален резерв на органите 

на дихателната, кръвоносната и отделителната система.  
 

5.3.4. Сравнителен анализ на чесотата на инсуфициенция на 

анастомозата асоциирана по критерия стадии 
 

Таблица 8. Асоциация между честотата на инсуфициенция на анастомозата и стадия 

на заболяването. 

Инсуфициенция на анастомозата 

  не да 
χ2 p 

  N % Sp N % Sp 

I стадий 5 2,82% 1% 0 0,00% 0% 

6,99 0,22 

II а стадий 30 16,95% 3% 1 4,50% 4% 

II b стадий 1 0,56% 1% 0 0,00% 0% 

III a стадий 94 53,11% 4% 10 45,50% 11% 

III b  стадий 35 19,77% 3% 9 40,90% 10% 

V стадий 12 6,78% 2% 2 9,10% 6% 

общо 177 100,00%   22 100,00%   
 

От оперираните и наблюдавани от нас болни с нисък ректален карцином 

при n=22 е наблюдавана инсуфициенция на анастомозата. От таблицата 

/табл. 8/ е видно, че най-много  пациенти с ИА са били в IIIa и IIIb стадий, 

съответно 45,50±11% (n=10) и 40,90±10% (n=9), но в същото време почти 2/3 

от оперираните са с този TNM staging. Анализът на данните показва, че няма 

статистически значима асоциация между стадия на заболяването на 

пациентите ни и регистриран повишен риск от инсуфициенция на 

анастомозата (χ2=6,99, p=0,22). 

Стадият на заболяването, който повечето автори свързват и с размера на 

тумора, се асоциира с повишен риск от възникване на усложнения от страна 

на анастомозата при НПР. Тазовото пространство е ограничено, поради тази 
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причина при големите тумори в напреднал стадии са значително затруднени  

дисекцията, трансекцията и анастомозирането.  

 

5.3.5. Сравнителен анализ на чесотата на инсуфициенция на 

анастомозата асоциирана по критерия неадювантна 

химиотерапия 
 

Таблица 9. Асоциация между честотата на инсуфициенция на анастомозата и 

проведената неадювантна химиотерапия. 

  Инсуфициенция на анастомозата 

  не да 
 χ2  p 

неадювантна химиотерапия N % Sp N % Sp 

Не 86 49% 4% 8 36% 10% 

1,17 0,23 Да 91 51% 4% 14 64% 10% 

общо 177 100%   22 100%   
 

От табл. 9 се вижда, че от n=22-ма болни с диагностицирана ИА, при 

64±10% (n=14) e проведена неадювантна химиотерапия в комбинация и с 

лъчетерапия, а при 36±10% (n=8) такава липсва и е осъществена само 

лъчетерапия. Анализът на данните показва, че липсва статистически 

значима корелация между предоперативната химиотерапия и възникването 

на усложнения от страна на анастомозата. (χ2=1,17; p=0,23) 

Редица автори посочват неадювантната химиотерапия като един от 

рисковите фактори за възникване на инсуфициенция на анастомозата, други 

автори обаче са на диаметрално различното мнение. Предвид честото 

съчетание на лъчехимиотерапия повечето студия разглеждат тези фактори 

заедно. 

 

5.3.6. Сравнителен анализ на чесотата на инсуфициенция на 

анастомозата асоциирана по критерия неадювантна 

лъчетерапия 

 

Таблица 10. Асоциация между честотата на инсуфициенция на анастомозата и 

проведената неадювантна лъчетерапия. 

  Инсуфициенция на анастомозата 

  не да 
 χ2  p 

неадювантна лъчетерапия N % Sp N % Sp 

Не 55 31,10% 3% 4 18,20% 8% 

0,23 0,63 Да 122 68,90% 3% 18 81,80% 8% 

общо 177 100,00%   22,00 100,00%   
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От данните в /табл. 10/ е видно, че при 81,80±8% (n=18) от случаите 

инсуфициенция на анастомозата се е развила при болни с осъществена 

неадювантна лъчетерапия, а при 18,20±8% (n=4) такава е регистрирана без 

да е налице предоперативно облъчване. Задълбочен анализ на данните обаче 

показва, че не съществува статистическа значимост между провеждането на 

неадювантна лъчетерапия и възникване на инсуфициенция на анастомозата 

при разглежданите от нас случаи. (χ2=0,23, p=0,63). 

Неадювантната лъчетерапия обикновено в комбинация с химиотерапия  

довежда до „downstaging“ и намаляване честотата на локалните рецидиви. 

За жалост обаче същата се асоциира от повечето автори с повишен риск за 

възникване на усложнения от страна на анастомозата, дължащи се основно 

на нарушения в кръвотока на серомускуларния слой, развиващо се четири 

седмици след приключването на терапията. 
 

5.3.7. Сравнителен анализ на чесотата на инсуфициенция на 

анастомозата асоциирана по критерия хипопротеинемия/ 

хипоалбуминемия 
 

Таблица 11. Асоциация между честотата на инсуфициенция на анастомозата и 

нарушеният белтъчен баланс. 

  Инсуфициенция на анастомозата 

  не да 
χ2 p 

хипопротеинемия N % Sp N % Sp 

Не 170 96% 1% 21 96% 4% 

0,02 0,89 Да 7 4% 1% 1 5% 4% 

общо 177 100%   22 100%   
 

От включените в нашето проучване болни с осъществена ниска предна 

резекция се вижда, че само при един с нарушения в белтъчният баланс се е 

получила инсуфициенция на анастомозата /табл. 11/. Задълбоченият анализ 

на данните потвърждава, че липсва статистически значима асоциация между 

сравняваните величини при нашите болни.(χ2=0,02, p=0,89). 

За малнутриция се говори при непровокирана загуба на повече от 10% 

от телесната маса за период от 6 месеца. Много изследователи считат, че 

хопоалбуминемията <35 g/L значително повишава риска от развитието на 

усложнения от страна на анастомозата на базата на нарушение в  

зарастването на тъканите, дължащо се на патологични промени в 

пролиферацията на фибробластите поради засягане синтезата на колаген и 

сулфатни мукополизахариди.  
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5.3.8. Сравнителен анализ на чесотата на инсуфициенция на 

анастомозата асоциирана по критерия употреба на 

кортикостероиди 
 

Таблица 12. Асоциация между честотата на инсуфициенция на анастомозата и 

употребата на кортикостероиди. 

  Инсуфициенция на анастомозата 

  не да  χ2  p 

Употреба на кортикостероиди N % Sp N % Sp 

Не 161 91,00% 2% 20 90,90% 6% 
0,00 0,99 

Да 16 9,00% 2% 2 9,10% 6% 

общо 177 100,00%   22 100,00%   

 

Употребата на кортикостероидни препарати се сочи от повечето автори 

като фактор, повишаващ значително риска от АУ, на базата на смущения  в 

репаративните процеси, породени от нарушения в колагеновата продукция. 

В проучване на Kawadaet al., разглеждащо взаимовръзката между 

усложненията от страна на анастомозата и употребата на КС „lekage“, е 

установен при 6,8% от наблюдаваните употребявали тези медикаменти и 

само при 3,3% в контролната група, като продължителността и дозите са 

хетерогенни.  

В редица други серии е установено, че употребата на кортикостероиди 

може да доведе до повишен риск от възникване на ИА само в комбинация с 

други имуносупресиращи средства, а като самостоятелен фактор не 

притежава статистическа значимост.  Данните на тези автори се припокриват 

и с анализа на резултатите от нашето наблюдение /табл. 12/, в което е 

регистрирана кортикостероидна употреба в различни дози и 

продължителност  на прием при  9,00±2%(n=16), от тях само при n=2-ма е 

регистрирана ИА. Анализът им не открива значима от статистическа гледна 

точка асоциация между употребата на лекарствени препарати от този вид и 

повишен риск от усложнения от страна на анастомозата.   
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5.3.9. Сравнителен анализ на чесотата на инсуфициенция на 

анастомозата асоциирана по критерия периоперативна 

трансфузия на биопродукти 
 

Таблица 13. Асоциация между честотата на инсуфициенция на анастомозата и 

периоперативната трансфузия  на биопродукти. 

  Инсуфициенция на анастомозата 

  не да 

 χ2  p Периоперативна трансфузия на 

кръв и кръвни продукти N % Sp N % Sp 

Не 109 61,60% 4% 9 40,90% 10% 

3,47 0,07 Да 68 38,40% 4% 13 59,10% 10% 

общо 177 100,00%   22 100,00%   

 

Редица изследвания доказват негативната роля на периоперативната 

трансфузия на биопродукти при пациентите с ниска предна резекция по 

повод ректален карцином. Отрицателните ефекти са асоциирани с потискане 

на имунната система на реципиента,  довеждаща до повишен риск от 

възникване на инфекции и следоперативни усложнения в това число и от 

страна на анастомозата. Проведени експериментални животински модели и 

рандомозирани мултицентрични проучвания са доказали отрицателното 

влияние на биопродуктите върху заздравяването на анастомозираните 

краища и дори класифицират тези трансфузии като основен рисков фактор 

за поява на усложнения. В нашето наблюдение /табл. 13/ 13/81 (16,05%) 

пациента, на които са вливани биопродукти, са развили такава компликация. 

Анализът на данните показва, че тя присъства при 59,10% (n=13) от всички 

изявили клинично ИА, но не се наблюдава статистически значима корелация 

между разглежданите фактори (χ2=3,47;p=0,07). 

 

5.3.10.Сравнителен анализ на чесотата на инсуфициенция на 

анастомозата асоциирана по критерия употреба на 

нестероидни противовъзпалителни средства 

 

Таблица 14. Асоциация между употребата на НСПВС и поява на инсуфициенция на 

анастомозата. 

  Инсуфициенция на анастомозата 

  не да 
 χ2  p 

Употреба на НСПВС N % Sp N % Sp 

Не 104 58,50% 4% 17 77,30% 9% 

2,88 0,09 Да 73 41,50% 4% 5 22,70% 9% 

общо 177 100,00%   22 100,00%   
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При разглеждането на нашите данни /табл. 14/ се вижда, че при 5/78 

(6,41%) оперирани, употребяващи Нестероидни противовъзпалителни 

средства и при 17/121 (14,05%), неизползващи такива медикаменти, се е 

развила инсуфициенция на анастомозата. Статистическият анализ на 

сравняваните величини не установява корелация между приема на НСПВС 

и възникване на ИА при разглежданите от нас случаи (p=0,09). 

Регулярното приемане на лекарствени препарати от тази група в 

предоперативния период се дължи обичайно на наличието на хронична 

болка. Рутинната им употреба в следоперативния период обичайно е 

свързана с постоперативното мултимодално обезболяване, целящо 

намаляване употребата на наркотични вещества и избягване на техните 

странични ефекти. Анализът на отрицателните ефекти на неселективните и 

селективни COX-2 инхибитори не е установил механизъм, по който те да 

доведат до нарушение в заздравяване на анастомозата.  

 

5.3.11. Сравнителен анализ на чесотата на инсуфициенция на 

анастомозата асоциирана по критерия Захарен диабет 

Поради мултиорганното засягане при нарушен глюкозен толеранс е 

повишен значително морбидитета и морталитета при тези болни поради 

засягане на Сърдечно съдовата, Отделителната и Централната нервна 

система. Усложненията, които той може да предизвиква от страна на 

анастомозите, основно се дължат на нарушения в микроциркулацията и 

атеросклеротичните изменения на съдовете със среден и малък калибър  на 

базата на увреждане на ендотела им. 
 

Таблица 15. Асоциация между захарния диабет и повишен риск от възникване на 

инсуфициенция на анастомозата. 

  Инсуфициенция на анастомозата 

  не да 
 χ2  p 

Захарен диабет N % Sp N % Sp 

Не 132 74,60% 3% 17 77,30% 9% 

0,05 0,78 Да 45 25,40% 3% 5 22,70% 9% 

общо 177 100,00%   22 100,00%   
 

От наблюдаваните от нас пациенти с НПР, /табл. 15/ при 50/149 

(33,56%) има доказан захарен диабет. Само при n=5-ма (10%) обаче се е 

установила инсуфициенция на анастомозата в следоператвния период. 

Обратно при 17/132 (12,88%), при които не е доказано това метаболитно 

нарушение, също се е развила описаната компликация. Статистическата 

проверка на тези данни доказва категорично, че при разгледаните от нас 
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случаи не съществува корелация между фактора ЗД и повишен риск от ИА 

(χ2=0,05, p=0,78). 

Други автори също не откриват повишен риск за инсуфициенция на 

анастомозата при наличието на захарен диабет, като съпътстващ ко-

морбидитет. Според тях хипергликемията е една от основните предпоставки 

за възникване на усложнения в следоперативния период, без наличие на 

доказателства, че засяга и КР анастомози. 

 

5.3.12. Сравнителен анализ на чесотата на инсуфициенция на 

анастомозата асоциирана по критерия обем на 

кръвозагубата 

 

Таблица 16. Асоциация между обема на кръвозагубата и възникването на 

инсуфициенция на анастомозата. 

  Инсуфициенция на анастомозата 

  не да 
 χ2  p 

кръвозагуба N % Sp N % Sp 

под 99 мл 49 27,70% 3% 2 9,10% 6% 

3,61 0,16 
100-199 мл 123 69,50% 3% 19 86,40% 7% 

200-299 мл 5 2,80% 1% 1 4,50% 4% 

Общо 177 100,00%   22 100,00%   

 

От разглеждането обема на кръвозагубата при нашите болни /табл. 16/е 

видно, че най-много от тях попадат в диапазона 100-199мл., като съответно в 

тази група наблюдаваме най-голям процент на усложнения от страна на 

анастомозата 19/142 (13,39%). Кръвозагуба под 100мл. сме регистрирали при 

n=51 от случаите, като при 2/51 (3,9%) се е развил „ликидж“. Интересен е 

фактът, че при по-мащабна кръвозагуба нарушение в херметичността се 

установи при 1/6(16,67%). Нямахме хеморагия над 300мл. по време на нашите 

намеси. Оценката на получените данни не показва статистически значима 

корелация между обема на интраоперативната кръвозагуба и възникване на ИА  

при оперираните от нас с ниска предна резекция. (χ2=3,61, p=0,16) 

Едно от най-честите нежелани събития, възникващо в хода на 

оперативната интервенция, е хеморагията, обикновено тя се овладява лесно, но 

довежда до хемодинамични нарушения, нарушение на кръвоснабдяването на 

колона, необходимост от увеличаване обема на резекция в резултат на 

проведената хирургична хемостаза и прояви на исхемия. Според редица студия 

кървене, налагащо компенсиране с 2 или повече единици, е рисков фактор за 

възникване на усложнения от страна на анастомозата. 



 

38 

 

5.3.13. Сравнителен анализ на чесотата на инсуфициенция на 

анастомозата асоциирана по критерия индекс на телесната 

маса 
 

Таблица 17. Асоциация между инсуфициенция на анастомозата и индекса на телесната маса. 

  Инсуфициенция на анастомозата 

  не да 
 χ2  p 

BMI N % Sp N % Sp 

19-24 102 57,63% 4% 8 36,36% 10% 

4,62 0,13 
25-30 73 41,24% 4% 14 63,64% 10% 

над 30 2 1,13% 1% 0 0,00% 0% 

общо 177 100,00%   22 100,00%   
 

От разпределението на пациентите в нашето проучване /табл. 17/ се 

вижда, че най-голям относителен дял 55,3±3,52% (n=110) са с BMI 19-24, 

класифицирани според Световната Здравна Организация, като хора с нормална 

телесна маса. В тази група наблюдаваме ИА при 8/110 (7,27%). Последвани от 

43,7±3,52% (n=87) пациенти с BMI 25-30, дефинирани като такива с 

наднормено тегло, именно тук са попаднали повечето от нашите оперирани, 

при които са се развили усложнения от страна на анастомозата14/87(16,1), а 

при тези със затлъстяване BMI > 30 не регистрирахме нарушение в 

херметичността. Нямахме представители с поднормено тегло < 18.5 BMI. 

Средният индекс на телесната маса при оперираните в нашата Клиника 

е 24,7±0,2, стойност, която е значително по-висока от представените от 

повечето изследователи данни. От  прецизния анализ на тези резултати, в 

противовес на повечето проучвания,  не се установява наличие на корелация 

между високия индекс на телесната маса и развитието на инсуфициенция на 

анастомозата. (χ2=4,62, p=0,13) 

Наднорменото тегло се асоциира от повечето коремни хирурзи с 

повишена честота на компликациите в ранния следоперативен период. 

Според редица автори високият индекс на телесната маса е независим 

рисков фактор за настъпване на усложнения от страна на анастомозата. 

Съществуват няколко хипотези, обясняващи тази зависимост: Според една 

от тях повишеното интраабдоминално налягане при тези пациенти води до 

нарушения в микроциркулацията, а това от своя страна резултира в поява на 

микротромбози и исхемия, причиняващи нарушение в заздравяването на 

анастомозираните краища. Друга теория поставя на преден план дебелината 

на стената на колона, като в такъв случай скобите на ушивателите често не 

могат да обхванат цялата стена, което значително компрометира сигурността 

на колоректалната свръзка. 
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5.3.14. Сравнителен анализ на чесотата на инсуфициенция на 

анастомозата асоциирана по критерия тютюнопушене 

 

Таблица 18. Корелация между тютюнопушенето и риска от възникване на 

инсуфициенция на анастомозата. 

  Инсуфициенция на анастомозата 

  не да 
 χ2  p 

Тютюнопушене N % Sp N % Sp 

Не 110 62,10% 4% 13 59,10% 10% 

0,08 0,78 Да 67 37,90% 4% 9 40,90% 10% 

общо 177 100,00%   22 100,00%   

 

От нашите болни пушачи при 9/76 (11,84%) се наблюдават усложнения 

от страна на анастомозата, но такава се установява и при 13/123 (10,57%) от 

непушачите /табл. 18/. Анализирането на данните ни отново не успява да 

установи наличие на асоциация между тютюнопушенето и увеличен риск от 

възникване на ИА, резултат, който е в противовес с повечето твърдения, 

открити в интернет базата данни. 

Тютюнопушенето било то минало или настоящо се свързва със 

значително повишен риск от възникване на „ликидж“ поради факта, че 

никотинът има вазоконстриктивно действие, забавя циркулацията, което 

редуцира кръвотока към зоната на анастомозата, освен това е и в основата 

на увредата на малките кръвоносни съдове всички изброени механизми  

водят до исхемия.  Някои изследователи  считат, че >40 пакетогодини е 

независим рисков фактор за компликации от страна на анастомозата. 

 

5.3.15. Сравнителен анализ на чесотата на инсуфициенция на 

анастомозата асоциирана по критерия продължителност 

на оперативната намеса 

 

Таблица 19. Корелация между продължителността на оперативната намеса и риска 

от възникване на инсуфициенция на анастомозата. 

  Инсуфициенция на анастомозата 

  не да 
 χ2  p продължителност на 

манипулацията N % Sp N % Sp 

до 119 мин. 94 53,10% 4% 9 40,90% 10% 

1,17 0,09 от 120-180 мин. 83 46,90% 4% 13 59,10% 10% 

Общо 177 100,00%   22 100,00%   
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От наблюдаваните от нас пациенти с ниска предна резекция при n=103-ма 

продължителността на операцията е била в диапазона до 119 мин, от тях при 

9-ма (8,73%), се е развила ИА. При оперативно време между 120-180 мин е 

установен ликидж при 13/96 (13,54%). Не установихме хирургична намеса 

продължила >180мин. Анализът на изследваните от нас резултати /табл. 19/ 

не установява корелация между продължителността на операцията и 

повишен риск от възникване на ИА (χ2=1,17, p=0,09).  

Продължителността на оперативната намеса може да бъде повлияна от 

редица фактори: избраната оперативна техника – лапароскопска или 

конвенционална, предшестващи оперативни намеси, свързани с наличието 

на адхезии, големината на тумора, възникването на интраоперативни 

компликации, опита на хирурга и на оперативния екип, BMI индекса на 

пациента. Времетраенето на операцията е един от основните фактори, 

повишаващ вероятността от възникване на усложнения в следоперативния 

период, в това число и усложнения от страна на анастомозата. 

Средното оперативно време, регистрирано при нашите намеси, е 116,17 

минути, което е значително по- кратко от описваното от повечето хирурзи. 

 

5.3.16. Сравнителен анализ на чесотата на инсуфициенция на 

анастомозата асоциирана по критерия ASA score 

 

Таблица 20. Асоциация между ASA score и риска от възникване на инсуфициенция на 

анастомозата. 

  

Инсуфициенция на анастомозата 

не да 

N % Sp N % Sp 

АSА  score 1 57 1% 4% 6 27% 9% 

2 57 32% 4% 4 18% 8% 

3 61 34% 4% 12 55% 11% 

4 0 0% 0% 0 0% 0% 

5 0 0% 0% 0 0% 0% 

общо 177     22     

 

От резултатите в нашето проучване /табл. 20/се вижда, че нямаме 

оперирани пациенти с клас IV и V по ASA. Най-голям е броят на 

оперираните с ниска предна резекция класифицирани с ASA score III 36,68±4 

(n=75), като при 12/75 (16%), от тях е регистрирана и проявена ИА. Почти 

сходни помежду си са данните, получени при болните с  ASA II и ASA I: 
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30,65±4 (n=61) и 31,65±4 (n=63). Инсуфициенция на анастомозата в тези 

случаи наблюдавахме съответно при 4/61 (6,55%) и 6/63 (9,52%). Анализът 

на резултатите обаче не показва наличие на статистическа значима 

асоциация между ASA скора и повишен риск от възникване на 

инсуфициенция на анастомозата при нашите пациенти (χ2=3,80, p=0,43). 

В реанимационните отделения често попадат оперирани след ниски 

ректални резекции и наличен ко морбидитет. Голяма част от тях  не могат да 

посрещнат натоварванията, на които е подложена Сърдечно-съдовата 

система поради увеличените метаболтни нужди, възникващи в 

следоперативния период, особено при развитие на септични усложнения. 

Подобна е ситуацията и при влошен белодробен статус, възникващите 

ателектази и застой  често водят до нарушена  дифузия на кислорода и 

въглеродния диоксид, което довежда до тъканна хипоксия и метаболитни 

нарушения. От съществена важност, разбира се, е и състоянието на 

отделителната система. Нарушеният креатининов клирънс се асоциира с: 

влошаване на мезентериалната микроциркулация, нарушен метаболизъм и 

екскреция на лекарствата, възникване на оток на тъканите  поради 

нарушение във водно електролитния баланс , които резултират във влошено 

зарастване на анастомозата и повишен риск от възникване на 

инсуфициенция. 

Предвид факта, че пациентите с ИБС  имат развити атеросклеротични 

изменения в съдовете със среден и малък калибър, при тях се установява 

нарушения в циркулацията в областта на анастомозата, водещи до исхемия 

и повишен риск от възникване на инсуфициенция. Всички тези нарушения 

оказват съществено влияние върху заздравяването на анастомозата и 

възникване на цялостни усложнения. Според повечето изследователи ASA 

score >3 се свързва с повишен риск от възникване на усложнения от страна 

на анастомозата след ниска предна резекция. Нещо повече, те считат, че при 

всяко повишаване на скора > ASA 2, риска от ИА нараства 2,5 пъти във всяка 

група.  

 

5.3.17. Сравнителен анализ на чесотата на инсуфициенция на 

анастомозата асоциирана по критерия оперативен достъп 

 

От анализа на данните ни се вижда преобладаване на оперираните от 

нас болни по мини инвазивен начин, 69,34±3% (n=138) в сравнение с 

подложените на отворена хирургия 30,65±3% (n=61), резултат, който е в 
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унисон със световните тенденции предвид навлезлия вече широко в 

Колоректалната хирургия лапароскопски подход. Видно е, че по-голяма част 

от усложненията от страна на анастомозата 70±10% (n=14)сме наблюдавали 

именно в тази група, но и пациентите тук са над два пъти повече в сравнение 

с тези, при които сме използвали отворения подход 30±10% (n=6). 

Статистическият анализ на данните ни не открива наличие на корелация 

между оперативния достъп и повишен риск от възникване на 

инсуфициенция на анастомозата. (χ2=0,19, p=0,59). Резултат, който всъщност 

е идентичен с повечето твърдения по темата. 

 

Таблица 21. Асоциация между оперативния достъп и риска от възникване 

инсуфициенция на анастомозата.  

  Инсуфициенция на анастомозата 

  не да 
 χ2  p 

Оперативен подход N % Sp N % Sp 

Конвенционална 55 30,65% 3% 6 30,00% 10% 

0,19 0,59 Мининвазивна 124 69,35% 3% 14 70,00% 10% 

общо 179 100,00%   20 100,00%   

 

5.3.18. Сравнителен анализ на чесотата на инсуфициенция на 

анастомозата асоциирана по критерия проба за 

херметичност 

 

Таблица 22. Асоциация между прогностичната роля на пробата за херметичност и 

възникването на инсуфициенция на анастомозата. 

  Инсуфициенция на анастомозата 

  не да 
 χ2  p 

Проба за херметичност N % Sp N % Sp 

Не 163 92,10% 2% 16 72,70% 9% 

8,12 0 Да 14 7,90% 2% 6 27,30% 9% 

Общо 177 100,00%   22 100,00%   

 

От изследваните от нас пациенти при всички n=199 осъществихме 

проба за херметичност. От тях при n=179 тя е била отрицателна, като при 

8,93% (n=16)се е развила ИА. При n=20 тя е била положителна, като от тази 

трупа при 30% (n=6) от тях е регистрирана инсуфициенция, резултат, който 

ясно демонстрира голямата предиктивна стойност на „air leakage“ теста 

/табл. 22/. Задълбоченият и цялостен анализ на данните ни показва, че 

съществува статистически значима асоциация между положителната проба 
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за херметичност и повишен риск от възникване на усложнения от страна на 

анастомозата при пациентите ни с ниска предна резекция (χ2=8,12, p= 0,00) 

След свързването на колона и ректалния остатък, хирурзите разполагат с 

една опция да проверят интегритета им и тя е чрез осъществяване на 

механична проба за херметичност. Някои препоръчват използването на 

разтвори и тяхното бавно въвеждане, считайки, че по този начин налягането 

остава ниско и се намалява възможността за баротравма. Трудно е да се 

постигне стандартизация при осъществяването на тази проба, но все пак 

повечето хирурзи се спират на инсуфлиране на до 150см3 въздух през 

ректума и проследяване за наличието на въздушни мехурчета. При поява на 

такива обичайно мястото на нехерметизация се надшива, а пасажът се 

отклонява.  Редица студия препоръчват рутинното използване на „air leak 

test“. Те считат, че той може да намали постоперативните усложнения, 

притежава до 75% предиктивна стойност и способства за редуциране 

задължителното отклоняване на пасажа. 

 

5.3.19. Анализ на данните 

Анализът на резултатите от нашето проучване показва, че 

статистически значимите фактори, асоциирани с повишен риск от 

възникване на инсуфициенция, са височината на анастомозата и мъжкият 

пол. Разбира се, както вече отбелязахме, това са едни от основните рискови 

нокси за възникване на тази компликация. Интересно е да се наблюдава, че 

за разлика от повечето студия високия BMI, неадювантната терапия, 

периоперативната кръвозагуба, напредналата възраст, както и употребата на 

опеределени медикаменти не се свързват с повишен риск. Интерес 

представлява високата предиктивна стойност на осъществяваната от нас 

проба за херметичност след конструиране на анастомозата в унисон с 

повечето от последните метаанализи. Разбира се, ние залагаме на 

задължителна предоперативна подготовка на пациентите, целяща  

коригиране на хомеостазата, рутинна антибиотична профилактика и 

почистване на червата, поставяне на дренове в малкия таз и освобождаване 

на лявата флексура при необходимост. Предпочитаме осъществяването на 

процедурата по мининвазивен начин предвид преимуществата, които 

методът притежава спрямо конвенционалната хирургия при еквивалентни 

онкологични резултати. 

В заключение може да се каже, че: Инсуфициенцията на анастомозата 

след ниска предна резекция остава сериозен проблем в коло ректалната 



 

44 

 

хирургия, водещ до значителен морбидитет, морталитет, влошено качество 

на живот и сигнификантно повишаване на медицинските разходи. Въпреки 

множеството проучвания по темата все още е трудно да се предскаже при 

кои пациенти ще се развие такава компликация. Хирурзите трябва да са 

запознати детайлно с факторите, повишаващи риска от възникване на 

анастомотични компликации, за да прецизират правилно кандидатите за 

първично възстановяване на пасажа с или без необходимост от извеждане на 

протективен анус претер. 

 

5.4. Сравнителен анализ на времето за хоспитализиция при 

пациентите „със“ и „без“ протективна илеостомия 
 

Таблица 23. Продължителност на хоспитализацията при пациентите „със“ и „без“ 

отклоняване на пасажа при ниска предна резекция. 

Пролежани дни – изведена стома 

изведена стома 
N % 

x̄ (ср.брой 

пролежани дни) 
Sp минимум максимум 

не 179 90% 11,0 2% 4 51 

да 20 10% 12,6 2% 7 45 

общо 199 100% 11,2  7 51 
 

Престоят в болницата на нашите пациенти по време на първото пролежаване 

е леко удължен в групата със стома 12,6 спрямо 11,0 дни /табл. 23/. Тази разлика 

вероятно с дължи на необходимото време за научаване на болния как да 

поддържа стомната хигиена в домашни условия, както и, разбира се, на 

усложненията в ранния следоперативен период, съпътстващи често 

отклоняването на пасажа. Ако добавим планираните и непланирани 

повторни хоспитализации за възстановяване на пасажа или по повод 

възникналите усложнения, разликата е още по-изразена- 27,5 спрямо- 22,7 

дни. Резултати, които се асоциират и с повишаване на болничните разходи и 

влошаване качеството на живот на пациентите. 

Някои студия считат, че затварянето на протективната илеостомия /ПИ/ 

е амбулаторна процедура и може да се осъществи с местна анестезия, а 

самата дехоспитализация на пациента да бъде в рамките на 11-24 часа. 

Нашият опит и този на други КРХ показва значителна вариабилност в 

продължителността на болничния престой, пряко зависим, разбира се, от 

евентуалните усложнения в следоперативния период. Нашите данни са 

близки с тези на последния колектив, ние сме регистрирали средно 

хоспитализационно време за прибиране на стомата 9,4 дни (5-14), като това 
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„удължаване“ се дължи не само на възникналите усложнения, а основно на 

времето, необходимо до възстановяването на пасажа, захранването и 

раздвижването на болните. Съпоставяйки нашите пациенти по критерия 

отклоняване на пасажа и възникналата необходимост от повторни 

хоспитализации, отново установяваме значително по-висока честота на 

рехоспитализации при пациентите с изведена стома съответно 17/20 (85%) 

спрямо 15/179 (6,14%) при тези „без“. 
 

Таблица 24. Рехоспитализации при пациентите поради настъпили усложнения. 

  Изведена стома 

  не да 

χ2 p повторни хоспитализации, 

свързани с операцията 
N % Sp N % Sp 

за затваряне на стомата 

/възстановяване на пасажа/ 
6 54,54% 9% 14 82,35% 13% 

54,80 0,00 

супурация на раната 3 27,27% 8% 0 0,00% 0% 

вторичен шев 2 18,18% 8% 0 0,00% 0% 

пролапс на стомата 0 0,00% 0% 1 5,88% 5% 

субилеус 0 0,00% 0% 1 5,88% 5% 

дехидратация 0 0,00% 0% 1 5,88% 5% 

общо 11,0 100,00%   17,0 100,0%   
 

Регистрирали сме среден болничен престой поради усложнения след 

възстановяване на пасажа 7,45 дни /табл. 24/. Като причина за тези приеми на 

първо място са възпалителните усложнения от страна на оперативната рана на 

стомното място, които регистрирахме при 2/14 (14,28%). Това е и една от най-

честите компликации описвана в литературата Mengual-Ballester et al. 

Също при двама (14,28%) от наблюдаваните се наложи рехоспитализация 

поради клинична картина на смутена чревна проходимост, като при един от 

случаите състоянието се преодоля с консервативни средства, а при другия се 

наложи оперативно лечение. При един от болните (7,14%) се регистрира 

херния на стомното място, същата бе коригирана след приключване на 

адювантната терапия с помощта на пластично възстановяване на предна 

коремна стена с двукомпонентен меш. 

В групата без отклоняване на пасажа установихме рехоспитализации със 

средно времетраене 11,7 дни, която е значително по-кратка в сравнение с тази 

в другата група.  

Честотата на рехоспитализациите в колоректалната хирургия е 

описвана от повечето автори между 10-30%, резултат, който е идентичен с 
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нашия 16,08%, разбира се, по-големият процент от тях се дължи на 

повторните пролежавания за възстановяване на пасажа.  

Интресен е фактът, че повторният прием в болнично заведение е 

значително по-често срещан при пациентите с протективна илеостомия, като 

според редица студия достига 65%. Високият процент е причината често 

тези данни да се избягват да бъдат публикувани. В нашия конкретен случай 

от n=14/20 болни с осъществено прибиране на протективна илеостомия в 

интервал от 8-12седмици, сме наблюдавали последващи рехоспитализации 

при 5/14(35,71%),резултат, съвпадащ с цитираното по-горе. 

Интерес представлява разглеждането на сумарния болничен престой в 

групите „със“ и „без“ отклоняване на пасажа. Вече разгледахме всеки един от 

компонентите на този „сбор“. Резултатът, който наблюдаваме, показва средно 

27,54 дни болничен престой в първата група и 22,73 дни във втората, при 

сравняването на които се установява статистически значима разлика (p=0,03). 

Нашето проучване се различава от повечето съществуващи в базата 

данни главно с удължения болничен престой при възстановяването целостта 

на ГИТ. Целта на тази „забавена“ дехоспитализация, както вече споменахме 

освен  възстановяването моталитета на чревния тракт с поява на спонтанна 

флатуленция и дефекация, е и възможно по-продължително наблюдение на 

пациентите за често срещаните усложнения след прибиране на стомите. Ние 

считаме, че избягването на една ранна дехоспитализация с последващо 

развитие на усложнение, налагащо нова такава, щади психологическия 

статус на пациента, значително подобрява качеството му на живот и не на 

последно място- част от болните живеят в друго населено място често на 

значително  разстояние от нашата болница и появата на компликация би 

наложила  продължително пътуване или прием в друго лечебно заведение. 

 

5.5. Сравнителен анализ на честотата на инсуфициенция на 

ниските ректални анастомози и септичните усложнения в 

ранния следоперативен период при пациентите „със“ и „без“ 

отклоняване на пасажа 
 

Развитието на ректалната онкохирургия и приемането на суфициентен 

дистален маргин създаде предпоставка за осъществяване на множество 

сфинктеро съхраняващи операции. Негативният аспект на тази процедура се 

крие в повишената честота на анастомотичните компликации, която 

повечето автори установяват, че е правопропорционална на отстоянието от 

ануса. Самите индикации за фекална диверсия са противоречиви, имайки се 
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предвид факта, че те не предпазват от появата на инсуфициенция на 

анастомозата, а само редуцират честотата на септичните усложнения, 

породени от нейното възникване.  

 

Таблица 25. Инсуфициенция на анастомозата възникнала в случаите „със“ и „без“ 

отклоняване на пасажа. 

  

Изведена протективна илеостома 

общо не да 

N % Sp N % Sp 

Инсуфициенция на 

анастомозата 

не 163 91% 2% 14 70% 10% 177 

да 16 9% 2% 6 30% 10% 22 

общо 179 100%   20 100%   199 
 

В нашето проучване от общо n=199 пациента, инсуфициенция се е 

развила при n=22 (11,05%), данни /табл. 25/, които се вместват в тези 

изнесени от повечето автори. Sultan et al. докладват 15%, Chambers et al. на 

базата на мета анализи 2,9%-15,3%. По-интересен аспект представлява 

отговорът на въпроса „влияе ли извеждането на протективна илеостомия 

върху честотата на анастомотичните усложнения“? При нашите болни 

такива са регистрирани при 16/179 (8,93%) от случаите без протективна 

стома и при 6/20 (30%) с отклоняване на пасажа. Резултат, който 

демонстрира значително по-висока честота на инсуфициенция на 

анастомозата във втората група в противовес на повечето литературни 

данни, изнесени от застъпниците на рутинното отклоняване на пасажа, но и 

съгласно мнението на авторите, отричащи наличието на предимство при 

осъществяването на това действие. Това може да се дължи на факта, че при 

тези пациенти се наблюдава значително повишен риск от възникване на ИА. 

Като съответно при 3/16 (18,75%) в първата група и при 5/6 (83,33%) във 

втората успешно е лекувана с консервативни средства, но при 13/16 (81,25%) 

и 1/6 (16,77%) тази компликация е наложила оперативна ревизия. Анализът 

на тези данни обаче показва значително повишаване честотата на 

оперативните ревизии при пациентите без временно отклоняване на пасажа 

(p=0,00). 
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Фиг. 10. Инсуфициенция на анастомозата в групата  

„със“ и „без“отклоняване на пасажа. 

 

Matthiessen et al.,наблюдавайки n= 234 оперирани с НПР, от n=21 

хирургични отделения в Швеция и рандомизирайки ги в две групи, 

установява 3,4 пъти по-висока честота на ликидж във втората.  На обратния 

полюс са Shiomi A et al., Park et al., те стигат до извода, че отклоняването на 

пасажа не намалява значимо риска от възникване на ИА, а само 

незначително снижаване в честотата на ранните постоперативни ревизии. 

Както вече коментирахме, от изнесените от нас данни е видимо значително 

по-висока честота на реоперациите при неизведен протективен анус претер 

81,25% с/у 16,77%.  

На базата на нашите резултати не установяваме превантивно 

въздействие на протективната илеостомия върху възникването на 

инсуфициенция на анастомозата, но подкрепяме тезата, че тя значително 

редуцира честотата на оперативните ревизии поради възникнали септични 

усложнения в ранния следоперативен период. Все пак ние препоръчваме 

внимателно прецизиране на пациентите кандидати за временно отклоняване 

на пасажа предвид потенциалния морбидитет и морталитет, съпътстващ 

извеждането на протективна стома и нейното затваряне. 
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6. Създаване на предиктивна скорова система система 

определяща необходимостта от извеждане на протективна 

илеостомия при пациентите с ниска предна резекция 

 

Инсуфициенцията на анастомозата след ниска предна резекция остава 

най-честото и  катастрофално усложнение в колоректалната хирургия. Тя не 

само повишава морбидитета, морталитета, болничния престой, 

необходимостта от реоперации, но и снижава качеството на живот на 

пациентите и повлиява негативно върху overall (OS) and disease free survival 

(DFS)интервала, като силно влошава прогнозата на заболяването.  

Колоректалните хирурзи са осъществили множество опити за намаляване 

честотата на тази компликация. Извеждането на протективна стома е едно от 

тях. И тук обществото им е раздвоено. Повечето считат, че прекъсването на 

пасажа при НПР трябва да се извършва при наличието на определени 

фактори, повишаващи значително риска от инсуфициенция на анастомозата. 

Голяма част от тези фактори са вече известни, но изискват да бъдат 

систематизирани. Един от опитите за такава валидизация и систематизация 

е съставянето на така наречения Colon Leakage Score /CLS/, притежаващ 

значителни предиктивни способности относно бъдещите усложнения от 

страна на анастомозата.  

При нашия „leakage score“ сме оценявали риска за възникване 

инсуфициенция на анастомозата у болните по n=17 фактора, като n=11 от тях – 

възраст, пол, ASA score, BMI, тютюнопушене, неадювантна лъчетерапия, 

неадювантна химиотерапия, хипопротеинемия, употреба на 

кортикостероиди, употреба на НСПВС, захарен диабет са предоперативни, а 

n=6-стадий, височина на анастомозата, кръвозагуба, периоперативна 

трансфузия на кръв и кръвни продукти, продължителност на операцията и 

проба за херметичност – интраоперативни. Изброените предоперативни и 

интраоперативни рискови фактори за анастомозата сме оценили с точки от 

0-6 в зависимост от техния прогностичен индекс, съобразявайки се с 

оценката и препоръките на PROCOLE (Prognostic Colorectal Leakage).  

Средният „leakage score“ на болните с инсуфициенция на анастомозата 

в нашето проучване без отклоняване на пасажа е 21.0. В групата без стома и 

усложнения от страна на анастомозата- 17.45, а при оперираните с изведена 

протективна илеостомия е 27.4. От тези данни ние приемаме като граница за 

възникване на усложнения скор 19.5, като резултати в диапазона 17,5-19 

извеждаме като рискови и също отклоняваме пасажа /фиг. 11/. 
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Фиг. 11. Разпределение на рисковите интервали в нашия „leakage score“. 

 

Използваната от нас предиктивна скорова система, базираща се на 

данните от множество мета анализи за рисковите фактори с голям импакт 

върху възникването на инсуфициенция на анастомозата при ниска предна 

ректална резекция, показва значителна предиктивна стойност. Благодарение 

на нея успяваме да се вместим в „златната среда“  относно честота на 

възникнала ИА  с нашите 11%. Значителен успех е и прогнозирането на 

високо рисковите пациенти и осъществяване отклоняване на пасажа при тях. 

Желанието за прогнозиране при кои пациенти с ниски ректални  

резекции ще се развие инсуфициенция на анастомозата е породено от 

сериозните последствия при възникване на последната, както и разбира се 

от стремежа да се противодейства на тази компликация. От друга страна 

мерките, с които се опитва да се предотврати, са ограничени и включват 

основно отклоняване на пасажа. Вече отбелязахме съществуващия в 

хирургичните среди дебат относно ползата и негативните последици от 

отклоняването на пасажа при НПР. Когато се претеглят и възможните 

усложнения от протективнте анус претери, става ясно защо е необходимо 

прецизиране на риска при всеки отделен индивид. 
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7. Заключение 

 

Тоталната мезоректална ексцизия комбинирана с ниска предна 

резекция играе важна роля при лечението на пациентите с ректален 

карцином. Като се има предвид непрекъснато повишаващата се честота на 

последния в световен мащаб, усъвършенстването на медицинската 

апаратура и хирургичния инструментариум през последните две 

десетилетия, както и залягането на качеството на живот на пациентите като 

един от факторите при избора на оперативен метод, ниската сфинктеро 

съхраняваща предна резекция се превърна в метод на избор при локализация 

на карцинома на ректума в средна и дистална трета. Последната от своя 

страна се асоциира от повишен риск от възникване на инсуфициенция на 

анастомозата. Едни от основните причини за това са нарушеното хранене на 

ректалния остатък и напрежение в анастомотичната линия. Както вече бе 

отбелязано, инсуфициенцията на анастомозата остава най-плашещото 

усложнение при тези операции, регистрирано в диапазона 1-24%. Повечето 

колоректални хирурзи считат, че при изява на последната значително се 

повишава не само съпътстващия морбидитет, но и морталитета от 6-22%. 

В отговор на тези заплашителни данни редица студия препоръчват 

рутинното отклоняване на пасажа посредством протективен анус претер. 

Като спорът относно  дебелочревен или тънкочревен отдавна е решен в полза 

на последния поради предимствата, които притежава: лесно конструиране, 

лесно отделяне на чревното съдържимо, липса на фекулентна миризма, 

ниска честота на септичните усложнения. Същите считат, че протективните 

стоми намаляват налягането в дебелото черво, като по този начин 

подпомагат зарастването на анастомозираните краища, а при възникнала 

инсуфициенция, подсушават таза, намаляват ликиджа през анастомотичната 

дехисценция и способстват за нейното затваряне. 

Други колоректални хирурзи подлагат на съмнение описаните позитиви 

и считат извеждането им за излишно поради специфичните усложнения, 

които предизвикват. Такива се регистрират не само в ранния следоперативен 

период, но за съжаление, след дехоспитализация и дори след тяхното 

прибиране. Тези потенциални компликации са асоциирани с удължен 

болничен престой, необходимост от ре-хоспитализации, което значително 

повишава медицинските разходи. Не бива да се забравя и друг аспект на 

проблема, а именно- влиянието на стомата и нейните усложнения върху 

качеството  на живот на пациентите. Множество изследвания са показали 
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негативния импакт на противоестествения анус върху социалните контакти 

и общуването. Тези пациенти са склонни към социална изолация и 

последваща трудна ресоциализация.  

Интерес представлява отговора на въпроса „Влияе ли отклоняването на 

пасажа върху честотата на инсуфициенция на анастомозата при ниска 

предна резекция?“ Данните от нашия и други анализи не откриват такава 

корелация, но все пак е видимо, че честотата на септичните усложнения и 

ранните следоперативни ревизии е сигнификантно по-висока в случаите без 

отклоняване на пасажа. Това логично поражда въпроса “Къде е истината?“ и 

както винаги, истината е по средата. Това е и причината дебатът в 

хирургичното съсловие относно необходимостта от извеждене на 

протективен анус претер при ниските сфинктеросъхраняващи операции да 

продължава. От една страна стоят усложненията и последствията от тях, 

породени от инсуфициенция на ниската колоректална анастомоза, а от 

друга- компликациите, породени от самата протективна стома: влошеното 

качество на живот на пациентите, повишаването на болничния престой, 

увеличаване на медицинските разходи. Освен това противниците на 

рутинното отклоняване на пасажа изтъкват на преден план факта, че 

инсуфициенция на анастомозата се развива и при прекъсване на същия. Това 

налага да се намери фин баланс относно пациентите кандидати за фекална 

диверсия  и съобразяване с позитивните и негативните последици на този 

избор.  

След извършване на задълбочен анализ на представените резултати от 

оперативното лечение на болните оперирани от нас и обработените 

статистически данни създадохме работна предиктивна скорова система, 

базираща се на значимите рискови фактори за възникване ИА и 

подпомагаща вземането на решение за отклоняване на пасажа при 

пациентите с ниска ректална резекция. Ние се фокусирахме върху 

седемнадесет фактора- единадесет предоперативни и шест 

интраоперативни. Всички тях оценихме с цифри от 0-6 в зависимост от 

прогностичния им индекс, като самата точкова оценка е асоциирана с 

резултата от статистическия анализ на взаимовръзката между извеждането 

на протективна стома и сравняваните критерии. Благодарение на нашия  

прогностичен „leakage score“ успяхме да разпределим болните в три групи: 

- с инсуфициенция на анастомозата без отклоняване на пасажа със 

скор >21.0.  
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- без изведена протективна стома и без усложнения от страна на 

анастомозата със скор<17.45. 

- с изведена протективна илеостомия  със скор >27.4.  

На тази база ние приемаме като граница за възникване на усложнения 

скор >19.5, като резултати в диапазона 17,5-19 извеждаме като рискови, и 

при тях също отклоняваме пасажа. 

 

В заключение след детайлен анализ на данните от това наше проучване 

можем да направим обобщение, че решението за извеждане на протективна 

илеостомия при ниска предна резекция е трудна и отговорна задача, 

налагаща колоректалните хирурзи да са детайлно запознати с рисковите 

фактори, повишаващи сигнификантно вероятността от инсуфициенция на 

анастомозата. Само познаването на тези предразполагащи нокси не е 

достатъчно, за да се вземе адекватно решение. Необходимо е  тяхното 

степенуване и прецизиране. Използването на предиктивна скорова система 

и индивидуализирането на подхода при болните са едни от основните 

фактори за правилна преценка кои болни са рискови за възникване на 

анастомотични компликации и са кандидати за протективен анус претер. По 

този начин ще се ограничат септичните усложнения при тях, както и ще се 

намали честотата на неоправданото отклоняване на пасажа, базиращо се на 

субективни критерии като индивидуалния опит на хирурга, което ще даде 

отражение върху качеството на живот на тези пациенти и ограничаване на 

медицинските разходи.  
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8. Изводи 

 

1. Извеждането на протективна илеостомия при болните с ниска 

предна резекция е свързано с висок процент на настъпващи 

усложнения от страна на стомата в ранния следоперативен период, а 

също така и след нейното прибиране. Това довежда до 

сигнификантно  влошаване качеството на живот на тези пациенти и 

повишаване на болничните разходи. Не бива да се пропуска и факта, 

че част от стомите остават незатворени. 
 

2. Екзактната предоперативна диагностика и стадиране, както и 

правилната интраоперативна преценка спомага за цялостна оценка 

на рисковите фактори за потенциални усложнения в следопертивния 

период, в това число и от страна на анастомозата. Важен момент в 

цялостния подход към тези болни е индивидуализирането му, с цел 

подобряване на  резултатите. 
 

3. Болните с нисък ректален карцином  у нас непрекъснато нарастват, 

извършването на сфинктеросъхраняващи операции  представлява 

тактическо  предизвикателство за хирурзите, породено  от някои 

ненапълно решени от научна и практическа гледна точка проблеми, 

касаещи отклоняването на пасажа. Това налага създаването на 

предиктивна скорова система, обективизираща необходимостта от 

фекална диверсия.  
 

4. Извършването на едномоментно възстановяване на пасажа при 

ниските ректални карциноми  без използавене на протективен анус 

претер е оправдано и от икономическа гледна точка поради 

сигнификантно по-краткия  болничен престой и следоперативни 

усложнения в сравнение със стандартното отклоняване на пасажа 

при пациентите с нисък „leakage score“. 
 

5. Изборът на оперативна тактика, касаеща отклоняването на пасажа 

при пациентите с ниска предна резекция, се ръководи от желанието 

за намаляване честотата на инсуфициенция на анастомозата. 

Повечето резултати обаче показват, че протективните анус претери 

не оказват влияние върху възникването на тази компликация, но все 

пак при тези оперирани честотата на ранните оперативни ревизии 

поради възникнали септични усложнения е сигнификантно по-

малка. 
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9. Приноси 

 

9.1. Приноси с оригинален характер. 

 

1. За пръв път в България се създава предиктивна скорова система, 

класифицираща пациентите с висок риск от инсуфициенция на 

анастомозата. 

2. На базата на получените резултати се подлага на критичен анализ 

влиянието на отклоняването на пасажа върху честотатата на 

инсуфициенция на ниските ректални анастомози. 

3. За първи път в България се разглежда въпроса за рутинното 

отклоняване на пасажа посредством тънкочревна стома при ниска 

предна резекция. 

4. За пръв път у нас е проследено влиянието на отклоняването на 

пасажа посредством тънкочревна стома върху времето на 

хоспитализация. 

5. За първи път в България са разгледани детайлно усложненията, 

съпътстващи извеждането на протективна илеостомия и нейното 

затваряне. 

 

9.2. Приноси с потвърдителен характер 

 

1. Осъществен е детайлен анализ и съпоставка на получената 

статистическа информация за възникващите компликации при 

пациентите с ниска предна резекция „със“ и „без“ отклоняване на 

пасажа.  

2. На базата на задълбочени анализи се подкрепят рисковите фактори 

повишаващи вероятността от възникване на усложнения от страна 

на анастомозата при ниска предна ректална резекция. 

3. Базирайки се на статистически анализ се потвърждава твърдението, 

че извеждането на протективен илеачен анус при ниска предна 

резекция не оказва влияние върху честотата на инсуфициенция на 

анастомозата, а само редуцира септичните усложнения и ранните 

оперативни ревизии. 
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