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(експериментални и клинични проучвания) 1

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Тънкочревната  механична  непроходимост  (ТМН) е  една  от  най-честите

причини  за  хоспитализация  в  спешните  хирургични  клиники. Разделното

разглеждане  на  проблемите  на  тънкочревната  от  тези  на  дебелочревната

механична  непроходимост  е  напълно  оправдано  по  няколко  причини: а)

значително по-голямата  й честота в сравнение с дебелочревната механична

непроходимост  (75–80% спрямо  20–25%); б) точната  анатомична

локализация; в) подчертаната специфика по отношение на етио-патогенезата

и  терапията. Основните  причини  за  появата  на  този  сложен  синдром  са

постоперативните  адхезии  и  инкарцерираните  хернии. Тяхната  честота  и

свързаните с тях морбидитет и морталитет остават сравнително постоянни,

като  през  последните  десетилетия  делът  на  херниите  намалява. Девет  от

десет  пациента  развиват  адхезии  след  лапаротомия. Една  от  всеки  30

лапаротомии  се  извършва  за  разрешаване  на  проблем  предизвикан  от

адхезиите. През годината, в която е извършена една коремна операция, около

1% от пациентите развиват тънкочревна адхезионна обструкция. Проучване

от  1995 г. проведено  в  750 болници  в  Германия  показва, че  2.6% от

1 Статията е на базата на  дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор”
в област висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна
специалност „Обща хирургия” Дисертационният труд е разгледан, обсъден и приет за защита от Научния
съвет към  М Б А Л  „ТОКУДА БОЛНИЦА”,  София,  2016, „ТОКУДА БОЛНИЦА СОФИЯ” ЕАД
КЛИНИКА  ПО  ЧЕРНОДРОБНА, ЖЛЪЧНА, ПАНКРЕТИЧНА  И  ОБЩА  ХИРУРГИЯ. Материалите  по
защитата са на разположение в библиотеката на М Б А Л „ТОКУДА БОЛНИЦА” София и са публикувани на
интернет страницата й. Научен ръководител:  Проф. д-р Гено Киров, д.м.н.
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лапаротомиите  са  били  за  адхезионна  чревна  непроходимост, а  в  САЩ

стойността на лечението на адхезионните усложнения локализирани само в

тазовата област за  1996 г. е  за  1,3 милиарда долара. Не всички пациенти с

интестинална обструкция се нуждаят от оперативно лечение. Въпреки това,

една  част  от  тях  не  могат  да  бъдат  лекувани  ефективно  без  оперативна

интервенция, като  нейното  забавяне  може  да  има  сериозни  последствия.

Предизвикателство е да се определи кой се нуждае от незабавна операция,

кой  (и  за  колко  време) трябва  да  бъде  наблюдаван. Акцентът  при

съвременното  лечение  на  тънкочревната  механична  непроходимост

продължава  да  се  поставя  върху  два  основни  момента  – избягване  на

оперативното  закъснение, както  и  на  сериозните  последствия  от

настъпването  на  странгулация. В  повечето  случаи  максимата  „не  оставяй

слънцето  да  залезе  и  изгрее  над  тънкочревната  обструкция”, остава  най-

практичното  схващане  винаги  когато  има  някакво  съмнение  и  неяснота.

Отвъд тази философия обаче, през последните  2 десетилетия е осъществен

много малък напредък по отношение лечението на тънкочревната механична

непроходимост.

II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ

Настоящата разработка показва резултатите от експериментални и клинични

проучвания върху етио-патогенезата, клиниката, диагностиката и лечението

на тънкочревната механична непроходимост  (ТМН) и се създаде алгоритъм

на хирургично поведение.

Поставихме си следните задачи:

1. Да се  създаде експериментален  модел  на ТМН, който да  се  доближава

максимално до този при хората.
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2. Да  се  извърши  критичен  анализ  на  лекуваните  пациенти  с  ТМН  в

„Клиниката  по  спешна  хирургия” на  ДУБ  „Царица  Йоанна” – София  и  в

Хирургично отделение на „IV МБАЛ – София” ЕАД за период от 20 години

(от  1993 до  2012 година); да се конкретизира хирургичното поведение при

основните групи заболявания довели до ТМН.

3. Да се въведе в практиката нови диагностични методи при ТМН.

4. Да се въведе в клиничната практика нови методи за интраоперативна

оценка на чревния виталитет.

5. Да се създаде алгоритъм за диагностика и лечение на ТМН.

6. Да се създаде комплекс от мероприятия за профилактика на формирането

на постоперативните адхезии.

III. СОБСТВЕНИ ПРОУЧВАНИЯ

1. Материал и методи
1.1. Материал

При разработването  на  дисертационния  труд  на  анализ  са  подложени  742

оперирани болни с тънкочревна механична непроходимост, както и тяхната

документация в Клиниката по спешна хирургия на Държавна университетска

болница  „Царица Йоанна” и Хирургично отделение на „IV МБАЛ – София”

ЕАД  за  период  от  20 години  – от  1993 до  2012 година. Тези  пациенти

оформят  клиничния  материал, който  служи  за основа  на  математико-

статистическия анализ.

При  разработвате  на  експерименталната  част  на  дисертационния  труд  са

използвани  12 опитни  животни  – кучета  порода  „Бигъл” от  вивариума  на

Държавна университетска болница „Царица Йоанна”.

1.2. Методи:

⋅ Клинични методи:
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- анамнеза;

- физикално изследване;

- клинично наблюдение;

⋅ Лабораторни показатели, изследвани по обичайните за страната

методи:

- хемограма: еритроцити, хемоглобин, хематокрит, левкоцити;

- диференциално броене;

- хемостазни показатели;

- биохимия: кръвна захар, урея, креатинин, общ белтък, протеинограма,

СГОТ, СГПТ, АФ, серумна амилаза;

- йонограма.

⋅ Метод за определяне плазменото ниво на малоновия диалдехид

(МДА)

    Класическият метод за установяване на ТБК  / тиобарбитурова киселина  –

активни продукти, измерени спектрофлуoриметрично.

⋅ Рентгеново изследване

- обзорна скопия и графия на корема;

- графия на корема след перорално приемане на воднорастворимо

контрастно вещество.

⋅ Ултразвукови изследвания

- конвенционална ехография;

- ехография осъществена с Hellige Echo-camera SSD-200 – цветен доплеров

ехограф.

⋅ Компютърна аксиална томография

⋅ Ядрено магнитен резонанс

⋅ Патоморфологични  изследвания

Извършени по общоприетите техники и стандарти.
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Експериментален метод за осъществяване на чревна странгулация

върху кучета (наша разработка)

При осъществяване на експериментална странгулация на тънкото черво на

кучета използвахме латексова лента, която в обтегнато състояние поставяхме

върху  чревния  сегмент, след  което  налагахме  лигатура  върху  двата  края

(бранша) на лентата.

⋅ Експериментален метод за определяне на чревния виталитет при

кучета (наша разработка)

Под венозна  анестезия с  Rometar 2 mg/kg, Ketamin 8 mg/kg и  Atropin 1mg

извършвахме  срединна  лапаротомия  и  моделирахме  странгулационна

тънкочревна непроходимост по създадения от нас метод. Създадохме общо

тридесет странгулирани сегмента, разделени от относително големи участъци

от здраво тънко черво. Реоперирахаме опитните животните на шестия час.

Оценявахме  чревния  виталитет  с  помощта  на  флуоресцентен  индикатор-

„флуоресцеин” и ултравиолетова светлина.

⋅ Интраоперативни методи за определяне на чревния виталитет

при пациенти с тънкочревна странгулация.

- Стандартни клинични критерии:

Преценяването на чревния виталитет осъществявахме най-малко  15 минути

след  премахване  на  причината  за  странгулацията. Обособявахме   отделни

чревни сегменти въз основа на общия им вид, като съседни полета с еднакъв

тип  промени  приемахме  за  един  сегмент. След  това  въз  основа  на

стандартните  клинични  критерии, (цвят, видима  перисталтика, видими  и

палпируеми  пулсации  на  мезентериалните  съдове) оценявахме  всеки  от

обособените  сегменти  поотделно. Дадената  оценка  беше  алтернативна  –

жизнен или некротичен тънкочревен сегмент.

- Флуоресцентен метод:
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     След  клиничното  оценяване  представяхме  тънкото  черво, изолирано  с

компреси  от  околните  тъкани, така  че  всеки  сегмент  със  съмнителен

виталитет  да  е  достъпен  за  оглед  без  допълнителни  манипулации. През

периферен  венозен  път  инжектирахме  1000 mg Fluoresceinum natrium за

интервал  от  30 – 40 sec. Операционната  зала  се  затъмняваше  и  чревният

сегмент  се  осветяваше  с  помощта  на  конструиран  от  нас  източник  на

светлина с дължина на вълната от 320 до 500 nm .

- Фотографски методи:

Приложихме няколко различни метода на ултравиолетова и флуоресцентна

фотография  с  цел  документация на  изследванията на  чревния  виталитет  с

помоща на фотоапарат  Praktika super TL2 и филм на  KODAK –  EKTACHROME

Daylight (ASA 200). Според вида на ексцитиращата радиация и спектъра на

възбудената  флуоресценция  използвахме  филтри  – от  набора  на  KODAK

WRATTEN – филтър 47B blue И ФИЛТЪР KODAK WRATTEN №12 (често наричан

„минус синьо филтър”).

⋅ Оперативни методи.

     Приложени бяха различни конвенционални оперативни техники използвани

в абдоминалната хирургия.

⋅ Статистически методи.

А. Описателни методи и методи за оценка:

- Вариационен  анализ  на  количествени променливи  – средна  стойност,

стандартно отклонение, минимум, максимум, 95% доверителен интервал.

- Честотен анализ на качествени променливи (номинални и рангови), който

включва абсолютни честоти и относителни честоти (в проценти).

- Графични изображения.

Б. Методи за проверка на хипотези.

- Параметричен.

pg. 9



T-тест за две независими извадки (Independent Samples T-Test) – проверка за

равенство на две средни.

- Непараметричен.

Чи-квадрат Chi-square test  (Fisher’s exact test) – търсене на връзка между две

качествени променливи.

В. Други методи:

- Изчисляване  на  чувствителност, специфичност, положителна и

отрицателна, предсказващи стойности и точност на тестовете.

Използваното  от нас критично ниво на  значимост е  Р = 0,05. Съответната

нулева хипотеза се отхвърля, когато Р стойността  е по-малка от 0,05.

За обработка  на  данните от  проучването  използвахме версията  на  SPSS –

SPSS for Windows 13.0.

Използваните в дисертационния труд изследвания са осъществени в следните

клинични и лабораторни звена:

⋅ ДУБ „Царица Йоанна”:

- Клиника по спешна хирургия;

- Клиника по гастро-ентерология при НИГХ;

- КАРИЛ;

- Патологоанатомично отделение;

- Централна клинична лаборатория;

- Клиника по рентгенова диагностика;

- Имунологична лаборатория;

- Лаборатория за изследване на липиди;

- Вивариум;

- IV МБАЛ – София ЕАД:

- Хирургично отделение;

- Вътрешно отделение – Сектор Гастроентерология;
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- ОАИЛ;

Отделение по образна диагностика;

Патологоанатомично отделение;

Централна клинична лаборатория;

2. Експериментални проучвания
2.1. Метод за предизвикване на чревна странгулация в 

експериментални условия

Ние осъществихме следния модел на тънко чревна странгулация: използвахме 

латексова лента широка 5 mm, която в обтегнато състояние поставяхме върху 

тънко черво на куче, след което налагахме лигатура върху двата края 

(бранша) на лентата.

Фиг. 1
Модел на тънкочревна 
странгулация при 
кучета

По този начин постигнахме равномерен еластичен натиск върху чревната 

стена и регионалните мезентериални съдове без да се травмират структурите 

в тях. Тази техника дава възможност за дозиране на първоначалния натиск 

върху тъканите. След определен период от време прерязвахме лигатурата и 

премахвахме странгулацията без нараняване на исхемично промененото и 

оточно тънко черво.
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3.2.2. Определяне на чревния виталитет с флуоресцентен индикатор в

условията на експеримент с кучета

В  това  експериментално  проучване  апробирахме  метод  за  оценяване  на

чревната  жизненост, след  изкуствено  създадена  тънкочревна

странгулационна  непроходимост, като  използвахме  органичното  багрило

флуоресцеин натрий, и изработен от нас източник на УВ светлина.

Фиг. 2. Нашия източник на УВ светлина

За  целта  на  експеримента  използвахме  лабораторни  опитни  животни  от

вивариума  на  ДУБ  „Царица  Йоанна” – десет  възрастни  кучета  порода

„Бигъл” със средно тегло 15 кг. Осъществявахме обща анестезия с Rometar 2

mg/kg, Ketamin 8 mg/kg и  Atropin 1mg, аплицирани  интравенозно.

Извършвахме  срединна  лапаротомия  и  моделирахме  странгулационна

тънкочревна непроходимост по описания метод. Създадохме общо тридесет

отделни странгулирани сегмента, разделени от относително големи участъци

от здраво тънко черво. Реоперирахаме опитните животните на шестия час.

При  реоперацията  освобождавахме  странгулираните  участъци  и  след

петнадесет минути жизненоста на отделните чревни сегменти се оценяваше
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от хирург неприсъствал на първата интервенция по стандартните клинични

критерии: цвят; видима  перисталтика; видими  и  палпируеми пулсации  на

регионални мезентериалните съдове. За всеки отделен сегмент беше давана

алтернативна  оценка  – жизнено/ некротично  тънко  черво. Непосредствено

след това изолирахме с компреси отделните сегменти от околните тъкани, за

да  се  избегне  пасивното  пренасяне  на  багрилото  и  през  предварително

канюлирана  периферна  вена  на  опитните  животни  инжектирахме

флуоресцеин натрий, в доза  30 mg/kg тегло. Затъмнявахме помещението и

определяхме  жизнеността  на  всеки  един  от  странгулираните  тънкочревни

сегменти  според  наличието  и  вида  на  флуоресценцията. За  източник  на

ултравиолетова  светлина  използвахме  конструираната  от  нас  лампа  с

ксенонова  тръба  под  ниско  налягане  на  фирмата  „Blue Light Black”,

емитираща светлина  с  голям диапазон  – от  320 до  500 nm, (безвредна за

здравето  на  човека, и  възбуждаща  максимална  флуоресцеинова

флуоресценция). За  документация  и  с  илюстративна  цел  резултатите  от

флуоресцентното  изследване  бяха  заснети  по  два  различни  начина  с

фотоапарат „Praktica” и диапозитивен филм „Kodak” ASA200 при експонация

от  1/125 до  3.1/2 и  f-2.8 до  f-16. При  първия  – използвахме  ексцитиращ

желатинов  филтър  KODAK-WRATTEN №47B blue, покриващ  стандартна

светкавица, и  бариерен  филтър  KODAK-WRATTEN №12 върху  лещата  на

обектива. При втория – източник на ултравиолетова светлина, при затъмнено

помещение, без  поставяне  на  филтри. Резецирахме  всички  странгулирани

чревни  сегменти. Изследвахме  препаратите  хистологично  по  стандартните

методи, след  оцветяване  с  хематоксилин-еузин  от  патологоанотом  по

принципа на слепия опит. Чревният сегмент се приемаше за жизнен, когато

хисто-морфологично некротичните промени се ограничаваха в границите на

мукозата и субмукозата. При обхващане и на мускулния слой се приемаше,
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че чревният сегмент е некротичен. Приехме, че хистологичното изследване е

с точност 100% и го използвахме като стандарт за оценка на другите методи

за  определяне  на  чревната  жизненост. По  стандартните  статистически

формули, на всеки един от методите за оценка на чревния виталитет, бяха

определени следните показатели: чувствителност – показва възможността на

метода  да  установи  наличието  на  некротичен  сегмент; специфичност –

показва  възможността  да  се  идентифицира  наличието на витален сегмент;

прогностична  стойност  – показва  относителната  точност  на  метода  при

определянето  на  чревната  жизненост; обща  точност – показва  процентно

точните  оценки; ефикасност  – показва възможностите  на  теста да посочва

правилно  виталните  и  некротични  сегменти. С  терминът  „положителен”

означаваме наличието на тънкочревна некроза, а с терминът  „отрицателен”,

съответно наличието на витален чревен сегмент. Всеки от странгулираните

тънкочревни  сегменти  беше  оценен  като  жизнен  или  некротичен

посредством  стандартните  клинични  симптоми, флуоресцеиновия  метод  и

хистологичното изследване. Определянето на сегмент, преценен като жизнен

чрез клиничните критерии и флуоресцентния метод, но който е некротичен

при  хистологичното  изследване, беше  категоризиран  като  фалшиво-

негативен. Определянето на сегмент, преценен като некротичен по първите

два метода, но жизнен според хистологичното изследване, е категоризиран

като фалшиво-положителен. В групата на стандартните клинични критерии

бяха  установени  седем  фалшиво-негативни  резултати  и  два  фалшиво-

положитeлни.Това  означава, че  некротично  тънко  черво  е  преценено  като

жизнено седем пъти, и жизнено черво е оценено като некротично два пъти. В

групата  оценявана  с  флуоресцеин  имаше  един  фалшиво-положителен

резултат.
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Резултатите от оценяването на виталитета на странгулираните чревни 

сегменти са представени в таблица 1 и фигура 3.

Таблица 1. Виталитет на странгулираните чревни сегменти

■ витален

■ некрот.

Фиг. 3
Виталитет на 
странгулираните 
чревни сегменти

Таблица 2. Сравнение между двата метода

Брой/% Чувстви
телност

Специфичност Обща 
точност

Ефикас
ност

Клинична 
оценка

73 
(12/19) 85(9/11) 70 (21/30) 79

Флуоресцентен 
метод

100 
(19/19)* 92(10/11) 97 (29/30)* 95*

Флуоресцентният метод е статистически достоверно (р<0,05) по ефикасен от 
клиничния.

Съпоставени е хистологичното изследване отдиференцирахме няколко 
различни флуоресцентни модела, представени в таблица 3.

Таблица 3. Модели на флуоресценция
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Жизнено черво Равномерно, хомогенно флуоресциране
Хиперфлуоресценция (при хиперемия)
Фина мрежовидност на фона на нормална
флуоресценция

Некротично черво Липса на флуоресценция
Петниста флуоресценция

Фиг. 4. Флуоресцентен образ на некротично черво-липса на
флуоресценция, останалата част – жизнено черво със  зони

на хиперфлуоресценция.

Фиг. 5. Флуоресцентен образ на некротична странгулационна бразда на
фона на хиперфлуоресценция
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В ежедневната хирургична практика често се налага интраоперативно да се

преценява  жизнеността  на  различни  структури. Обикновено  оценката  се

базира  на  определени  клинични  критерии  и  на  личния  опит  на  хирурга.

Методът за определяне  виталитета на странгулирано тънко черво с помощта

на  флуоресцеинова  флуоресценция  показва  голяма  точност. Случаят  с

фалшиво-положителния  резултат  в  клиничната  практика  би  довел  до

извършването  на  една  необоснована  тънкочревна  резекция, ситуация

значително по-безопасна от оставянето в коремната кухина  на некротичен

сегмент  – в  седем от  случаите  при  използване  на  стандартните  клинични

критерии. Флуоресцентният метод на оценка може лесно да бъде въведен в

клиничната  практика. Необходимо  е  само  наличието  на  УВ  лампа  с

определена  дължина  на  вълната  и  багрилото  флуоресцеин  – клинично

апробиран препарат с доказана  добра поносимост. Високата чувствителност,

специфичност  и  ефективност, ниската  цена, лесното  изпълнение  и

интерпретация според нас, оправдават клиничното приложение на метода.

3. Клинични проучвания и анализ на резултатите

3.1. Анализ на пациентите с ТМН

Проучването обхваща  742 пациенти, оперирани за   тънкочревна механична

непроходимост, на  възраст  над  14 години, на  които  са  извършени  762

оперативни  интервенции  за  период  от  20 години  – от  януари  1993 до

декември  2012 год. в  Клиниката  по  спешна  хирургия  на  ДУБ  „Царица

Йоанна” гр. София и Хирургично отделение на  „IV МБАЛ  – София” ЕАД.

Пациентите  с  непълна  тънкочревна  непроходимост – 191, лекувани

консервативно, са  извън  тази  серия. Извършен  беше  обстоен  анализ  на

историите  на  заболяването, по  отношение  демографски  показатели,
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основните  симптоми, времето  изминало  от  началото  на  заболяването  до

операцията, данните  от  физикалния  преглед, лабораторните  и

инструментални  изследвания, оперативната  находка, интра-оперативните

диагностични  процедури, вида  на  извършената  оперативна  интервенция,

пост-оперативните усложнения и причините за летален изход. С помощта на

компютърната  програмата  Microsoft Access създадохме  специализиран

формуляр  за  проучване  на  болен  с  ТМН, които  съдържа  153 отделни

позиции, систематизирахме  и  анализирахме  получената  информация. При

лекуваните  наблюдавани  и  анализирани  от  нас  пациенти  диагнозата

тънкочревна  механична  непроходимост  (ТМН) поставяхме  въз  основа  на

данните  от  анамнезата  (болка, гадене  и  повръщане, задръжка  на  газове  и

изпражнения), физикалния преглед (патологични чревни шумове, раздуване

на корема, наличие  на болезненост) и рентгеновото  изследвана  на  корема

(дилатирани тънкочревни бримки, наличие на хидро-аерични сенки, промени

на  перисталтиката). При  някои  от  болните  приложихме  и  други

инструментални  методи  – като  абдоминална  ехография, КАТ  и  ЯМР.

Наличието  най-малко  на  два  от  трите  специфични  симптома  – остра

констипация, патологични чревни шумове и дилатирани тънкочревни бримки

с  хидро-аерични  нива  при  рентгеновото  изследване  бяха  основание  за

допускане наличието на тънкочревна механична непроходимост.

Разпределението на болните с тънкочревна механична непроходимост по пол

и възраст е представено на фигура 6.
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Фиг. 6. Разпределение на болните с ТМН по пол и възраст

От общия брой 742 пациенти 386 (52%) са мъже и 356 (48%) жени. Средната 

възраст е 62 години (мин. - 15 год., макс. - 96 год.), като при мъжете тя е 

61 години (от 15 до 96 год.), а при жените 63,4 години (от 19 до 95 год.) Най- 

голям е броят болни и съответно техният процент във възрастовата група над 

60 години - 65% от всички болни с ТМН, като тези над 70 години са 38,2%. 

При мъжете тези стойности съответно са 64% и 38%, а при жените - 65% и

38,4%.

Фиг. 7
Разпределение на 
болните с TMPI над 
60 години

Не се установява статисически достоверна разлика по отношение честотата

на двата пола в двете възрастови групи над 60 години.
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Основните етиологични причини за тънкочревна обструкция, както и при 

повечето автори, са три - инкарцерирани хернии, интра-абдоминални 

адхезии и неоплазми. Заедно тези три етиологични фактора съставляват 89% 

от всички клинични случаи.
Фиг. 8
Оперативни 
интервенции според 
причините за ТМН

□ вътрешни хернии

■ радиан тумори
■ болест Крои

■ чужди тела

■ волвулус

■ жлъчен конкр

□ абсцеси

■ 0-1
■ 1 ДО 5
■ 6 до 10
□

Фиг. 9
Най-честите 
причини за 
възникване на ТМН

На фигура 10 е представено разпределението в 83 (10,9%) от случаите, когато 

причината за тънкочревната непроходимост е била друга: в 27 случая (3,6%) 
първичен и вторичен волвулус; в 14 случая (1,9%) жлъчен конкремент; в 12 

случая (1,5%) интра-абдоминален абсцес; в 8 случая (1,0%) радиационни 

промени на тънкото черво; в 8 случая (1,1%) вътрешни инкарцерирани 

хернии; в 6 случая (0,8%) чужди тела и в 8 случая (1,0%) болестта на Crohn.

Фиг. 10
Процентно 
разпределение на 
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4.3.2. Тънкочревна механична непроходимост предизвикана от интра- 
абдоминални адхезии

Значението на интра-абдоминалните адхезии за формиране на тънкочревна 

механична непроходимост нараства непрекъснато през последните години. 

Няколко са причините за това: елективното лечение в планов порядък на 

външните хернии; нарастването на броя и обема на коремните операции с 

развитието на хирургията и свързаните с нея дисциплини; липсата на изразен 

ефект от прилагането на профилактични мероприятия за предотвратяване 

образуването на адхезии. В нашия клиничен материал адхезионна ТМН са 

имали 445 пациенти. При 191 (43%) от тях консервантивната терапия е 

довела до преодоляване на чревната непроходимост. При 254 пациенти (57%) 

консервативното лечение не е дало резултат (фигура 11).

■ без 
симпт.

■ 1 симпт.
□ 2 симпт.
■ 3 симпт.
□ 4 симпт.
■ 5 симпт.

Фиг. 11
Консервативно 
и оперативно 

лекуваните 
пациенти
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При тях са извършени 260 оперативни интервенции, което съставлява 34.2% 

от всички оперирани. Разпределението на болните по пол и възраст е 

представено на фигура 12.

Фиг. 12. Разпределение по пол и възраст на болните е адхезионна ТМН

Фиг. 13. Разпределение по възраст на оперираните болни с 
адхезионна TMPI

Оперираните болни са 254, като 128 от тях (50,3%) са жени и 126 (49,7%) са 

мъже. При трима мъже и при три жени са извършени по две операции за 

тънкочревна непроходимост. Средната възраст на оперираните е 53,4 години 

(мин. - 16, макс. - 96, стандартно отклонение - 19,6). Средната възраст на 

мъжете е 50 години (мин. - 16, макс. - 96, стандартно отклонение - 21,3), а на 

жените - 56,7 (мин. - 19, макс. - 88, стандартно отклонение - 17,9). Няма 
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статистически достоверна разлика при двата пола по отношение на 

възрастовото разпределение.

Object 15

■ апендоктом

■ гастро-дуод.

■ гинеколог.

хепато

■ коло

■ хернии

■ уролог

други

■ не опер

Фиг. 14
Причини за 
възникване на 
адхезионна 
тънкочревна 
непроходимост

Фиг. 15 
Разпределение на 
оперативните 
интервенции за 
адхезионна 
непроходимост 
според времето от 
предходната операция

При 58 от пациентите с адхезионна постоперативна ТМН (30 мъже и 28 жени 

на възраст от 22 до 81 год., ср. възраст 56,3 год.), при които нямаше клиника 

на перитонит и тежка интоксикация, приложихме перорално 40 мл. Urografin 

разреден с 40 мл. дистилирана вода. Клампирахме назо-гастралната сонда за 

3 часа, след което извършвахме контролни рентгенографии на 4; 8; 12 и 24-я 

час. При 37 (63.8%) от пациентите контрастът достигна колона до 24-тия час. 

При тези болни приемахме, че се касае за частична тънкочревна 

непроходимост, продължавахме консервативната терапия и добавяхме 
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течности per os. При 21 (36.2%) от пациентите контрастът не достигна колона 

за 24 часа. Приемахме, че се касае за пълна обструкция. При липса на 

симптоми на перитонит и интоксикация продължавахме консервативното 

лечение до 72 - 96 часа. От тази група 17 (81.0%) пациенти бяха оперирани, а 

4 (19.0%) от тях бяха успешно лекувани консервативно. Приемаме наличието 

на водно разтворимият контраст Urografin в колона до 24-тия час след 

перорален прием като надежден индикатор за непълния тип на ТМН, 

позволяващ продължаване на консервативното лечение.

Ранна следоперативна тънкочревна непроходимост, развила се до 1 месец от 

предходна оперативна интервенция, е имало в 28 случая - 10,7%. Адхезиите 

са били локализирани в илеума в 58% от случаите, в йеюнума в 26% от 

случаите и в 16% точната локализация не е била отразена в оперативните 

протоколи.

Дебридман (адхезиолиза), евакуация (ретроградна или ортоградна) и 

лидокаинизация са направени в 182 случая (70%), като допълнително е 

резецирана част от голямото було в 21 случая и е резециран Мекелов 

дивертикул в 4 случая. Резекция на тънко черво и ентеро-ентеро анастомоза 

са извършени в 42 случая (16%). Дебридман и ентеростома са направени в 12 

случая (4,7%). Тънкочревна резекция е ентеро-коло анастомоза са направени 

в 9 случая (3,3%). Обходна ентеро-ентеро и обходна ентеро-коло анастомоза, 

съчетани с дебридман, са направени съответно в по пет случая (2%). 

Дебридман и илеопексия са направени в 3 случая (1,3%). Резекция на тънко 

черво съчетана с илеостомия са извършени в 2 случая (0,7%).
2 _ 2 1,3 0,7

Фиг. 16 
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В  8 случая  е  направена  лапаростомия, в  5 сутура  на  тънкото  черво, в  4

ентерален тубаж и в 18 серозация на дефекти възникнали при адхезиолизата.

Релапаротомирани са 12 болни като следва: със следоперативен перитонит –

8; с  тънкочревна  непроходимост – 3; с  вътрекоремна  хеморагия – 1. В

следоперативния  период  при  17 болни  е  приложена  транс-катетърна

епидуралта аналгезия за обезболяване, по-бързо възстановямане на чревния

пасаж  и  за  ревизиране  на  лапаростомите. В  9 случая  с  тънкочревна

странгулация виталитетът на тънкото черво беше преценен интраоперативно

с фруоресцентен индикатор. Починали са 19 болни  (9 мъже и 10 жени), на

средна  възраст 68,7 години, което  формира  периоперативен  леталитет  от

7,5%. Доболничният период при починалите е средно  67 часа, а клиничния

предоперативен престой – 12 часа. Странгулация са имало в 9 случая (46%),

като  в  5 от  тях  е  имало  чревна некроза. При  12 от  починалите  (61,5%) е

извършена тънкочревна резекция. Причината за смъртта е както следва: БТЕ

– 6 случая; перитонит – 5 случая; пневмония – 4 случая и ПОН – 4 случая.

При десет болни – 54% от случаите смъртта е настъпила от нехирургични

усложнения. Интра-абдоминалните адхезии са една от най-честите причини

за тънкочревна механична непроходимост, като има ясно изразена тенденция

към нарастване на тяхната честота. В нашия клиничен материал вероятността

от настъпване на  това усложнение е най-голяма до изтичането  на първата

година , като разликата е статистически достоверна  (р< 0,01). Честотата на

чревната  странгулация  е  висока – 41%, което  налага  съкращаване  на
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сроковете  за  клинично  наблюдение  и  оправдава  стремежа  ни  за  пред- и

интра- оперативно обективизиране на интестиналната исхемия.

4.3.3. Тънкочревна  механична  непроходимост  от  инкарцерация  на

хернии на коремната стена

Проблемът  за  лечението  на  инкарцерираните  хернии  продължава  да

представлява интерес и в наши дни по няколко причини:

⋅ голямата честота на заболяването (в структурата на спешната хирургична

помощ заклещената херния дели второ място (след острия апендицит) заедно

с острия холецистит);

⋅ всеки  случай, при  който  е  инкарцерирано  тънко  или  дебело  черво  се

приема като странгулационна чревна непроходимост;

⋅ заболяването  се  среща  най-често  при  възрастни  болни  с  тежки

съпътстващи страдания;

⋅ следоперативната смъртност при заклещените хернии остава висока от 10

до 16%, въпреки напредъка на медицинската наука .

Инкарцерираните  външни  хернии  са  най-честата  причина  за  тънкочревна

непроходимост в нашия клиничен материал – 357 случая (46,9%), като 208 от

тях (58,2%) са мъже и 149 (41,8%) са жени. Средната възраст на оперираните

е 69,6 години  (мин. – 18, макс. – 95, ст. откл. – 14,05). Средната възраст на

мъжете е 68,3 години (мин. – 18, макс. – 90, ст. откл. – 15,01), а на жените –

71 години (мин. – 22, макс. – 95, ст. откл. – 13,1).
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■ гинеколог.
хепато

■ коло

хернии

■ уролог 

други

■ не опер

Фиг. 17. Разпределение на болните е инкарцерирани хернии по 
пол и възраст

Пациентите над 60 години са 81,3%, като мъжете съответно са 79%, а жените 
85%.
Видът на хернията довела до тънкочревна непроходимост е представена в 
таблица 4.

Таблица 4. Херниите довели до тънкочревна непроходимост

№ Вид херния (брой) % Мъже Жени Общо
1. Ингвинална 168/80 17/11,6 185/51,8
2. Феморална 24/11,4 79/53,7 103/28,9
3. След оперативна 6/2,9 35/23,8 41/11,5
4. Пъпна 9/4,3 12/8,2 21/5,9
5. Епигастрална 3/1,4 3/2 6/1,7
6. Обтураторна - 1/0,7 1/0,3

Общо 210/58,8 147/41,2 357/100

Според вида на инкарцерираната херния пациентите се разпределят както 

следва: ингвинална херния - 185 случая (51,7%) - 168 мъже (91%) и 17 жени 

(9%); феморална херния - 103 случая (28,9%), - 24 мъже (23%), и 79 жени 

(77%); следоперативна херния - 41 случая (11,6%), 6 мъже (14%), и 35 жени 

(86%); пъпна херния - 21 случая (5,8%), 9 мъже (43%) и 12 жени (57%); 

епигастрална херния - 6 случая (1,6%), 3 мъже (50%) и 3 жени (50%);
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обтураторна  херния – 1 жена  (0,4%). Феморалната  и  ингвинална  херния

заедно са причина за тънкочревна непроходимост в 80,5% от случаите, като

честотата на жените е значително по-голяма при феморалните хернии – 77%

от случаите, докато мъжете преобладават при ингвиналните хернии – 91% от

случаите. Жените преобладават  и при  следоперативните  хернии – 85% от

случаите. Рецидивни  са  били  40 от  херниите  (11,2%), а  пристенна

инкарцерация (тип Рихтер) е имало в 20 случая (5,7%). Периода от началото

на оплакванията до оперативната интервенция е средно  23,4 часа (мин. – 1,

макс. – 72, ст. откл. – 12,4), като тези стойности при мъжете са  21,2 часа

(мин. – 1, макс. – 72, ст. откл. – 13,5), а при жените 24,2 часа (мин. 2, макс. –

68, ст. откл. – 19,2). При хоспитализацията  93% от  пациентите  са  имали

коремни болки, 78% гадене и повръщане, 45% раздуване на корема и  63%

задръжка на газове и изпражнения.

Извършените оперативни интервенции са представени в таблица 5.

Таблица  5. Оперативни  интервенции  при  тънкочревна  непроходимост
предизвикана от инкарцерирани външни хернии

Дезинкарцерация, преценка  на  виталитета  (евент. лидокаинизация) и

пластика е извършена в 214 случая (60%); лапаротомия и вътрешна пластика

в  35 случая  (10%); лапаротомия, дебридман и пластика  в  32 случая  (9%);

лапаротомия, резекция  и  пластика  в  29 случая  (8%); резекция  през

херниотомията с посредваща анастомоза – в  25 случая  (7%); лапаротомия,
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№ Вид оперативна интервенция Брой Процент
1 Дезинкарцерация+ пластика     214        60
2 Лапаротомия+вътрешна пластика 35        10
3 Дебридман+евакуация+пластика 32 9
4 Лапаротомия+резекция+ пластика 29 8
5 Резекция + анастомоза+ пластика 25 7
6 Лапар+рез+ентеростома+пластика 11 3
7 Хернио-лапаротомия+резекция 11 3

Общо     357      100



резекция и ентеростомия в 11 случая (3%) и хернио-лапаротомия, резекция и

анастомоза  в  11 случая  (3%). Резециран  е  оментума  в  43 случая, в  един

случай е направена едностранна орхиектомия и в един апендектомия. Общо

са  осъществени  76 тънкочревни  резекции  което  представлява  21% от

случайте. Релапаротомирани  са  18 (5%) болни  като  следва: със

следоперативен  перитонит  – 9; с  тънкочревна  непроходимост  – 8; с

вътрекоремна хеморагия – 1. Интраоперативно при 22 болни (12-ингвинални;

6 феморални  и  3 евентрации) за  определяне  на  чревния  виталитет  беше

използвана  ултравиолетова  флуоресценция. Чревна  некроза  са  имали  61

пациенти (17,3%) от всички случаи, като мъжете са – 35 със средна възраст

73 години (мин. – 60, макс. – 84, ст. откл. – 7,5), а жените – 26 със средна

възраст – 73,2 години  (мин. – 54, макс. – 86, ст. откл. – 8,5).

Продължителност  на  периода от началото  на оплакванията, до операцията

при  тях  е  средно  47 часа  (мин. – 3 ч., макс. – 72 ч., ст. откл. – 10,7).

Установихме статистически достоверна разлика спрямо болните без чревна

некроза (р< 0.05). Случаите с некроза на тънко черво се е разпределят както

следва: при феморални хернии  – 34 случая (54,7% от всички некрози); при

ингвинални  хернии  – 12 случая  (19,1%); при  постоперативни хернии  – 13

случая (21,4%); при една умбиликална херния (2,4%) и при една обтураторна

херния – 2,4%. Чревна некроза е имало при  32,8% (34/103) от феморалните

инкарцирерани хернии; при 6,4% (12/185) от ингвиналните хернии; при 32%

(13/41) от  постоперативните, при  7%(1/14) от  умбиликалните  и  при  100%

(1/1) от обтураторните. Починали са 34 пациенти (20 мъже и 14 жени), което

формира общ периоперативен леталитет от 9,5%. С чревна некроза са били

12 от починалите (35%), а без некроза – 22 пациенти (65%). Ако се разгледат

само оперираните, при които е установена чревна некроза леталитета е 19%

(8/42), като средния период от началото на инкарцерацията до операцията е
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58 часа. При пациентите без чревна некроза леталитета е 7,4% (22/296), като

при жените без некроза той е 10,1% – значимо по-висок от този при мъжете

без некроза – 6,1%. Средната възраст на починалите е 76,4 години, като при

мъжете  тя  е  77,3 год., а  при  жените  – 75,5 години. Установихме  пряка

зависимост  между  следоперативния  леталитет  и  срока  на  оперативната

интервенция. От всички починали, през първите 8 часа от инкарцерацията са

оперирани  12,3%, до  24 час – 16,5% и след  24 час – 71,2%. Причината за

смъртта е както следва: пневмония – 14 случая (39%); БТЕ – 7 случая (22%);

перитонит – 7 случая (22%); ПОН – 4 случая (9%); миокарден инфаркт –

1 случай (4%) и вторична мезентериална тромбоза – 1 случай (4%). В  26 от

случаите (76%) смъртта е настъпила от нехирургични усложнения.

Инкарцерираните хернии са най-честата причини за тънкочревна механична

непроходимост в нашия клиничен материал. Пациентите са в напреднала и

старческа  възраст, с  множество  съпътстващи  заболявания, които  често

декомпенсират  при  настъпване  на  инкарцерацията. От  починалите  болни

83% са  над  70 години. Като  форма  на  чревна  странгулацията, този  вид

тънкочревна непроходимост е съпроводен с най-голям процент тънкочревни

исхемично-некротични  промени – 16,3% от  всички  случаи. Болните  с

инкарцерирация  на  тънко  черво  лекуваме  като  болни  с  странгулационна

ТМН: назо-гастрална декомпресия, корекция на хомеостазните отклонения,

терапевтично  повлияване  на  съпътстващи  заболявания  и  оперативна

интервенция  в  максимално  кратки  срокове. Предпочитаната  анестезия  е

спинална или епидурална. Наличието на възпалителни промени на тъканите

около заклещената  херния, клиниката на перитонит и напреднала ТМН, са

показание  за  обща  анестезия  и  срединна  лапаротомия. Използването  на

абдоминална  ехография  с  доплерова  диагностика  позволява

предоперативното установяване на чревната некроза в някой от случаите, а
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от там и съответната промяна на оперативната тактика. При некроза на 

заклещената чревна бримка правим широка резекция, надшиването и 

икономичната резекция като правило водят до инсуфициенция на шевовете, 

наложени на променените тъкани, и развитието на перитонит. Определянето 

на чревната жизненост е съпроводено от неточост и субективизъм, поради 

което въведохме и прилагаме в нашата практика интраоперативно изследване 

с флуоресцентен индикатор и УВ светлина. Изходът от лечението зависи от 

много фактори и преди всичко от: ранната хоспитализация и своевременна 

оперативна интервенция; точната и обективизирана интраоперативна оценка 

на чревната жизненост; терапевтичното повлияване на съпътстващите 

заболявания и от ранната и адекватна профилактика на белодробните и 

тромбо-емболичните усложнения в следоперативния период.

4.3.4. Тънкочревна механична непроходимост от туморен произход

В нашия клиничен материал туморите са причина за тънкочревна обструкция 

при 62 болни, което съставлява 8,3% от всички случаи.

<21г 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 >80
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Фиг. 18. Разпределение по пол и възраст

Жените са 41 при средна възраст 64,4 години (от 25 до 80 год.), а мъжете - 21 

при средна възраст 61,8 години (от 37 до 80 год.). Ясно се вижда два пъти по- 

голямата честота на тънкочревната обструкция от туморен произход при 

женския спрямо мъжкия пол. Във възрастовото разпределение няма 

съществена разлика, като най-често се засяга възрастта над 50 години - 76% 

(16/21) при мъжете и 75% (31/41) при жените. Най-често чревната 

обструкция е причинена от интра-абдоминална дисеминация на тумори с 

първична локализация в коремната кухина - 47 случая (75%), първичните 

тънкочревни тумори са причина за обструкция в 9 случая (16%) и 4 първични 

интра-абдоминални тумори с друг произход (7%). Видът на метастатичните 

неоплазми е представен на фигура 18.

Object 24

Фиг. 19 
Тънкочревна 
обструкция от 
метастатичен 
произход

Най-често първичният тумор довел до метастазиране е бил локализиран в 

колона — 16 случая (ляв колон — 9 и десен колон — 7 случая ); яйчници — 15 

случая; матка - 11 случая; стомах - 6 случая и ректум - 5 случая.

Първичните тънкочревни тумори са предизвикали чревна обструкция в 9 

случая (14.5%). Видът им е представен на фигура 20.
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Фиг. 20
Обструкция от 
първични 
тънкочревни 
тумори

От първичните тънкочревни тумори съчетани е обструкция 4 са малигнени 

карциноиди, 3 лейомиоми, един случай с липом на тънкото черво и един 

възпалителен фиброиден полип на тънкото черво. При случая с липома и в 

два от случаите с лейомиом на тънкото черво установихме тънкочревна 

инвагинация, като при единия от тях тя беше с 5 тънкочревни цилиндъра и 

съчетана с волвулус на тънкото черво на 360°, едно рядко срещано в 

клиничната практика съчетание. В случая с възпалителен фиброиден полип 

предоперативно ехографски установихме чревна инвагинация (симптом на 

двойната кокарда) - 3 цилиндърна в съчетание с Мекелов дивертикул, който 

не е ангажиран в инвагината.
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Фиг. 21. Ехографски образ на симптом на двойната кокарда при
тънкочревна инвагинация

Фиг. 22. Възпалителен фиброиден полип с  тънкочревна чревната
инвагинация и Мекелов дивертикул.

При  трима  болни  тънкочревната  обструкция  е  предизвикана  от  други

първични тумори – два ретроперитонеални тумора и един мезотелиом.

Средния период от появата на първите симптоми до хоспитализацията при

мъжете е бил 54,5 часа (мин. – 24, макс. – 120, ст. откл. – 45), а при жените 78

часа  (мин. – 8, макс. – 240, ст. откл. – 45,9). Предоперативният престой е

съответно при мъжете 19,5 часа (мин. – 4, макс. – 48, ст. откл. – 20,8), а при

жените 25 часа (мин. – 1, макс. – 148, ст. откл. – 42,1).

Извършените оперативни интервенции са представени в таблица 6.
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Таблица 6. Оперативни интервенции при тънкочревна непроходимост
от туморен произход

В следоперативния период са починали 6 болни – периоперативен леталитет

от 9,6%. Причината за смъртта е БТЕ в 3 случая; в 2 случая пневмония и в

1 случай  – туморна интоксикация. От релапаротомираните няма починал в

ранния  следоперативен  период. При  тънкочревната  непроходимост  от

метастатичен туморен произход в нашия клиничен материал се установява

по-дълъг  период  от  началото  на  оплакванията  до  хоспитализацията  в

сравнение с другите две основни групи – инкарцерирани хернии и адхезии.

Това най-вероятно се дължи на подострото начало на обструкцията, трудно

различимо на фона на симптомите от основното заболяване – хронична болка

малнутриция, загуба  на  тегло  и  раковата  интоксикация. При бенигнените

тънкочревни  тумори  най-често  се  установява  странгулация – в 75% от

нашите  случаи, като  метод  на избор е  първичната  резекция с  анастомоза,

осъществена при всичките 5 болни. Основните механизми на възникване на

тънкочревната  непроходимост  при  вторичните  тумори  са: локалната

инфилтрация, външна компресия, ангулация. При голяма част от случаите се

установява  и  допълнително  участие  на  адхезии. Според  нас, оптималният

подход  към пациент  с  тънкочревна  обструкция, развила  се  след  малигнен
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№ Вид операция Брой Процент
1 Ентеростомия 22 35,7
2 Тънкочревна резекция с анастомоза 16 23,8
3 Обходна ентеро-коло анастомоза 9 14,3
4 Тънкочревна резекция с ентеростомия 6 9,5
5 Обходна ентеро-ентеро анастомоза 5 7,1
6 Тънкочревна  резекция  с  ентеро-коло

анастомоза
1 2,4

7 Експлоративна лапаротомия 1 2,4
8 Дебридман 1 2,4
9 Илеопексия 1 2,4

Общо 62 100



тумор трябва  да  бъде същият както  и при  другите  форми на  тънкочревна

непроходимост. Ако след една начална консервативна  терапия, включваща

назогастрична  декомпресия  и  инфузионна  терапия, не  се  появят  ранни  и

обективни  симптоми  за  преодоляване  на  препятствието, оперативната

интервенция е индицирана, с изключение на терминалните случаи на ракова

интоксикация и масивна туморна инфилтрация.

4.3.5. Тънкочревна непроходимост при болестта на Crohn

В  нашия  клиничен  материал  в  8 случая  тънкочревната  обструкция  е

предизвикана от болестта на Крон. Средната възраст на болните – 5 мъже и

3 жени  – е  67,5 години  (от  62 до  72 год.) При  всички  болни  според

анамнезата  в  миналото  е  имало  инциденти  на  непълна  обструкция  с

раздуване  на  корема, епизоди  от  диария  и  обстипация, субфебрилитет,

редукция на телесно тегло. В нито един от случаите  диагнозата  болест на

Крон не е поставяна при проведените в миналото диагностични мероприятия.

При трима от болните предоперативно палпаторно се установи продълговата

колбасовидна  подвижна  туморна  формация  в  хипогастриума. Интра-

оперативно  и при осемте  болни се намериха  изменения  на  тънкото  черво,

локализирани в илеума. Промените бяха от типа дилатиран и оточен чревен

сегмент с уголемени лимфни възли в мезентериума с проксимално раздуто и

дистално  колабирало  тънко  черво. Не  бяха  установени  участъци  на

фиброзиране  и стриктура. В пет от случаите беше извършена тънкочревна

резекция  с  латеро-латерална  анастомоза, в  два  случая  – обходна  илео-

транзверзо  анастомоза, и  в  един  случай  след  обходна  илео-транзверзо

анастомоза  се  разви  ранна  следоперативна  непроходимост  на  базата  на

адхезии  и  странгулация, което  наложи  извършването  на  дясна

хемиколектомия  с  илео-транзверзо  анастомоза. Диагнозата  беше
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верифицирана хистологично. Нямаше смъртни случаи. В един от нашите случаи

при Ю.Д.Х. на 56 г., с клиника на интермитираща тънкочревна непроходимост,

диагнозата беше поставена след контрастно МРТ изследване на корема.

Фиг. 23. МРТ  с  контраст  при  пациент  с  M.Crohn и  непроходимост  на
терминален илеум.

Болестта на Крон е причинна за тънкочревна обструкия в 1% от случаите в

нашия  материал. При  всички  клинични  случаи  диагнозата  на  основното

заболяване  е  поставена  по  време  на  оперативната  интервенция. Острата

тънкочревната обструкция не е чест симптом при болестта на Крон. По често

е  на  лице  дълга  анамнеза  с  инциденти  от  коликообразна  болка,

интермитентно раздуване на корема и епизоди на обстипация и диария. Тази

клинична картина съответства на една интермитентна парциална обструкция.

Смятаме, че  е  необходимо  постигане  на  по-голямо  предоперативно

обективизиране  на  причината  за  обструкция  при  болестта  на  Крон, въз

основа на щателно събрана анамнеза, и с помощта на КТ, ЯМР, Ехография,

рентгеново изследване с перорален контраст и проследяване на пасажа. Това

би дало възможност за продължаване на срока на консервативното лечение

до  преодоляване  на  обструкцията. При  липса  на  предварителна  диагноза-
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болест  на  Крон, поставена  интраоперативно, или  чрез  инструментални

изследвания  смятаме, че  поведението  трябва  да  е  идентично  с  това  при

тънкочревна  обструкция  от  друг  произход. При  липса  на  ефект  от

консервативната терапия – оперативна интервенция.

4.3.6. Тънкочревна обструкция при интра-абдоминални абсцеси

В нашия клиничен материал при  12 от болните тънкочревната обструкция е

предизвикана от наличието на интра-абдоминални абсцеси. Средната възраст

на болните – 8 жени и 4 мъже е 41години (от 18 до 69г.) Според причината за

възникване на абсцеса, болните се групират както следва:

⋅ абсцеси, имащи отношение към патология на апендикса – 5 (като четри от

тях  са  след  апендектомия  и един на мястото  на неопериран  деструктивно

променен апендикс);

⋅ абсцеси, имащи отношение към вътрешните гинеталии – 5 (четри малко-

тазови  абсцеса  като  усложнение  на  пелвио-перитонит  от  гинекологичен

произход  и  един  абсцес  след  планова  овариектомия  при  карцином  на

млечната жлеза);

⋅ два абсцеса оформили се като усложнение на дивертикулоза на сигмата

При пациентите  с  оформени  следоперативни абсцеси средния интервал от

предходната  операция  е  17 дни. При  9 от  всички  болни  (75%) начален

симптом е персистирането на субфебрилитет   за различен период от време,

на  фона  на  общ  дискомфорт  и  изразена  интоксикация. При  болните  с

предходна  оперативна  интервенция  има  различен  по  продължителност

„светъл период”, след който при всички се установиха симптоми на непълна

обструкция. В пет от случаите абсцесите бяха локализирани в cavum Duglasi.

При  всички  оперативни  интервенции  е  намерена  адхезионна  тънкочревна

непроходимост с минимална компресия от наличния абсцес. Странгулация с

некроза  на  тънко  черво  се  намери  в  един  случай. В един  от  случаите  с
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хроничен  (повече  от  1 г.) абсцес  на  мястото  на  апендикса  се  намериха

адхезии с дебелина над 1 см, с много голяма плътност.

Извършени са следните оперативни интервенции:

Таблица 7. Оперативни интервенции при чревна непроходимост
предизвикана от интраабдоминални абсцеси

.

Интра-абдоминалните  абсцеси са една  от сравнително редките  причини за

тънкочревна механична непроходимост, когато тя се развива без предходна

оперативна интервенция. Това най-често са абсцеси, асоциирани с апендикса,

вътрешните  гинеталии  при  жените  и  дебелочревната  дивертикулоза. При

пациенти с тънкочревна обструкция, развила се в следоперативния период,

интра-абдоминалните абсцеси и съпровождащите ги   възпалителни адхезии

могат  да са  причина  за  непроходимостта  до  20% от случаите. Понякога  е

трудно  да  се  разграничат  случаите  с  механична  обструкция  и  тези  с

паралитичен  илеус, предизвикан  от  интра-абдоминалния  сепсис. По  наше

мнение лечението на адхезионната тънкочревна непроходимост на базата на

интра-абдоминални абсцеси трябва да бъде строго индивидуализирано. Често

е  достатъчно  само  дрениране  на  абсцеса  с  минимална  адхезиолиза  за

преодоляване  на  обструкцията. В  други  случаи, с  изключително  тежки
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адхезии, при преодоляване на които са направени множество десерозации, е

уместно  да  се  резецира  най-силно  увредения  сегмент  и  оперативната

интервенция  да  завърши  с  извеждане  на  ентеростома. Като  алтернативно

лечение в подбрани случаи би могло да се прибегне до перкутанен дренаж на

абсцеса  под  ехографски  или  компютър-томографски  контрол. Щателната

санация  на  коремната  кухина  е  основното  профилактично  мероприятие  за

намаляване честотата на това усложнение.

4.3.7. Тънкочревна непроходимост предизвикана от чужди тела

Чуждите тела са били причина за ТМН в 0.8% от случаите в нашия клиничен

материал – 6 болни (4 жени и 2 мъже) на средна възраст 57 години. Според

вида на чуждото тяло случаите се разделят както следва: в три от тях – части

от плодове и зеленчуци  (парчета карфиол и богати на целулоза цитрусови

плодове), като  и  в  трите  случая  се  касае  за  възрастни  жени  с  нарушена

дъфкателна функция; в един случай – лишен от свобода млад мъж е погълнал

метални  тела, обвити  в  плат; един  случай  на  неволно  погълнат

стоматологичен  нерв-екстрактор  и  един  случай  – с  погълнати  косми,

обтуриращи  стомаха, дванадесетопръстника  и  началната  част  на  тънкото

черво. Чревната непроходимост в пет от случаите е обтурационна, мястото на

обструкцията в 4 от тях е терминалния илеума, в един случай е обтуриран

дванадесетопръстника и началния йеюнум. В един от случаите установихме

странгулация и  некроза  на  голям  тънкочревен  сегмент  – 2,5 метра,

предизвикана  от  частичната  екстралуменна  миграция  на  чуждото  тяло  с

оформяне  на  брид  съдържащ  тялото. Периодът  от  поглъщане  на  чуждото

тяло  до  появата  на  чревната  непроходимост  варира  от  3 дни  при  единия

случаи  с  хранителни  части, 6 месеца  при  болната  с  нерв-екстрактора  и

приблизително 2 год. в случая с трихобезоара. Клинично протичане – в пет от

случаите болните са били с типична клиника-интермитентна коликообразна
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болка с периоди на преходно нарушение на чревния пасаж, с прогредиентно

развитие на симптомите до настъпване на пълна обтурация.

Фиг. 24. Трихобезоар  обтуриращ стомах и дванадесетопръстник и начален
                                  йеюнум (Синдром на  Рапунцел)

При болната  с  погълнатия  стоматологичен  инвентар  – след  безсимптомен

период от 6 месеца, през които придвижването на чуждото тяло е проследено

рентгенологично, внезапно  се  развива  клинична  картина  на  чревна

странгулация  с  тежък  хиповолемичен  шок. Диагнозата  в  3 от  случаите  е

поставена въз основа на клиничното протичане и образното изследване. При

пет от болните е извършена томия, екстракция на чуждото тяло, евакуация на

съдържимото и сутура, при болната с нерв-екстрактора е извършена резекция

на  3 м тънко черво, странгулирано от брид  (формиран при миграцията на

чуждото тяло), в който е бил разположен самият стоматологичен инструмент.

Една  от  редките  причини  за  тънкочревна  непроходимост  е  наличието  на

чужди  тела  в  чревния  лумен. Интра-оперативното  им  установяване  почти

винаги е неочаквано с изключение на случаите, при които са погълнати по

невнимание или умишлено.
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Чуждите тела се класифицират както следва:

1. Погълнати чужди тела и храна;

2. Безоари-фитобезоар, трихобезоар и др.;

3. Паразити;

4. Трансмурална миграция.

Смята се, че има два основни предразполагащи фактора за развитието на този

вид обструкция:

1. Нарушена мастификация (в резултат на което се поглъща недобре сдъвкана

храна);

2. Предходна  резекция  на  стомаха  или  гастро-ентеро  анастомоза  – т.е.

състояния  позволяващи  болусно  преминаване  на  храната  в  началото  на

тънкото черво. Най-често причина за тънкочревна обструкция с такава генеза

е  поглъщането  на  цитрусови  плодове  богати  на  целулоза  – портокали,

лимони, грейпфрути.

Когато  се  установят  трихобезоари, най-често  се  касае  за  млади  жени  с

психични  проблеми, при  които  има  хронично  поглъщане  на  голямо

количество  коса. Това  води  в  последствие  до  запушване  на  стомаха,

дванадесетопръстника  и  тънкото  черво  т.н. Рапунцел  синдром  (по

едноименната приказка на Братя Грим). При болни с тънкочревна механична

обструкция, без  налична  предходна  лапаротомия  и  без  видима  външна

херния, трябва да се има в предвид и възможността за наличие на чужди тела

в  чревния  лумен. Негативната  рентгенова  находка  не  отхвърля  тази

възможност. Случаите  са  по-чести  при  нарушена  зъбна  формула, след

резекция на стомаха или гастро-ентеро  анастомоза, при болни с  психични

заболявания  и  при  затворници, най-често  целящи  промяна  на  режима  на

изтърпяване  на  наказанието. Ако  болните  са  пребивавали  в  Африка  и
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Близкия  Изток не  бива  да  се  забравя  възможността  за  евентуално

опаразитяване.

4.3.8. Тънкочревна  механична  непроходимост, като  усложнение  на

лъчетерапия

Ние лекувахме 8 пациенти – 6 жени и 2 мъже, на средна възраст 54 години

(от 31 до 66 г.), с тънкочревна непроходимост, развила се след лъчетерапия

(1% от всички случаи на ТМН). Всички жени са оперирани в миналото за C-a

coli uteri с  последващо  лъчелечение, единият  от  мъжете  е  облъчван  след

лимфна дисекция за семином на тестиса, а другият по повод карцином на

ректума. Тънкочревната непроходимост се е развила средно 6,9 години след

лъчетерапията (при двама болни съответно след 20 и 23 год., при трима след

3 год., и при трима след  1 год.) При трима от болните в миналото е имало

операция  за  тънкочревна  непроходимост. В  пет  от  случаите  причина  за

обструкция са плътните адхезии, а в три случая  – стеноза на терминалния

илеум, съчетана  с  адхезии. Нямаше  случаи  на  тънкочревна  странгулация.

Интра-оперативната находка беше почти идентична при всички болни – бяла,

непрозрачна  серозата  с  телеангиектазии  и  фиброза  на  чревната  стена,

фиксирани  чревни  бримки  от  плътни  сраствания, на  моменти  имитиращи

наличието на карциноматоза, скъсен мезентериум, лесно ранима чревна стена

при минимално травмиране.

Таблица  8. Оперативни  интервенции  при  ТМН  като  усложнение  на
лъчетерапия
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В  два  от  случаите  беше  направен  дебридман, в  един  – резекция  на

терминалния  илеум  с  илео-транзверзо  анастомозо, в  четри  случая  илео-

транзверзо  анастомоза  и  в  един  случай  – дебридман  с  извеждане  на

илеостома. В нашия материал най-често тънкочревната непроходимост е в

резултат от облъчване при карцином на маточната шийка (6 от 8 случая). При

2-ма от 8 пациенти (25%), в миналото е имало други операции за тънкочревна

обструкция. Ние, както повечето хирурзи, възприемаме селективен подход

при радиационната ентеропатия. Когато процесът е локализиран – първична

резекция  с  анастомоза. При обширни  промени  с  масивни  адхезии, когато

червото е жизнено, но фиксирано дълбоко в таза или към ретроперитонеума,

за  да  се  избегне  лезията  на  пикочен  мехур, уретери  или  тазови  органи

предпочитаме обходна анастомоза на тънко черво с  colon transversum. Като

самостоятелен метод на лечение дебридирането на адхезиите е обременено с

висок риск от травматизиране на промененото черво с последваща некроза и

фистулизация. Абдоминалната  и  тазова  лъчетерапия  може  да  доведе  до

сериозни остри и хронични интестинални усложнения. Установено е, че от

0.7 до 3% от пациентите с тазова лъчетерапия имат тънкочревни усложнения,

които  евентуално  могат  да  наложат  хирургично  лечение. Най-много

интестинални  промени  (около  75%) се  наблюдават  в  ректо-сигмоидния

район, поради неговата анатомична близост до облъчваните тазови органи.

Радиационната  ентеропатия  от  тънкочревен  произход  обаче  е  причина  за

четворно  по  висок  морбидитет  и  морталитет  отколкото  дебелочревните
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№ Оперативна интервенция Брой
1 Илео транзверзо анастомоза 4
2 Дебридман 2
3 Резекция на терминален илеум с илео транзверзо

анастомоза
1

4 Дебридман с илеостома 1
Общо 8



радиационни промени. Терминът радиационен ентерит е погрешен, защото

увредата не е от първично възпалително естество, а промените са по типа на

прогресиращ облитериращ ендартеиит. Радиационната ентеропатия настъпва

от  2 месеца  до  5 години  след  края на  лъчелечението, но  е  описано  и  30

години  по-късно. Най-често  оплакванията  са  от  подостро  и  хронично

естество  и  са  свързани  с  настъпването  на  интестинална  обструкция

предизвикана  от  адхезии  и  стриктури, малабсорбция, фистулизация  и

перфорация след настъпване на чревна некроза.

4.3.9. Тънкочревна механична непроходимост при вътрешни хернии

Една  от  рядко  срещаните  причини  за  ТМН  са  вътрешните  абдоминални

хернии  – сборно понятие, включващо в себе си различни по локализация и

общи по  механизъм  на възникване  промени. Ние лекувахме 8 пациенти с

инкарцерирани вътрешни хернии – 1,1% от всички случаи. Локализацията на

хернията е представена в таблица 9.

Таблица 9. Вътрешни инкарцерирани хернии

Средната възраст на пациентите  (5-ма мъже и 3 жени) е 68 години (46 – 78

год.). При  физикалния  преглед  при  всички  са  установени  симптомите  на

механичната тънкочревна непроходимост. При три от случаите палпаторно

се  установиха  „туморни” маси. Анамнестично 4-ма  от  болните  (50%) са

имали данни за предишни епизоди на частична чревна непроходимост.
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№ Локализация Брой
1 Дефект на  omentum mayor       3
2 Recessus  ileocoecalis       2
3 Дефект на  mesenterium       2
4 Дефект на   lig.latum uteri       1

Общ брой       8



Периодът от появата на първите оплаквания до хоспитализацията е средно

37.8 ± 10.9 часа. Пред  оперативния  период  – от  хоспитализацията  до

оперативната  интервенция  – е  средно  20 часа  (от  7 до  48 часа). Обзорна

графия  на  корема  в  изправено  положение  визуализира  ХАС  при  всички

болни. Трите  направени  по  спешност  иригографии  показват  добра

проходимост  на  дебелото  черво, като  в  един  случай  на  инкарцерация  в

рецесус  илео-цекалис  се  установява  избутване  и  атипично  вливане  на

терминалния  илеум. При  всички  болни  е  проведено  различно  по

продължителност  консервативно  лечение  включващо  назогастрална

декомпресия, сифонни  очистителни  клизми, субституиращ  инфузионна

терапия, спазмолитици, корекция на хомеостазните отклонения и динамичен

рентгенов контрол. В нито един от случаите не е поставена предоперативна

диагноза вътрешна херния. Всички болни са оперирани под обща анестезия

със  средно-срединна лапаротомия. В  50% от случаите  (четирима  болни) е

установена тънкочревна странгулация с некроза на тънкото черво. В другите

четри случая тънкото черво и било жизнено.

Таблица 10. Оперативни интервенции при ТМН вътрешни хернии

В след оперативния период е починала една болна с тънкочревна резекция, с

клиника на дифузен перитонит-леталитет 12.5%.
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Няма симптоми специфични за инкарцерация на вътрешна коремна херния –

най-често  клиничната  картина  се  владее  от  тънкочревна  механична

обструкция. При  случаите  с  инкарцерирани  вътрешни  хернии

първостепенната  задача  на  хирурга  е  не  толкова  да  установи  точната

диагнозата, колкото до прецени нуждата от спешна операция. До болничният

период обикновено е много голям  – от 1 до 7 дни в нашия материал, което

говори за атипизъм и подостро начало. Времето от началото на оплакванията

до  оперативната  интервенция  е  важен  фактор  имащ  отношение  към

развиването на чревната некроза. Следоперативните усложнения са по-чести

при  болните  със  странгулация, перитонит  и  сепсис  – при  една  болна;

пневмония и ранева инфекция – в други два случая.

Оперативното  лечение  е  идентично  с  това  при  тънкочревна  странгулация,

като винаги се отстранява херниалния дефект. Внимателната експлорация на

херниалната врата е задължителна за да се избегне увредата на магистрални

съдове. Ако мезентериален или друг отвор бъде установен при операция по

друг повод той задължително трябва да бъде премахнат с профилактична цел.

Скъсяването  на  пред  оперативния  период  е  пътят  за  подобряване  на

лечебните резултати.

3.10. Тънкочревна непроходимост, дължаща се на волвулус

При 27 от пациентите в нашата серия установихме волвулус на тънкото черво

(23 с  вторичен  и  4 с  първичен  волвулус) на  средна  възраст  57.2 г., това

съставлява 3.6% от всички случаи с тънкочревен механичен илеус. Мъжете

са  20 със  средна  възраст  50 год. (15 – 83 г.), а  жените  7 със  средна

възраст  55 год. (27 – 83 г.). Средната продължителност  на  симптомите  до

хоспитализацията  е  била 58 часа  и  средната  продължителност  от

хоспитализацията  до  оперативната  интервенция  8.6 часа. При
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хоспитализацията  всички  пациенти  са  имали  коремна  болка; като  при 20

(73%) тя е била коликообразна, а при 7-ма (27%) е имала постоянен характер.

Гадене и повръщане са имали 23 (86%) болни. Преритонеално дразнене са

имали  11 от  болните, като  при 7 то  е  било  генерализирано  и  при  4

локализирано в отделни части на корема. Раздуване на корема са имали  23

(86%) от  пациентите, като  асиметрия  е  имало  при  9 болни  и  при  5 е

установен положителен симптом на Вал (палпируем конволут с тимпанизъм

при перкусия).

Таблица 11. Симптоми при ТМН дължаща се на волвулус

№ Симптом Брой болни Честота в %
1 Гадене и повръщане 23 86
2 Раздуване на корема 23 86
3 Коликообразна болка 20 73
4 Тахикардия ( над 100 уд. мин) 16 59
5 Левкоцитоза ( над 10 000 Leuco) 13 48
6 Перитонеално дразнене 11 41
7 Постоянна болка 7 27

Шеснадесет пациенти са имали тахикардия  (пулс над  100 уд./мин) и  13 са

имали  левкоцитоза  (над  10 000 Leuco). При пациентите  с  чревна  некроза

средния брой  на  левкоцитите  е  бил  15 x 109 клетки/L. Диетична  грешка-

обилна консумация на богата на целулоза храна са имали седем болни, като

при един от първичните волвулуси има консумация на твърдо-сварено жито

след няколко дневно гладуване. При един от болните, на четвъртия дена след

операция за перфорирала дуоденална язва, от контактните дренажи започна

да изтича тъмен кървав секрет – това беше първия симптом на настъпилия

вторичен  волвулус. Направената  е  рентгенография  на  корема  при  всички

пациенти установява белези за тънкочревна обструкция. На  17 болни пред

оперативно беше осъществено конвенционално ехографско изследване, което

pg. 48



установи наличие на тънкочревна непроходимост. След това беше извършено

изследване  с  Colour Doppler, при което  и в  9 случая  се  констатира  силно

нарушен кръвоток в стената на волвирания тънкочревен сегмент. Въз основа

на доплеровата ехография се прие, че се касае за тънкочревна странгулация.

Това се вижда на фигура 25. При 7 пациенти диагнозата е подкрепена с КТ.

Фиг. 25. Нарушен кръвоток  в стената на тънкото черво при
волвулус усктановен с Colour Doppler

На  всички  пациенти  по  време  на  лапаротомията  е  поставена  диагнозата

волвулус на тънкото черво. При 4-ма болни той е първичен – без вродени или

придобити предпоставки за торзия на тънкото черво. При останалите  23 –

причина за волвулуса са били адхезии, като в три от случаите – два с мекелов

дивертикул и един с тежък неспецифичен мезентериален лимфаденит, т. е. са

без  предходна  оперативна  интервенция. Оперативни  интервенции  при

останалите болни са представени на таблица 12.

Таблица 12. Предходни оперативни интервенции  при ТМН
дължаща се на волвулус

№ Предходна операция Брой
1 Гинекологични операции 4
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2 Перфорирал улкус 4
3 Апендектомия 4
4 Резекция на стомаха 3
5 Дебридман 2
6 Херниотомиа 2
7 Резекция по Хартман 1

Общ брой 20

Интра-оперативно при 7 болни е приложена флуоресцентна диагностика за

определяне на чревния виталитет. Седем пациенти (26,6%) са имали некроза

на тънкото черво, което е наложило извършване на чревна резекция, като при

4 от  тях  е  направена  латеро-латерална  ентеро-ентеро  анастомоза, при  2

термино-терминална ентеро-анастомоза и при един-резекция на терминален

илеум  с  илео-транзверзо  анастомоза. Дебридман, деторзио  и  ретроградна

евакуация  е  извършена  при  20 болни, като  при  5 от  тях  се  е  наложила

серозация, при  3 – пластика  на  коремната  стена  и  при  един  е  направена

илеопексия. При двама е резециран мекелов дивертикул.

В  следоперативния  период  са  починали  трима  пациенти  (11%), от  които

двама  са били  с  чревна  некроза. Причината  за  смъртта  е  била  съответно:

вторична  мезентериална  тромбоза, двустранна  пневмония  и  хеморагия  от

декубитиране на кръвоносен съд от трахеостомна канюла.

Средната продължителност на симптомите преди операция е била 68 часа за

групата  без  резекция  на  черво  и  48 при  групата  с  резекция  на  черво.

Разликата  не  трябва  погрешно  да  се  интерпретира  като  един  повод  за

удължаване на предоперативното наблюдението на болните. По-нататъшният

анализ  показва, че  това  несъответствие  отразява  по-бързото  клинично

влошаване на пациентите с исхемия на  червото, отколкото една разлика  в

лечението  при  пациентите  с  витално  черво. Вторичният  тънкочревен

волвулус се наблюдава когато има една предходна лезия която предизвиква

торзия на тънкочревен сегмент. Причините са различни – адхезивни бридове,

мезентериални  и  оментални  дефекти, волвулус  около  стома, волвулус

pg. 50



съчетан с бременност, аномалии в чревната ротация и др. Най-честа причина

са пост-оперативните адхезии, които предизвикват стесняване на залавното

място на чревния сегмент или брид фиксиран за върха на чревната бримка с

последващо торквиране.

Обикновено диагнозата се поставя на операционната маса. Прилагането на

КАТ с контраст и абдоминална ехография биха спомогнали за съкращаване

на предоперативното наблюдение на пациентите с тънкочревен волвулус.

4.3.11. Тънкочревна  механична  непроходимост, предизвикана  от

билиарен конкремент

В нашия клиничен материал при  14 от болните тънкочревната  обструкция

беше предизвикана от наличието билиарен конкремент. Средната възраст на

болните – десет жени и четирима мъже е 72,3 години (от 57 до 88 г.). В 87,5%

от  случаите  болните  са  над  60 години. От  началото  на  оплакванията  до

хоспитализацията са изминали средно 64,5 часа (14 – 168 ч.) като само в 12%

хоспитализацията е до 24-тия час, а в 37,5% от случаите е след третия ден.

Средния период от началото на оплакванията до оперативната интервенция е

99 часа (от 60 до 184 ч.). Средния болничен престой на болните е 20,12 дни.

Пред оперативно  11 болни (75%) са имали доказан калкулозен холецистит.

При 5 от болните (37,5%) оплакванията са провокирани от диетична грешка.

Болката е започнала постепенно при  11 болни (75%) и внезапно при трима,

като при всички е била с коликообразен  характер. Всички болни са имали

раздуване на корема и многократни повръщания, като четирима (25%) са със

запазена  флатуленция  е  дефекация. Рентгенологично  при  всички  е

установена  тънкочревна  обструкция, като  в  5 случая  (37,5%) е  имало

аеробилия. При четирима болни е установено мястото на стопа с перорален

контраст. При ехографското изследване в 12 случая се установява наличието
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на тънкочревна обструкция (87,5%), в 5 случая – липсата на съществуващ в

жлъчния мехур конкременти и в  2 случая  – конкремент в чревния лумен.

Интра-оперативно  при  всички  болни  са  намерени  билиарни  конкременти

инклавирани в дисталната трета на илеума, като в три случая са намерени по

два  конкремента. В  7 случая  (50%) е  установена  холецисто-дуоденална

фистула, а  в  останалите  – локализацията  не  е  установена  поради  тежки

промени  в  хепато-билиарната  зона. При  всички  болни  е  направена

ентеротомия  с  екстракция  на  конкремента  и  евакуация  на  чревното

съдържимо, като при 1 болен след екстракцията е изведена илеостомия, а при

друг болен е извършена задна гастро-ентеро анастомоза поради стенотични

промени  в  дуоденалната  област. При  болните  не  е  коригирана  билио-

дигестивната  фистула. Починали са двама  болни  – 14.2% пери-оперативен

леталитет, като  причината  за  смъртта  е  остра  сърдечно-съдова  слабост  с

белодробен  оток  при  единия  и дифузен  перитонит  след  вторична  венозна

мезентериална тромбоза. Тънкочревната обструкция от билиарен конкремент

съставлява 1,9% от всички случаи в нашия клиничен материал. Заболяването

засяга предимно възрастни жени над 70 години, с калкулозен холецистит и

множество съпътстващи заболявания. Оперативното лечение се забавя както

за сметка но късната хоспитализация, така и поради дългия пред-оперативен

болничен  престои. При  нито  един  от  нашите  болните  оперативната

интервенция не е извършена преди 60-тия час от началото на оплакванията.

Причина за това според нас е интермитентното протичане на обструкцията  -

резултиращо  в  късно  потърсена  медицинска  помощ  и  продължително

клинично  наблюдение. Считаме, че  оперативното  лечение  трябва  до  се

ограничи  само  до  премахване  на  причината  за  чревната  обструкция. В

редките  случаи  когато  се  налага  корекция  на  жлъчната  патология, това

трябва  да  стане  на  втори  етап  и  в  планов  порядък. Поради  напредналата
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възраст  морбидитета  и  леталитета  са  високи. Смятаме  че  подобряване  на

лечебните  резултати  може  да  се  постигне  чрез  скъсяването  на  пред

оперативния период, прецизната снетата анамнеза и точното интерпретиране

на рентгеновата и ехографска находка.

4.3.12. Ранна следоперативна тънкочревна механична непроходимост

Ранната  следоперативна  тънкочревна  непроходимост  се  дефинира  като

възникване на ТМН в ранния следоперативен период  – от 4 до 6 седмици.

От  742 оперирани ТМН е определена  като  ранна следоперативна  при  57

болни. Този  контингент  представлява  7,5% от  всички  оперирани, като

пациентите са включени и в другите основни етиологични групи. Мъжете са

37 (68%) със средна възраст 61.8 год., а жените 18 (32%) със средна възраст

49.9 год. При  45 (81,5%) от  тях  предходната  операция  е  била  в  спешен

порядък  и  при  10 (18,5%) – планова. Според  вида  на  първата  операция

честотата на възникване е както следва: след операция за ТМН – 7 случая (1

странгулация и 6 обикновени обструкции); след операция за инкарцерирана

херния  – 7; след  апендектомия  – 6; след  операция  на  стомашно  –

дуоденалната  област  5; след операции в зоната  на левия колон  – 5; след

гинекологична операция  – 4; след панкреато-билиарна операция  – 4; след

операция за аневризма на аортата – 1.

Таблица  13. Преходни  оперативни  интервенции, довели  до  ранна
следоперативна ТМН
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№ Предходната операция Брой Процент
1 Адхезионна ТМН           10 17,5
2 Инкарцерирана херния 9 15,7
3 Апендектомия 9 15,7
4 Стомашно-дуоденална 7           12
5 Дебелочревна 8           14
6 Панкреато-билиарна 6  10,5
7 Гинекологична 4 7
8 Съдова 2    3,5
9 Лапаростомия 2    3,5

Общ брой           57         100



В  92% от  случаите  болните  са  възстановили  пасаж  след  предходната

операция и са били захранени и раздвижени, след което в различен интервал

от  време  се  развива  клиниката  на  тънкочревна  обструкция. Гадене  и

повръщане са имали 62% от тях, 69% – коремна болка, 70% – балонаж на

корема и 72% – обстипация. Рентгенографията на корема почти при всички

пациенти  показва  белези на  механичен  илеус. При  9 от  тях  проведеното

контрастно  изследване  е  установило  мястото  на  стопа. Проведеното

предоперативно консервативно лечение е продължило средно 3.2 дни (1–12

дни) и най-общо включва назо-гастрална декомпресия, корекция на водно-

електролитните  отклонения  и  мониторинг. При  липса  на  клинични  и

лабораторни данни за наличие на чревна исхемия консервативното лечение

е продължавано до една седмица. Интервала от предходната лапаротомия и

новата е средно 13.1 дни (от 2 до 28 дни).

Интраоперативно при  46 болни (84%) причина за обструкцията са адхезии,

като при 9 от тях са намерени и интра-абдоминални абсцеси; при 3-ма (5%)

обтурация  от  стеноза  на  тънкочревна  анастомоза; при  2-ма  (5%)

инкарцерация  на  тънкото  черво  в  дефект  при  перитонизация; при  1

тънкочревен волвулус; при 1 тънкочревна инвагинация. Общо при 19 болни

е установена странгулация на тънкото черво, като в 6 случая червото е било

некротично и се е наложила резекция. Извършени са следните оперативни

интервенции представени на таблица 14.

Таблица 14. Оперативни интервенции при ранна следоперативна ТМН
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№          Вид на оперативната
               интервенция Брой операции Процент

1 Дебридман, новокаинизация,
ретроградна евакуация 35 58,5

2 Тънкочревна резекция
+ентеро-ентеро анастомоза 8 15,1

3 Тънкочревна резекция
+ентеро-коло анастомоза 6 11,3

4 Обходна ентеро-коло
анастомоза 4 7,5

5 Илеостомия 4 7,5
Общ брой 57 100

В следоперативния период са починали четирима болни  (7,8%) – с клиника

на абдоминален сепсис и полиорганна недостатъчност, като при един от тях

са направени две релапаротомии и лапаростомия. Ранната следоперативна

тънкочревна механична непроходимост е  сравнително рядко, но сериозно

усложнение. Най-често то се развива след спешна оперативна интервенция-

81,5% от случаите. В нашата серия най-висок риск за появата му има след

операция  за  ТМН  (заедно  със  инкарцерация  на  тънко  черво  в  слабинни

хернии)- общо  37% . Ако към тази група се добавят операциите за остър

апендицит и тези на левия колон- процентът нараства до  66%. Най-често

(84%) тънкочревната непроходимост се дължи на следоперативни адхезии.

Поведението  ни  при  ранната  следоперативна  тънкочревна  механична

непроходимост  е  както  при  другите  форми  на  ТМН, но  при  липсата  на

клинични и лабораторни с-ми за наличие на странгулация и стабилно общо

състояние, се  стремим  да  удължим  срока  на  консервативното  лечение.

Основание за това ни дава и сравнително ниския процент на тънкочревната

некроза 10% (6/55).

4. Флуоресцентен метод за интраоперативно определяне на
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херния; при о-ма ппациенти

чревния виталитет
При провеждане на клиничното изследване ние приложихме натрупания 

личен опит от експеримента върху опитни животни и възприехме 

утвърдените и възприети в медицинската теория и практика стандарти.

Целта на проучването беше да се определи виталитета на странгулиран 

тънкочревен сегмент след премахване на причината за чревната исхемия, 

като се използват стандартните клинични критерии и метода на 

флуоресцеиновта флуоресценция, за да се съпоставят двата метода по 

отношение на чувствителност, специфичност, прогностична стойност и обща 

точност. В условията на спешност ние приложихме флуоресцентния метод 

при 32 пациенти оперирани за тънкочревна механична непроходимост 

придружена от странгулация. На всеки от тях предоперативно беше е взето 

информирано съгласието за прилагане на метода. В тази група 18 са мъже и 

14 жени, със средна възраст 61 години (интервал 18-89 години). Причините 

за тънко чревната странгулацията са представени на фигура 26. При 12 

пациенти е установена инкарцерирана ингвинална херния; при 9 пациенти - 

интра-абдоминални адхезии; при 6 пациенти инкарцерирана феморална 

евентрация и при 2-ма

Фиг. 26
Причина за чревна 
странгулация при 
флуоресцентен метод за 
интраоперативно 
определяне на чревния 
виталитет.

пациенти тънкочревен волвулус.

13

□ 0-1
■ 1 до 5
■ 6 до 10 
п '

29/
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Преценяването  на  чревния  виталите  осъществихме  15 минути  след

премахване на причината за странгулацията. Обособявахме отделни чревни

сегменти, въз основа на общия им вид, при което съседни полета с еднакъв

тип  промени  приемахме  за  един  сегмент. След  това  въз  основа  на

стандартните  клинични  критерии, (цвят, видима  перисталтика, видими  и

палпируеми  пулсации  на  мезентериалните  съдове) оценявахме  всеки  от

обособените сегменти отделно. Дадената оценка беше алтернативна – жизнен

или некротичен тънкочревен сегмент.

Флуоресцентен метод

След  клиничното  оценяване  представяхме  тънкото  черво  изолирано  с

компреси  от  околните  тъкани  така, че  всеки  сегмент  със  съмнителен

виталитет  да  е  достъпен  за  оглед  без  допълнителни  манипулации. През

периферен  венозен  път  инжектирахме  1000 mg Fluoresceinum natricum за

интервал  от  30 – 40 сек. Затъмнявахме  операционната  зала  и  чревният

сегмент  се  осветяваше  с  конструираната  от  нас  лампа  за  ултравиолетова

светлина. Всеки  съмнителен  сегмент  оценявахме  като  жизнен  или

некротичен  според  наличието  и  вида  на  получената  флуоресценция,

съобразно общоприетите критерии.

Таблица 15. Характеристика на отделните образци на флуоресценция

Образец Интензивност Типфлуоресценция Предсказан
изход

Хиперемичен Повишена Равномерна Жизнено

Нормален Нормална Равномерна Жизнено
Фино
гранулирана

Нормална или
леко намалена

Фино гранулирана
равномерна Жизнено

Петнист Намалена
Нефлуоресциращи
зони ≥5 mm Некротично
Флуоресцират
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Периваскуларна Намалена самопериваскулар
ни зони

Некротично

Не флуоресцира Липсва Липсва Некротично

За  трите  модела, предсказващи  наличието  на  витален  чревен  сегмент, е

характерно  конфлуиране  на  флуоресценцията  върху  чревната  повърхност,

докато образците определящи червото като некротично показват най-малко

едно поле по-голямо от 5 mm, в което не се установява флуоресценция. Сред

извършване  на  оценката  по  двата  метода, водещият  хирург  вземаше

окончателно  решение  по  отношение  на  чревния  виталитет. Резецираните

чревни сегменти номерирахме съответно на предварителното им обособяване

и те се изследваха след оцветяване с хематоскилин-еозин. Един тънкочревен

сегмент  приемахме  за  некротичен, когато  хистологичното  изследване

установяваше  некротични  промени, обхващащи  и  мускулния  слой.

Виталитета  на  нерезецираните  сегменти  се  детерминираше  чрез

проследяването  на  пациента  в  следоперативния  период. При  тази  група

пациенти не установихме усложнения дължащи се на неправилната оценка на

нерезецираните сегменти.

pg. 58



Фигура 27. Флуоресценция при тънкочревна странгулация

Резултатите от двата сравнявани метода бяха обработени статистически по

стандартните  формули  за  определяне  на  чувствителност, специфичност,

прогностична стойност по отношение на некротичните сегменти и общата им

точност. Оценен беше виталитета на 67 тънкочревни сегмента обособени при

32 пациенти  с  тънкочревна  странгулация, с  използване  на  стандартните

клинични  критерии, флуоресцеиновата  флуоресценция, с  последващо

клинично проследяване  и хистологично изследване. При  24 пациенти  с  50

обособени  сегмента  тънкото  черво  беше  определено  като  витално, при  8

пациенти с  17 обособени сегмента беше извършена  тънкочревна  резекция.

Методът  на  стандартната  клинична  оценка  показа  2 фалшиво  негативни

резултата  – некротично черво беше преценено като жизнено и  4 фалшиво

позитивни  резултата  – жизнено  черво  преценено  като  некротично.

Флуоресцентния  метод  установи  точно  всички  14 некротични  сегмента  и

всичките 53 жизнени сегмента.

Таблица 16. Определяне на чревния виталитет

Метод/брой/% Чувствител-
ност

Специфич-
ност

Прогностична
значимост

Обща
точност

Клинична
Оценка 87(12/14) 93(49/53) 77( 12/16) 79(61/67)
Флуоресцентен 100(14/14) 100(53/53) 100(14/14) 100(67/67)

Флуоресцентният метод е статистически достоверно (обща точност p < 0,05)

по-ефикасен от клиничния.
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Оценката по стандартните клинични критерии показа добра обща точност –

79%, но при една относително ниска прогностична значимост – 77%. Това би

довело до ненужна резекция на жизнено тънко черво в 23% от случаите.

По  време  на  изследването  не  бяха  установени  странични  реакции  от

прилагането на флуоресцеина. В преобладаващото мнозинство от случаите

жълтата пигментация на кожата и склерите отзвучаваше за срок от  12 – 16

часа, като  след  този  срок  багрилото  вече  не  се  установяваше  в  урината

(осветена  с  ултравиолетова  светлина, тя  не  флуоресцираше). Не  бяха

констатирани и алергични реакции.

Оценяването  на  чревния  виталитет  с  помощта  на  стандартните  клинични

критерии  показа  една  приемлива  сигурност. Чувствителността,

специфичността и общата точност са относително високи, но прогностична

стойност е относително ниска. Сегментите, определени като некротични, не

са  оценени  точно в  23% от случаите. По такъв начин  се  установява  една

грешка  клоняща  към  извършване  на  резекция, състояние  значително  по

безопасно, отколкото оставянето на некротичен сегмент в коремната кухина.

При отсъствие на възможност за по-точно определяне на виталитета, това се

явява по-рационалния и оправдан подход.

Флуоресцентния  метод  е  едно  полезно  и  необходимо  допълнение  към

стандартните  клинични  критерии  за  оценяване  на  чревния  виталитет,

осигурявайки  значително  по-голяма  точност  и  сигурност. Неговото

прилагането  не  е  индицирано  при  всеки  клиничен  случай. Той  се  явява

надеждно  средство  за  оценка  при  трудните, гранични  по  отношение  на

жизненост  чревни  сегменти, които  по  някога  се  установяват  при

тънкочревната  странгулационна  обструкция. Предимствата  на

флуоресцентната  техника  са  в  нейната голяма  точност  при  определяне  на

чревния  виталитет, бързото  изследва  цялата  повърхност  на  исхемичния
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сегмент и не на последно място ниската цена на метода. За прилагането му е

необходимо  само  наличието  на  лампата  за  ултравиолетова  светлина  и

органично  багрило. Всичко  това  я  прави  лесно  приложима  в  всяка

хирургична клиника.

5. Определяне на плазмения малондиалдехид при пациенти с

тънкочревна механична непроходимост

Ранното установяване на  тънкочревната  исхемия е необходимо не само за

подобряване  на  резултатите  от  лечението  на  тънкочревната механична

непроходимост, но също и за подбор на пациентите подходящи за първична

консервативна  терапия  при  някои  клинични  ситуации, като  непълна

обструкция, многократно  рецидивираща  адхезионна  обструкция  и

обструкция  предизвикана  от  вторична  дисеминация  на  неопластични

процеси. Точното  разпознаване  на  чревната  исхемия  не  е  възможно  без

лапаротомия  или  лапароскопия, а  класическите  симптоми  на  чревната

странгулация  (постоянна  болка, висока  температура, левкоцитоза,

перитонеално  дразнене  и  в  отделни  случай  палпиране  на  туморовидна

формация в корема), са с ограничена стойност в тази насока. Промяната на

някои биохимични параметри, като алкална фосфатаза, амилаза, лактат и др.,

не са надежден индикатор за наличието на чревна исхемия. Установено е, че

интестиналната исхемия води до генериране на свободни радикали и активни

субстанции производни на кислорода, като хидроксилния свободен радикал

(ОН), които индуцират липидна пероксидация, атакувайки полиненаситените

мастни киселини от клетъчните мембрани. Малоновят  диалдехид  (МДА) е

относително  стабилен  вторичен  продукт  на  липидната  пероксидация  и по

неговата  концентрация  в  плазмата  и  тъканите  може  да  се  съди  за
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интензивността  на  свободно  радикалните  процеси. За  да  установим

евентуалното  повишаване  на  МДА  в  отговор  на  тънкочревната  исхемия,

изследвахме  нивото  на  плазмения  МДА  при  пациенти  с  тънкочревна

обструкция-обикновена  и  странгулационна  и  сравнихме  получените

резултати с тези на пациенти от контролна група.

Проучването включва 22 пациенти (12 жени и 10 мъже), на средна възраст 50

год. (29 – 87) с  тънкочревна  механична  непроходимост, верифицирана

интраоперативно. Пациентите  формират  две  основни  групи  – група  А с

обикновена  непроходимост  (n=8) и  група  В  със  странгулационна

непроходимост (n=14). Под обикновена обструкция разбираме наличието на

механично препятствие по пътя на чревното съдържимо, без ангажиране на

прилежащите съдове, което е налично при странгулационната обструкция.

Групата  на  пациентите  със  странгулационна  обструкция  от  своя  страна

разделихме на две подгрупи: с обратими и с необратими промени на чревната

стена. Шест  пациенти  имаха  некротични  промени, докато  при  осем

исхемичните  промени  на  чревната  стена  бяха  обратими. Осем  пациенти

имаха проста обструкция. Контролната група е съставена от 20 предсавители

от  двата  пола, които  нямат  заболявания  можещи  да  предизвикат

интестинална  обструкция  и  да  индуцират  липидна  пероксидация.

Съотношението  мъже/ жени  беше  11/9 в  контролната  група; 2/4 при

пациентите  с  необратима  странгулационна  обструкция; 3/5 при

странгулацията  с  обратими  промени  и  5/3 при  болните  с  обикновена

обструкция.

Плазменото ниво на МДА определяхме по класическия метод.

Причина  за  тънкочревна  чревна  обструкция  бяха  инкарцерирани  хернии,

постоперативни  адхезии, вторични  неопластични  процеси, тънкочревен

волвулус и билиарен конкремент (фигура 28).
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Object 33

Фиг. 28
Причини за 
тънкочревна 
обструкция при 
болните с изследван 
МДА

Резултатите от сравняване на трите групи (контрола, странгулационна 

обструкция, обикновена обструкция) за наличие или не на достоверна 

разлика по отношение на съдържанието на МДА са представени на фигури 

29, 30,31,32.

Фиг. 29 
Плазмени 
концентрации на 
МДА при 
отделните групи
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Фиг. 30. Сравняване на средните стойности на контролната група с 
групата с обикновена обструкция

Няма статистически значима разлика между средните стойности 
(Т=1.0, Р=0,32)

Фиг. 31. Сравняване на средните стойности на контролната група с 
групата със странгулационна обструкция

Има статистически значима разлика между средните стойности 
(Т= 12; Р< 0,0001)
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Фиг. 32. Сравняване на средните стойности на групата с обикновенна 
обструкция с групата със странгулационна обструкция

Има статистически значима разлика между средните стойности
(Т= 9,7; Р< 0,0001)

Стойностите на плазменото ниво на контролите и на пациентите с проста 

обструкция са сходни. Резултатите при пациентите със странгулационна 

обструкция са статистически достоверно по- високи (р< 0,05). Средното 

плазмено ниво на МДА е 6,9 ±1,5 nmol/ml при пациентите с странгулация 

довела до некроза на тънкото черво и 7,0±0,4 nmol/ml при странгулация без 

некротични промени /NS/. Плазменото ниво на МДА е по-високо от 4.0 nmol/ 

ml при всички пациенти със странгулация на тънкото черво и е под тази 

стойност при пациентите с проста обструкция. В настоящото изследване при 

всички здрави контроли плазменото ниво на МДА е под 4.0 nmol/ml и всички 

пациенти с проста тънкочревна обструкция имат плазмен МДА под тази 

стойност. Всички пациенти със странгулационна тънкочревна обструкция 

имат плазмено ниво на МДА над 4.0 pmol/ml. Повишаването на плазмения 

МДА над 4.0 nmol/ml при тънкочревна механична обструкция в голяма 

степен предполага наличието на чревна странгулация (исхемия).
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Определянето  на  плазменото  ниво на  МДА  с  тиобарбитурова  киселина  и

спектрофлуриметрия е лесен за изпълнение, бърз (до 1,5 часа) и евтин метод

и  може  да  се  прилага  като  спешен  тест  при  пациенти  с  интестинална

обструкция. Различията  в  плазмени  стойности  на  МДА  при

странгулационната и обикновена тънкочревна обструкция са показателни и

могат да помогнат за предоперативното диференциране на двете състояния.

7. Диагностична стойност на някои клинични симптоми и

лабораторни тестове за ранната диагностика на тънкочревната

странгулация
Един  от  най-важните  фактори, повлияващи  изхода  от  тънкочревната

механична  непроходимост  е  наличието  на  странгулация. Възможността  за

предоперативно  диференциране  между  странгулационната  и  обикновената

обструкция  е  от  първостепенна  важност  за  определяне  на  стратегията  и

тактиката  на  провежданото  лечение. Усилията  на  изследователите  в  тази

област  са  насочени  към  определяне  на  надеждността  на  някои  клинични

симптоми и лабораторни тестове  за ранната диагностика на тънкочревната

странгулация. В нашия клиничен материал от 762 операции за ТМН при 388

(51%) е установена странгулация на тънкото черво, като в 67 случая (15%) е

имало чревна некроза. На таблица 17 са представени най-честите причини за

странгулация. Херниите  са  най-честата  причина  за  странгулация  и

съставляват  64% от  случаите, като  странгулация  е  имало  при  74% от

инкарцерираните  херниите. Адхезиите  са  втората  по  честота  причина  за

странгулационна обструкция – 28%, като странгулация е установена при 41%

от случаите с адхезионна непроходимост. Групата със смесени причини за

ТМН заедно с туморите съставлява  8% от случаите със странгулация, като

този висок процент се дължи на големия процент на странгулация – 80% при
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15-те случая на тънкочревен волвулус. Този висок процент контрастира със

само 2,5% странгулация при тънкочревната обструкция от туморен произход.

Таблица 17. Случаи на странгулация и чревна некроза при ТМН

Традиционно  предоперативното  разпознаване  на  тънкочревната

странгулация се  базира на наличието  на  един или повече  от класическите

симптоми: постоянна  коремна  болка, наличие  на  перитонеално  дразнене,

повишена  телесна  температура, левкоцитоза  и  тахикардия. От съществено

значение е и личният опит на хирурга.

Въз  основа  на  нашия  клиничен  материал  изследвахме  предоперативните

диагностични  възможности  за  установяване  наличието  на  тънкочревна

странгулация  на  някои  симптоми, клинични  и  лабораторни  данни.

Качествените  параметри, като  напр. наличието  на  перисталтика

регистрирахме съответно като позитивно (+), а отсъствието на перисталтика

като негативно (-). Количествените параметри конвертирахме в качествени –

също позитивни или негативни в зависимост от това, дали са под или над

съответен праг. За позитивни приехме: аксиларна температура 38°С; пулсова

честота 100 min-1; левкоцити 10.109 /L; олевяване 6%; серумна амилаза >200

U/mL. Оценихме  диагностичната  значимост  на  съчетанията  от  5-те

класически симптома на странгулация. Всеки параметър е анализиран и броя

на  истински  позитивните  (TP), фалшиво  позитивните  (FP), истински

негативните  (TN) и  фалшиво  негативните (FN) резултати  е  определен.
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Етиология % от всички
случаи

% от случаите със
странгулация

% от случаите с
чревна некроза

Херния 74 64 48
Адхезия 41 28 37
Други 20 8 15



Странгулацията  приехме  за  позитивна, а  обикновената  обструкция  за

негативна. От тези стойности е изчислена чувствителността, специфичността,

прогностичната  стойност  и  ефикасността  на  всеки  от  диагностичните

параметри  по  стандартните  статистически  формули. Сензитивността

(чувствителността) отразява  процента  случаи  със  странгулация  които  са

точно  установени  – TP/(TP+FN)x100. Специфичността  е  процента  на

пациенти без странгулация, които са точно установени  – TN/(TN+FP)x100.

Прогностичната  стойност  на  една  оценка  за  липса  на  странгулация  е

процента от оценки за липса на странгулация, които е доказано че са точни –

TN/(TN+FN)x100, докато прогностичната стойност на една оценка за наличие

на странгулация е процента оценки за странгулация, които са точни  – TP/

(TP+FP)x100. Ефикасността е общия  процент  от  точни оценки  – (TP+TN)/

(TP+FP+FN+TN)x100.

На  анализ  бяха  подложени   153  случая  на  адхезионна  тънкочревна

механична непроходимост  – 90  пациенти  (59%) с проста обструкция и  63

(41%) със  странгулация, като  в  25 случая  (16%) интраоперативно  е

установена  чревна  некроза. Не  са  включени   случаите  с  инкарцерирани

хернии, тъй  като  “инкарцерирана  херния” означава  незабавна  операция,

независимо от наличието или отсъствието на симптоми на странгулация.

Таблица  18. Прогностични  параметри  на  някои  физикални  симптоми при
адхезионна ТМН

Показатели Туморна
формация

Постоянна
болка

Перит.
дразнене

Липса на
перисталтика

Странгулация(-) 6/66 3/87 15/90 12/30
Странгулация(+) 12/45 18/63 15/60 3/63
Сензитивност 27% 12/45

ДИ* (13 ÷40)
29% 18/63
ДИ (17 ÷ 40)

25% 15/60
ДИ (14 ÷36)

5% 3/63
ДИ (0 ÷ 10)

Специфичност 91% 60/66
ДИ (84 ÷ 98)

97% 84/87
ДИ (93 ÷100)

83% 75/90
ДИ (75 ÷91)

87% 78/90
ДИ (80 ÷ 94)
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Прогн.
стойност. (-)
странгулация

65% 60/93
ДИ (55 ÷ 74)

65% 84/129
ДИ (57 ÷ 73)

63% 75/120
ДИ (54 ÷ 71)

57%  78/138
ДИ (48 ÷ 65)

Прогн.стойност
(+)странгулация

67% 12/18
ДИ (43 ÷ 91)

86% 18/21
ДИ (69 ÷100)

50% 15/30
ДИ (31 ÷ 69)

20%  3/15
ДИ (0 ÷ 43)

Ефикасност 65% 72/111
ДИ (56 ÷ 74)

67% 99/147
ДИ (60 ÷ 75)

60% 90/150
ДИ (52 ÷ 68)

53% 81/153
ДИ (45 ÷ 61)

*ДИ – доверителен интервал при 95% статистическа сигурност
При  анализа  на  получените  резултати  установихме, че  физикалните

симптоми  смятани  за  характерни  при  тънкочревната  странгулация

(постоянна  болка, симптоми  на  перитонеално  дразнене, липса  на

перисталтика и палпиране на туморна маса в корема) превалират маргинално

при групата със странгулационна обструкция, когато се сравняват с групата

на обикновената обструкция, без да има статистически достоверна разлика

(р>0.05).

Таблица  19. Прогностични  параметри  на  пулсовата  честота, аксиларната
температура, броя левкоцити и наличието на олевяване

Показатели Пулс Т↓С Левко Олевяване
Странгулация(-) 96°14 36.9°0,2 9.7°3.0 32/66
Странгулация(+) 104°23 37,1°0,3 13.2°5.1 24/54
Сензитивност 52% 33/63

ДИ(75 ÷ 91)
24% 15/63

ДИ (13 ÷ 35)
81% 51/63

ДИ (71 ÷ 91)
44% 24/54

ДИ (31 ÷ 58)
Специфичност 43% 39/90

ДИ(33 ÷ 54)
70% 63/90

ДИ (60 ÷ 80)
37% 33/90

ДИ (27 ÷ 47)
36% 24/66

ДИ (24 ÷ 48)
Прогн. стойност
(-) странгулация

57% 39/69
ДИ(45 ÷ 69)

57% 63/111
ДИ (47 ÷ 66)

73% 33/45
ДИ (60 ÷ 87)

44% 24/54
ДИ (31 ÷ 58)

Прогн.стойност
(+)странгулация

39% 33/84
ДИ(29 ÷ 50)

36% 15/42
ДИ (21 ÷ 51)

47% 51/108
ДИ (38 ÷ 57)

36% 24/66
ДИ (24 ÷ 48)

Ефикасност 47% 72/153
ДИ(39 ÷ 55)

51% 78/153
ДИ (43 ÷ 59)

55% 84/153
ДИ (47 ÷ 63)

47% 48/102
ДИ (37 ÷ 57)

*ДИ – доверителен интервал при 95% статистическа сигурност

Когато всеки от тези параметри се анализира индивидуално за приноса му

при установяване на странгулацията, е характерна липсата на чувствителност
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за всеки един от тях. Нито един параметър не показва стойност по-голяма от

29%. Прогностичните  стойности  и  ефикасността  също  са  ниски  и  без

разграничаващи способности.

Левкоцитозата  превалира при пациентите  със странгулация  – сензитивност

81%, но  тази  разлика  не  е  статистически  достоверна  (р>0.05)

Самостоятелното  разглеждане  на  останалите  статистически  показатели

отнасящи се за броя на левкоцитите показва твърде ниски стойности, нямащи

разграничителна  способност. Същите  изводи  се  налагат  и  за  останалите

параметри. При тях не се установява сензитивност по-висока от 52%.

Таблица  20. Прогностични  параметри  на  различните  комбинации  от
„класическите симптоми”.

При нито един от пациентите със тънкочревна странгулация не е имало пет
позитивни „класически симптома” (постоянна болка, перитонеално дразнене,
фебрилитет, тахикардия и левкоцитоза), а при трима болни със странгулация
също не е  установен нито един от тези  симптоми. При разделният анализ
нито  една  от  комбинациите  не  показва  едновременно  сензитивност,
специфичност, прогностични  стойности  и  ефикасност  които  могат  да
разграничат  наличието на странгулация.
Съчетанието  на  „класическите  симптоми” за  чревна  странгулация  при
пациентите с чревна некроза е представено на фигура 33.
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Фиг. 33
Класически симптоми 
за чревна 
странгулация при 
болните е адхезивна 
ТМТ и тънкочревна 
некроза

Няма болни с тънкочревна некроза без предоперативна изява на 

„класическите симптоми” на чревна странгулация. При двама болни (8%) е 

имало един симптом; при 10 (40%) - два симптома; при 7 (28%) - три 

симптома; при 4 (16%) - четири симптома и при 2(8%) - пет симптома. Въз 

основа на тези данни може да се приеме, че е допустимо и с приемлив и 

разумен риск временното отлагане на оперативната интервенция, както и 

продължаване на консервативната терапия при тези пациенти с ТМН при 

които няма нито един положителен от „класическите симптоми” на чревна 

странгулация. При появата само на един „класически” симптом (който и да 

е), все още има умерена безопасност при провеждане на консервативно 

лечение при пациенти с нисък риск. Няма сигнификантна разлика между 

наличието на чревна некроза при групата с един положителен симптом и при 

групата без положителни симптоми (р>0.05). Инцидентите от чревна некроза 

обаче при групата с два положителни симптома в сравнение с групата е един 

положителен симптом са сигнификантно значимо по-чести (р<0.05). Въз 

основа на така направения анализ ние смятаме, че при пациентите е ТМН 

наличието на странгулация не може със сигурност да се установи или 

отхвърли предоперативното, въз основа на отделен клиничен, лабораторен 

параметър или комбинация от тях. Когато не е позитивиран нито един от
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„класическите” симптоми  за  странгулация, може  временно  да  се  отложи

оперативното лечение при един приемлив риск.

V. ИЗВОДИ

1. ТМН е тежко заболяване  в спешната коремна  хирургия  с  многообразна

етиология, трудна диагностика и комплексно лечение.

2. Възрастовият  диапазон  на  пациентите  с  ТМН на  които  сме  извършили

хирургични намеси е  много широк  – от  18 до  93 години, като най-висока

честота се установява във възрастовите интервали 61 – 70 г. (26.3%) и 71 – 80

г. (25.2%).

3. Консервативното  лечение  при  отсъствие  на  белези  за  странгулация  и

перитонит може да продължи до 72 часа, след което при неуспех операцията

е препоръчителна.

4. Перорално прилагането на водно разтворим контраст е безопасно и има

определена роля при диагнозата и лечението на ТМН.

5. Абдоминалната ехография като не инвазивен, лесно изпълним дори при

леглото на болния диагностичен метод, позволява динамичен контрол и има

необходимата  точност  при  установяване  наличието, вида  и  причината  за

тънкочревната обструкция.

6. Флуоресцентният  метод  е  едно  полезно  и  необходимо  допълнение  към

стандартните  клинични  критерии  за  оценяване  на  чревния  виталитет,

осигурявайки  значително  по-голяма  точност  и  обективност. Неговото

прилагането  не  е  индицирано  при  всеки  клиничен  случай. Той  се  явява

надеждно  средство  за  оценка  при  трудните, гранични  по  отношение  на

жизненост чревни сегменти

7. Типовете флуоресценция – „нормална”, „хиперемична” и „фино зърнеста”

се  асоциират  с  наличието  на  витално  черво, докато  липсата  на
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флуоресценция, „петнистата” и „периваскуларната” детерминират наличието

на чревна некроза.

8. Интраоперативната  флуоресцентна  фотография  намира  приложение  в

клиничната практика за документиране на оценката на чревния виталитет.

9. Плазмено  ниво  на  малон  диалдехид  над  4nmol/ml. в  съчетание  с

тънкочревна  непроходимост  в  голяма  степен  предполага  наличието  на

странгулация.

10. Използваният  от  нас  комплекс  от  мероприятия  за  намаляване  на

формирането на адхезии е подходящ за прилагане в рутинната хирургична

практика.

11. Въз  основа  на  нашия  анализ  смятяме, че  при  пациентите  с  ТМН

наличието  на  странгулация  не  може  да  се  установи  или  отхвърли

предоперативно  въз  основа  на  отделен  клиничен  симптом, лабораторен

показател или комбинация от тях.

12. Когато  не  е  позитивиран  нито  един от  т.н. „класически” симптоми за

странгулация, може временно да се отложи оперативното лечение при един

приемлив риск. В нашата серия няма болен с чревна некроза при негативни 5

„класически“ симптома.

13. Като изключим случаите с категорична индикация за оперативно лечение

– напр. заклещена  херния  или   перитонит, нашия стремеж е  насочен  към

обективизиране на нуждата от оперативно лечение при всеки отделен случай

на ТМН.

14. Анализът на резултатите от оперативното лечение на ТМН позволява да

се  очертаят  пътища  за  подобряване  на  непосредствените  резултати  чрез

създаване  на  диагностично-лечебен  алгоритъм  на  поведение. Основните

моменти  са: ранната  диагностика, целенасочената  терапия  за  корекция  на
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хомеостазните отклонения, своевременната и адекватна операция, подържане

на необходимото ниво на функциите на жизненоважните органи и системи.

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За постигане на оптимални резултати при лечението на пациентите с ТМН

голяма роля играе индивидуалния подход при всеки  отделен случай.

На базата на резултатите  от това проучване и на  данните  от литературата

предлагаме диагностично-лечебен алгоритъм (фигура 34)

Ранното установяване на  тънкочревната  исхемия е необходимо не само за

подобряване  на  резултатите  от  лечението  на  тънкочревна  механична

непроходимост, но също и за подбор на пациентите, подходящи за първична

консервативна  терапия  при  някои  клинични  ситуации, като  непълна

обструкция, многократно  рецидивираща  адхезионна  обструкция  и

обструкция, предизвикана  от  вторична  дисеминация  на   неопластични

процеси.

Флуоресцентният  метод  е  едно  полезно  и  необходимо  допълнение  към

стандартните  клинични  критерии  за  оценяване  на  чревния  виталитет,

осигурявайки  значително  по  голяма  точност  и  сигурност. Неговото

прилагането  не  е  индицирано  при  всеки  клиничен  случай. Той  се  явява

надеждно  средство  за  оценка  при  трудните, гранични  по  отношение  на

жизненост  чревни  сегменти, които  по  някога  се  установяват  при

тънкочревната  странгулационна  обструкция. Предимствата  на

флуоресцентната  техника  са  в  нейната голяма  точност  при  определяне  на

чревния виталитет, бързото изследване на цялата повърхност на исхемичния

сегмент и не е на последно място ниската цена на метода .За прилагането му

е  необходимо  само  наличието  на  лампата за  ултравиолетова  светлина и
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органичното  багрило. Всичко  това  я  прави  лесно  приложима  в  всяка

хирургична клиника.

Повишаването  на  плазмения  МДА  над  4.0 nmol/ml при  тънкочревна

механична  обструкция  в  голяма  степен  предполага  наличието  на  чревна

странгулация  (исхемия). Определянето  на  плазменото  нива  на  МДА  с

тиобарбитурова киселина и спектрофлуриметрия е лесен за изпълнение, бърз

(до  1,5 часа) и  евтин  метод, и може да  се  прилага  като спешен тест  при

пациенти с интестинална обструкция. Различията  в плазмени стойности на

МДА  при  странгулационната  и  обикновена  тънкочревна  обструкция  са

показателни  и  могат  да  помогнат  за  предоперативното  диференциране  на

двете състояния.
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АНАМНЕЗА И 
СИМПТОМИ НА ТМН
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Фиг. 34. Диагностично-лечебен алгоритъм при ТМН

ИЗПОЛЗВАНИ  СЪКРАЩЕНИЯ

ТМН - Тънкочревната механична непроходимост
КАТ - Комптютърна аксиална томография
ЯМР - Ядрено магнитен резонанс
МДА - Малондиалдeхид
ННМК - Ненаситените мастни киселини
ПОЛ - Прекисно окисление на липидите
СРК - Креатинин фосфокиназа
ТБК - Тиобарбитурова киселина
ННМК - Ненаситени мастни киселини
PLA2 - Фосфолипаза А2
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НЕВРОЕНДОКРИННИ ТУМОРИ –

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

Въведение

     Невроендокринните  тумори  (НЕТ) на  гастро-ентеропанкреатичната

система  (ГЕП) са редки и произхождат  от дифузната ендокринна система,

локалзирана в гастро-интестиналния  (ГИ) тракт (карциноиди) и в панкреаса

(инсуларни тумори). ГЕП НЕТ представляват около 2% от всички ГИ тумори,

но   разпространението им се е увеличило значително през последните три

десетилетия вероятно като следствие на повишаване на информираността и

подобряване на диагностичните техники. По последни данни честотата е 2,5-

5 случая на  100 000 за година, като при аутопсии честотата е  2-5 пъти по

висока, с леко предоминиране при жените.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ЧЕСТОТА %
ТРАХЕЯ, БРОНХИ, БЯЛ ДРОБ 30,6
ИЛЕУМ 17,1
РЕКТУМ 16,3
КОЛОН 8,8
СТОМАХ 5,4
АПЕНДИКС 4,7
ДУОДЕНУМ 4,4
ПАНКРЕАС 3,6
ЙЕЮНУМ 2,2

Разпределение на 20 436 случая на НЕТ според тяхната органна локализация.
 (по данни на SEER за периода 1973-2004 год.)

 Термина карциноид (от немски  Karcinoide),  е въведен през  1907 год.  от

Oberndorfer за да идентифицира някои тумори на илеума, произхождащи от
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ентерохромафинните  клетки  (ЕK) които  продуцирт  серотонин,

характеризиращи се с по-добра прогноза в сравнение  с аденокарциномите.

По-късно  терминът  е  бил  използван  за  НЕТ  с  интестинален  и  екстра-

интестинален произход  (панкреас, бял дроб и бронхи, черен дроб и тимус),

въпреки, че  терминът  НЕТ   трябва  винаги  да  се  употребява, като  се

обозначава органната локализация, за да се избягват недоразуменията.

Дифузната  ендокринна  система  на  ГЕП  тракт  е  най-голмата  в  целия

организъм, с  най-малко  16 различни  типа  ендокринни  клетки, които

продуцират повоче от 50 пептида и амини. ГЕП НЕТ се развиват в ГИ тракт,

но НЕТ се срещт и в бронхите и белия дроб  (бронхиален епител), хипофиза,

щитовидна  жлеза, паращитовидни  жлези, тимус, надбъбрек (кортекс  и

медула) параганглии и др. ГЕП НЕТ могат да запазят и усилят активността на

клетките от които произлизат. Те секретират  пептиди и невротрансмитери,

което  може  да  доведе  до  развитие  на  типични  клинични  синдроми-т.н.

“функциониращи” тумори. Те могат да бъдят и биологично неактивни-т.н.

“нефункциониращи” тумори, по неколко причини  (дефект на хормоналната

синтеза/секреция, бърз хормонален разпад, синтез на прекурсори/инактивни

хормони, ко-секреция на антагонистични хормони).

 ГЕП  НЕТ  обикновенно  се  срещат  спорадично, но  те  могат  да  бъдат

множествени и могат д се наблюдават при някои генетични синдроми като

множествената  генетична  неоплазия  (MEN) тип  1, von Hippel-Lindau

синдром, неврофиброматоза  тип  1 и  склерозираща  тубероза. Честотата  им

при тези синдроми варира от много ниска  (<1%) за карциноиди, до висока

(80%-100%) за  панкреатични  ендокринни  тумори  (инсулиноми  5%-20%,

гастриноми25%-30%, не-функциониращи >50%) .
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Таблица 3 – Карциноиден синдром

Клиника Честота
(%)

Характеристика Медиатори

Флъш 90 Тумори на
проксималния ГИТ:

продължителни
пристъпи,червено-

виолетов,
локализиран по
лицето и трупа.

Тумори на средния
ГИТ: кратки

пристъпи, розово-
червен

Серотонин, хистамин,
субстанция Р,

простагландини

Диария 70 Секреторна Серотонин, хистамин,
VIP, простагландини,

гастрин
Абдоминална

болка
40 Дълго продължаваща Обструкция,

хепатомегалия,
интестинална исхемия,

фиброза
Обилно

изпотяване
15 Серотонин, хистамин

Телеангиектази
и

25 Лице Неизвестен

Сърдечни
заболявания

30
(дясна)

10
(лява)

Валвулопатии
( трикуспидална и

пулмонална клапи),
дясна сърдечна
недостатъчност,

диспнея

Серотонин, субстанция
Р

Пелагра 5 Дерматит Дефицит на ниацин

Класификация
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ГЕП  НЕТ  представляват  хетерогенна  група  от  тумори и  тяхната

класификация  все  още  не  е  уточнена  напълно. В  миналото  те  са

класифицирани  по  ембрионален  произход  и  според  класификацията  на

William и  Sandler  ГЕП  НЕТ  се  разделят  на  три  отделни  групи: (1)

карциноиди от проксималната част на ГИ тракт (foregut), локализирани в

стомаха, проксималния  дуоденум, билиарния  тракт  и  панкреаса

кръвоснабдявани основно от трункус целиакус; (2) карциноиди развиващи се

от средната  част  на  ГИ  тракт (midgut), локализирани  в  дисталния

дуоденум, тънкото  черво, апендикса  и  десния  колон, кръвоснабдявани  от

горната  мезентериална  артерия; (3) карциноиди  от дисталния ГИ тракт

(hindgut),  локализирани  в  колон  десценденс, сигма  и  ректум,

кръвоснабдявани от долната мезентериална артерия.

По-съвременната класификация на СЗО  (WHO) Таблица  1, категоризира

всички ГЕП НЕТ въз основа на клинико-патологоанатомични критерии както

следва: (1) добре  диференцирани  ендокринни  тумори, с  бенигнено  или

неопределено поведение; (2)добре диференцирани ендокринни карциноми , с

ниска  степен  на  малигненост; (3) ниско  диференцирани  ендокринни

карциноми с висок малигнитет; (4) смесени ендо- и екзокринни карциноми, с

характеристика едновременно на ендокринни и екзокринни тумори. Всяка от

категориите включва функциониращи и нефункциониращи тумори.

Таблица 4. Класификация по СЗО (WHO)
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WHO - Критерии за патологоанатомична оценка и
прогноза на невроендокринните тумори на

гастроинтестиналния тракт

Биологична
характеристика

Хистологична
диференциация

Туморен
размер

Съдова
инвазия

Митотиче
н индекс

Хормона
лен
синдром

Доброкачествен
и

Високодиференцир
ани

< 1 см - < 2% -

Доброкачествен
и / нисък
малигнен
потенциал

Високодиференцир
ани

1-2 см - / + < 2% -

Нисък малигнен
потенциал **

Високодиференцир
ани

> 2 см + 2–20% +

Изразен
малигнен
потенциал **

Нискодиференцира
ни

Всеки
размер

+ > 20% -

Таблица 5 – WHO класификация

Локали
зация

Добре диференциран
ендокринен тумор

Добре
диференциран

ендокринен
карцином

Слабодиферен
циран

ендокринен
карцином

Бенигнено
поведение

Неясно
поведение

Стомах <2 см
<2 митози/
10HPV
<2% Ki 67
Няма
васкуларна
инвазия

≥2 см
>2
митози/1
0HPV
>2% Ki 67
Васкуларна
инвазия

Локална
инвазия
2-10 митози
/10HPV
>5% Ki 67
Васкуларна
инвазия±метаст
ази

Дребноклетъче
н
>10
митози/10HPV
>15% Ki 67
Васкуларна/
периневрална
инвазия

Панкре
ас

Мукоза/
Субмукоза ≤1
см
Няма
васкуларна
инвазия

Мукоза/
Субмукоза
>1 см
Васкуларна
инвазия

Инвазия на
muscularis
propria±метаста
зи

Дребноклетъче
н

Дуоден
ум/

Мукоза/
Субмукоза ≤1

Мукоза/
Субмукоза

Инвазия на
muscularis

Дребноклетъче
н
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Йейюну
м

см
Няма
васкуларна
инвазия

>1 см
Васкуларна
инвазия

propria±метаста
зи

Илеум/
Колон/
Ректум

Мукоза/
Субмукоза ≤1
см (ileum)
≤2 см (colon)
Няма
васкуларна
инвазия

Мукоза/
Субмукоза
>1 см
>2 см (colon)
Васкуларна
инвазия

Инвазия на
muscularis
propria±метаста
зи

Дребноклетъче
н

Апенди
кс

≤2 см
Няма
васкуларна
инвазия

>2 см
Васкуларна
инвазия

Широка
инвазия на
мезоапендикса
±метастази

Дребноклетъче
н

През последните години се създава  TNM класификация за НЕТ. Таблица 2 е

пример за TNM класификация за панкреатични НЕТ и карциноиди.

Таблица 6. Класификация TNM за няколко локализации

TNM за НЕТ на стомаха
T—primary tumor
TX Primary tumor cannot be assessed
T0 No evidence of primary tumor
Tis In situ tumor/dysplasia (<0.5 cm)
T1 Tumor invades lamina propria or submucosa
and ≤1 cm
T2 Tumor invades muscularis propria or subserosa
or >1 cm
T3 Tumor penetrates serosa
T4 Tumor invades adjacent structures
For any T add (m) for multiple tumors

N—regional lymph nodes
NX Regional lymph node status cannot be assessed
N0 No regional lymph node metastasis
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N1 Regional lymph node metastasis

M—distant metastases
MX Distant metastasis cannot be assessed
M0 No distant metastases
M1 Distant metastasis

Панкреасни НЕТ Карциноиди от
проксималния и среден ГИТ

Т –
първичен

тумор
Tx Първичният тумор не може да

бъде оценен
Първичният тумор не може да

бъде оценен
T0 Няма данни за първичен

тумор
Няма данни за първичен

тумор
T1 Тумор ограничен в панкреаса

и размер < 2 см
Тумор инвазиращ мукоза или

субмукоза и размер ≤ 1 см
T2 Тумор ограничен в панкреаса

и размер  2 - 4 см
Тумор инвазиращ muscularis

propria и размер > 1 см
T3 Тумор ограничен в панкреаса

и размер > 4 см или
инвазиращ дуоденума или

ductus choledochus

Тумор инвазиращ субсерозата

T4 Тумор инвазиращ съседни
органи (стомах, дебело черво,

слезка, надбъбречна жлеза)
или стена на голям съд
(целиачна ос или горна
мезентериална артерия)

За всяко Т , добави (m) за
мултиплени тумори

Тумор инвазиращ съседни
структури

За всяко Т , добави (m) за
мултиплени тумори

N –
регионални

лимфни
възли

Nx Регионалните лимфни възли
не могат да бъдат оценени

Регионалните лимфни възли
не могат да бъдат оценени

N0 Няма метастази в
регионалните лимфни възли

Няма метастази в
регионалните лимфни възли

N1 Наличие на метастази в Наличие на метастази в
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регионалните лимфни възли регионалните лимфни възли
M – далечни

метастази
Mx Далечните метастази не могат

да бъдат оценени
Далечните метастази не могат

да бъдат оценени
M0 Няма далечни метастази Няма далечни метастази
M1 Наличие на далечни метастази Наличие на далечни метастази

Стадий на
заболяванет

о
I T1 N0 M0 T1 N0 M0

IIa T2 N0 M0 T2 N0 M0
IIb T3 N0 M0 T3 N0 M0
IIIa T4 N0 M0 T4 N0 M0
IIIb Всяко Т N1 M0 Всяко Т N1 M0
IV Всяко Т Всяко N M1 Всяко Т Всяко N M1

Критериите за карциноиди на апендикса, колона и ректума се различават
единственно по размера на тумора.
Таблица 2 – TNM стадиране за панкреасни НЕТ и карциноиди от
проксималния и среден ГИТ

Таблица 7  Предложение за грейдинг на НЕТ

Grade          Mitotic count (10HPF)a              Ki-67 index (%)b
G1                              <2                                            ≤2
G2                          2–20                                         3–20
G3                            >20                                           >20

a Ten HPF: high power field=2 mm2 , at least 40 fields evaluated in
areas at highest mitotic density

b MiB1 antibody
Percent of 2,000 cells in areas of highest nuclear labeling

Алгоритми за диагностика и лечение на НЕТ
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Лечение на невроендокринните гастро-
ентеро-панкреатични тумори

Хирургично

Емболизация

Ирадиация

→ конвенционална при костни метастази→ експериментална 111Ind-DTPA-octreotide 45-60 Gy
(локална) 90 Y-DOTA-octreotide

Медикаментозно Лечение

→ Соматостатинови аналози (Sandostatin® LAR®)→ alpha-интерферон→ химиотерапия

Радикална
Циторедуктивна
Палиативна

Vinik A.,.http://www.endotext.org/guthormones/guthormone2/guthormoneframe2.htm (accessed Apr.2007)
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Figure 1 Algorithm for the investigation and treatment of gut neuroendocrine tumours.
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Невроендокринни Тумори-най-чести локализации

1.Невроеднокринни тумори на стомаха

Епидемиология. Съобщава се, че годишната възрастово-обусловена честота е

около  0,2 на  100 000 индивиди. Има  причини  да  вярваме, обаче, че

стомашните карциониди не се диагностицират адекватно. ECL-карциноидът

(карциноид от подобни на ентерохромафинните клетки) се оказва най-често

срещаната НЕ неоплазма сред всички ГЕП органи (1).

Хистопатология

В стомашната лигавица е възможно да се появят четири вида НЕ неоплазми:

- Тип 1: Добре  диференциран  НЕ  тумор, най-често  наричан  ECL-

келетъчен  карциноид  или  ECL-ом. Характеризира  се  като

доброкачествена  неоплазма  (PI<2%) (група  1 по  СЗО), обикновено  е

малък и полиповиден, и ограничен в лигавицата/подлигавицата. Често

се появяват множествени лезии. Тип 1 НЕ тумор е най-често срещаната

НЕ неоплазма в целия стомах; относителната му честота е 70-85%. В

етиологичен и патогенетичен смисъл тип  1 НЕ тумор е вторичен при

хипергастринемия и е тясно свързан с автоимунния атрофичен гастрит

и пернициозната анемия.
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- Тип 2: Добре диференциран НЕ тумор или  ECL-карциноид, асоцииран

с пъвична хипергастринемия като изява на синдрома на  Zollinger-Elli-

son (ZES) като част от МЕН 1. Най-често тези тумори възникват като

множествени  доброкачествени  полипи. С  размер  >2 cm, PI>2% и

инвазивен растеж те метастазират по изключение и се причисляват към

група 2 по СЗО.

- Тип 3: Вторият по честота НЕ стомашен тумор; средна честота 13-20%.

Представлява  изолирана  лезия, възникваща  спорадично  без

предразполагащи фактори. Налична е нормогастринемия. Стомашните

тумори тип 3 принадлежат към група 2 на СЗО, добре диференцирани

НЕ карциноми с  PI>2%, размер  >2 cm в диаметър  и инфилтративен

растеж. Метастазите често се появяват както в регионалните  лимфни

възли, така и в черния дроб. Туморите представляват смесица от ECL-,

ЕС- и гастринови  клетки. Поради  свръхпродукция  на  хистамин, във

връзка  с  тези  тумори  може  да  възникне  „атипичен  карциноиден

синдром”.

- Тип 4: Това е хетерогенна група НЕ неоплазми, за щастие много редки,

принадлежащи  към  група  3 по  СЗО, ниско  диференцирани  НЕ

карциноми. Те са силно злокачествени и често са метастазирали към

момента  на  поставяне  на  диагнозата. Често  първичният  тумор  на

големина  е  >4 cm, PI>15% и  положителното  оцветяване  за

синаптофизин  може  да  е  единствената  индикация  за  неговата  НЕ

природа.
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Клинична изява

Малките  стомашни  карциноиди  рядко  дават  начало  на  симптоми  и  се

откриват  случайно  или  при  пациенти с  пернициозна  анемия. По-големите

карциноиди може да кървят. Понякога пациентите може да  имат „флъш”.

Диагностични процедури

Биохимия. При  стомашни  карциноиди  трябва  да  се  изследва  следните

маркери: P-CgA, s-гастрин, хистаминови  метаболити  в  урината, 5-НIАА  в

урината. Биохимичните находки варират в зависимост от типа на открития

НЕ тумор.

Образно  изследване. Гастроскопия  с  биопсия  е  от  основно  значение  за

разграничаването на различните типове като разкрива също така големината

и локализацията на първичния тумор.

CT, EUS и SRS са важни при стадирането на болестта.

Възможности за лечение:

Оперативно лечение

 Тумори тип 1 и 2 (атрофичен гастрит или Z-E/ MEN 1):

- Няколко  полипа, големина  < 1 см: ендоскопска  резекция  и

наблюдение .
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- Множествени  полипи, >1cm  на  големина, прорастване  в  muscularis

и/или  повторна  поява: препоръчват  се  хирургична  резекция  или

антректомия  (редуцира  гастриновата  стимулация  от  антралните  G-

клетки) с  оглед  на  симптомите, функцията, разпространението  и

хистологичния тип на тумора.

- Злокачествено  развитие  или  рецидив  въпреки  локалната  хирургична

резекция: частична  или  тотална  гастректомия  с  лимфна  дисекция

възли.

Тумори тип 3 и 4:

 Частична или тотална резекция с лимфна дисекция, както се препоръчва при

аденокарциноми.

Аналози на соматостатин:

В случаи на множествени  „ECL-оми” с атрофичен гастрит или  ZE/MEH 1:

демонтсрирано е, че аналозите на соматостатина предизвикват регресия на

стомашните тумори тип 1 и 2.

Химиотерапия.

Химиотерапия следва да се прилага само при метастатична болест  (основно

тип 3). Комбинацията на  STZ плюс 5-FU/doxorubicin се препоръчва при по-

малко  агресивни  тумори  и  cisplatin/carboplatin плюс  etoposide при  по-

агресивни тумори.
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Интерферон.

 Може да се прилага при дисеминирани тумори тип 2 и 3.

Преживяемост

Съобщава  се, че  петгодишната  преживяемост  достига  69% при

локализираните, 38% при регионалните, 21% - при далечните тумори и 63% -

при всички стадии .

2.Невроендокринни тумори на дуоденума

Епидемиология: Годишната възрастово-обусловена честота е <0,1 на 100 000

индивида .

Хистопатология

В дуоденума се откриват пет основни типа НЕ тумори:

- Тип  1: Гастрин-продуциращи  тумори  са  най-често  срещани  и  се

появяват най-често в проксималната част на дуоденума. При една трета

от пациентите има асоциация с ZES и MEN 1.

- Тип  2: Соматостатин-продуциращи  тумори  са  на  второ  място  по

честота, с предиспозиция в папила Фатери  и често са компонент на

неврофиброматозата. Те съдържат псамомни телца.

- Тип  3: Ганглиоцитните  параганглиоми  са  соматостатин- и

панкреатичен  полипептид-позитивни  и  обикновено  доброкачествени.

Те се наблюдават в папиларния или пери-папиларния регион.
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- Тип  4: Серотонин-, калцитонин- или  продуциращи  панкреатичен

полипептид тумори са редки, обикновено малки, доброкачествени и се

откриват извън папиларния регион.

- Тип  5: Ниско  диференцираните  НЕ  карциноми  са  редки, с  изразен

малигнитет и се срещат в региона на папилата.

Клинична изява

По-голямата  част  от  пациентите  имат  диспепсията  която  се  интерпретира

като дуоденална язва. При някои пациентите има хеморагия  с последваща

анемия.

Диатностични процедури

Биохимия. При  дуоденални  НЕ  трябва  да  се  изследва  следните  тумори

маркери: гастрин, калцитонин, CgA, U-5-НIАА. Пациенти със съмнение за

болестта на  von Recklinghausen или  ZES, вторичен след  MEN 1 следва  да

бъдат подложени на разширени биохимични изследвания.

Образно изследване. От основно значение за разграничаването на различните

типове дуоденални карциноиди  е ендоскопията с биопсия . CT, EUS, MRI и

SRS се препоръчват при стадиране на болестта и откриването на метастази.

Възможности за лечение:

Хирургично.
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Малките  дуоденални  НЕ  тумори  могат  да  се  резецират  ендоскопски  или

конвенционално с   добър изход.

 Пациентите с  по-големи тумори трябва да претърпят дуодено- панкреатична

резекция  (процедура по Whipple).

Аналози  на  соматостатина. Аналозите  на  соматостатина  могат  да  се

използват при пациенти с хормонални симптоми, свързани с тумора.

Химиотерапия. Химиотерапия следва  да се прилага само при метастатична

болест  (основно тип III, IV и V) (в зависимост от агресивността на тумора).

Комбинацията  SZT и  5-FU/doxorubicin се  препоръчва  при  по-малко

агресивни  тумори, а  cisplatin/carboplatin плюс  etoposide – при  високо

пролиферативни тумори.

Интерферон. Може да се приложи при дисеминирани тумори. Опитът, обаче,

е ограничен.

Преживяемост

Пет-годишната  преживяемост  при  локализирано  заболяване  е  66%, при

регионално заболяване  – 28%, при далечни метастази  – 17%, а при всички

стадии 51%.

3.Невроендокринни тумори на панкреаса

Епидемиология. Честотата на клинично изявените тумори е 4-12 на милион

жители, което  е  далеч  по-ниско  от  реално  докладваната  от  аутопсионни
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рапорти честота 1%. Повечето „окултни” НЕ тумори на панкреаса спадат към

т.нар. нефункциониращи .

НЕ тумори на панкреаса се класифицира според клиничните  симптоми на

функциониращи  и нефункциониращи тумори. Нефункциониращите тумори

(несекретиращи  хормони), съставят най-голямата  група, около  50%. На

следващо  място  по  честота  са  инсулиномите  и  гастриномите, съставящи

съответно  25% и  15%; глюкагономите, VIP-омите, соматостатиномите  и

серотонин-продуциращите  НЕ  тумори  на  панкреаса  съставят  оставащите

15%. НЕ  тумори  на  панкреаса  могат  да  възникнат  през  всяка  възраст

(средната  възраст  при  диагностициране  и  53 години) с  еднакво

разпределение  в двата пола. Първичният тумор може да е разположен във

всяка част на панкреаса. Около 15-30% от пациентите са с MEN-1.

Хистопатология

Хистопатологичните  характеристики  се  разглеждат  във  връзка  с  тяхната

функционалността.

Инсулин-продуциращи НЕ тумори на панкреаса. Обикновено те са малки,

изолирани, добре  капсулирани  тумори, не  демонстрират  почти  никаква

ангиоинвазия  и  отговарят  на  критериите  на  СЗО  група  1- добре

диференцирани НЕ тумори, които са напълно доброкачествени. Техният РІ

(пролиферативен  индекс) е  близък  до  0. Показват  ясно  изразена

имунореактивност (IR) към инсулин, а при наличие на амилоидни депа и към

амилоидния полипептид (IAPP)-IR.

Около  10-15% от  инсулин-продуциращите  НЕ  тумори  на  панкреаса

принадлежат към СЗО група 2, при които големината на тумора надвишава 2
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см, налична  е  авгиоинвазия  и  е  възможна  инфилтрация  към  съседните

тъкани. Тези тумори имат също изразена инсулин-ИР,  като  КІ-67 РІ е > 2%,

но не >15%. Амилоидно отлагане е рядкост. При възникване на метастази, те

се откриват първо в периаорталните   и перипортални лимфни възли, а след

това и в черния дроб.

Гастрин-продуциращи НЕ  тумори  на  панкреаса. Около  45% от

гастриномите произхождат от панкреаса, 35-40% произхождат от дуоденума

и около 10-15% - първично от пери-дуодено-панкреатичните лимфни възли.

Много  често  те  са  множествени  и  симултанно  разположени  в  панкреаса,

дуоденума и регионалните лимфни  възли. Гастрин-продуциращите  тумори

могат да се развият също в стомаха, горните отдели на йейюнума, билиарния

тракт, белите  дробове, черния  дроб  и  яйчниците. При  около  50% от

пациентите  с  ZES не  се  открива  първичен  тумор. Типичният  гастрин-

продуциращ НЕ тумор на панкреаса е ясно очертан, но не капсулиран и не

по-голям от  4 см на  големина. КІ-67 е  често  >2% но не  >15% и туморът

принадлежи към СЗО група 2, т.е. добре диференцирани НЕ карциноми. Те

може  да  демонстрират  ИР  към  гастрин  (-17 и  -34). Около  50% са

мултихормонални, но  симптоматично  превалира  хипергастринемията. При

диагностициране  60-80% от  туморите  са  метастазирали  в  регионалните

лимфни възли или черния дроб.

При  около  25% от  пациентите  ZES е  част  от  МЕН-1. Тогава  гастрин-

продуциращият  тумор  често  се  открива  в  дуоденума, но  освен  това

можедопълнително де се открие в панкреаса и в регионалните лимфни възли.

Глюкагон-продуциращи,  VIP-продуциращи  и  соматостатин-

продуциращи НЕ тумори  на панкреаса. Те обикновено са  големи  (>5cm),
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некапсулирани  тумори, показващи  ангиоинвазия  и  са  метастазирали  към

момента на диагностициране. КІ-67 надвишава 2%, но не 15% и поради това

принадлежат  към СЗО група  2, т.е. добре  диференцирани  НЕ  карциноми.

Всички  тези  тумори  произвеждат  различни  хормони, напр. панкреатичен

полипептид, калцитонин  и  т.н. При  около  10% от  пациентите  с  VIP-оми

източникът  на  VIP е  извън  панкреаса  – особено  при  децата,

ганглионеврином/ганглионевробластом.

Терминът нефункциониращи НЕ тумори на панкреаса се отнася до факта, че

при пациентите няма симптоми свързани с хормонална хиперсекреция. При

ICH ( имуно- хисто- химично  изследване) повечето  от  тези  тумори

продуцират  НЕ  протеини, като  CgA (хромогранин  А), синатпофизин,

панкреатичен полипептид, калцитонин и биогенни амини. Ултраструктурно

те са снабдени със секреторни гранули и синаптични везикули. По-голямата

част  (60-70%) от  туморите  са  големи  (над  5 см) и  показват  признаци  на

малигненост при момента на поставяне на диагноза. КІ-67 РІ варира от  <2%

до 10%, рядко  >15% и спадат към СЗО група 2, т.е. добре диференцирани НЕ

карциноми.

Клинична изява

Както  беше  споменати  и  преди, туморите  могат  да  се  разделят  на

функциониращи  и  не-функциониращи. При  функциониращите  тумори

симптомите може да насочат към диагностициране на специфичен синдром

като инсулином, гастрином, VIP-ом или глюкагоном. НЕ тумор може също

да се открие случайно по време на операция или в хирургичен материал за

изследване при подозрение за наличие на аденокарцином. Поради забавяне

на  диагнозата, нефункциониращите  тумори  често  се  откриват  с  големи
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размери   и  вече  метастазирали. При пациентите  може  са  налице  смесени

синдроми или да се наблюдава промяна на един синдром след време. При

локализация в главата на панкреаса, може да се наблюдава жълтеница поради

билиарна обструкция.

Диагностични процедури

Биохимия. Препоръчително е изследването на следните маркери: p-CgA, s-

инсулин, с-пептид, про-инсулин, s-гастрин, p-VIP, р-глюкагон, s-калцитонин,

s-панкреатичен полипептид (РР) и р-соматостатин.

За  поставянето  на  диагноза  инсулином  се  препоръчва  24-72 часа  глад. За

диагностициране на гастрином, е задължително измерването на базалната и

максималната  секреция  на  киселина, за  да  се  диференцира  от  вторичната

хипергастринемия. Секретиновия тест може да потвърди диагнозата.

Определянето на питуитарните хормони, s-калции и РТН е част от скрининга

на MEN-1. При рано установено засягане на панкреаса при MEN -1, може да

се извърши стимулиращ тест с хранене за измерване на РР и гастрин.

Образно изследване и ендоскопия Най-чувствителния метод за откриване

на  панкреатико-дуоденални  тумори  е EUS (ендолуменна  ехография)

евентуално комбинирана с биопсия. Освен това  US, CT и  MRI може да се

ползват за откриване на първични тумори и метастази. Малките лезии, обаче,

особено инсулиномите, може да се окажат трудни за визуализиране. РЕТ с 5-

НТР или  L-допа може да бъде вариант за  установяване  на  малки тумори.

Вземането  на проби  от  портална  вена  , секретин или калций-стимулирана

ангиография  може  да  се  използват  за  пациенти, при  които  други

предоперативни процедури не са удачни.
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Интраоперативно  УЗ  изследване  е  задължително  за  откриване  на  малки

множествени лезии (MEN-1) в панкреаса, както и чернодробни метастази.

Възможности за лечение:

Хирургично лечение

Показанията  за  хирургично  лечение  зависят  от  симптомите, хормоналната

продукция, големината  на  тумора, множествеността, потенциална  или

изявена  злокачественост  и  дисеминацията. Освен  това, оперативната

интервенция  може  да  е  показана  за  подобряване  на  терапевтичния  и

симптоматичния ефект на медикаментозно лечение.

Предоперативната локализация и интраоперативния US подход са от огромно

значение за оперативната стратегия.

Хирургичните  процедури  зависят  от  локализацията  на  тумора(ите):

дуоденална-панкреатичната  резекция  (операция  по  Whipple), дистална

панкреатична резекция, енуклеация на тумора или енуклеация в комбинация

с резекция. Дисекция на лимфните възли е задължителна при подозрение за

малигненост. Тотална панкреатектомия следва да се избягва поради опасност

от  предизвикване  на  диабет. В  повечето  случаи  се  извършва  отворена

хирургична  интервенция, но  в  отделни  случаи  лапароскопия  е  възможен

вариант.

В редки случаи, когато туморът не се открие по време на операцията, сляпа

панкреатична резекция следва да се избягва. Вместо това след известно време

трябва  да  се  повторят  процедурите  по  локализиране, за  установяване  на

тумора преди реоперация.
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Тъй  като  90% от  инсулиномите  са  доброкачествени, пациентите  с

инсулиноми  могат  да  се  подложат  на  операция. Повечето  пациенти  се

лекуват  чрез  енуклеация  или  панкреатична  резекция. Подобно  на  тях,

оперативният  метод  е  единственото  лечение  за  гастриномите. Знаеики, че

повечето гастриноми са в т. н.  гастриномен триъгълник, радикална операция

също  може  да  е  удачна  (процедура  по  Whipple и  лимфна  дисекция) при

пациенти с множествени тумори.

При останалите типове тумори, радикалната операция е единствения вариант

за  лечение, макар  че  рядко  е  възможна  при  поставяне  на  диагнозата.

Палиативните  резекции  са  показани  за  облекчаване  на  симптомите  и

улесняване на медикаментозната терапия.

Индикациите за оперативна намеса при пациенти с MEN-1 са противоречиви,

тъй като при тях често се откриват тумори и в други ендокринни органи,

както  и  множествени  тумори, син- или  метахрононни  в  панкреато-

дуоденалния регион. Препоръчва се по-агресивно  хирургично лечение при

тези  пациенти, с  цел избягване  развитието  на  злокачественост  (тумори  >2

см), за  редуциране  на  свързаните  с  прекомерна  хормонална  продукция

симптоми и ограничаване на туморното натоварване.

Химиотерапия

   Комбинацията  STZ плюс  5-FU/doxorubicin се смята за терапия на избор

При високо пролиферативни тумори (РІ>20%), се препоръчва  cisplatin/carbo-

platin плюс etoside.

Интерферон
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    Алфа-интерферон с или без аналози на соматостатин могат да се ползват

при  ниско  пролиферативни  тумори  след  първоначалното  ситотоксично

лечение.

Аналози на соматостатин

 Аналозите на соматостатин често се използват при пациентите с  VIP-оми и

глюкагономи и могат да се ползват и при пациенти с гастриноми и по-малко

агресивни нефункциониращи тумори.

Те могат пробно за се прилагат и при инсулиноми, но с повишено  внимание

поради възможност  за  задълбочаване на  хипогликемията  след супресия  на

глукагона и GH.

Симптоматично лечение.

 Инхибиторите на протонната помпа са лекарства на избор  при гастриноми и

за контролиране на киселинната секреция при почти всички пациенти. Dia-

zoxide се  използва  за  контрол  на  хипогликемия  при  инсулином  или

несидиобластоза. Глюкагон  и  кортикостероиди  може  да  се  ползват  по

изключение.

При пациенти със синдром на Cushing се прилагат ketoconazole и metyrapone.

Прилага се и билатерална адреналектомия при пациенти без ефект от други

видове терапия.

Преживяемост

Съобщава  се  за  пет-годишната  честота  на  преживяемост  60-100% при

локализирани случаи, 40% за регионални, 29% за дистални тумори и 80% при

всички стадии.
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4.Невроендокринни тумори на илеума (класически карциноиди)

Епидемиология. Годишната честота на клинично изявените случаи е от 0,6 до

1,7 на 100 000 индивиди. Няколко вида карциноми, обаче, може да останат

„клинично тихи”, като Berge & Linell 1976 наблюдават значително по-голяма

честота  (8,7/100 000) в  аутопсионен  материал, където  повечето  тумори  се

откриват в терминалния илеум .

Хистопатология

Като  правило  илеалният  карциноид  е  единична, подобна  на  копче  лезия.

Когато  е  още  малък, той  е  захванат  за  лигавицата/подлигавицата  и  без

разязвяване. Туморни лезии, по-големи от 2 см налични вече имат метастази

в регионалните мезентериални лимфни възли към момента на поставяне на

диагнозата. Честотата  на  множествените  илеални  карциноиди  е  висока

(>25%) като броят на лезиите  може да бъде голям.

Илеалните карциноиди се разделят на серотонин- и тахикинин-продуциращи

ЕС  (Kulschitsky) клетки. Преобладаващият  микроскопски  модел  на растеж

обикновено е инсуларният тип, но доста често се срещан и смесен инсуларен/

гландуларен тип. Според  ICH (имуно хисто химично изследване) туморите

отговарят  на  серотинин  и тахикинин, както  и на обичайните  НЕ маркери,

особено на CgA, Syn, NSE .

Хистопатологично  се  установява, че  повечето  илеални  карциноиди

принадлежат към СЗО група 2- добре диференцирани НЕ карциноми,  с КІ-67

около  2%. Малки  карциноиди, открити  случайно  или  в  ранен  етап, на

практика са винаги „добре диференцирани НЕ тумори” (СЗО група 1).
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Клинична изява

Туморите  могат  да  се  изявяват  с  локални  симптоми  или  с  карциноиден

синдром  (Таблица Х), които се появяват с честота 0,65 на 100 000.

Локалният  растеж  и  метастатичната  инфилтрация  към  чревната  стена  и

абдоминалните  лимфни  възли, както  и  перитуморната  фиброза  могат  да

причинят  абдоминален  дискомфорт, чревна  непроходимост, диария.

Карционидният  синдром  се  състои  от  зачервяване, диария,

бронхоконстрикция, десностранна  сърдечна  недостатъчност  и  повишени

нива но 5-НІАА в урината в присъствието на чернодробни метастази.

Карциноиден синдром

Клинична изява

Вазомоторни симптоми (90%)

Зачервяване (на лицето и горната част на гръдния кош)

Телеангиектазии

Хронична цианоза на лицето

„Ринит”

Повишен интестинален мотилитет (80%)

Диария

Борборигмия

Коремна болка

Сърдечна недостатъчност (40%)

Ендокардна фиброза
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Десностранна сърдечна недостатъчност

Белодробна стеноза

Бронхоконстрикция (15%)

Астма

 Няма корелация между флъш синдрома и локалното разпространението на

болестта  както  и  броя  и  големината  на  чернодробните  метастази.

Тенденцията да  образува  фиброза  води  до  увличане  на  сърдечните  клапи,

най-вече трикуспидалната клапа, в хода на болестта. Доста често възникват

костни метастази, предизвикващи местни симптоми като болка и фрактура.

По-рядко метастази се появяват в белите дробове, мозъка, кожата и гърдата.

Диагностични процедури

Биохимия. Илеалните  карциноиди  често  са  с  типични  клинични

характеристики, вкл. карциноиден синдром, причинен от свръхпродукция на

хормони и биогенни амини.

Р-СgA и 5-НІАА в урината характерно нарастват. Измерването на плазмения/

серумния серотонин и р-5-НІАА в някои центрове може да бъде рационална

алтернатива.  Плазмената  субстанция  Р  и  неврокинин  А  може  да  са

увеличени.

Образна диагностика. Соматостатин-рецепторната сцинтиграфия (SRS) се е

превърнала в златния стандарт за стадиране. US, CT и MRI са полезни както

за  поставяне  на  диагноза, така  и  за  проследяване  и  могат  да  открият

първичния  тумор  и  особено  метастазите. Проследяване  на  тънкочревния

пасаж  се  прилага  при  пациенти  с  признаци  на  интестинална  обструкция.
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Капсулната  ендоскопия  може  би е  възможност  в  бъдеще за  откриване  на

малки  първични  тумори. РЕТ  с  С11-5-НТР  е  възможност  само  в  някои

центрове. Костното  скениране  трябва  да  се  извършва  при  пациенти  с

подозрение  за  костни  метастази. Десностранна  клапна  сърдечна  болест  се

диагностицира с ехокардиография.

Терапевтични възможности

Оперативно  лечение. Оперативното  лечение  включва  резекция  на

йейюнума, илеума или илеоцекална резекция. Резеционниата линия трябва да

бъде поне на 10 см. от тумора. Тъй като карциноидните тумори може да са

множествени, е  важно  всички  тумори  да  бъдат  част  от  отстранения

интестинален  сегмент. Мезентериалната  резекция  трябва  да  включва

дисекция на централните лимфни възли и ексцизия на други мезентериални и

ретроперитонеални  туморни  образувания. Чернодробните  метастази  също

трябва  да  се  резецират, при  възможност. Придружаваща  карциноза  и/или

чернодробни  метастази  не  са  в  разрез  с  интестиналната   резекция  и

дисекцията на лимфните възли, тъй като местните симптоми може да бъдат

облекчени. Профилактичната холецистектомия е с противоречив ефект.

Соматостатинови  аналози. Соматостатиновите  аналози  са  медикаментите

на  избор  при  повечето  пациенти  с  малки  интестинални  тумори  и

карциноиден синдром.

Интерферон. Алфа-IFN може да се прибави за превенция на по-нататъшен

туморен растеж при  пациенти с  ниско  пролиферативни  тумори. Алфа-IFN
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може  да  бъде  първоначална  терапия, евентуално  в  комбинация  със

соматостатинови аналози при наличие на хормон-свързани симптоми.

Химиотерапия. Цитотоксичните  агенти, като комбинация на  STZ плюс  5-

FU/doxorubicin или  cisplatin/carboplatin плюс  etoposide имат  ограничена

стойност  при ниско пролиферативни тумори, но могат да бъдат прилагани

при високо пролиферативни невроендокринни илеални карциноиди.

Преживяемост

Пациенти с лимфно-нодуларни метастази преживяват средно едва 12 години.

Пациенти с малък брой чернодробни метастази са със същата преживяемост,

докато  пациентите  с  дълго  протичане  на  заболяването  и  карциноиден

синдром  преживяват  средно  6-8 години  след  поставяне  на  диагнозата.

Карциноидното сърдечно заболяване намалява преживяемостта до средно 4-5

години.

5-годишната  преживяемост  е  64% при  локализираните, 72% при

регионалните, 50% при дисеминираните и  61% за  всички стадии. Ниските

стойности прилокализираните тумори може да се обяснят със  случаите на

интестинална обструкция.

5.Невроендокринни тумори на апендикса

Епидемоилогия. Годишната честота е около 0,05 на 100 000 индивиди. Тези

цифри  показват  подчертано  редуциране  на  честотата  спрямо  преди

оповестените преди 25 години цифри (1969-71 г.), когато са били между 0,14

и 0,79 .
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Подчертаното намаление на стойностите на „appendectomia per occasionem” и

извършените през последното десетилетие аутопсии може да обяснят ниската

честота на откриване на туморите на апендикса, най-често с доброкачествено

и асимптомно клинично протичане на болестта. В контраст, тумори с друга

локализация  показват  повишена  честота  въз  основа  подобрените

диагностични процедури.

Хистопатология

Типичната  лезия  рядко  надвишава  0,5-1,0 см. Не  се  наблюдават  и  съдова

инвазия, периневрален растеж, локални или дистални метастази. При около

2% от туморите над 2 см се наблюдава метастазиране в регионалните лимфни

възли. КІ-67 РІ  е  под  2%. Следователно  карциноида  на  апендикса

принадлежи към СЗО група 1, „добре диференцирани НЕ тумори”.

Техните основни НЕ хормонални продукти са серотонин и тахикинини, но

фракция от техните клетки може да демонстрира подчертана  IR към антиген

S-100. Това е добре познатият маркер ІНС за нерви, Schwann-ови клетки, и

сателитни клетки в адреналната  медула и нейните  НЕ тумори, каквито  са

феохромоцитомите и параганглиомите.

Рядък  вариант  на  карциноида  на  апендикса  е  т.нар. чашковидно-клетъчен

карциноид  (goblet-cell carcinoid) , аденокарциноид. НЕ туморът е смесен с

високо  диференциран  (слуз-продуциращ), не-НЕ  аденокарцином  от  типа,

който  се  появява  като  първичен  тумор  в  други  части  от  коло-ректалната

лигавица. Спорно  е  дали  чашковидно-клетъчния  аденокарциноид

произхожда от същите клетки, както обичайния карциноид и по този начин

представляват  два  фенотипа  на  една  и  съща  първична  неоплазма  или  на

лезията трябва да се  гледа като на  „тумор от сблъсък”, състоящ се от две
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хистогенетично различни неоплазми, чисто случайно растящи в една и съща

анатомична структура. При появата на метастази, най-често в яйчниците и

перитониума, те  произхождат  от  чашковидно-клетъчната  компонента  на

тумора.

Клинична изява

НЕ  тумори  на  апендикса  се  откриват  случайно  по  време  на  операция  за

апендисит, в резецирания материал или при аутопсия. Минималният риск от

развитие  на  метастатична  болест  нараства  в  зависимост  от  размера  и

основната локализация на първичния тумор. Локалните и далечните лимфни

възли  може  да  са  засегнати. Чернодробните  метастази  са  доста  по-редки

отколкото при дребноклетъчните интестинални карциноиди.

Симптомите  на  чашковидно-клетъчните  карциноиди  приличат  общо  на

обикновените  карциноиди  на  апендикса, но  могат  да  се  представят  като

дисеминиран тумор с метастази в яйчниците, карциноза и асцит.

Диагностични процедури

Диатностичните  процедури  са  същите  както  при  НЕ  тумори  на  илеума.

Липсата  на  хормонална  секреция  и   CgA и U-5 HIAA са  нормални.

Серумните СЕА, СА19-9, обаче, може да са повишени.

„Чашковидно-клетъчните карциноиди” са предимно негативни що се отнася

до НЕ маркери и Octreoscan.

Възможности за лечение
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Оперативно  лечение. Хирургичното  лечение  се  определя  от  размера,

локализацията, хистологичната  агресивност  на  тумора  и  от  наличието  на

метастази в регионалните лимфни възли.

Апендектомия е достатъчна при:

- Карциноидни тумори  < 2см, разположени във върха на апендикса без

хистологични  данни  за  агресивност  и  без  инвазияна  серозата  и  без

метастази в лимфни възли.

Десностранна хемиколектомия с дисекциа на лимфни възли се препоръчва

при наличието на:

- карциноиден тумор > 2 см

- тумори, разположени в основата на апендикса

- макроскопска локална инвазия

- метастази в регионалните лимфни възли

- неясна резекционна линия според доклада на патолога

- хистопатологични  характеристики  за  агресивност  (висок  РI, локална

инвазия, аденокарциноиди).

Когато  първоначално  е  извършена  само  апендектомия, десностранна

хемиколектомия следва  да  се  направи  при  повторна  операция, ако  се

установи един от гореизброените критерии .

Аденокарциноидните  тумори  (чашковидно-клетъчни  карциноми) на

апендикса са по-малигнени от обикновените карциноиди на апендикса. Ето

защо десностранната  хемиколектомия с  лимфна дисекция са  показани във

всички  случаи. Овариални  метастази  могат  да  се  появят  и  да  се  наложи

оофоректомия с резекциа на omentum majus.

Медикаментозно лечение. Дисеминираните тумори на апекдикса трябва да

се лекуват  подобно на обикновените  дребни интестинални НЕ тумори със
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соматостатинови  аналози  като  лекарства  на  първи  избор.

Аденокарциноидните  тумори  се  лекуват  подобно  на  колоректалните

карциноми с цитотоксични агенти.

Проследяване

Пацинетите, претърпели само анедектомия не се нуждаят от проследяване .

След  хемиколектомия  по  повод  карциноиди  или   чашковидно-клетъчни

карциноиди, пациентите  следва  да  се  проследяват  веднъж  годишно  в

продължение на пет години.

Преживяемост

  5-годишната преживяемост при метастазиращи карциноиди на апендикса е

81% при  локализираните, 88% за  регионалните, 31% за  дисеминираните

тумори и 83%при всички стадии.

6. Невроендокринни тумори на колона

Епидемиология. Годишната честота е около 0,15 на 100 000 индивиди.

Хистопатология

Повечето  от  НЕ  тумори  възникващи  в  колона   са  от  дребноклетъчен

карциномен тип. Те са с изразен малигнитет и  принадлежан към група 3 по

СЗО, „нискодиференцирани  НЕ  карциноми”. Имат  поведение  на

аденокарцином на колона. Могат да позитивират   обичайните НЕ маркери
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(CgA, NSE, в частност  синаптофизин) . Вместо  това  – подобно на  техния

противовес  в  белите  дробове   - те  могат  да  свръхпозитивират  с-кит

протоонкогена, тирозин  киназа, като  по този  начин  доказват   близки  IНС

признаци като цяло с тези на гастроинтестиналните стромални тумори (GIST)

По  време  на  поставяне  на  диагнозата   в  повечето  случаи  има  далечни

метастази.

Клинична изява

По-голямата част от НЕ тумори на колона имат подобни на аденокарцинома

симптоми с обструкция и кървене.

Диагностични процедури

Биохимия. P-CgA e повишен  особено  при  метастатична  болест  с

чернодробно  въвличане.

S-серотонина и  5-НIАА в урината  обикновено не  са повишени  ,освен при

случаи на карциноидни  на цекума.

Образна диагностика. Най-надеждния метод е колоноскопията с биопсия за

диагностициране на първичния тумор. US, CT MRI както и соматостатинова

сцинтиграфия са от полза при диагностициране на чернодробни метастази и

на по големи първични тумори.

Възможности за лечение
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Оперативно. Карциноидите  и  ниско  диференцираните  НЕ  карциноми  на

колона се лекуват хирургично както конвенционалните аденокарциноми.

Соматостатинови  аналози. Соматостатиновите  аналози  се  използват  при

пациенти с прогресивно заболяване дори без хормонални симптоми. Опитът

е ограничен

Химиотерапия. Няма натрупан опит в тази насока.

Интерферон: може да се  ползва при слабо прлифериращи   дисеминирани

тумори, но опитът е ограничен.

Проследяване

След резекция на колона се направи, веднъж годишно клиничен преглед с

колоноскопия, CT и биохимия.

Преживяемост

5-годишната преживяемост е 80% за локализиране, 50% за регионални, 5% за

дисеминираните тумори и 60% за всички стадии.

7.Невроендокринни тумори на ректума

Епидемиология. Честотата при европеидната раса е 0,35 за година 100 000

индивида и  1,2на 100 000 за афро-американците .

Хистопатология.
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Типичният ректален карциноид е малка (често под 1 см в диаметър), подобна

на копче, мукозно субмукозна лезия , често откривана случайно при ректална

палпация  при  рутинен  преглед. Хистопатологично  най-често  срещания

вариант е трабекуларния. Съдова инвазия и периневрална инфилтрация не се

наблюдават. Отделя  широк  спектър  неврохормонални  вещества  в  т.ч.

серотонин, соматостатин, членове на глюкагоновото, тахикининовото и РР-

семество, както  и  ендорфини  и  енцефалини.  Клиничните  признаци  и

симптоми  за  секрециятя  в  кръвта  на  всички  тези  вещества  са  редки.

Типичният ректален карциноид спада към СЗО група 1- добре диференциран

НЕ  тумор. Метастази  в  регионалните  лимфни  възли, черния  дроб, белите

дробове и костите са изключително редки но честотата нараства в зависимост

от големината на първичния тумор и локалната инфилтрация.

Клинична изява

50% от ректалните НЕ тумори дават локални симптоми като болка и кървене.

Най-често  туморити  се  откриват  при  рутинен  преглед, мануално или чрез

ендоскопия, извършена по друг повод.

Диагностични процедури

Биохимия. P-CgA обикновено  е  нормален  но  може  да  се  повиши  при

метастатична болест с чернодробно въвличане.  Р-серотонинът и  5-НIАА в

урината обикновено не са повишени.

Ендоскопия и образна диагностика. Ендоскопията е най-надеждният метод

за откриване на първичния тумор. Стадиране на първичния тумор може да се

pg. 131



извърши с  US и   CT и  MRI. Соматостатиновата сцинтиграфия се ползват за

доказване на далечни метастази.

Възможности за лечение

Оперативно. Малките  доброкачествени  тумори  (<1-2 см) може  да  се

отстранят  при  ендоскопия  или  трансанална  ендоскопска  мукозектомияили

резекция  (TME) и рядко рецидивират след радикална резекция .По-големите

и  малигнени  тумори  се  оперират  както  при  ректалните  аденокарциноми.

Всички пациенти се проследяват ендоскопски.

Соматостатинови  аналози. Соматостатиновите  аналози  могат  да  се

прилагат  при  пациенти  с  прогресиращо  заболяване  дори  ако  липсват

хормонални симптоми. Опитът е ограничен.

Химиотерапия. Опитът е ограничен при тази група пациенти. Препоръчва се

на лечението както при ректален аденокарцином.

Интерферон. Опитът е ограничен при тази група пациенти.

Проследяване

След резекция на колона следва да се извършва годишен клиничин преглед с

колоноскопия, CT и биохимия.

Преживяемост
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5-годишната  преживяемост  е  91% при  локализираните, 49% при

регионалните, 32% при дисеминираните  тумори и 88% при всички стадии.

8.Невроендокринни тумори на тимуса

Епидемиология. Общата възрастово обусловена честота е  0,01 на  100 000

иднивиди с предоминиране на мъжкия пол.

Хистопатология.

Тимусните  НЕ  тумори  могат  да  покажат  непрекъснат  спектър  на

диференциране, от  типичен  добре  диференциран  карциноид  до

дребноклетъчен  НЕ  карцином. Капацитетът  на  пролиферация  варира  и  е

тясно  свързан  със  степента  на  диференциране. Тимусните  НЕ  тумори  са

склонни да навлизат в околните тъкани и да метастазират в медиастиналните

лимфни възли и далечни органи, като черният дроб  и скелета.

Клинична изява

В 71% от случаите са асимптоматични и са открити във връзка с МЕН-1. В

други  серии  30-40% са  асимптоматични  при  диатностициране. При

спорадични НЕ тумори карциноидният синдром  е много рядко срещан ,

а може да е наличен синдрома на Cushing.

Образна диагностика. Контрастен  CT, MR I и  SRS може да се ползват за

откриване на тумора и метастазите. Най-чувствителният метод за откриване
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на малки тимусни тумори е РЕТ с С11-5-НТР е в т.ч. АСТН-секретиращи

тумори.

Възможности за лечение

Оперативно. Агресивното  оперативно  лечение, в  т.ч. пълна  хирургична

ексцизия  с  дисекция  на  регионалните  лимфни  възли  и  постоперативна

ирадиация  предлагат  най-добрата  възможност  за  удължаване  на

преживяемостта. МЕН-1 тимусните  НЕ  тумори  следва  да  се  лекуват  по

същия  начин  като  спорадичните  тумори. Профилактично  тимектомия  се

прави във връзка с паратироидектмия, която предотвратява риска от развитие

на НЕ тимусна малигнизация.

Лъчелечение. Външна лъчетерапия се провежда след нерадикална операция.

Соматостатинови  аналози. Соматостатиновите  аналози  трябва  да  се

прилагат  при  пациенти  с  хормонални  симптоми, макар  карциноидният

синдром да е изключително рядък  (<1%). Пациенти с ектопичен синдром на

Cushing може да се възползват от това лечение.

Химиотерапия.

 В зависимост от индеска на пролиферация може да се ползва комбинацията

STZ  плюс  5-FU/doxorubicin или cisplatin/carboplatin плюс etoposide.

Интерферон. Интерферон  самостоятелно  или  в  комбинация  със

соматостатинови  аналози  може  да  се  ползва  при  тумори  с  ниска

пролиферациа.
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Лечение  на  синдрома  на  Cushimg. Ketoconazole и  metyrapone заедно  с

билатерална  адреналектомия  трябва  да  се  обмисли  при  наличие  на

неповлияващи се от друга терапия симптоми.

Преживяемост

5-годишната  преживяемост  е  60-100% при  локализирани, 40% при

регионални, 29% при далечни метастази и 80% за всички стадии.

9.Невроендокринни тумори на бронхопулмонарната система

Епидемиология. Годишна честота при типични и атипични карциноиди – 0,6

на 100 000 индивиди.

Хистопатология и туморна биология

- Типичен  карциноид   (ТК)-  туморът  се  характеризира  с  високо

организирана „карциноидна” архитектура. Митозите са редки (под 2 на

10 HPF). Неопластичните клетки експресират ретинобластомния ген и

нормалния р53 протеин и показват малка  загуба на хетерозиготност.

Над  20% от пациентите  развиват  втори  вид рак преди или след ТК,

индикатор  за  генетична  абнормност. ТК  не  са  свързани  с

тютюнопушенето.

- Атипичен карциноид (АК) – прилича на обикновения карциноид, но с

малка степен на архитектурна организация и клетъчна униформеност,

показва  по-голяма  митотина  активност  (<10 на  10 HPF) и  фокална,

дискретна  некроза. Около  20% от  АК  не  експресират  гена  на
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ретинобластомата, около 25% изявават мутирал р53 протеин. Чести са

вторичните малигнизации.

- Едроклетъчен НЕ карцином  (LCNEC)-   трудно се отграничават от

АК   като  имат  по-голяма  митотична  активност  (>10 на   HPF).

Некрозите  са  по-разпространение  и  се  сливат. Често  карциноидната

структура е изгубена и те показват белзи на злокачествени. LCNEC е

трудно  да  се  отграничи  не  само  от  SCLC а  също  и  от  ниско

диференцирания  сквамозен  и  от  аденокарциномите.

Имунохистопатологичните  НЕ  маркери  често  са  слабо  изразени.

Продукта на Rb гена рядко е налице и повечето експресират мутиралия

р53 протеин.

- Дребно-клетъчен белодробен  карцином  (SCLC) – те  са  най-ниско

диференцираните  от НЕ тумори на белите  дробове  и се разпознават

като  класически  „пшеничено-клетъчен  карцином”. Митотичната

активност  е  висока  (>80 на 10 HPF) а  некрозата  е  разпрастранена.

Почти няма експресия на мутиралия р53.

Клинична изява

Около  50-70% от пациентите са с изявени симптоми при диагностициране.

Най-честите  от  тях  са: кашлица, пневмония, хемоптозизс  и  диспнея.

Първичните тумори с периферна локализация  е по-вероятно да се открият

случайно Бронхиален задух, причинен от непълна обструкция на бронха се

смята за първият признак в такива случаи. При някои пациенти се наблюдава

синдром на Cushing, акромегалия, или карциноиден синдром.
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Диагностични процедури

Биохимия. Биохимичните  резултати  зависят  от  хистологичния  тип  на

бронхиалния  карциноид. Ако  се  открие  типичен  карциноид  може  да  се

наблюдава  повишение  на  нивата  на  следните  туморни маркери: p-CgA, s-

серотонин, U-5-HIAA. При  наличие  на  симптоми  свързани  с  хормонална

хиперсекреция трябва да се изследват  p-ACTH, U-кортизол, GHRH, GH, IGF-

1 или хистаминовите метаболити.

Образна диагностика и ендоскопия. Конвенционалната рентгенова графия

на  гръден  кош  може  да  доведе  до  поставяне  на  диагноза  но  CT и

бронхоскопията  са  най-подходящите  процедури  за откриване  на  абнормни

маси  в гръдния  кош. Тъй като  80% от типичните бронхиални карциноиди

имат соматостатинови рецептори  SRS също може да е информативна. EUS с

биопсия  може  да  се  направи  за  да  се  онагледи  първичинят  тумор  и

метастазите в медиастиналните лимфни възли. РЕТ с  5-НТР или  L-допа се

ползват за откриване на малки тумори.

Възможности за лечение

Всички тези варианти за лечение са приложими за ТК и АК. Лечението на

LCNEC и SCLC не се обсъжда в настоящото ръководство.

Оперативно. Операцията е основното лечение при бронхиалните типични и

атипични карциониди. Някои пациенти с ТК стадий 1 може да се оперират с

бронхо- или  торакоскопски  поради  доброкачествения  характер  на  тези

тумори. Във  всички  други  случаи, обаче,  се  изисква  лобектомия  или

пулмектомия  с  дисекция  на  хилусните  или  медиастинални  лимфни възли.
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Палиативните операции, при пациенти с хормонални симптоми следва да се

имат в предвид.

Лъчелечение. Външна лъчетерапия може да се обмисли след не-радикална

операция при АК и при метастатична болест и при ТК и АК.

Соматостатинови аналози. Соматостатиновите аналози могат да се ползват

за симптоматично лечение в комбинация с цитотоксични агенти и алфа-IFN.

Те могат  да  са  много  ефективни  при  пациенти  със  синдром  на  Cushing .

Освен  това  могат  да  се  ползват  като  лекарства  на  втора  линия  след

цитотоксична терапия при слабо пролифериращи тумори.

Химиотерапия. Комбинацията от STZ плюс 5-FU/doxorubicin  се препоръчва

при по-неагресивни тумори. При по-агресивни  се препоръчва комбинацията

cisplatin/carboplatin плюс etoposide.

Интерферон. При  пациенти  с  ниско  пролиферативни  тумори, алфа  –IFN

може  да  се  ползва  самостоятелно  или в комбинация  със  соматостатинови

аналози  или  като  терапия  на  втора  линия  след  цитотоксична  терапия  за

стабилизиране на тумора.

Метастатичен модел и преживяемост

ТК: са тумори с ниска честота на рецидивиране. Метастазите след адекватна

резекция са редки (7%). 5-, 10- и 20-годишната специфична преживяемост са

79%, 63% и 39% съответно.
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АК: дистални метастази се появяват при 23%. При пациентите с АС 5-, 10- и

20-годишната специфична преживяемост е 60%, 37% и 28% съответно.

И двата вида LCNEC и SCLC показват класически модел на метастазиране на

злокачествени  бронхиални  карциноми, именно  в  медиастиналните  лимфни

възли, черен дроб, адренални жлези, мозък, и скелет. Пациентите с LCNEC и

SCLC  имат лоша прогноза по отношение но  5-годишната преживяемост  <

10%.

 Специфични терапевтични подходи при НЕТ

Чернодробна трансплантация при локализирани нерезектабилни НЕТ

При повечето  пациенти с чернодробна трансплантация за нерезектабилни

чернодробни  метастази  далечните  резултати  са  разочароващи  поради

ранните рецидиви и ограничената  преживяемост. Хирургичния  контрол на

всички екстрахепатални тумори е основен принцип, тъй като наличието на

екстрахепатален тумор е контраиндикация за чернодробна трансплантация.

Невроендокринните чернодробни метастази хипотетично са добра индикация

за  чернодробна  трансплантация, имайки  в  предвид  тяхната  минимална

биологична агресивност. Най-важните  критерии за  селекция  са  : липса  на

екстрахепатален тумор, добре диференцирани тумори  (SRS+ (соматостатин

рецепторна  сцинтиграфия) и  нисък  пролиферативен  индекс  (Ki67 < 10%).

Метастазите от НЕТ на ГИТ, карциноиди и ендокринни  панкреасни тумори

могат да останат ограничени в черния дроб и имат бавен растеж. Клиничните

симптоми често се дължат на хормонална свръхпродукция и редуктивната

хирургия ( напр. чернодробна резекция)  е показана за постигане на туморна

ремисия и повлияване на клиничните симптоми. Когато не е възможно да се
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извърши  чернодробна  резекция   може  да  се  осъществи  хепатектомия  и

ортотопична чернодробна транстлантация. В селектирани случаи резекцията

на първичния тумор може да се извърши по време на транспантацията.

  Като метод за лечение на метастатични НЕТ чернодробната трансплантация

не  е  широко  възприета  и  до  наши  дни  са  осъществени  не повече  от  155

трансплантации. Едногодишната  и  5- годишната  преживяемост  при  тези

трансплантирани пациенти е съответно  73% и  36%, при среден период  на

проследяване  от  4 год  ( 0-119 месеца). От няколкото  пациенти преживяли

повече от 5 години само един остава без рецидив на заболяването. При добре

селектирани  пациенти  с  метастатични НЕТ чернодробната трансплантация

може да бъде подходяща опция, но най-общо казано агресивната хирургия с

последваща терапия с октреотид се предпочитат като по-добра алтернатива.

Емболизация на хепаталната артерия

Тази  процедура  е  показана  при  рациенти с  не  резектабилни  множествени

хормонопродуцращи тумори, като се цели редуциране на туморния размер и

намаляване  на  хормоналната  свръхсекреция. Артериалната  емболизация

предизвиква  исхемия  на  туморните  клетки. Тази  исхемия  повишава

клетъчната чувствителност към химиотерапевтиците –факт дал основание за

прилагане на хемоемболизацията. Има два вида емболизация-обикновенна и

хемоемболизация.  При  първата  се  езползват  различни  материали-

поливинилов  алкахол, гел,  и  др. При   хемоемболизацията  се  прилагат

препарати като  доксорубицин  и  цистплатина и др. Противопоказанията  за

хемоемболизация са пълна портална оклузия, чернодробна недостатъчност и

билиарна  реконструкция. Петгодишната преживяемост  след емболизация е

50-60%. Симптоматичния  отговор  е  40-80%. При  всяка  процедура  за

емболизация  трябва  да   се  “работи” само върху единия  чернодробен  лоб.
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Пост  емболизационния  синдром  включва  гадене, коремна  болка  и

повишаване на телесната температура. Преди  и след емболизацията   се се

провежда терапия с октреотид.

Радиофреквентна аблация

Показана е при пациенти с иноперабилни билобарни метастази, при които

проведената артериална емболизация е без ефект. Метода е относително нов

и може да се изпълни перкутанно,  лапароскопски или по време на отворена

оперативна интервенция. Перкутанния достъп е най-често прилаган, той е по-

малко инвазивен, по- евтин и има допълнително предимвство при  CT и MRI

насочване. При  лапароскопския  подход  насочването  се  осъществява  с

помоща на IOUS .

Аблацията  редуцира  хормоналната  секреция  и  намалява  туморната  маса.

Основното препятствие при радиофреквентна аблация е размера и броя на

туморите в черния дроб. При колоректален рак лимита е 5 метастази до 5 см.

в  диаметър. НЕ метастази  са  малки, множествени и с  бавен растеж. Това

позволява  на  множествени  метастази  с  р-ри  под  3 см. на  много  сесии  за

продължителен период от време. Деструкцията на по-големи тумори може да

не доведе да намаляване на хормоналната секреция. За да се постигне това е

необходимо да се повлияе не по-малко от 90% от видимия тумор. Туморната

локализация не е толкова важна колкото при чернодробната резекция. При

пациенти след  билио-ентерални анастомози след панкреасна хирургия  има

повишен риск  от  развитие на  инфекция в  зоната  на  аблация  което  налага

антибиотична терапия за продължителен период от време.

Таргетна радионуклеидна  терапия
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Това  е  полезна  палиативна  възможност  за  пациенти  с  иноперабилни

метастатични тумори. Принципа на лечение е да се прилагат радионуклеиди

когато  има повишено  натрупване на  съответния  изотоп  пределекционно в

туморните  клетки. Гама  емитиращите  изотопи  на  последък  се  заместват  с

вета емитиращи агенти: 123 I-MIBG; 90Y- octreotide; 90Y- lanoctreotide и т.н.

Противопоказинията  включват  бременност, кърмене, миелосупресия  и

бъбречна недостатъчност.

Други терапевтични методи

Алкохолизацията  на  чернодробните  лезии, лазер  терапията, криотерапията

също са прилагани като лечебни методи, но в малки серии, без контролирани

проучвания на ползата от приложението им.2

Използвани съкращения

5-HIAA 5-Хидроксииндол оцетна киселина
CgA Хромогранин А
CT Компютърна томография
EC Ентерохромафинни клетки
ELC Ентерохромафино подобни клетки
EUS Ендолуменна ехография
GIST Гастро- интестинални стромални тумори
HPF Високо увеличение на микроскоп
IHC Имуно- хисто химия
IOUS Интраоперативна ехография
IR Имунологична реактивност
MEN-1 Множествена ендокринна неоплазия тип- 1
MRI Ядрено-магнитен резонанс
NSE Неврон специфична енолаза
PET Позитронно- емисионна томография
PI Пролиферативен индекс
SRS Соматостатин рецепторна сцинтиграфия
STZ Стрептозотоцин
SYN Синаптофизин
ZES Синдром на Цьолингер-Елисон
2 https://www.enets.org/
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ДИФЕРЕНЦИРАН ПОДХОД ПРИ СЪВРЕМЕННОТО
ЛЕЧЕНИЕ НА РАКА НА

МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА
Иванов Арк., Т. Кошов, П. Попов, Г. Киров

Въведение
Ракът на  млечната  жлеза  остава  на  едно  от  първите  места  при  неоплазмите  в

човешкия  организъм. Съвременното  лечение  е  дискутабилно  в  зависимост  от
хистологията  на  тумора, стадия  на  заболяването, възрастта  и  общото  състояние  на
пациента  и  не  на  последно  място  неговото  желание  относно  обема  на  оперативната
интервенция. През последните години значително се промени хирургичната тактика при
лечението  на  рака  на  млечната  жлеза. От една  страна  с  въвеждане  на  диагностични
процедури като тънкоиглена аспирационна биопсия, респективно  core-needle biobsies и
успоредно  с  това  на  по-нови  съответно  по-щадящи  оперативни  техники  – първична
льмпектомия с аксиларна лимфна дисекция и последващо облъчване на гърдата при ранен
рак на млечната жлеза /първи и втори стадий/. От друга страна биопсията на сентинелен
аксиларен  лимфен  възел  очертава  алтернатива  на аксиларната  лимфна  дисекция. Тези
методи  се  очертават  като  водещи  при  избора  на  оперативна  тактика  при
органосъхраняващите  операции. При  пациентите, предпочели, съответно  показани  за
мастектомия, остава  препоръчителна  едномоментната  или  отложена  реконструкция  на
гърдата с протези или автотъкани.

Материали и методики

В хирургичното отделение на  IV-та МБАЛ за период от десет години  (2002 г. –
2011  г.)  са  лекувани  301  пациенти  с  рак  на  млечната  жлеза.  Приложени  са  следните
оперативни методики, съобразени със стадия на заболяването, възрастта, локализацията на
туморния процес, придружаващата патология и предпочитанията на болните за обема на
операциите, след предоперативно обсъждени с тях на ползи и рискове.

Метод Брой % (от 301)

Модифицирани радикални мастектомии 165 54,81

Квадрантектомии, съчетани с лимфна дисекция 64 21,26
Операции на Пейти 51 16,94
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Лъмпектомия, съчетана с лимфна дисекция 13 5,32

Мастектомия без лимфна дисекция 5 1,66

Квадрантектомия 3 0,10

Резултати и обсъждане

При  оперираните  от  нас  пациенти  за  органосъхраняващи  операции  са  били
показани болни в  I-ви и  II-ри стадий с големина на тумора до  3 см, като са отчетени
съответните  показания, респективно контраиндикации. Основните контраиндикации по
брой и процент са представени в следната таблица:

Абсолютни противопоказания: Брой %

Бременност 0 0,00

Предишни облъчвания на гръдната стена 4 1,33

Положителни резекционни ръбове 3 1,00

Два  или  повече  тумори  в  различни  квадранти  или
множествени микрокалцификати

16 5,32

Отказ на пациента за следоперативна лъчетерапия 19 6,31

Относителни противопоказания:

Множествени тумори в един квадрант 3 1,00

Съдови заболявания и колагенози 7 2,33

Съотношение размер тумор/размер гърда 38 12,62

Размери на млечните жлези 12 3,99

При нашите  пациенти  също  сме  се  съобразявали  и  с  локализацията  на  тумора,
възрастта, общото състояние, придружаващите заболявания и нежеланието на пациентите
за мастектомия.

Найчесто  срещаните усложнения при хирургията  на  млечната  жлеза са  сероми,
кървене и инфекции. Серомите обикновено се третират с перкутанна иглена аспирация и
са  склонни  към  регресия. Редки, но  по-тежки  усложнения  след  аксиларна  лимфна
дисекция  са  лимфедема  на  горен  крайник  и  уврежданията  на  нерви  в  аксилата.
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Увреждането на  Nervus thoracicus longus респективно денервирането на  Musculus serratus
anterior предизвиква  криловидна  скапула. Лезия  на Nervus intercostobrachialis води  до
загуба на сетивността в горновътрешната област на мишницата. (3-8-10-12)

Няколко подхода се  препоръчват  като  превенция  на лимфедема. Пациентите  да
бъдат  протектирани  за  всяка  инфекция. Измерването  на  кръвното  налягане,
венепункциите и интравенозните манипулации да се избягват от страната на оперативната
интервенция. (1-4-9-11)

При  оперираните  от  нас  пациенти  по  споменатите  методики  са  наблюдавани
следните усложнения, представени по брой и съответния процент:

Усложнения Брой %
Инфекции 9 2,99

Кървене (хематоми) 7 2,33

Сероми 57 18,94

Хронични болки 63 20,93

Лимфедем на горен крайник 51 16,94

Нервно-съдови увреди (лезии и
постракционни смущения) 13 4,32

Венозен тромбоемболизъм 1 0,33

При  проследяване  броя  на  мастектомиите, съотнесен  към  броя  на
органосъхраняващите  операции  за  всяка  година, се  отчита  видима  тенденция  за
увеличение  на  броя  на  органосъхраняващите  операции. (3-7-11-12) Общият  брой  и
процентните им стойности са представени в следната таблица:

.

Година Мастектомия Органосъхраняващи
операции Общо

%
 мастектоми

и
%

органосъхраняващи

2002 42 3 45 93,33 6,67
2003 26 1 27 96,30 3,70
2004 23 7 30 76,67 23,33
2005 16 7 23 69,57 30,43
2006 27 8 35 77,14 22,86
2007 14 10 24 58,33 41,67
2008 14 9 23 60,87 39,13
2009 22 12 34 64,71 35,29
2010 16 10 26 61,54 38,46
2011 20 14 34 58,82 41,18
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Графично  се  представени  процентното  отношение  на  местектомии  към
органосъхраняващи операции в проследения период.

Най-голям  е  броят  на  модифицираните  радикални  мастектомии, следвани  от
квадрантектомиите, съчетани с лимфна дисекция, респективно лъмпектомия, съчетана с
лимфна  дисекция  като  органосъхнаняващите  операции  са  с  отчетлива  тенденция  за
процентно увеличение през последните години при строго спазване на индикациите, респ.
контраиндикациите за двата вида оперативни интервенции (2-6-10).
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Нашият  опит  потвърждава  съвременните  насоки  за  диференцран  подход  на
диагностика и оперативно лечение на рака на млечната жлеза и органосъхраняване, респ.
реконструкции при съответните показания, каквито са и тенденциите в световен мащаб (5-
1-8-13)

Заключение

Тенденциите  в  последните  години  са  към  увеличаване  броя  на
органосъхраняващите операции и пластично възстановяване на млечната жлеза. На лице
са  възможности  за  ранна  диагностика  и  и  адекватно  периоперативно  третиране  в
контекста на мултидисциплинарния подход при лечението на рака на млечната жлеза.
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СЪВРЕМЕННИ3 ПОДХОДИ В МЕНИДЖМЪНТА НА ОБЩИНСКА

БОЛНИЦА4

1. Предшестващи анализи 5

 "ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ" ЕАД  Бул. „Македония”  № 38

1. Район на влияние
Болницата се намира в централната част на града и приема пациенти от

целия здравен район плюс пациенти и от други райони извън гр. София.

От 2003 г. до сега относителния дял на тези пациенти нараства от 0.73%

до 12.81% от всички приети в болницата пациенти през 2008 г..

- Характеристика на пациентите на болницата

Възрастова структура 2007 г. 2008 г.
мъже 2830 2826
жени 2911 3002
0 - 14 години 22 18
15-65 години 2690 2802
над 65 години 3029 3008

И през двете разглеждани години разпределението по възраст и по пол

на пациентите на болницата се запазва в почти еднакви съотношения.

2. Лечебна дейност

3 Авторска разработка, базирана на документи на 4МБАЛ. Анализът и изготвен през 2001г.
4 Консултанти: проф. Е. Шипковенска, проф. Ф. Рибарова, Цв. Митева
5 ДОЦ. Л. ЕЛЕНКОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА
ПОЛИТИКА, Доклад АНАЛИЗ НА  ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО  В  ГР. СОФИЯ, 2009г.
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- Ресурсен капацитет

Персонала на болницата е със следната структура:

Персонал 2007 г. 2008 г. Свободен щат
м. ІV. 2009 г.

Висше медицинско
образование 57 57 4

в т.ч. с придобита
специалност 50 49 ....

Висше немедицинско
образование 10 10 1

Медицински специалисти 111 111 16
Друг персонал 80.5 80.5 5
ОБЩ БРОЙ 258.5 258.5 5

В  тази  болница  няма  текучество  на  лекарите  със  специалност  и

свободните  щатни  бройки  са  значително  по-малко. При  лекарите  липсват

0.7%, при медицинските специалисти са свободни 1.4%.

……Когато  има  едновременно  увеличение  на  броя  на  приетите  в

болницата  пациенти и броя  на записаните  в  листите  на чакащи пациенти,

изводът може да е само един – болницата увеличава пазарният дял на своята

дейност.

Критериите, които  оценяват  оперативната  дейност  на  болницата

показват  правилното  й  развитие. Оценката  на  сложността  на  хирургията,

която се извършва в болницата, показва следното - много големите операции

намаляват с  1.68%, големите се увеличават  с  1.27%, средните намаляват с

4.31%, а малките операции се увеличават 4.72%.

Може да се каже, че организацията на хирургичната дейност в болницата

е  на  най-високо  ниво  защото  постигнатите  стойности  на  пред  и  след

оперативните  престои  са  оптимални  и  бележат  намаление  спрямо
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предходната  година  съответно  с  12.9% и  13.02%. Това  е  предпоставка  не

само за повече свършена работа, но има и конкретно финансово измерение,

което се изразява в спестени леглодни.

Общият брой  на  операциите се  увеличава  с  11.22% и  въпреки, че

оперативната активност е увеличена с 4.11%, леталитета при оперативната

дейност на болницата е намален 0.28%.

- Определяне на пазара на болничните ресурси и продукти

- Пазарният дял на болницата от общо 17 МБАЛ в гр. София:

- 2.35% от болничните легла в общо 17 МБАЛ;

- 4.65% от преминалите болни в общо 17 МБАЛ;

- 2.19% от проведените леглодни в общо 17 МБАЛ.

- Пазарният дял на болницата в групата на общинските МБАЛ:

- 22.64% от болничните легла в 4-те МБАЛ;

- 11.77% от постъпилите болни в 4-те МБАЛ;

- 9.05% от проведените леглодни в 4-те МБАЛ;

- 11.72% от преминалите болни в 4-те МБАЛ;

- използваемост на 1 легло /в дни/ - 248 при 256 средна;

- използваемост на 1 легло /в %/ - 67.99 при 70-25 средна.

Най-търсени през 2008 г. са били медицинските услуги на: І ВО, ІІ ВО и

урологичното  отделения.Трябва  да  се  отбележи, че  най-голям  процент

увеличение на преминалите болни през 2008 г. имат ОАИЛ и Хирургичното

отделение съответно с 43.18% и 9.84%

- Неизползвани възможности
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Общо през 2008 г. неизползваните леглодни от болницата са – 12 099

или 4.39% от реализираните за годината леглодни.

Стойностите  на  индикаторите  за  управление  на  болничните  легла

показват  един  много  добър  процент  на  заетост  спрямо  максималния

възможен капацитет на болницата.

При средно  годишен  брой  111 легла, заети  дневно  са  91.31 легла, а

интервалът между изписването на стар и приемането на нов пациент за всяко

едно легло е под три дни.

Поради  тези  добри  параметри, крайният  резултат  по  формулите  за

изчисление  на  планираната потребност от легла, показва  необходимост  от

намаление само с 4 броя.

3. Финансово-икономически анализ

Болницата  се  намира  в  УПИ  ІІ  за  ІV градска  болница  ,КВ

296,М.”Еврейски гробища „ с площ по графични данни от 3190.30м2 (Скица

№ УТ – 0700- 156/2004г.)

Местонахождение на имота София ,Район „Красно село ,в УПИ ІІ за

ІV градска болница,КВ.296 м. „Еврейски гробища „,бул. Македония 38.

Сграда в гр.София, р-н  „Овча купел”, ул. „Мотевидео” № 21 –ДКЦ

ХХІ .

В болницата има разкрити 111 легла

Годишният финансов отчет е заверен от експерт-счетоводител.

Към  края  на  отчетния  период  дружеството  изготвя  консолидиран

финансов  отчет  с  включване  на  дъщерното  предприятие  “Медицински

център Свети Стефан  - София” ЕООД“. Резултатите от неговата дейност са

посочени в раздела “Дъщерни предприятия”
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2. Състояние и перспективи

ВЪВЕДЕНИЕ

Днешната болница, в т.ч. и общинската  „ЧЕТВЪРТА МБАЛ-СОФИЯ”

ЕАД е  организация  за  произвеждане  на  определен  медицински  продукт,

който  трябва  да  е  с  нарастващо  качество,  задоволяващо  както

професионалните медицински изисквания, така й очакванията на пациентите.

Едновременно  с  това  болницата  трябва  да  осигури  „собствено

развитие”, за  да  може  да  изпълнява  своята  мисия  при  доминиращото

въздействие на пазарната среда. Такова развитие изисква организационна и

управленска култура на мениджърския екип за планиране на медицинските

функции, дейности и ресурси. Изготвянето на такава програма в най- пълна

степен  трябва  да  отговаря  на  характеристиките  на  стратегически

мениджмънт  на  болницата  за  следващият  период. „Стратегическият

мениджмънт включва вземането на стратегически решения и извършването

на стратегически действия за постигане на перспективните цели на дадена

организация. Той според Г. Дес и А. Милър  е начин на мислене и съвкупност

от умения, които трябва да бъдат разбити и прилагани от всички мениджъри,

независимо от техните позиции във фирмата. Стратегическият мениджмънт

засяга бъдещото развитие на  организацията. Той направлява  усилията към

постигане на нейните цели, балансира интересите на различните групи във и

извън нея, насочва ресурсите за постигане на по-висока ефективност и по-

голяма ефикасност в действията, контролира перспективното развитие и др.

Стратегическият мениджмънт изисква:

• определяне на бъдещата ориентация;

• анализиране на възможностите и заплахите;

• оценяване на съществуващия потенциал;
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• установяване на стратегическите позиции;

• набелязване на основните приоритети;

• разпределяне на разполагаемите ресурси;

• предприемане на практически действия и др.

Стратегическият мениджмънт цялостно обхваща планирането,

организирането, ръководенето и контролирането на стратегическите

действия. Стратегическото планиране дава възможност, от една страна, да се

набележат стратегическите цели и задачи, а от друга - конкретните стратегии

за тяхното реализиране. Стратегическото организиране позволява да се

концентрират човешките, финансовите, материалните, информационните и

други ресурси за изпълнение на поставените стратегически задачи пред

отделните звена и поделения.

Стратегическото ръководене дава възможност правилно да се насочва и

направлява работата на персонала. Стратегическото контролиране позволява

да се наблюдава развитието и своевременно да се предприемат необходимите

коригиращи действия. Наред с основните функции се извършват  и редица

спомагателни  функции, като  стратегическо  анализиране, прогнозиране,

програмиране, регулиране, координиране, отчитане и др.6

Определянето  на  мисията  на  болницата  и  осъвременяването  на

подходите в мениджмънта имат за цел да определят бъдещето, към което се

стреми  лечебното  заведение  и  да  покажат  как  и  в  какъв  порядък  да  се

извършват необходимите действия за постигане на желаното, т.е. да докажат

нещо, което си струва  усилията да бъде направено. Бизнес плана отразява

дейността и опита, по които тази болница се различава от другите. В него се

набелязва хоризонта  по отношение на медицинска продукция, организация

на работа, координация и комуникация с партньорите  от останалите сектори.

6 http://www.bg-ikonomika.com/2012/10/1_2110.html

pg. 154

http://www.bg-ikonomika.com/2012/10/1_2110.html


В резюме, изготвянето на бизнес плана е моментът, в който се избират

целите и стратегиите, които да подсилят силните страни на институцията и

да намалят слабите. Всичко това се прави в контекста на доброто познаване

на  особеностите  на  заобикалящата  среда  и  определената  вече  мисия  на

болницата. Както  всяка  организация, в  болницата  се  формира  вътрешна

среда, при  която  основният  акцент  е: отношението  между  пациент  и

медицински екип и от това двустранно и двупосочно отношение в голяма

степен зависи развитието и имиджа на болницата, особено в пазарни условия.

1. МИСИЯ, ЦЕЛ И ЗАДАЧИ

МИСИЯ

 „ЧЕТВЪРТА  МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД предлага качествена  и  достъпна

стационарна  помощ, насочена  към  диагностика  и  активно  стационарно

лечение, възстановяване  и  укрепване  на  здравето, снижаване  на

заболеваемостта  и  смъртността, и  подобряване  качеството  на  живота  на

обслужваното население. Цялостната дейност на болницата е насочена към

устойчиво развитие в областта на многопрофилната стационарна помощ на

територията на гр. София.
ЦЕЛ
Подобряване на здравното състояние на населението, чрез покриване на

потребностите от здравни услуги, спазвайки принципите на достъпност,

своевременност, достатъчност и качество на медицинската помощ.

ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ

∂ Подобряване  на  здравното  състояние  на  населението  и

удовлетворяване на потребителите;

∂ Нарастване на продуктивността на човешките и технологични ресурси

в лечебното заведение;

∂ Съчетаване на пазарното и социалното начало в здравеопазването;
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∂ Балансиране  на  интересите  на  лекаря  и  пациента  чрез  системата  на

договаряне на финансирането;

СРЕДНОСРОЧНИ ЦЕЛИ

∂ Постигане  на  висока  степен  на  професионализъм, ефективно

използване  на  ресурсите  при  минимален  риск  за  пациента  и

положително влияние върху здравето;

∂ Утвърждаване на системни договорни отношения с НЗОК, дружества

за доброволно здравно застраховане и други организации;

∂ Оптимизиране  на разходите за материална издръжка;

∂ Реализиране на проект за завладяване на нови пазарни ниши в района;

∂ Успешна акредитация на болницата.

КРАТКОСРОЧНИ ЦЕЛИ

∂ Поставяне  на  пациента   и  неговите  потребности  в  центъра  на

вниманието и дейността на болницата чрез прилагане на съвременни

диагностични, лечебни и рехабилитационни технологии;

∂ Създаване на управленска концепция за здравен маркетинг;

∂ Привличане  на  общественото  внимание  и  мобилизиране  на

обществените усилия за решаване на здравните проблеми;

∂ Сключване на договор с НЗОК за болнична помощ;

∂ Осигуряване  на  медицинска  апаратура  и  техника  на  базата  на

разработена  инвестиционна  програма  в  основните  приоритетни

области.

В резюме, настоящия материал е моментът, в който се избират целите и

стратегиите, които да подсилят силните страни на институцията и да намалят

слабите. Всичко  това  се  прави  в  контекста  на  доброто  познаване  на

особеностите  на  заобикалящата  среда  и  определената  вече  мисия  на
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болницата. Както  всяка  организация, в  болницата  се  формира  вътрешна

среда, при която  основният  акцент  е: отношението  между пациент  и

медицински екип и от това двустранно и двупосочно отношение в голяма

степен зависи развитието и имиджа на болницата, особено в пазарни условия.

2. ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ НА БОЛНИЦАТА

Основните  усилия  на  мениджмънта  трябва  да  се  насочат  към следните

приоритетни  области, които  са  свързани  с  програмата  на  Принципала  –

Столична община и са разработени в дълбочина в съответните политики, а

именно:

1. Гарантиране на всеки български гражданин на надеждна система за

достъп  до  качествена  медицинска  помощ и  здравно  обслужване. Това

може да се постигне чрез подобряване на:

∂ структурата  – обхваща  структура  на  персонала, работните

екипи, управление;

∂ процесите – включва дейности, свързани с непосредственото

оказване  на  болнична  помощ  (диагностика, лечение,

рехабилитация);

∂ резултатите  – отразяват  ефекта  от  дейността  спрямо

пациента по отношение на неговото здраве.

∂ аранжиране на целите и отговорностите, идентифициране на

приоритетните  проблеми, свързани  с  качеството  на

произвежданите болнични услуги;

∂ определяне  на  критериите  и  показателите  за  контрол  на

качеството;
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∂ развитие на информационната система на  анализ на медико-

статическата  информация  и  използването  й  за  нуждите  на

управлението;

∂ поставяне на пациента и неговите потребности в центъра на

вниманието  и  дейността  с  цел  постигане  на  максимална

удовлетвореност;

∂ провеждане  на проучвания за  потребностите  и оценката на

качеството и удовлетвореността сред лекуваните  пациенти;

∂ включване на пациентите  в определянето  и оценяването на

качеството на болничната помощ;

∂ въвличане на всички участници в процеса в дейностите  по

осигуряване и развитие на качеството;

∂ изграждане и въвеждане на система за ежегодно атестиране и

стимулиране  на  персонала  за  по-висока  продуктивност  и

качество на оказваните  болнични услуги;

∂ въвеждане  на  програми  за  непрекъсната  квалификация  на

персонала, включващи  клинична  подготовка, рационална

употреба  на  лекарствени  средства  и  продукти, рационално

използване  на  здравни  технологии, мениджмънт, морално-

етични отношения;

∂ изграждане  на  култура  на  качество   сред  работещия

персонал.

2. Оптимизиране  на  предлаганият  “портфейл” от  здравни  услуги  и

установяване  на  баланс  между  потребности  в  болничната  помощ  и

ресурси за тяхното задоволяване;

Съпоставяйки  определените  потребности  с  наличните  ресурси  и

показателите и оценката за дейността на „ЧЕТВЪРТА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД
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се  изготвят  предложения  за  рационализиране  дейността  на  лечебното

заведение. Казано  на  езика  на  пазара  „ЧЕТВЪРТА  МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД

определя  своя болничен продукт  и  обновява своя  “портфейл от  услуги” с

който да отговори на търсенето на потребителите.

Рационализирането  на  дейността  на  „ЧЕТВЪРТА  МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД

трябва да включва:

⋅ Маркетингови  проучвания  на  пазара  и  актуализиране  на

продуктовия им портфейл;

⋅ Максимално  ефективно  използване  на  сградния  фонд,

финансовите  и  човешки  ресурси  по  профили  и  специалности, в

съответствие с определените потребности;

⋅ развитие на дейности, за които има доказани пазарни ниши –

образна диагностика, ендокринология, кардиология, еднодневна хирургия.

⋅ налагане на „ЧЕТВЪРТА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД като лечебно

заведение  за оказване на комплексна специализирана и неотложна помощ;

⋅ развитие  на  медико-социалните  дейности  и  услуги  за

определени групи пациенти – инвалиди,  диабетици  и др.

Всяко  оптимизиране  на  дейността  на  болницата, изисква

комплексно управление на трите компонента : човешки ресурси, технологии

и  процесите  на  работа. Поддръжката  на  промяната  от  страна  на

сътрудниците  е  това, което  предопределя  крайния  резултат. И  за  това

много важна е комуникацията с персонала на болницата, чрез предварително

информиране, дискутиране  и  постигане  на  съгласие  за   предстоящото

оптимизиране  на  предлаганият  “портфейл” от  здравни  услуги. Крайният

резултат от тези промени следва да бъде изграждане на ефективно, гъвкаво и

ориентирано към резултатите лечебно заведение, което във всеки момент е

адекватно на потребностите на населението от болнична помощ.
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3. Повишаване на икономическата ефективност и ефикасност от дейността на

лечебното заведение;

Развитието на болницата в условията на хроничен финансов дефицит и

нарастващи  здравни  потребности  на  населението  определя  като  основен

приоритет  осигуряването  на  условия  за  по-рационално  и  ефективно

разпределение на наличните финансови ресурси. Ефективността, подобно на

пазара в системата за болнична помощ не съществува в чисто икономическия

смисъл на понятието  и следва   да  се  разбира като  реализиране на  повече

дейност и отговорност при зададено ниво на ресурсите. В тази връзка следва

да се оценяват следните видове ефективност:

⋅ техническа / производствена ефективност – ниво на разходите

за производството на единица здравен продукт;

⋅ разпределителна  ефективност  – ниво  на  разпределение  на

ресурси и здравни ефекти между потребителите и лечебното заведение;

⋅ социална  ефективност  – оценка  на  разходите  и  ползите  в

тяхното социално изражение;

4. Осигуряване  на  обществена  подкрепа  и  повишаване  на  имиджа  на

дружеството в общественото пространство.

     Мисията на „ЧЕТВЪРТА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД като неразделна част

от  здравеопазната  система  в  столицата да   осигурява  качествена  и

достъпна  стационарна  помощ, насочена  към  диагностика  и  активно

лечение, възстановяване и укрепване на здравето на населението, снижаване

на  заболеваемостта  и  смъртността  на  равнището  на  добрата  медицинска

практика; повишава качеството на живота на пациентите и техните близки,

като  облекчава или отстранява основните  и свързаните  с тях заболявания,
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изпълнявайки и по-глобална социална функция за количествено и качествено

възпроизводство на населението.

Изпълнението на тази мисия изисква партньорство, сътрудничество и

използване енергията  на цялото общество. Внедряването на програмата не е

неутрален  процес  и  различните  действащи  субекти  не  са  пасивни

изпълнители, а  заемат  позиции  и  имат  мнение  за  здравната  политика. Те

могат  да  разграждат цели, както  и  да  отклоняват  ресурси. По свой начин

изпълнителят е своеобразен политик. За това  „ЧЕТВЪРТА МБАЛ-СОФИЯ”

ЕАД има за цел да проучи общественото мнение за конкретните интереси на

различните  действащи  лица  и  да  насочи  тези  обединени  усилия  на

обществото за осъществяване  на посочената  мисия и цели. От съществено

значение  за  успешното  развитие  на  „ЧЕТВЪРТА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД са

действия, свързани  с  осигуряване  подкрепата  на   Столичния  Общински

Съвет и представените в него политически сили за провеждане на активна

политика  за  подобряване  на  здравеопазването  в  общината, респективно  в

района.

5. Оптимизиране на сруктурата и организацията на дейността:

Определянето  на  „профилния  продукт” има  водещо  значение  за

разработване  на  бизнес  плана  и  програмата  за  развитие  на  болницата,

евентуално с оглед прекратяване на производството на някои продукти или

въвеждането  на  нови. В  тази  връзка  ЧЕТВЪРТА  МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД;

предлага:

1.Преобразуване  на  Гастроентерологични  легла  от  Първо  вътрешно

отделение в отделение по Гастроентерология.

2.Създаване на хоспис или отделение за долекуване в База ІІ.

3. Създаване на звена за ендокринна   хирургия и съдова хирургия  .
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4. Разширяване на сградата на База I чрез дострояване , за което съществуват

пространствени възможности в двора на болницата. Същото ще се осъществи

чрез прилагане на  публично-частно партньорство и ще позволи разширяване

на   МЦ  „Св. Стефан-София“ ЕООД, Приемно  консултативните  кабинети,

АСБ и създаване на възможност за привличане на семейни лекари. Така ще

се  създаде  възможност  и  за  разкриване  на  структури  за  профилактика,

диагностика  и  съвременно  лечение  на  онкологични  заболявания  и  по-

специално тези на млечната жлеза.

5. Създаване на лаборатория за инвазивна кардиология.

6. Създаване на Център за телекомуникации.

7. Създаване  на  център  за  профилактика  и  скрининг  на  злокачествени

социалнозначими заболявания (гинеколог, мамолог, проктолог).

8. Създаване на интергрирана операционна зала, включваща видео, гласови,

информационни и архивиращи системил.

9. Инвестиции  в  отделение  по  Образна  диагностика  в  съответствие  с

медицинския  стандарт, с  цел  отговаряне  на  условията  за  финансиране  на

дейност за второ ниво на компетентност.

10. Строг мониторинг на приема на пациенти и оценка на индикациите за

хоспитализация.

11. Приемане на визия за бъдещата дейност на стопанските звена – Пералня,

Автотранспорт.

12. Утвърждаване на ефективността в стационарната дейност, стабилизиране

на медико-статистическите показатели.

13. Надграждане  на  компютърната  информационна  система  чрез  нови

модули.

6. Управление на човешките ресурси
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Болниците  са  социални  организации, съставени  от  хора, които  действат

индивидуално и/или в работни екипи. Управлението на човешките ресурси е

от първостепенно значение за ефективното функциониране на болницата и за

това ние си поставяме за цел:

1. Привличане  на  висококвалифицирани  специалисти  в  новоразкритите

структури.

2. Придобиване на втора специалност на лекари – хирурзи, терапевти, други.

3. Организация и изпълнение на програма за следдипломна квалификация на

лекари, повишаване  квалификацията  на  медицински  и  немедицински

специалисти.

4. Актуализиране на системата за кадрови подбор, чрез преоценка и промяна

на критериите за подбор.

5. Текущо актуализиране  на  календара  за  участие на  висшия медицински,

немедицински и професионалистите по здравни грижи в семинари,

конференции, курсове.

6. Въвеждане  на  задължително  изискване  за  работа  с  компютри  за

съответните категории персонал.

7. Актуализиране на системата за заплащане на персонала при отчитане на

индивидуалния принос и коефициент за ефективност.

7. Закупуване на медицинска апаратура и разширяване на предлаганите

медицински услуги.

Медицинските  технологии  допринасят  за  удовлетвореността  от  крайния

резултат  както  от  страна  на  медицински  персонал, така  и на  пациента. В

същото време трябва да се отчита факта, че желанието за престиж може да

доведе до неоправдано скъпи инвестиции.

8. Други
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1.Подмяна на наличния автопарк.

2.Участие в европроекти за енергийна ефективност.

9. Развитие на медицинската дейност

10. Финансов мениджмънт

3.СПЕЦИФИКИ НА БОЛНИЦАТА

История

Историята  на  сегашната  „ЧЕТВЪРТА  МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД   датира  от

близо  50 години. За  подобряване  на  медицинското  обслужване  на

населението  в Шести  /Кирковски/ район  на столицата, на  18.12.1957 г.  е

разкрита  "IV Градска  болница". Същата  е  настанена  в  сградата  на  бул.

"Македония" № 38, бивша частна клиника на д-р Варкони.

Първоначално болницата е била само с едно вътрешно отделение от 30

легла. От м. януари 1958 г. се разкриват допълнително легла и техният брой

достига  170. Обособяват се пет клинични отделения по: вътрешни болести,

хирургия, детски болести и неврология. Едновременно с това се оборудват

рентгеново отделение и клинична лаборатория.

В началото на 1958 г. болницата се интегрира с ХVI-та поликлиника, а

през  1973 г. - с  втора работническа болница. В резултат  на  тези  промени

леглата  стават  235, а  персоналът  - 645 души. Присъединява  се  и  цехово

отделение за медицинско обслужване на работниците със санитарен сектор и

промишлена лаборатория. През следващия период се разкриват нови звена и

отделения  в  поликлиниката, нови  кабинети  по: ендокринология,

гастроентерология, ортопедо-травматология  и  се  обучават  специалисти  по

нефрология  и  профпатология, детска  ревмокардиология  и  детска

ендокринология. Създава  се първото  за  столицата  и  страната  диспансерно

отделение  за  лечение  и  обучение  на  диабетиците. В  поликлиниката  се
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създават и нови звена  като неотложна медицинска  помощ, профилактично

отделение, ТЕЛК и др. Непрекъснато се усъвършенства квалификацията на

здравните служители и се привличат нови специалисти.

Освен това болницата упражнява контрол върху лекарските експертизи в

поликлиниките на района.

В  средата  на  1995 г. стационарът  на  болницата  е  закрит  за  основен

ремонт, който продължава до средата на 2001 г. Построена е нова сграда, в

която  са  разположени  административния  блок, рентгеновото  отделение,

патологоанатомичното отделение и част от специализираните кабинети. След

завършването  на  ремонта, болницата  преминава  през  процедура  по

акредитация и се регистрира като еднолично акционерно дружество.

„ЧЕТВЪРТА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД разполага с две сгради  – общинска

собственост, разположени на терен от 4 000 кв.м. с обща застроена площ – 2

735 кв.м. и  разгъната площ – 6 431кв.м.

База І:

Разположение: бул.”Македония” № 38, общ. Красно село

Обща застроена площ:  755 кв.м.

Разгъната площ: 3 946 кв.м.

База ІІ:

Разположение: бул.”Монтевидео” № 21, район Овча купел

Година на застрояване: 1977 г.

Обща застроена площ:  1 980 кв.м.

Разгъната площ: 2 485 кв.м. – В МОМЕНТА НЕ РАБОТИ

Болницата е с акредитационна оценка  „Отличен – 5 звезди”. Медицинските

дейности  се  осъществяват  от  висококвалифицирани  лекари  и

професионалисти по здравни грижи според правилата на добрата медицинска
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практика и общоприетите медицински стандарти за профилактика, лечение и

рехабилитация.

Организационна структура

∂ СТАЦИОНАРЕН БЛОК:

 ХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

 УРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

 ПЪРВО ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ

 ВТОРО ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ

 ОТДЕЛЕНИЕ   АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ  И  ИНТЕНЗИВНО

ЛЕЧЕНИЕ:

 ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

 ПАТОЛОГОАНАТОМИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

 КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

 МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

∂ ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК

∂ АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ БЛОК

∂ БОЛНИЧНА АПТЕКА

         Разполага с всички необходими медикаменти за лечението на пациенти

в стационара, според изискванията на НЗОК и добрата медицинска практика.

∂ „МЕДИЦИНСКИ  ЦЕНТЪР  СВ. СТЕФАН  – СОФИЯ”

ЕООД
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         Лечебно заведение  за  специализирана извънболнична медицинска

помощ.

∂ СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА – СВЕТА СОФИЯ

4”

∂ Към „ЧЕТВЪРТА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД има разкрити две

териториални експертни лекарски комисии:

ТЕЛК  1 -  намира се в сградата на ДKЦ   XX, жк.  Борово,  бул.  "Генерал

Стефан Тошев" № 15-17, к-т 147

ТЕЛК 2 – намира се в сградата на ДКЦ  VII, бул. "Мария Луиза" № 191

Управление

Болницата има едностепенна система на управление:

Общо събрание на акционерите (Собственик на капитала – Столична община

– 100%).  и Съвет на директорите

Болницата  е  изградила  организационна  и  управленска  структура,

съобразена  с  изискванията  на  Търговския  закон  и  Закона  за  лечебните

заведения. Възприетата  система  на  управление  е  регламентирана  с

Правилника за устройството,  дейността  и вътрешния ред на болницата.

Мениджмънтът  в  „ЧЕТВЪРТА  МБАЛ-София” ЕАД  е  насочен  към

управлението  на  персонала, медицинските  и  спомагателните  дейности,

начините на оказване на медицински услуги, цените на предоставяната. През

последните  години  Столична  община  провежда  целенасочена  политика  за

стабилно и икономически ефективно функциониране на общинските болници

чрез стимулиране обучението на управленските екипи  в тях.

Ресурси
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Ефективното  използване  на  ресурсите  е  от  особена  важност  за

задържане на нивата на разходите за здраве, без да има негативно влияние

върху качеството на здравеопазване.

∂ Човешки ресурси

Показателят  „квалификация на кадрите” е много важен за качеството

на оказваната  помощ, тъй като основните здравни успехи в стационарната

помощ могат да се очакват от инвестиране в:

-    квалификацията на кадрите и в

-    повишаване качеството на управление (СЗО ,2007)

∂ Материални ресурси

Оборудването  на  болницата  е  със  сравнително  нова  апаратура.

Осигурено  е  абонаментно  поддържане  на  апаратурата, което  осигурява

нейното добро техническо състояние.

∂ Финансови ресурси

Основните  финансови  потоци  към  болницата   до  момента  са  на

основата  на  финансиране  от  различни  източници: НЗОК  , Договори  СО  ,

Договори  МЗ  Платени  услуги, Потребителски  такси  , Кешови  плащания,

Други.

Общинските болници са подложени на влиянието на редица фактори,

съдействащи  за  нарастването  на  финансовите  средства, необходими  за

издръжката им (нови технологии, неосигурени лица, нарастващи разходи за

лекарства  и  консумативи, застаряло  население, разширяване  обема  на

обществено финансираните здравни услуги и т.н.)

Важен елемент от финансовия анализ, на който доскоро не се отдаваше

необходимото  значение, е  състоянието  на  дълготрайните  активи  и

възприетата амортизационна  политика.  Споделяме  възгледа,  че
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амортизацията представлява процес на постепенно пренасяне на стойността

на  дълготрайните  материални  и  нематериални активи в  себестойността  на

готовия  продукт, т.е. намаляване  цената  на  определен  актив  поради

износване или изхабяване. Моралното изхабяване се дължи на развитието на

технологиите, а физическото износване е свързано с елементите на апаратурата

или съоръженията, без които не може да работи. На амортизация подлежат и

сградите, в които извършват дейността си здравните институции. Набирането

на  амортизационен  фонд  е  необходим  за  своевременно  ремонтиране  на

сградния фонд, за закупуване на нова техника и апаратура.

От  анализа  можем  да  направим  извода, че  е  наложително

специалистите от Столична община, които управляват здравеопазването да

разработят  единна  методика  за  събиране, обработка  и  анализ  на

информацията; да разработят единна стратегия и политика по отношение на

амортизационните  отчисления  и  да  проведат  целенасочено  обучение  на

лицата, отговарящи  за  този  ресор. За  сравнение  бихме  посочили, че  в

Европейските общински болници амортизационните отчисления се движат в

рамките  на  10-15% от  общите  болнични  разходи.  Застаряването  на

столичното население и високата болестност  означава, че ще са необходими

повече лекари и сестри, в момент, в който фондът от здравни кадри намалява

и миграционните движения, улеснени от европейската интеграция могат да

подкопаят  националните  планове  за  работната  сила.  Това  налага  да  се

осигури гъвкавостта на човешките ресурси по отношение на посрещането на

променящите  се  нужди  и  роли. Важно  е  да  бъдат  въведени  системи  за

обучените през целия живот, които ще предоставят възможност на персонала

да  придобие  нови  умения  и  компетенции  при  създалата  се  обстановка.

Необходима  е  й  нова  и  по-адекватна  система  за   заплащане  труда  на

медицинския персонал.
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Важна  част  от  управлението  на  болницата  са взаимоотношения  с

други болници, клиники, лечебни и здравни заведения и организации.

През  последните  10 години  броят  на  болничните  здравни  заведения

(заедно със специализираните центрове) на територията на Столична община

нарастнаха до 55 бр.

Функционират лечебни заведения за болнична помощ с над 9 000 легла.

Преструктурирането  на  легловата  база  в  Столична  община  цели  тя  да  се

използва по-ефективно чрез намаляване на средния престой на 5-7 дни и да

се увеличи оборота на ползване на леглата.

Съществен  проблем  с  функционален  характер, типичен  за  здравната

система, е преплитането на болничната лечебна функция с продължително

възстановяване.

Прави впечатление, че населението в столицата над 70-годишна възраст

възлиза на  152 хиляди души. Голяма част от тях се нуждаят от постоянни

грижи. За да могат техните деца и близки да работят, е необходимо да има

създадена мрежа от услуги за този контингент (грижи по домовете, домове за

дневни грижи, хосписи). Макар че здравните политици осъзнават проблема,

няма достатъчно  ясни доказателства, че  се  вземат  необходимите мерки  за

решаването  му. Поради  тези  причини  относителният  дял  на  възрастните

пациенти с хронични заболявания  – 36.9%, които се лекуват в болници за

активно лечение в столицата,  е по-висок в сравнение със средния показател

за ЕС (17-28 %).

Стационарните  лечебни  заведения  на  територията  на  г. София  са

разположени  неравномерно, като  по-голяма  част  от  тях  са  струпани  в

централната част на столицата- в района на Красно село и Триадица.
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Това неравномерно разположение на ЛЗ води до лоши здравни последици

за населението, тъй като според българското законодателство независимо, че

общината няма на своята територия стационарно здравно заведение, тя носи

отговорност за здравното обслужване на населението си, без да има на пряко

свое подчинение и разположение необходимите за това медицински ресурси.

      Така управленската институция  „общината” не винаги разполага с

триадата  „отговорност  – финанси  - правомощия”, което  е  гаранция  за

ефективно управление ( Б.Давидов, 1999). Проблемите се задълбочават и от

липсата на ефективна информационна система.

4. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ ПО ОБЛАСТИ НА РАЗВИТИЕ

Област_1:

Управление на качеството и дейността. В болницата се

сблъскваме   с  трудности  при  определяне  качеството  на

здравните  услуги, тъй  като  критериите  за  пациентите,

професионалистите  и  осигурителите  са  различни: за

пациентите качествена е услугата, която се доближава до

очакванията  им; за  медицинските  специалисти  – тя  се

отнася  до  професионализма, измерен  чрез  прилагане  на

съвременни  диагностични  и  терапевтични  техники, а  за

осигурителите  – това  е  адекватността  на  предоставените

грижи, ефективност, достъпност, цена  и  т.т. За  това  и

задачите, които си поставихме по отношение на качеството

са комплексни:
1.1 Актуализиране  на  програма  за  управление  на  качеството  и

въвеждане на модули за   мониторинг на качеството на ресурсите,

дейностите и резултатите на ниво диагностично лечебни звена.
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1.2 Разширяване  полето  на  диагностични  (мамографии,

ехокардиографии) и профилактични дейности съвместно с МЦ „Св.

Стефан СОФИЯ“ ЕООД.

1.3 Въвеждане на нови клинични изпитания на лекарства, неразрешени

за употреба в страната.

1.4 Интегриране  на  отделните  елементи  (модули) на  системата  за

тотално управление на качеството на ниво болница.

1.5 Привеждане  в  съответствие  с  нови  медицински  стандарти  и

правила за добра медицинска практика.

1.6 Въвеждане на нови алгоритми, преработка и/или актуализиране на

съществуващите такива в съответствие с европейските стандарти.

1.7 Въвеждане на нови технологии  там където е възможно.

Област_2: Управление на персонала и развитие на човешките

ресурси

Разбирането  на   психологичните  механизми, които  се

разгръщат между хората, когато те са обединени в дадена

организационна  рамка, дава  важно  знание  как  да  влияем

върху  свързаните  с  работата  ни  обстоятелства  на  нашия

живот и как да се адаптираме успешно към тях, или да ги

променяме, ако  това  е  необходимо. В  този  смисъл  тези

знания  са  важни  както  за  ръководителя, така  и  за

изпълнителите. За  това  в  програмите  за  развитие  на

персонала предвиждаме и обучение по комуникационни и

организационни умения.

2.1

pg. 172



Усъвършенстване на системата за кадрови подбор чрез преоценка и

промяна на  критериите  и процедурите за подбор.

2.2 Подобряване ефективността на договорната система за наемане на

персонал чрез подготовка и въвеждане на кодекс за поведение  на

персонала.

2.3 Разработване  и  въвеждане  на  правила  за  атестация  на  всички

(категории) работещи  в  болницата, на  основата  на  която  ще  се

актуализират програмите за следдипломна квалификация и ще се

формират трудовите възнаграждения.
2.4 Актуализиране   на стандарт за длъжностна характеристика, който

включва  новите  критерии  за  подбор  на  персонал, процедури  за

оценка и атестация.

2.5 Подобряване на ефективността и управлението на квалификацията

на  пресонала  чрез  въвеждане  на  система  за  дългосрочно

програмиране. Разработени са основни елементи:

2.5.1   Програма за следдипломна квалификация на лекарите.

2.5.2 Програма  за  повишаване  квалификацията  на  медицинските

специалисти.

2.5.3 Програма за повишаване квалификацията на немедицинските

специалисти.

2.5.4 Календар за участие на висшия медицински, медицинския и

немедицинския персонал в семинари, конференции и курсове.
2.6 Изследване  на  целесъобразността  и  оценка  на  възможностите  за

въвеждане  на  организационни  схеми  за  гъвкаво  управление  на

работното време и екипна организация на работа на персонала.

2.7 Актуализиране  на  системата  на  заплащане  на  персонала  на

болницата при наличие на ресурс. Разбирането на  психологичните
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механизми, които  се  разгръщат  между  хората, когато  те  са

обединени в дадена организационна рамка, дава важно знание как

да влияем върху свързаните с работата ни обстоятелства на нашия

живот  и  как  да  се  адаптираме  успешно  към  тях, или  да  ги

променяме, ако това е необходимо. В този смисъл тези знания са

важни както за ръководителя, така и за изпълнителите. За това в

програмите за развитие на персонала предвиждаме и обучение по

комуникационни и организационни умения.

Област_3: Финансов мениджмънт и стабилизация

Разработването и усъвършенстването на финансови модели

за здравеопазване е в домейна на политици, експерти и на

научния потенциал по икономика на здравеопазването и за

това  нашите  възможности  за  иновативни  предложения  за

оптимизиране  на  приходите  и разходите  са  ограничени  в

тази важна област – финансов мениджмънт и стабилизация.

3.1 Организация  и  провеждане  на  планираните  инвестиционни

дейности.

3.2 Реализиране в максимален обем на инвестиционните потребности в

основни  приоритетни  области  с  цел  повишаване  качеството  и

разширяване спектъра на оказваните услуги.

3.3 Оценка  на  възможности  и  мероприятия  за  енерго- и

топлоспестяване съвместно със Столична община .

3.4 Подготвяне на пакети от допълнителни и съпътстващи услуги

3.5
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Въвеждане  на  ценови  отстъпки  за  стимулиране  на  участието  в

профилактичните програми на болницата с рискови групи пациенти

и социално значими заболявания.

3.6 Разширяване на възможностите за избор на екип в Хирургично и

Урологично отделение

3.7 Оптимизиране  на  капацитета  на  ДЛЗ  на  болницата  с  цел

повишаване на използваемостта и редуциране на извършването на

нецелесъобразни разходи.

3.8 В  условията  на  динамична  пазарна  конюнктура  и  конкурентна

среда, непрекъснато  проявление  на  гъвкавост, енергичност  и

иновативност  в  подходите  и  оптимизиране  на  разходите.

Болничната помощ поема около  20% от случаите обърнали се  за

медицинска  помощ, а  консумира  около  70% от  разходите  за

здравеопазване. Поради  тази  причина  финансирането  на

болничната помощ определя облика и  на цялата здравна система.

Разработването  и  усъвършенстването  на  финансови  модели  за

здравеопазване  е  в  домена  на  политици, експерти  и  на  научния

потенциал  по  икономика  на  здравеопазването  и  за  това  нашите

възможности  за  иновативни  предложения  за  оптимизиране  на

приходите  и  разходите  са  ограничени  в  тази  важна  област  –

финансов мениджмънт и стабилизация

Област_4: Взаимоотношения с партньори и клиенти

Качеството на комуникациите е една от предпоставките за

качеството на управленските процеси в сложния организъм

на една болнична организация и като последица от това – за
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качеството  на  предлаганите  здравни  услуги. За  това  и

задачите, които си поставяме в този раздел са амбициозни.

4.1 Утвърждаване на стабилни договорни отношения за извършване на

дейност с НЗОК и други институционални партньори. Запазване на

договорните отношения със Столична община.

4.2 Утвърждаване  на  договорното  начало   с  партньори  от

застрахователни дружества за здравно застраховане.

4.3 Разширяване  на  пакетите   медицински  услуги  за  договаряне  на

дейност  с  дружества  за  здравно  застраховане  по  обслужване  на

доброволни здравноосигурени лица.

4.4 Поддържане  на  активна  обратна  връзка  с  ЛЗ  за  извънболнична

помощ, семейните лекари, договори за съвместна дейност с други

лечебни заведения за болнична помощ и ДКЦ.

4.5 Проучване  и  анализ  на  удовлетвореността  на  пациентите  в

„ЧЕТВЪРТА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД на персонала и медицинските

специалисти.

Проучване  възможностите  за  доставка  на  интернет  услуги  на

хоспитализираните пациенти.

4.6 Проучване на пазара за медицински услуги с оглед разкриване на

ниши и развиване на  (нови) дейности, както  и специализация на

персонала.

4.7 Провеждане на ПР кампания с помощта на регионални и печатни

медии насочена към популяризиране и стимулиране търсенето на

ЛЗ.

4.8 Изработване (печатни и др.) материали за предоставяне на пълна и

навременна информация на пациентите относно тяхното лечение и

обслужване (на входа, в и след изписване от болницата).
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4.9 Разработване  и  въвеждане  на  стандарт  (и  процедури) за

предоставяне  на  информация  на  пациента  в  различните  ДЛЗ  на

болницата.

4,10 Въвеждане  на  електронни  информационни  табла  с  цел

информираност на пациентите за възможностите на ЛЗ

4.11 Актуализиране на интернет сайта на болницата с цел осигуряване

на  по-висока  степен  на  диалогичност  (интерактивност  на

комуникацията), професионално  представяне  и  информационен

обмен. Качеството на комуникациите е една от предпоставките за

качеството на управленските процеси в сложния организъм на една

болнична организация и като последица от това – за качеството на

предлаганите  здравни  услуги. За  това  и  задачите  ,които  си

поставяме в този раздел са амбициозни.

Област_5: Социална политика

5.1 Провеждане на ежегодни профилактични прегледи на персонала на

болницата.

5.2 Програма за профилактика на рисковите групи от персонала срещу

грип и хепатит.

5.3 Обновяване на работното облекло.

5.45.3   Осъществяване на  профилактична  дейност  насочена  към

ограничаване на    социално значими заболявания:

5.4.1  профилактика на заболяванията на млечната жлеза;
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5.4.2 профилактика на заболявания на млечната жлеза съвместно с

външна организация (с предоставяне на консуматив);

5.4.3  профилактични прегледи на мъже с аденом на простатата;

5.4.4 профилактика на заболявания на дебелото черво  – откриване

наличието  на  окултни  кръвоизливи  с  осигуряване  на

консуматив от външна организация.

5.4.5  обучение на диабетици;

5.4.6  обучение на мамектомирани и протезирани жени.

 Област_6: Подобряване на организацията и ефективността на

болничния мениджмънт

Доброто познаване на  болничната система на „ЧЕТВЪРТА

МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД   и  механизмите  на  нейното

функциониране  е  важна  предпоставка  за  ефективен

мениджмънт  в  тази  област  и  за  преодоляване  на  редица

трудности, с които се среща мениджърския екип.  За това

нашите предложения за   подобряване   на организацията и

ефективността  на  болничния  мениджмънт  са  с  много

конкретен характер.

6.1 Актуализиране на  Вътрешните правила за работната заплата.

6.2 Доизграждане на информационната система на болницата:
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6.3.1 Въвеждане на модули за електронен обмен на данни между

ДЛЗ;

6.3.2 Проучване  и  пилотно  осигуряване  (тест) на  електронен

достъп на информация за пациенти.

6.3.3.Интегриране  на  информационната  система  на  болницата  с

други лечебни заведения в столичното здравеопазване.

6.3 Разширяване  дейността  и  повишаване  на  ефективността  на  МЦ

„Св.СТЕФАН-СОФИЯ” ЕООД  на  територията  на  „ЧЕТВЪРТА

МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД.

6.4 Проучване  на  икономическата  целесъобразност  и  социалната

ефективност  (“технико-икономически доклад”) от създаването на

хоспис към болницата.

5. АНАЛИЗ И РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Анализ на бранша Анализ на  здравните потребности. Осигуреност с

ресурси

Основните източници на приходи за общинските лечебни заведения за

последните години са Националната здравно осигурителна каса (НЗОК) – за

лечение на болни, лекувани по клинични пътеки и Столична Община (СО) –

за лекуваните болни извън клиничните пътеки. Други източници на приходи

са приходите от продажби на услуги, т.е. заплащано от пациентите лечение,

приходи от  други  продажби, други  приходи и от  дарения. За всяка  група

лечебни заведения структурата на приходите от гореизброените източници е

различна. Част  от  приходите  на  много  от  групите  са  под  формата  на
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централна  доставка  на лекарства, консумативи и апаратура от бюджета на

МЗ.

Анализ на пазарните позиции

Могат  да  се  проследят  четири  основни  сценария  в  развитието

болницата  (получавани чрез комбинирането на факторите на  “силни/ слаби

страни, опасности/възможности”). Те  показват  доколко  е  подготвено

лечебното заведение, за да реагира на промените в средата.

ВЪТРЕШНИ

ВЪЗМОЖНОСТИ

НА БОЛНИЦАТА

(вътрешни  силни

страни  – вътрешни

слаби страни)

Очакванията за  влиянието  на  факторите  на

силните страни в развитието на болницата   са

умелрено оптимистични.

Лечебното  заведение  има  потенциал  за

развитие, като използва преди всичко добрата

си  кадрова  и  материална  осигуреност  и

управление.

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА

ВЪНШНАТА СРЕДА

ВЪРХУ БОЛНИЦАТА

(външни

възможности  –

външни опасности)

Очакванията за промяната и влиянието на

средата върху развитието на лечебното

заведение и изпълнението на целите и задачите

имат умерено оптимистичен характер, т.е. до

края на 2015 г. и в средносрочен период

средата да оказва като цяло положително

влияние в развитието на лечебното заведение.
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Анализът на външната и вътрешната среда и на конкурентните позиции

на болницата показва, че най-вероятна е умерено оптимистична оценка

на  развитието  на  средата  и  увереност  във  възможностите  и

използването на потенциала на силните страни. Това предполага,  че

болницата  трябва  да  се  придържа  към  следването  на  стратегиите

формулирани в квадрант “силни страни – благоприятни възможности”.

В  зависимост от промените на средата    „ЧЕТВЪРТА МБАЛ-СОФИЯ”

ЕАД   трябва  да  се  придържа  към стратегии, които  по  възможно най-

добър  начин   съчетават  вътрешните  възможности  на  болницата  и

външната ситуация.

SWOT анализ:

ВЪТРЕШНИ ПРЕДИМСТВА /S/ НА „ЧЕТВЪРТА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД

1.Оказване  на  качествена  медицинска  помощ  при  задоволяване  здравните

потребности  на  населението, утвърдена  традиция  и  висок  авторитет  сред

пациенти и медицинска общност.

2. Добра  материална  база  – централно  местонахождение, сграден  фонд,

съвременна  апаратура  с   възможност  за  надграждане  на  по-високи

технологии.

3. Адекватна  на  структурата  осигуреност  с  персонал; възможности  за

професионално развитие, висок професионализъм, създадена екипност сред

медицинските специалисти.

4. Съвременни  методи  на  диагностика  и  лечение  – оперативни, клинико-

лабораторни, микробиологични  и др.

5. Предлагане  на  медицински  услуги  в  специалности, отговарящи  на

заболеваемостта  – сърдечно-съдови, онкологични  и  заболявания  на

храноосмилателната система.

6. Наличие на интегрирана болнична информационна система.
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7. Липса на просрочени задължения.

8. Подобрени финансово-икономически параметри.

9. Оптимални  медикостатистически  показатели, предоперативен  престой,

оборот на леглата, други.

10. Стабилно сътрудничество с други ЛЗ извън болнична и болнична помощ.

11. Стабилни договорни отношения със Столична община.

12. Максимална акредитационна оценка

13. Висока степен на удоволетвореност на пациентите.

14. Стабилен , дългогодишен мениджърски екип.

ВЪТРЕШНИ СЛАБОСТИ /W/ НА „ЧЕТВЪРТА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД

ВЪНШНИ ВЪЗМОЖНОСТИ /O/

1. Изпреварващ  ръст  на  търсенето  на  болнични  медицински  услуги  от

населението  на  столицата  и  страната  в  профила  на  лечебното  заведение

/сърдечно-съдови, белодробни, гастроентерологични, хирургични

заболявания/

2. Разширяване  на  профила  и  подобряване  на  качеството  на  оказваните

медицински услуги, чрез въвеждане на нови методи на лечение и медицинска

апаратура.

3. Разширяване на профилактичната дейност в областта на социално значими

заболявания сред населението и отделни рискови групи.

ВЪНШНИ ЗАПЛАХИ И РИСКОВЕ /Т/

1. Влошена здравна картина /нарастване на заболеваемостта, при по-висока

тежест на заболяванията/ и неблагоприятни демографски процеси.

2. Ниска  здравна  култура  на  населението  в  областта  на  профилактиката,

лечението и грижата за собственото здраве.
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3. Неадекватно  на  здравните  потребности  и  характера  на  дейността

финансиране и дисбаланс в структурата на източниците на финансиране.

4. Твърдите  бюджетни  ограничения  и  силно  конкурентния  пазар  на

медицинските услуги  в  столицата, създават  трудности  при поддържане  на

високи  качество  на  болнично  обслужване, мотивация   и  управление  на

кадрите.

5. Агресивна маркетингова политика на публични и частни болници.

6. Силна концентрация на конкурентни ЛЗ и поява на нови.

7. Нелоялна конкуренция и прехвърляне на дейности с високи разходи.

8. Недостатъчна  яснота  в  макроикономически  аспект  при  разработване  на

средносрочни и дългосрочни прогнози за развитие на ЛЗ.

9. Застаряване и миграция на медицински кадри.

В  заключение, отново  изразяваме  становище, че  без  подкрепата  на

принципала  Столична  община, от  една  страна   за  извършена  медицинска

дейност и от друга инвестиционната  политика, дружеството не би могло да

се  развива  и  разгръща  собствения  си  потенциал  при  нарастващ  тренд  на

недофинансиране и лимитиране на дейността от НЗОК и конкуренция от ЛЗ

на територията на нашия град и особено в централна градска част.7

6. МАРКЕТИНГОВ ПЛАН

В областта  на  маркетинга  и  управлението  на  връзките  с  клиенти  и

потребители  болницата  ще  прилага  следните  инструменти  и  мерки  при

реализирането на програмата:

7 Използвани са документи и доклади за състоянието на 4-та МБАЛ
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Инструмент 1 Продуктова политика и качество

�   Прилагане  на  “медицина  основана  на  доказателства” –  

използване  на лечебни и  диагностични методи  доказали своята

ефективност.

�   Разработване и прилагане на нови медицински услуги и методи  

на лечение.

�   Дигитализация  на  процесите  в  отделение  по  „Образна  

диагностика“.

� Разработване и предлагане на пакет допълнителни и съпътстващи

услуги отговарящи на профила и възможностите на болницата.

�   Прилагане  на  приетите  стандарти  за  добра  клинична  

практика.

� Разработване  на  протоколи  и  алгоритми  за  добра  клинична

практика, в основните медицински специалности и за управление на

здравните грижи.

Инструмент 2 Ценова политика
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� Актуализиране  на  ценовата  листа на  болницата  за  предлаганите

медицински  услуги  за  частни  пациенти  съобразно  критериите  за

ефективност, справедливост и достъпност.

� Въвеждане  на  ценови  отстъпки  при  участие  в  програми  за

профилактика на болницата.

� Разработване  и  предлагане  на  пакетни  цени  при  обслужване  на

абонамент и по линия на ЧЗОФ.

Инструмент 3 Дистрибуция и достъпност

�   Провеждане  на  регулярни  и  тематични  (фокусирани)  

маркетингови  проучвания  на  пациентите, персонала  и

различните контактни аудитории.

�   Системен  мониторинг  на  здравните  потребности  на  

населението и разработване на “здравна карта” на обслужвания

район необходима  за  вземането  на  решения  относно

позиционирането  на  болницата  на  пазара  на  здравни  услуги  в

област София - град.

Инструмент 4 Комуникационна политика

� Осигуряване  на  на  пациентите  достъпна  и  ясна  информация

относно  вида  на  медицинското  обслужване, графиците  на  работа,

пътя и правата на пациента.

�   Прилагане  на  програма  за  интегрирани  маркетингови  

комуникации в регионални електронни и печатни медии, с цел

утвърждаване на имиджа на ЛЗ и промоция на здравни програми.

� Промоция  на  дейности  медицинския  персонал  насочени  към

специфични и рискови групи пациенти.
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Конкретните качествени и количествени цели по проекта на болницата,

са посочени в следващата таблица:

Обща цел

ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ

УСЛУГИ, ОБСЛУЖВАНЕ НА ПО-ГОЛЯМ КОНТИНГЕНТ ОТ

ПАЦИЕНТИ, ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОВЕЧЕ

МЕДИЦИНСКИ ПРОЦЕДУРИ И ДЕЙНОСТИ, СКЛЮЧВАНЕ

НА ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ,

КОИТО ДО НАСТОЯЩЕТО НЕ СА ИЗВЪРШВАНИ,

УВЕЛИЧАВАНЕ НА ФИНАНСОВИЯ ПРИХОД.

Специфични

цели

∂ ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА МЕДИЦИНСКОТО

ОБСЛУЖВАНЕ;

∂ УВЕЛИЧАВАНЕ ОБЕМА НА РАБОТА;

∂ ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКАТА

ДИАГНОСТИЧНА И ТЕРАПЕВТИЧНА ДЕЙНОСТ В

СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТАНДАРТИ В

ОБЛАСТТА НА МЕДИЦИНАТА.
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УВЕЛИЧАВАНЕ НА:

Очаквани
резултати

• БРОЯ НА ИЗВЪРШВАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ 

ДЕЙНОСТИ В ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ

• ФИНАНСОВИЯ РЕСУРС НА БОЛНИЦАТА

• БРОЯ НА ОБСЛУЖВАНИЯ КОНТИНГЕНТ ОТ 

ПАЦИЕНТИ

• ОБЕМА НА РАБОТА ПО ДОГОВОР С НЗОК

• БРОЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ

BGoscoajzmflDS

Хирургичното лечение 
в съвременния мултидисциплинарен подход 
при пациенти с локално-авансирал 
Рак на гърдата

Доц. д-р Аркади Иванов 
26.02.2019
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Вид на хирургичното лечение и прогноза- <w
Проучването EORTC 10801

• Избор на процедура - мастектомия или органосъхраняваща операция с лъчелечение (ВСТ)

• Стандартното третиране на аксилата - дисекция на лимфни вьзли (ALND); сентинелни лимфни

• Европейската организация за изследвания и лечение на рака (EORTC) публикува 10-годишните 
резултати от проучването (EORTC 10801), сравняващо ВСТ / ALND и модифицирана радикална 
мастектомия (MRM)

• Локорегионалните рецидиви са по-чести при ВСТ / ALND. отколкото в MRM (20% срещу 12%)

• При 20-годишно проследяване не се наблюдана съществена разлика в OS. DFS и DDFS между 
двете групи

• Далечните метастази и смъртността не зависят от избора на хирургична процедура

'w 1 * * WwnM 5 а» , Sug 201Т.М1П Ар ct n»« wte?

• Избор на процедура - мастектомия или органосъхраняваща операция с лъчелечение (ВСТ)

Стандартното третиране на аксилата - дисекция на лимфни възли (ALND): сентинелни лимфни 
възли (SLNI

• Европейската организация за изследвания и лечение на рака (EORTC) публикува 10-годишните 
резултати от проучването (EORTC 10801), сравняващо ВСТ / ALND и модифицирана радикална 
мастектомия (MRM)

• Локорегионалните рецидиви са по-чести при ВСТ / ALND. отколкото в MRM (20% срещу 12%)

• При 20-годишно проследяване не се наблюдана съществена разлика в OS. DFS и DDFS между 
двете групи

• Далечните метастази и смъртността не зависят от избора на хирургична процедура

А Иипн. ® *» i Swp аитдо n fc JWW gf пм 1И WMM

Вид на хирургичното лечение и прогноза- 
Проучването EORTC 10801

Rothe'
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Брой ангажирани лимфни възли и преживяемост
<^№oche>

• Mode*

Imiial л» < 
patient*

of Dnc**c-(ree  
survival (X) Survival ( *)

ALL S4V «>o ALL S49 «50 ALL S49 «50positive

0 ?MA 88 208 85 4 84 9 85 6 82 8 85.2 81.7
<21 1) <65» • 146. <247) (76) <I7I)

1-3 24» 84 IM 60 1 52 7 Al 8 730 72.6 71 3
(I28> <37» 190) (179) <59) (120)

1 III 40 71 63 6 57 3 67 3 80 1 82 5 78 8
<60) <IN) (41) (86» (32) (54)

2 68 22 46 57.2 46 O 62 2 64.6 $4.3 69 6
<32> Г9» (23) (44) (III (33)

3 70 22 48 »7 J 51 O 600 70 0 72.7 68 8
136) 110) (26) (49) (16) (33)

44 26$ 99 166 30 3 25 9 33 2 45.7 40 4 48 N
<67> <2i> (46) <122» (40) (82)

4 53 21 32 39.7 33.3 43 6 47.1 38.1 $3 1
(|7) (6) (ID <25» <8> <I7)

4 6 10» 19 70 4 1 9 418 41 6 54 1 51.3 55 7
(38) (14) (24) (59) (20) <J9l

7-12 82 26 36 27.7 21.4 30 3 50.0 46.2 $1.8
(18) <4) <41 > (12) (29)

«13 74 34 40 16 4 9.6 22.1 28 4 23.5 32.5|

_______ (H) (3) <8) (22) (8> <I4)
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НЕРА:Честотата на DFS събитията се увеличава с нарастващия 
брой положителни възли

Roch»,

Размерът на тумора и ангажирането на лимфни възли 
са ключови прогностични фактори Roche,

Историческа класификация по TNM без системно лечение

Ю

Обща преживяемост според размера на тумора 
|МП мп. OS според модалмии статус
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Локално авансирал Рак на гърдата (ЛАРГ)

■ Локално авансирал рак на гърдата представлява хетерогенно заболяване, което 
включва:

■ Първични тумори в авансирал /напреднал/ стадий
■ Тумори с обширно засягане на лимфните възли
• Инфламаторни карциноми на гърдата

• Прогнозата на такива тумори често е лоша. Въпреки прилаганото лечение, много 
пациенти развиват далечни метастази и умират вследствие на заболяването.

Локално авансирал Рак на гърдата Roche
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Епидемиология, прогноза и рискови фактори
<^№oche>

• Данни от National Cancer Database и от проучването CONCORD показват, че 
приблизително 8,5% от американските и 4% от европейските пациенти с рак 
на гърдата се презентират с ЛАРГ.

• Според данни от Surveillance. Epidemiology and End Results (SEER), 5- 
годишната преживяемост при пациенти с рак на гърдата в IIIA и IIIB стадии са 
съответно 52% и 48%, а средната преживяемост за Ill-ти стадии е 4,9 години

• Този процент намалява значително при популации, подложени на редовни 
програми за скрининг, а може да достигне 60% в страни с недостиг на 
ресурси за ранно откриване на болестта

• Данни за България: 20% новодиагностицирани пациенти в стадий III

Множество проучвания показват предизвикателствата 
при хирургичното лечение на РГ

Landercasper et al - установиха, че съществуват вариации при редица процеси, напр.:

• мултидисциплинарни обсъждания

• преоперативна core биопсия

• реексцизия за позитивни резекционни линии

• честотата на мастектомията

• насочване за адювантна терапия
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Roche,

Методи за извършване на предтерапевтична биопсия

Оре» biopsy

после

pg. 193

FiM-eeWie 
upiratioe

Cero indie 
biopsy

Целите на неоадювантната системна терапия 
при Рак на гърдата

Ексцизионна биопсия на кожа и подкожие при 
инфламаторен РМЖ

Тънкоиглена аспирационна биопсия

Дебелоиглена режеща (щанцова) биопсия

Вакуум-асистирана дебелоиглена режеща биопсия

Диагностична хирургична ексцизия на непалпиращи 
се лезии и микрокалцификати

Диагностична хирургична ексцизия на палпираща се 
лезия

'Downstaging" - повишен брой органосъхраняващи 
операции

Ранна оценка на ефекта от лечението - “in vivo" тест

Подобрена свободната от болест преживяемост (DFS) и 
общата преживяемост (OS)

Използване на патологичния пълен отговор (PCR) за 
определяне прогнозата и избор на последващо лечение

Серийни тъканни биопсии за молекулно профилиране и 
биологичен мониторинг

Обратно развитие на възможни окултни микрометастази

Участие в клинични проучвания за оценка на 
чувствителност към системна терапия

Anne F Schott and Dane) р Ha»es Jnverttv cf Mlchlpn Ann Artec Ml JOURNAL OF CLINICAL CfiCOLCGY VOLUME 30 
NUMBER 1'MAV to 2012 Detin rq the Bercftts ct Neaa^Mvart Chemathe’api fcr Brea si Cancer 
Кгинугмо ^йсесдстоо за Поведение rp|ирциюи ra гърда MORE 201E



Roche,

Степента на туморен отговор след проведената неоадювантна 
химиотерапия се определя съгласно приетите критерии на UICC и WHO, 
използвани през 90те години на XX век:

- пълен отговор ( complete response) - липса на остатъчна туморна маса

- частичен отговор ( partial response) • намаляване на тумора най-малко с 
50%

- минимален отговор ( minimal response) - намаляване на тумора с 25 - 
50%

- без отговор ( stable disease) - големината на тумора намалява с по- 
малко от 25%. остава без промяна или продължава да нараства

Е A EtiMihauaia Р ТЬогздйЬ J Бодмл&с LH Sctovartzd D Загдапк R Fordf at ai Na* response «valuation crtNria in &ciM lifnouri RMted 
RECIST guidaira |v«fban 1 1| EUROPEAN JOURNAL OF CANCER 45 |2M9;. 228 - 247

Оценка на отговора към терапията <^Roche>

• Патологичен пълен отговор се дефинира като отсъствие на 
инвазивен карцином, както в млечните жлези, така и в аксилите.

• Патологичния пълен отговор постоянно показва асоциация с отлична 
далечна преживяемост. 60%-85% от пациентите подложени на 
неоадювантна терапия не постигат пълен патологичен отговор

• За да проследим отговора към терапията трябва да се извършват 
клинични прегледи, патологична оценка и оценка на рецепторния 
статус.

Kujtmjnn м. von MrckARtz G M*m<wn»s ЕР et n Recornmentetnnj From an MamaUcngi Conference on f»e Cvrent Sla».«5 and
Fuhre of %eo«Nv»nt Sjrrtemr Therapy m Primary Qnjwjl Cancer. An" Oro1 Ztll Oec 25
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Поведение на хирурга при пациентите с ЛАКГ

Провеждане на образни изследвания, документиращи 
обективно настъпилите промени:

- мамография - препоръчва се минимум една контролна 
мамография до момента на оперативното лечение ( по- 
добро проследяване се постига чрез извършване на 
контролна мамография на засегнатата гърда след 3/4 - ти 
курс на НАХТ); измерва се в милиметри големината на 
тумора в най-големия му диаметър

Постигането на патологичен отговор, 
като фактор определящ прогнозата

Roche,

• 5.5% от жените с пълен отговор рецидивират

• 7.1% от жеите, които не постигат пълен отговор, рецидивират

• 6.0% от жените с пълен отговор и лъмпектомия рецидивират

• 6.3% от жените, които не посигат пълен отговор,

• 3.8% от жените с пълен отговор и мастектомия, рецидивират

• 8.1% от жените, които не постигат пълен отговор но са с 
мастектомия. рецидивират

Р Mameunae Patricia Солаааг Цип Zhang Gunwr Von Mnctaitz Mehta David A Cameron « d Locoia^cnai lecurrence |LRR| after 
nosa^uiant chamothvapy {MAC) Peolad-anaf/Us resulta hoe tie colaborabe triala in naoodp/ani breast cancer (CTNeoBC i J Cin Oncol 32 2014 ■ tuppl 
26 atriti 61)
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Roche,

EUROCARE-5: Cancer survival rates in Europe 1999-2007 by country and age

Roche,Мултидисциплинарен подход

pg. 196

Същественият напредък в управлението на раковите заболявания до 2007 г„ изглежда е довел до 
по-добра преживяемост в Европа Вероятните обяснения за разликите в преживяемостта между отделните страни 

включват: разликите в стадия на болестта при диагностициране и достъп до добри грижи, различен диагностичен интензите' 
и скринингови подходи и различия в биологията на раковите заболявания Различията в социално- 

икономическото развитие, начина на живот и общото здравословно състояние между популациите също могат да 
играят роля.

Степента на преживяемост при рак на гърдата корелира 
с качеството на грижата при тези пациенти___________

Interpretation The major advances in cancer management that occurred up to 2007 seem to have resulted in improved 
survival in Europe. Likelv explanations ol differences in survival between countries include: differences in stage at 
diagnosis and accessibility to good care, different diagnostic intensity and screening approaches, and differences in 
cancer biolom. Variations in socioeconomic, lifestyle, and eeneral health between populations might also have a role.



Doing now what patients need 
next

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на 
лекарствения продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на 
съотношението полза риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти 
се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез съобщаване в 
Изпълнителна агенция по лекарствата ул. ..Дамян Груев“ № 8. 1303 София, тел. 
+359 2 8903417, уебсайт: www.bda.bg. Нежеланите реакции следва да се докладват 
и на отговорника по лекарствена безопасност на Рош България ЕООД на тел. 359 2 
818 44 44, факс: +359 2 8591199, гореща линия; 0700 10 280 (денонощно за 
територията на цялата страна, на цената на един градски разговор), e-mail: 
bulgaria.drugsafetvffroche.com

Референтен № BG ONCO'0219 0005

Рош България ЕООД, София 1618. ул. „Бяло поле" №16; тел.: (02) 8184444. факс: 
(02) 8591199; гореща линия 0700 10 280 ( денонощно за територията на цялата 
страна на йената на един градски разговор)

8 https://www.cancer.net/cancer-tYpes/breast-cancer/staqes
https://www.nccn.orq/patients/quidelines/content/PDF/breast-invasive-patient.pdf
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Рак на млечната жлеза. Адекватна диагностика 
от страна на хирурга-корбиопсия, биопсия на 
лимфен възел.Оперативно лечение.

Доц. Аркади Иванов, д.м.

Факти за карцинома на гърдата

• Карциномът на гърдата е най-честия рак при жената.

• Той е втората причина за смърт от рак при жената след 
белодробния карцином.

• Новородено днес момиче има кумулативен риск 1:8 
да развие рак на гърдата през своя живот.

• На всеки 3 минути се поставя диагнозата рак на 
гърдата при жената.
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Факти за карцинома на гърдата

• Карцинома на гърдата е сред водещите причини за 
морбидитет и морталитет.

• Годишно се установяват приблизително 14 милиона 
нови случаи и 8.2 милиона случая на смърт свързана с 
рак на гърдата.

• През следващите 2 декади се очаква повишаване на 
броя нови случаи със 70%.

Анатомия на гърдата

9 https://www.nccn.org/patients/quidelines/content/PDF/breast-invasive-patient.pdf
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Анатомия на гърдата

Анатомия на гърдата

Axillary lymph node

|8| Pamtn о4 dr*ir^» «t
iptaph node»

(end «lightly oWlqi»| vkw
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Анатомия на гърдата

Аксиларни 
лимфни ВЪЗЛИ

Level I - Below lateral
Level II - Behind
Level III - Above medial

d а - Lateral 
b - Central 
с - Pectoral 
d - Apical 
е - Supraclavicular

Инвазивен дуктален карцином
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Тънкоиглена аспирационна биопсия 
на гърдата

Соге-биопсия на гърдата

ЧгИИ rrzrtrfl ггп

Oaltt s>Mihti»d ufttf 
Issue wrrpW

4?edle wa^c wth аме 
alliUM*
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Core-биопсия на гърдата

Соге-биопсия на гърдата
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Соге-биопсия на гърдата

1. Position Prcto ut'idwt ькюп 2. vacuum Ttssuo into a

3. Tratsect Ttssua 4. Transection Ccmptoted

5. Transport Tissue 6. Mari Sito

Соге-биопсия на гърдата
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Сентинелна лимфна биопсия

Цел
Редуциране на риска от лимфедем

Критерии

Уницентричен карцином

2 Тумор клинично < 5 cm.

Без предходна химио и хормоно терапия 

Клинично негативна аксила

Сентинелна лимфна биопсия

Инжектиране
Синьо
багрило/радиоактивна 
субстанция

Установяване
На сентинелен 
възел чрез сонда 
или 
визуализация

Отстраняване
Сентинелен 

лимфен възел за 
хистология
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Сентинелна лимфна биопсия

Сентинелна лимфна биопсия

След инжектиране на" изосулфан блу" се вижда син лимфен канал вадещ 
до син SLN.
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Сентинелна лимфна биопсия



Хирургични подходи
Total (Simple) Mastectomy
Modified Radical Mastectomy [MRM] 

Patey's Operation 
Scanlon's Operation 
Auchincloss' MRM

Radical Mastectomy of Halsted
Conservative Breast Surgeries 

Wide Local Excision [WLE] 
Lumpectomy 
Quadrantectomy 
Toilet Mastectomy 
Skin-Sparing/Keyhole Mastectomy [SSM]

Total (Simple) Mastectomy
Total Mastectomy with Axillary Clearance
Modified Radical Mastectomy [MRM]

Patey's Operation
Scanlon's Operation
Auchincloss' MRM

Radical Mastectomy of Halsted
Conservative Breast Surgeries 

Wide Local Excision [WLE]
2) Lumpectomy

Quadrantectomy 
4 Toilet Mastectomy

Skin-Sparing/Keyhole Mastectomy [SSM]
SR_Ca_Brra3t_Rx
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Хирургия със запазване на 
гърдата -BCS

• Включва резекция на първичния 
тумор

+оценка на аксиларния статус 
+адювантна лъчетерапия за всички 
случаи, без „low grade DCIC"< 0.5см/д

Хирургия със запазване на 
гърдата -BCS

Lumpectomy Wide Exclakxt Quadrentectomy
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Показания за хирургия със
запазване на гърдата-BCS

• Малък моноцентричен рак на гърдата > 4см/с1
• Млада възраст
• Локализация на тумора
• Размер на гърдата позволяващ адекватна 

лъчетерапия

Абсолютни противопоказания за 
хирургия със запазване на гърдата-BCS

• Локално авансирал тумор >4 см.
• Мултицентричност-два или повече тумора 

в различни квадранти
• Дифузни малигнени микрокалцификати
• Предходна лъчетерапия на гърда 

илигръдна стена
• Първи или втори триместър на бременност
• Позитивни или неуточнени граници при 

ексцизия на тумора
• Пациенти с мутация на BR-CA 1 и 2 гени
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Относителни противопоказания за
хирургия със запазване на гърдата-BCS

• Голямо съотношение тумор/гьрда
• Централен тумор
• Колагенози (склеродермия и лупус, без РА)
• Възраст
• Екстензивен In-Situ нарцином
• Голяма висяща гърда (mamma pendulum)
• Пациенти с мутация на BR-CA 1 и 2 гени

Туморна локализация

Мултифокалност Мултицентричност
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Видове Мастектомия

Операция

Simple 
mastectomy

Modified radical 
mastectomy

Гърда Лимфни 
възли

Pectoralis 
major & minor

Radical 
mastectomy

Модифицирана радикална мастектомия

Ареоларен комплекс

Надлежаща кожа с граници 2 см. от тумора

Тъканта на гърдата

Фасцията на т.pectoralis major

Аксиларни възли
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Аксиларна лимфна дисекция

Patey (l-ll-lll)

Отстраняване на m.pectoralis minor

Scanlon (l-ll-lll)

Инцизия на Pectoralis minor за достигане на
Ниво III

Auchincloss )
Запазване на двата пекторални мускула ; 
дисекция на ниво 1-11

Аксиларна лимфна дисекция

Patey (l-ll-lll)

Отстраняване на m.pectoralis minor

Scanlon (l-ll-lll)

Инцизия на Pectoralis minor за достигане на
Ниво III

Auchincloss (I I
Запазване на двата пекторални мускула ; 
дисекция на ниво 1-11
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Axillary LN dissection (ALND)

About 10 nodes were removed

ALND level l-ll — lymphadema 30%

ALND level l-lll -» lymphadema 50%

No difference in survival rate 
between the 2 groups

Therefore, ALND level III not routinely performed 
except can be palpate intraop.

Индикации за MRM

Мултицентричност или дифузни 
малигнени микрокалцификати

Позитивни граници след ВСТ

Рецидив след ВСТ
Анамнеза за терапевтична лъчетерапия

Бременност (първи или втори триместър)

Г Анамнеза за колагеноза

L Тумор с размер> 4 cm
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Мастектомия



Incision

Ламбапри MPM

pg. 216
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RjouxaIU

Supelbr 
skin flap

’IkJDfiXts minor 
muwe
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Chest wall drain

Следоперативни усложнения

Увреда/тромбоза на v. axilaris
Сером
Некроза на кожните ламба и 
инфекция
Лимфедем
Аксиларна и брахиална 

хиперестезия 

Криловидна скапула
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Лимфангиосарком ( Steward 
Treves s-m)

Развива се при лимфедем 
след мастектомия и лимфна 
дисекция
3-5 години след лимфедем 
множествени подкожни възли 
ампутация на горен крайник

лоша прогноза

Усложнения

Увреда на нерви

Long thoracic n.

Wing's scapula

Thoracodorsal n.

Adduction, extension 
and medial rotation of 
shoulder

Intercostrobrachial n.

Клинично проучване=прогрес

10

10 https://www.nccn.org/patients/quiclelines/content/PDF/breast-invasive-patient.pdf
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Възможности за радикална и палиативна хирургия на 
рака на панкреаса, видове операции, повторни 

интервенции при необходимост

Доц. д-р Аркади Иванов

София. 1S.O9JO2O г.

КАРЦИНОМ НА ТЯЛО И ОПАШКА НА ПАНКРЕАСА

Принципи на хирургичната техника
Целите на хирургичното лечение на аденокашгаома на панкреаса включват 
онкологична резекция на първичния тумор и регионалните лимфни възли.

Прецизното интраоперативно стадиране трябва да изключи пиретонеални. 
чернодробни п далечни лимфни метастазн. Резекция на първичния тумор трябва 
да се извърши само при отсъствието на далечно метастазпране.

Видът хирургичната процедура се определя от локализацията на първичния 
тумора и отношението му към прилежащите кръвоносни съдове.

При тумори на глават на панкреаса и “пропесус унппнатус" се извършва 
панкреато-дуоденектомия (Whipple).

При тумори на тялото и опашката на панкреаса се извършва дистална 
панкреатектомия със en-bloc спленектомия.

cS'moro'bon^.. NCCN Guidelines Version 1.2020 
Pancroattc AdenocarcinomaMetvrork’
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КАРЦИНОМ НА ПАНКРЕАСА

> 3-та по честота

> 5-ти по смъртност причинена от рак

Честота 7.9’100 00

> Пик на заболяването между 7-ма и 8-ма декада

> Съотношение мъже женп 1:1

> При поставяне на диагнозата < 20% от пациентите са с резектабплен тумор

> От иеоперабилните:
1/3 са с далечни метастазп
останалата 1/3 са с локално авансирало заболяване

г 5- годишна преживяемос-6,7%

КАРЦИНОМ НА ПАНКРЕАСА

WHO Classification of pancreatic exocrine tumors

Malignant tumors:
► Ductal adenocarcinoma

► Mucinous noncystic carcinoma
► Signet ring cell carcinoma
► Adenosquamous carcinoma
► Undifferentiated (anaplastic) carcinoma

► Serous cystadenocarcinoma
► Mucinous cystadenocarcinoma
► intraductal papillary-mucinous carcinoma
► Acinar cell carcinoma
► Pancreatoblastoma
» Solid-pseudopapillary carcinoma
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КАРЦННОМ НА ПАНКРЕАСА

Arterial supply of pancreas

КАРЦННОМ HA ПАНКРЕАСА

Venous drainage of pancreas
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КАРЦИНОМ НА ПАНКРЕАСА

Lymphatic drainage of pancreas

КАРЦИНОМ HA ПАНКРЕАСА

Части на панкреаса

pg. 224



КАРЦИНОМ НА ПАНКРЕАСА

Части на панкреаса

КАРЦИНОМ НА ПАНКРЕАСА

х Туморите на пакреаса се определят като " резектабплни " п " нерезектабнлнп

л Отношението на панкреасния карпином към крьвоноснитесъдовете определя 
резсктабплността.

През последните 2 декади в употреба влизат термините "локално авансирал" п 
“гранично ретектабплен" карпнном на панкреаса.
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КАРЦИНОМ НА ПАНКРЕАСА

Локално авансирал карппном на панкреаса:
г тумор обхващаш локално прилежащите структури като големи кръвоносни 

съдове, лимфни възли, черво или жлъчен канал без данни за далечно 
метастазпране.

Обхващането на парааорталнтгге лимфни възли се смята за метастазпране!
г- Локално авансиралият карнином на панкреаса може да бъде или да не бъде 

резектабплен!

КАРЦИНОМ НА ПАНКРЕАСА

Гранично резектабплен карнином на панкреаса

терминът е дефиниран от две групи:
х MD Anderson Cancer Center (MDACC)
r American HepatoPancreatoBiliary Associacion (AHPBA)

> MDACC групата приема всяко венозно ангажиране като резектабилно 
заболяване и само оклузпята на SMV и PV (с възможност за реконструкция) 
като гранично резектабплен случай.

Cooper AB. Tzeng CW. Katz MH. Treatment of borderline resectable 
pancreatic
cancer. Current treatment options in oncology 2013:14(3);293-310.
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КАРЦИНОМ НА ПАНКРЕАСА

National
Co«np«trfMHk&ivv
Cancer 
Network”

NCCN Guidelines Version 1.2020 
Pancreatic Adenocarcinoma

Карипнома на панкреаса се класифицира като:
> Резектабилен
> Гранично резектабилен
* ■ Нерезектабилен

Резектабилен

Артерии: Без туморен контакт със целиачния трункус (СА), горната 
мезентерпална артерпя(8МА) и общата чернодробна артерия! СНА).
Вени Туморът не контактува със горната мезентерпална вена (SMV) или 
порталната вена (PV) или се допира < 180°но не деформира съдовата стена.

КАРЦИНОМ НА ПАНКРЕАСА

c£££!k«n*iv»  NCCN Guidelines Version 1.2020
Cancer 
Network' Pancreatic Adenocarcinoma 

х Гранично резектабилен
Артерии:
Глава на панкреаса и pr. uncinatus:
г Плътен контакт на тумора с СНА без прорастване на СА пли бифуркаппята на 

НА
х Плътен контакт на тумора с SMA < 180’

Тяло и опашка на панкреаса:
Плътен контакт на тумора с СА < 180°
Плътен контакт на тумора с СА > 180’. без ангажиране на аортата и с интактна 
гастродуоденална артерия.

СНА- обща чернодробна артерия 
СА -трункус целиакус
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КАРЦИНОМ НА ПАНКРЕАСА

National 
Ccxnpfetwn&ive 
Cancer 
Network*

NCCN Guidelines Version 1.2020 
Pancreatic Adenocarcinoma

r Гранично резектабплен
Вени. Туморът ангажира SMViuni PV, като ги инфилтрира стеснява и предизвиква 
оклузия. но с подходящи съдове прокспмално и длстално, позволяващи 
реконструкция.

КАРЦИНОМ НА ПАНКРЕАСА

NCCN Guidelines Version 1.2020 
Pancreatic Adenocarcinoma Network*

Нерезектаоплен:
r Артерии < глава ка панкреаса»: Обхващане на повече от 180° от цпркумферентшята 

на SMA или всяко ангажиране на СА
г Артерии I тяло опашка на панкреаса ) Обхващане на повече от 180° от 

пиркумференцията на SMA или СА
е Артерии (всяка част на панкреаса): Инвазия на аортата

г Вени Невъзможност за реконструкция на SMV.'PV

г Нодален статус: Лимфни метастазн извън полето на резекция определят
нерезектабплност
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КАРЦИНОМ НА ПАНКРЕАСА

Хирургични процедури
Тумор на главата на панкреаса:
Панкреатодуоденектомия -Операция на Whipple
Отстраняват се:
• Дистален стомах
• Дуоденум и прокспмален пеюнум
• Глава на панкреаса
• Жлъчен мехур и обшия жлъчен проток

КАРЦИНОМ НА ПАНКРЕАСА

Хирургични процедури
Тумор на главата на панкреаса:
• Операция на Whipple
• PPPD
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КАРЦИНОМ НА ПАНКРЕАСА

Хирургични процедури
Тумор на главата на панкреаса:
Операция на Whipple

Пълна мобилизация на горната мезентерпална вена (SMV) п порталната вена (PV) ц сепарация на 
спеспмена от дясната латерална граница на горната мезентерпална артерия (SMA).

КАРЦИНОМ НА ПАНКРЕАСА

Хирургични процедури
Тумор на главата на панкреаса: 
Операция на Whipple
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КАРЦННОМ НА ПАНКРЕАСА

Хирургични процедури
Тумор на главата на панкреаса:
Операция на Whipple

Хирургични процедури
Тумор на главата на панкреаса: 
Операция на Whipple
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КАРЦИНОМ НА ПАНКРЕАСА

Хирургични процедури
Тумор на тялото и опашката на панкреаса:
Днстална панкреатектомия и спленектомпя en-bloc
Отстраняват се:
• тялото и опашката на панкреаса
• сделка
• локална лпмфаданектомпя

КАРЦИНОМ НА ПАНКРЕАСА

Хирургични процедури
Тумор на тялото п опашката на панкреаса:
Днстална панкреатектомия и спленектомпя en-bloc
Отстраняват се:
• тялото и опашката на панкреаса
• сделка
• локална лпмфаданектомпя
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КАРЦИНОМ НА ПАНКРЕАСА

Хирургични процедури

Тотална панкреатекгомия
При мултилокуларип ши големи тумори
Тя е комбинация от Панкреатодуоденектомия +Дистална панкреатекгомия
+Локална лпмфаданектомия

КАРЦИНОМ НА ПАНКРЕАСА

Адекватна лнмфаденектомнята при 
панкреасна резекция
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КАРЦННОМ НА ПАНКРЕАСА

Хирургични процедури
Разширена лимфеденектомия
• Стандартната панкреатодуоденектомия включва отстраняването на 

перипанкреасннте и субпилорните лимфни възли
• Разширена лимфеденектомия -премахват се възлите от хплуса на черния дроб 

и парааорталните възли от диафрагмата ло а.mesenterica inf.

Riall et al. -липса на разлика в преживяемостта при значтгтелно повишен 
морбндитет

Jball IS J Gutrcunert St»e 2005

Jin Young et al. Установяват повишаване на оперативното време със сходен 
морбндитет и мортолитет без повишаване на преживяемостта

hn Young Am of Surg, 2014

Разширената лимфаденектомия не се препоръчва при панкреаснп карциномп

КАРЦННОМ НА ПАНКРЕАСА

Палиативни хирургични процедури
80% от пациентите провеждат палиативно лечение при нерезектабнлен тумор, те развиват 
най-често:
• Стомашно-дуодена.тна обструкция
• Обструктпвна жълтеница
• Бо.лков синдром
Палиативната хирургия традиционно се смята за ..златен стандарт" с т.н ..двоен байпас“
• Билиарно дигестпвна анастмоза
• Гастро-еюнална анастмоза
• Лапароскопскл палиативен бплиарен байпас
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КАРЦИНОМ НА ПАНКРЕАСА

Палиативни хирургични процедури
С развитието на ендоскопските методи ендоскопското билиарио стентиране при 
обструктивна жълтеница се се приема за „златен стандарт"

Лечението на болковия синдром:
• ендоскопска ултразвуково насочена или перкутанна невролпза на целиачнпя 

плексус
• VATS невролпза на целиачнпя плексу

КАРЦИНОМ НА ПАНКРЕАСА

Повторни хирургични интервенции-причини:
• Хеморагия 
инциденти 5-16%

• Пнтраабдоминални абсцеси 
инциденти 10%

• Панкреасна фистула и инсуфпцпенция на панкреато-йеюно анастомозата 
инциденти 4-24%
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КАРЦИНОМ НА ПАНКРЕАСА

Решението за диагностиката, лечението и резектабилността при 
карцинома на панкреаса трябва да се взема след 
мултидисциплинарни консултации в центрове с голям обем 
дейност, с използване на подходящи образни изследвания.

11 https://www.hindawi.com/joumals/iiso/2012/218248/ 
https://wjso.biomedcentral.com/articles/10.1186/sl2957-019-1569-9
https://www.hpbonline.Org/article/S 1365-182X116)31970-0/pdf 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5460359/!!!
https://www.cancer.org/cancer/pancreatic-cancer/treating/surgery.html
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1758835919875568  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6556680/
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Гастроентеропанкреатични (ГЕП)
Невроендокринни тумори (НЕТ)

Д-р Аркади Иванов

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ХИРУРЗИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОЗИ И 
ОНКОЛОЗИ

20-та НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
12-14 Април 2010 г.

ВМА,София

Гастроентеропанкреатични (ГЕП) 
невроендокринни тумори (НЕТ)

Определение:
• Тумори, които произлизат от клетките на 

невроендокринната система и са локализирани 
предимно в гастроинтестиналния тракт. Могат да 
продуцират биологично активни вещества, които 
определят появата на т.нар. карциноиден синдром ’  1 2 3

• Наричат се още APUD-оми от Amine Precursor Uptake 
and Decarboxylation1

1. Oberg K...Carcinoid tumours. curr ent concept in diagnosis and ueatmenL Tile Oncologist 199S: 3:339-345
2. Batershill P. A review of its ptiannacodyuamic and pharmacokinetic properties and therapeutic potential In 

conditions associated with excessive peptide secretioo. Drugs 38 (J): 658-702.1989
3. Vinik A, http:  gvtbocrnooes gutbormone2 guthormonefnime? htm (accessed Apr 20071wwwendotext.org

12 https://www.enets.org/
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Гастроентеропанкреатични (геп)
невроендокринни тумори (НЕТ)

• US Surveillance Epidemiology and End Results 
(SEER) database

• Честотата на невро-ендокринните тумори се е 
увеличила с 500% през последните 30 г.

• Честотата е 5.25 случая на 100 000 популация 
(2004 г.)

Гастроентеропанкреатични (ГЕП) 
невроендокринни тумори (НЕТ) 

Честота

Ytar
figure 1. Annual age-adjusted incidence of neuroendocrine tumors m the US population between 1973 and 7004. 
Source US Surredlance Epidemiology and End Results (SEER) database Adapted with oeririss.on from Yao JC, et al 
7 СЛл Oncol. 2008;26:3063-3072.
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Анатомично разпределение на НЕТ

US SEER база данни

Ключови моменти в откриването и лечението на НЕТ

АлнМ емаатааша ra::<»«»a»LW<»ine< onot pvyaufee 2И5

I i гп» * аа tfaWI«мв*>  ►м*  ни?!»
МяМ« iwiaeag kvMru Of КТ» ТЮ I

nt *5  *»4  ••****•  IM >99?
Im« kferwfejaan cf «замит anaapa ика» И12 

WMOdnftilc» « »*im»tron  T5H
Pathology

Sa*a  m< Yatawа гмо&л*  aoaaaM liitDtB^alrtailntw 1571
Таа-м ЧЖ1 am МЛЮ <Яаае» l*»u»  i#tata ml ОмжЪсвчWM №NutM k«Ka»finMn<jnli

Biology

tajlarF«c<nai t*um*aiArMkaitk»ttmr«<iM4avi  15Л

HZ» SbaradorW г*л(Я*м  гжжа»у rt jrreofca 
1521 Maaaaa йк«от mrtOTjaof Ш*«гсав|

Cells

1«M CtoMta Г5МНИ •*»  •»■

Tumors
1157 a«kM4y rani-K'ito ofc

49S Nattkam towaka fan tmon fr>f« <*«>  ifaai
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WHO - Критерии за патологоанатомична оценка и 
прогноза на невроендокринните тумори на 

гастроинтестиналния тракт

Биологична 
характеристика

Хистологична 
диференциация

Туморен 
размер

Съдова 
инвазия

Митотиче 
н индекс

Хормона 
лен
синдром

Доброкачествен 
и

Високодиференцир 
ани

< 1 см <2% •

Доброкачествен 
и/нисък 
малигнен 
потенциал

Високодиференцир 
ани

1-2 см -/ + <2% •

Нисък малигнен 
потенциал *

Високодиференцир 
ани

> 2 см ♦ 2-20% ♦

Изразен 
малигнен 
потенциал •

Нискодиференцира 
ни

Всеки 
размер

♦ >20% •

ЛЕЧЕНИЕ НА НЕВРОЕНДОКРИННИТЕ 
ТУМОРИ

Gastrointestinal Carcinoid Therapy

Jgxn M M001DC КИЖ LATXH. ИМХ KIDO МКНЕЦ.Е Z1KVSCKA. ml ЯЕТА EIC.CtOXAl C-ASTTOESTEFOIOCT A5D HEPATOLOGY 2(«.l .'«-ST
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ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА НЕТ

• Резекцията на първичния тумор и локалните 
лимфни възли е единствената потенциално 
куративна терапия.

• Това е възможно в 20% от случаите.

• Резекцията на първичния тумор повишава 
средната преживяемост от 69 до 139 месеца.

ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА 
НЕТ-ПРИНЦИПИ

• Радикално отстраняване на тумора и лимфна дисекция

• При локорегионални или чернодробни метастази- 
частично отстраняване на основния тумор :

- При първичен тумор с иноперабилни чернодробни 
метастази-корелация на симптомите с неопластичната маса

• Първичен тумор на тънкото черво -води до чревна 
обструкция

- В случаи при които оперативното лечение е част от 
последваща мултимодална терапия
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Хирургично лечение на НЕТ на стомаха

Съществуват четири типа НЕТ на стомаха
Тип 1
най-чест 70-85%
вторичен след хипергастринемия
тясно свързан с автоимунния атрофичен гастрит и 

пернициозна анемия
Лечение:
• Няколко полипа <1 см: ендоскопска резекция и наблюдение
• Множествена полипоза >1см инфилтрация до мускуларис 

и/или рецидив: резекция или антректомия за редукция на 
гастриновата стимулация от антралните G- клетки

• Малигнитет или локален рецидив, след стомашна резекция: 
субтотална резекция или гастрестомия с лимфна дисекция

Хирургично лечение на НЕТ на стомаха

Тип 2
карциноид асоцииран с първична хипергастринемия при 
Zollinger- Ellison синдром при MEN 1 
най-често като множествени доброкачествени полипи 

при размер > 2 cm рядко метастазират и тогава принадлежат 
към WHO група 2.

Лечение:
• Няколко полипа <2 см: ендоскопска резекция и наблюдение
• Множествена полипоза >2см инфилтрация до мускуларис 

и/или рецидив: резекция или антректомия за редукция на 
гастриновата стимулация от антралните G- клетки

• Малигнитет или локален рецидив, след стомашна резекция: 
субтотална резекция или гастрестомия с лимфна дисекция
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Хирургично лечение на НЕТ на стомаха

Тип 3- втори по честота НЕТ-13-20% от случаите, 
Солитарна лезия , на фона на нормогастринемия 
Притадлежи към WHO група 2 , добре диференцирни НЕ 

карциноми.
Често метастазират в регионалните Ly възли и хепар.
Клетките хилерпродуцират хистамин-типичен "карциноиден 

синдром”
Лечение:
• субтотална резекция или гастректомия с лимфна дисекция 

както при аденокарциноми

Хирургично лечение на НЕТ на стомаха

Тип 4- хетерогенна група от НЕ неоплазми, много рядка, WHO група 3, 
ниско диференцирани НЕ карциноми. Солитарен тумор над 4 см, с 
изразен малигнитет и склонност към метастазиране.

Синаптофизин- често е единствения индикатор за тяхната НЕ природа.

Лечение:
• субтотална резекция или гастректомия с лимфна дисекция както 

при аденокарцином

НЕТ НА СТОМАХА
При хипергастренемия-доброкачествсно протичане
При нормогастринемия-агресивно протичане
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НЕТ на дванадесетопръстника

* Честота < 0.1 на 100 000 индивида годишно
• Установяват се 5 основни типа:
* Тип 1- гастрин продуциращ, най-чест, локализация в проксимален 

дуоденум
• Тип 2 • соматостатин продуциращ, втори по честота, пределекция- 

ampulla Vatery , съчетание с неврофибриноматоза
• Тип 3- Ганглиоцитни параганглиоми, доброкачествени, 

соматостатин и панкреатичен полипептид положителни, 
разположени ампуларно и периампуларно

• Тип 4 - Серотонин, калцитонин или панкреатичен полипептид 
продуциращи тумори, редки, бенигнени , разположени извън 
ампуларно

• Тип 5 - Ниско диференцирани НЕ карциноми, редки с изразен 
малигнитет, разположени периампуларно

НЕТ на дванадесетопръстника

Лечение:
- Малки дуоденални НЕТ: ендоскопска или хирургична 

локална резекция , с добра прогноза
- Големи тумори: дуодено-панкреатична резекция
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HET на панкреаса

Честота: 4-12 на 1 милион индивиди
• Инсулин продуциращи:

- малки, капсулирани, бенигнени, WHO-rpyna 1
-15% от тях с размер над 2 см са малигнени , WHO-rpyna 2

* Гастрин продуциращи:
Често са множествени, некапсулирани, симултанно 
локализирани в панкреас, дуоденум, и регионални лимфни 
възли WHO-rpyna 2, добре диференцирани НЕ карциноми

• Глюкагноми, VIP-поми и Соматостатиноми:
Обикновено са > 5 см, малигнени, с метастази при 
поставяне на диагнозата

НЕТ на илеума ( класически карциноид)

* Честота 0,6 до1,7 на 100 000 индивида годишно
• Множественост >25% от случаите
* При лезия > 2 см винаги метастази в регионалните лимфни 

възли!!
* Най-често WHO група 2 “добре диференцирани карциноми”

• Хирургично лечение на НЕТ на илеума
- резекция на засегнатия сегмент минимум на 10 см. от тумора
- илео-цекална резекция
• лимфна дисекция
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HET на апендикса / карциноид/

• Честота - 0.05 на 100 000 годишно
* До 1 см - без инвазия и метастази
• > 2 см мета в регионални лимфни възли
* WHO група 1 „добре диференцирани НЕ тумори”

Хирургично лечение на НЕТ на апендикса

• Апендектомия достатъчна при:

- тумор < 2см. локализиран на върха,
- без хистологични белези за агресивност
- без серозна и лимфна инвазия

* Дясна хемиколектомия и лимфна дисекция при:
- тумор > 2 см
- в основата на апендикса

- локална инвазия
- регионални лимфни метастази
- хистопатологични белези за агресивност (висок PI .локална инвазия, 
аденокарциноиди)

* При извършена апентектомия на първи етап е задължителна дясната 
хемиколектомия при установяване на поне един от гореизброените 
критерии!
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HET на колона

* Честота 0,15 на 100 000 индивида год.
• Изразен малигнитет, WHO група 3 „ниско диференцирани 

НЕ карциноми”
• Поведение както при дебелочревен аденокарцином
• Клиника -обтурация ; кървене
• Хирургично лечение- както при карцином на колона

НЕТ на ректума

• Честота - 0,35 на 100 000 индивида год.
• тумор, продуциращ широк спектър от неврохормонални 

субстанции:
-серотонин, соматостатин, глюкагон, тахикинин и др.

• WHO група 1 „добре диференцирани НЕ тумори”
* метастазира рядко

• Хирургично лечение на НЕТ на ректума
- Тумори < 2 см ендоскопско или трансанално (ТЕМ) 

отстраняване
- Големи и/или малигнени тумори - както при ректален 
карцином-предна резекция или ампутация
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Ефективност на Sandostatin® (octreotide) 
в лечението на:

Гастро-Ентеро-Панкреатични 
Невро-Ендокринни Тумори (ГЕП НЕТ)

Карциноиден синдром

Предполагаеми
биологично активни вещества:

Флъш.......при 98% от пациентите

Диария при 74% от пациентите

Дссностранна сърдечна 

недостатъчност

Бронхоконстрикция

Тахикинини. Брадикинин

Серотонин, Простагландини

Неизвестен ( вероятно TGFp t*)

*TGF fi - transforming grcMfh (aclor fi

Vinrk A help .''vwwendoteMl (Xf>gi.ithoTnooeS'gutnonr>onci21gi>:h(vrTc.oelTamp2 him (accessed Apr 2007)

Тахикинини, Брадикинини
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Карциноиден синдром

Предполагаеми
биологично активни вещества:

Флъш..... при 98% от пациентите Тахикинини. Брадикинин

Диария при 74% от пациентите Серотонин, Простагландини

Десностранна сърдечна 

недостатъчност
Неизвестен ( вероятно TGFp Т*)

Бронхоконстрикция Тахикинини, Брадикинини

*TG£ fi - tf&wfcvmvK) grtMfh faciat fi

Vink A http .'/wwwendotiMt orjj^ulhr^ixws/guthcrmo^-giJIhonnonefranic# him (accessed Apr 2007)

Карциноиден синдром

онстелацията от симптоми асоциирани с карциноидния 
синдром могат да се сбъркат с други състояния

Other Pathologies

Arthritis
Menooause ______ Food allergy

Symptoms

EdemaSweating

DiarrheaFlushing

Thyrotoxicosis

Carcinoid 
Syndrome

Functional 
bowel 

i disease

Anxiety 

attacks

Asthma

Broncho- V 

constriction x 

k Cardiac

Disease

Abdominal

PainiCramps

Gl Slewing

irritable 

bowel 

syndrome

Neurosis Akohohsm
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Диагностика на ГЕП НЕТ 
(парафиново блокче)

Хистопатологня: - Аргирофнлно оцветяване

Аргентафнлио оцветяване 
(карцинонлн)

Хромогранни A (CgA)

- (ннаптофишн

Неврон Специфична Енолата

Специфични пептидн (напр. 
гастрин. глюкагон)

Oberg К Carcinoid tianours cierent concept in diagnose and treatment, The Oncologist 1998, 3 339-345

Диагностика на ГЕП HET 
(плазма и/или урина)

Маркер

Маркер

Повишени в 
циркулацията

Chromoqranin А

Pancreatic Polypeptide

HCG' а/р

Повишени в 
урината

5*Н1АА  в 24h урина 
(5-Хипрокси индол оцетна киселина)

' Human Chonon GonactoirofWi
Oberg К Consensus report on the use r> somatostatin analogues tor the management of neuroendocnne tumors of the 
gasrolntestina, 2004 Am Oncol 15 966-973
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Лечение на 
Гастро-ентеро-панкреатичните (ГЕП) 

невро-ендокринни тумори (НЕТ)
Хирургично лечение:
- Резекция на първичния тумор и лимфна дисекция е 
възможна в до 20% от случаите1
- Дори при отстраняване на 90% от туморната маса, рецидив 
на симптоматиката се наблюдава при около 60% от 
пациентите1

Емболизация
Лъчетерапия

Медикаментозно Лечение:
—> Соматостатинови аналози (Sandostatin*  LAR®)
—► Alpha-интерферон
—► Химиотерапия

1 1г»И М МоЗп и й' Therapeutic Optione Гот GMlionte&lnel Carcinoids CiHicai and Hepacotogi 2005 4 525-547
Vrii A top Ztawv endoteat orgi'gkXhtNnwnft&'gutharmoneZ^uthermcnePaiHe? him I'acetKMd Apr 2007*1

Sandostatin® LAR® е специфична 
депо форма на Sandostatin®

Sandostatin® LAR® е показан за лечение на болни със 
симптоми, свързани с функционниращи GEP NET:

• Карциноидни тумори с изява на карциноиден синдром

• VIP- omh*

* Глюкагономи

• Гастриноми / Синдром на Zollinger-Ellison

• Инсулиноми - за предоперативен контрол на хипогликемия и 
като поддържаща терапия

• GRF’-оми

Sandostatin® LAR® се прилага веднъж месечно 20 mg 
под формата на дълбока мускулна инжекция!

• Vet lataatnB 
Сммгч r[.;«-»»• а Xi

Пкчм жсерм ОЛ ат 21 рт 3005
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Ефективност и безопасност при лечение на 
Гастро-Етеро-Панкреатични Невро-Ендокринни-Тумори 

със Sandostatin® LAR®

• Ефективност:

• Редукция на диарията - 50% (от пациентите)

• Редукция на ф.тьш епизодите - 68% (ОТ пациентите)

• Безопасност:

Най-чести нежелани реакции

•Гастро-инестинални и жлъчни разстройства.
•Локални реакции на мястото на приложение.

Ub-тй К Сошездц*  герои ou the иье of ьсншсчииин analogие. fc« the шднадоиеш c: оешоегккхз tne тшиош» of the 
pftiuojttier орано real ic ьунега, 2004, Ана Oncol 15: 966-973

След въвеждането на Octreotide: 
Подобрена 5-годишна преживяемост 

при авансирали ГЕП-НЕТ-и

Процент преживели пациенти с авансирали ГЕП-НЕТ

Anthony LB et»*.  Chpeeitoo 1996;57(Suppl 1);56-51
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След въвеждането на Octreotide: 
Подобрена обща преживяемост, 

потвърдена от анализа SEER
Преживяемостта при пациенти с ГЕП-НЕТ и далечни метастази е 

значително по-голяма през 1988-2004 (след octreotide) спрямо 1973-1987 
(преди octreotide)

Time (months)

От анализиране на 35 825 случая 
на ГЕП-НЕ Т открити а регистрите 
ма SEER

Yao X е< al J CMn Oncol МК№М:ЗМЗ-ЮП

Проучването PROMID

• Първото плацебо-контролирано, двойно-сляпо, 
проспективно, рандомизирано проучване

• Оценка на ефекта на Sandostatin LAR за контрол на 
туморния разтеж при пациенти с метастатични 
“midgut “невроендокринни тумори
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Sandostatin LAR значимо е удължил 
времето до прогресия на тумора 
(time to tumor progression) c 66%

Sandostatin LAR vs. placebo P=0.000072 
HR= 0.34 [95% Cl: 0.20-0.59]

BMd Ort rfhi L<A>iswr»unv4- ГГГ onWyab

Най-нови данни за PROMID

• ASCO юни 2009
• Допълнителни 11 месеца проследяване
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Octreotide LAR 30 mg значително удължава 
TTP спрямо плацебо

67% намаление на риска оттуморна прогресия 
HR=0.33; 95% Cl: 0.19-0.55; Р=0.000017

Време (месеци)
Arnold R Ab4t *4506 presented el A SCO 2009 Ortondo ft Bvj основа на ITT анализ
RmAe A ef al J CM» Oncol 200*2? :4Юв-4$Ю

Octreotide LAR 30 mg значително 
удължава TTP при пациенти без 

Карциноиден Синдром
75% редукция на риска за туморна прогресия 

HR^0.25 [95% Cl: 0.10-0.59]: Р*0.0008

— Octreotide LAR 30 mg: 25 пациента 19 
случая

Median TTP 28.8 месеца

— Placebo: 27 пациента / 24 случая 
Median TTP 5.91 месеца

I____________

0 6 12 18 24 30 36 42 48 S4 60 66 72 78 84 90

Time (month*)
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Има ли значение туморната маса при 
чернодробно засягане при вземане на решение 

за лечение с Octreotide LAR?
Пациенти с туморна маса <10%

— Octreotide LAR 30 mg: 32 пациента / 14 
случая
Median TTP 28.78 месеца

С
ъ

от
но

ш
ен

ие
 б

ез
 п

ро
гр

ес
ия

0 « И It 24 30 3« « 41 54 40 « П П М М 

Р<0М01; HR-0.21 [95% Ct: 0.10-0.44]

Пациенти с туморна маса >10%

Placebo: 11 пациента 10 случая
Median TTP 4.48 месеца

Octreotide LAR 30 mg: 10 пациента! 6 
случаи

Median TTP 10.35 месеца

P-0.1381; HR-0.45 [95% Cl: 0.15-1.35)

Проучването PROMID в контекста

Честотата на поява на ГЕП-НЕТ драстично се увеличава

От както е въведен octreotide, преживяемостта на пациентите с 
авансирали ГЕП-НЕТ е подобрена

Octreotide LAR 30 mg значително удължава TTP при пациенти с 
добре-диференцирани метастатични midgut НЕТ-и

67% намаление на риска от прогресия на заболяването с octreotide
LAR 30 mg спрямо плацебо

Подобрение на средното ТТР от 15.6 месеца с octreotide LAR 30 mg 
в сравнение с 5 9 месеца на плацебо. Р=0.000072

Значително подобрение на ТТР при пациенти с функциониращи 
и нефункциониращи метастатични midgut НЕТс

Octreotide LAR 30 mg е вариант за лечение за пациенти с 
метастатични midgut НЕТ, независимо от функционалния статус

УааХма! JCim Лк-а. .'ЙМ -fl 
Atul*  4 aio! J Лъга i 2 ifto 401t>—4t6i
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Резултатите от PROMID Променят 
Лекарската Практика

□ PROMID демонстрира категорично 
предимствата за пациента при лечение с 
Octreotide LAR 30 mg по отношение удължаване 
времето до прогресия при пациенти с 
авансирали NETs,6e3 значение наличието или 
липсата на Карциноиден Синдром

□ Octreotide LAR е важна терапевтична опция за 
пациентите без Карциноиден Синдром и това е 
отразено в последно подновените NCCN 
guidelines от края на 2009

Резултатите от PROMID 
променят клиничната практика

National Comprehensive Cancer Network (NCCN) препоръчва сега 
octreotide LAR като вариант за лечение на пациенти с 
асимптоматично метастатични ГИ-НЕТ-и в допълнение на 
употребата при симптоматични метастатични ГИ-HET и 
пациенти със значително туморно натоварване, прогресиращо 
заболяване1

I ЛССУСПшвГ/ЧКДО GwMhk И Ordfef. м Cdwr Atm* .W ’ '/2-^'

Редакционният коментар към публикацията на PROMID в J Clin 
Oncol предвижда, че вероятно това увеличено използване на 
octreotide LAR ще се приеме скоро и в други регионални 
ръководни насоки2
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Осигуряване на лечение

Sandostatin® LAR® се осигурява напълно безплатно от M3 за 
пациенти с продуциращи невро-ендокринни тумори на гастро- 
интестиналния тракт и се изписва с протокол за 
скъпоструващо лечение в онкологичните звена в София и 
страната от квалифицираните химиотерапевти.

Убедителното нарастване на 5-годишната преживя е мост при 
употреба на Sandostatin- LAR' от 18% на 67% определя 
необходимостта от прилагане на тази терапия.

pg. 258



Предизвикателства пред хирурга при 
терапия на ГЕП НЕТ

Общ поглед върху НЕТ

NETs наричани още и карциноидни тумори
- Мотат да са както симптоматични, така и несимптоматични

- Могат да останат неоткрити с години ако няма явни симптоми 

- и при знаци ■

NETs най-общо се свързват c тяхната 
способност да секретират лептиди, които 
водят до определен синдром-2

NETs основно могат да се разделят на: 
foregut, midgut, или hindgut според 
ембрионалният им произход3
- Rxegirt • тумори образувани в респираторния тракт 

тимус, стомах, дурденум и панкреас

ПаиврвАТичня MET*
* Intuinomi
* Gucaganoma
•VlPorw
• Panawtk

FcNogul 
Thymui 
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Lung 
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A pencil 
Ueum 
Cecum
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cuton

Qpyr» NETS

Hindgut 
■ OisIN Isrge

- Raciucr

Midgut t - тумори в тънките черва, апендикс и асцедентен колон

Hindgut - тумори развиващи се в останалата част на колона или в ректума

Ягннгсн. I НИ*  н «<ММ UMII Зкимгмн ещдоСО С-ИИГОККОЗД 1’О-ОЯ 1, Нх*»  м ОмдХ СКамОС. НИ LMCH ЯС6161-П X Wetoid Ссгуха*агем  Carc«r Hetewt Мвжмгвссем Unxi сагаяМ tancn иявсШ iMia It Bractea
" О<«У5«т V I ?>» 2Ml

pg. 259



ТОПОГРАФСКО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 35 825 НЕТ пациенти 
SEER DATA

% Distribution

17 2 Rectum

13 4 Jejunumftleum

6.40 Pancreas

6 OO Stomach

4.00 Colon

3.80 Duodenum

3 20 Cocum

3.00 Appendix

|o.8Q Uver_________

Yao JC, et al, J din Oncol 2008:26:3063-3072

ГЕП- HET СА ВТОРИТЕ ПО ЧЕСТОТА 
МАЛИГНЕНИ GI ТУМОРИ

•29 годишен анализ на US SEER data OT197S- 2004 год.
»so К. et «I. ) On Onrol 2№в:2«:30«3-30?2.
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HET ЧЕСТО СА АВАНСИРАЛИ В МОМЕНТА НА 
ДИАГНОСТИЦИРАНЕТО

Source US SEER Database

Vao )C, et al, 7 Clin Oncol. 2008.26 3063- 3072

Терапевтичен алгоритъм при HET

Gastrointestinal Carcinoid Therapy

pg. 261



ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА НЕТ

• РЕЗЕКЦИЯТА НА ПЪРВИЧНИЯ ТУМОР И ЛОКАЛНИТЕ ЛИМФНИ ВЪЗЛИ 
Е ЕДИНСТВЕНАТА ПОТЕНЦИАЛНО КУРАТИВНА ТЕРАПИЯ.

• ТОВА Е ВЪЗМОЖНО В 20% ОТ СЛУЧАИТЕ.

• РЕЗЕКЦИЯТА НА ПЪРВИЧНИЯ ТУМОР ПОВИШАВА СРЕДНАТА 
ПРЕЖИВЯЕМОСТ ОТ 69 ДО 139 МЕСЕЦА.

ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА МЕТАСТАТИЧНИ НЕТ

• ОПЕРАЦИЯ НА ПЪРВИЧНИЯ ТУМОР И ЧЕРНОДРОБНИТЕ МЕТАСТАЗИ
• ОПЕРАЦИЯ НА ПЪРВИЧНИЯ ТУМОР
• РЕДУКЦИЯ НА МЕТАСТАТИЧНАТА ТУМОРНА МАСА (DEBULKING)
• ПРЕВЕНЦИЯ/КОНТРОЛ НА ЛОКАЛНИТЕ ТУМОРНИ УСЛОЖНЕНИЯ
• КОНТРОЛ НА ХОРМОНАЛНИТЕ СИМПТОМИ
• ЧЕРНОДРОБНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ?
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ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА НЕТ НА СТОМАХА

Тип 2 5-6%
карциноид асоцииран с първична хипергастри немия при
Zollinger- Ellison синдром при MEN 1 
най-често като множествени полипи< 2 cm

Метастази в 10-30%

Лечение: Препоръчва се само локална ексцизия !
Наличието на множествени тумори не повлиява хирургичното поведение

ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА НЕТ НА СТОМАХА

Тип 3- втори по честота НЕТ-14-25% от случаите, 
Солитарна лезия , на фона на нормогастринемия 
Притадлежи към WHO група 3, НЕ карциноми с висок Ki67 
Често метастазират в регионалните Ly възли и черния дроб

Метастази в 50-100%

Лечение:
• субтотална резекция или гастректомия с лимфна дисекция както при 
аденокарцином на стомаха
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HET HA СТОМАХА

Стомашен карциноид Тип 2
Ендоскопски вид преди и след отстраняване с примка и каутер

НЕТ НА ДВАНАДЕСЕТОПРЪСТНИКА

•Честота < 0.1 на 100 000 индивида годишно

•Установяват се 5 основни типа:

• Тип 1- гастрин продуциращ, най-чест, локализация в проксимален дуоденум

• Тип 2 - соматостатин продуциращ, втори по честота, пределекция- ampulla Vatery , 
съчетание с неврофибриноматоза

• Тип 3- Гаиглиоцитни параганглиоми, доброкачествени, соматостатин и панкреатичен 
полипептид положителни, разположени ампуларно и периампуларно

• Тип 4 - Серотонин, калцитонин или панкреатичен полипептид продуциращи тумори, 
редки, бенигнени , разположени извън ампуларно

• Тип 5 - Ниско диференцирани НЕ карциноми, редки с изразен малигнитет, 
разположени периампуларно
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HET HA ДВАНАДЕСЕТОПРЪСТНИКА

Локализация на дуоденалните гастриноми- 90% са разположени в Din D2.

НЕТ НА ДВАНАДЕСЕТОПРЪСТНИКА

Ендоскопски образ на множествен дуоденален карциноид при MEN1/ZES
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HET HA ДВАНАДЕСЕТОПРЪСТНИКА

Лечение:
Малки дНЕТ<1см- локална ендоскопско резекция (EUS преди EMR)

-периампуларна локализация- локална хирургична резекция 
-лапароскопско отстраняване

-Големи дНЕТ >2 см или всеки размер с лимфни метастази
-оперативно лечиние (дуодено-панкреатична резекция с

лимфна дисекция и др.)

НЕТ НА ПАНКРЕАСА

Честота: 4-12 на 1 милион индивиди
•Инсулин продуциращи:

- малки, капсулирани, бенигнени, WHO-rpyna 1
-15% от тях с размер над 2 см са малигнени , WHO-rpyna 2

•Гастрин продуциращи:
Често са множествени, некапсулирани, симултанно локализирани в 

панкреас, дуоденум, и регионални лимфни възли WHO-rpyna 2, добре 
диференцирани НЕ карциноми
• Глюкагноми, VIP-поми и Соматостатиноми:

Обикновено са > 5 см, малигнени, с метастази при поставяне на 
диагнозата
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HET HA ПАНКРЕАСА

•Хирургични интервенции:

- дуодено-панкреатична резекция ( операция на Wipple)
- дистална панкреасна резекция
- енуклеация (тумор на повече от 3 мм от панкреасния канал) 
енуклеция + резекция
Лапароскопски интервенции

IOUS -при множествени и непалпируеми тумори !

• Палиативните резекции са показани за облекчаване на симптомите и 
подпомагане на медикаментозната терапия

НЕТ НА ИЛЕУМА- КЛАСИЧЕСКИ КАРЦИНОИД

•Честота 0,6 до1,7 на 100 000 индивида годишно
• Множественост >25% от случаите!
• Прилезия >2 см винаги метастази в регионалните лимфни възли!!
• Най-често WHO група 2 "добре диференцирани карциноми"

•Хирургично лечение на НЕТ на илеума
- резекция на засегнатия сегмент минимум на 10 см. от тумора
- илео-цекална резекция
- лимфна дисекция
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HET HA ИЛЕУМА- КЛАСИЧЕСКИ КАРЦИНОИД

Ендоскопски образ на цекум на пациент с илеален карциноид, пролабиращ 
през илеоцекалната клапа и предизвикващ обтурация.

Случай на Dr David Jaffe, Dep.of Gastroenterology, University of Pennsylvania, Phlladelphia,PA,USA

HET HA ИЛЕУМА- КЛАСИЧЕСКИ КАРЦИНОИД

Обем на оперативната интервенция при тьнкочревен НЕТ.
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HET HA АПЕНДИКСА/КАРЦИНОИД/

•Честота - 0.05 на 100 000 годишно

•До 1 см - без инвазия и метастази

•> 2 см мета в регионални лимфни възли

•WHO група 1 „добре диференцирани НЕ тумори"

НЕТ НА КОЛОНА

•Честота 0,15 на 100 000 индивида год.

Изразен малигнитет, WHO група 3 „ниско диференцирани НЕ карциноми"

•Хирургично лечение на НЕТ на колона

Тумори < 2 см-ендоскопска полипектомия или ендоскопска мукозна 
резекция. При G3 следва онкологична резекция

Тумори > 2 см и инвазия на muscularis propria -онкологична резекция както 
при дебелочревен аденокарцином
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HET HA РЕКТУМА

•Честота - 0,35 на 100 000 индивида год.
•тумор, продуциращ широк спектър от неврохормонални субстанции:

-серотонин, соматостатин, глюкагон, тахикинин и др.
•WHO група 1 „добре диференцирани НЕ тумори"
• метастазира относително рядко 

•Хирургично лечение на НЕТ на ректума
-Тумори < 1 см -нисък метастатичен риск- ендоскопско или трансанално 

(ТЕМ) отстраняване
-Тумори от 1 до 2 см -метастатичен риск 10-15 %- при нисък митотичен 

индекс и без инвазия на muscularis propria -локална резекция
- Тумори > 2 см и инвазия на muscularis propria -метастатичен риск 60-80 %- 

поведение както при ректален карцином-предна резекция или ампутация с 
ТМЕ

Чернодробна резекция при метастатичен 
ГЕП - НЕТ

Хирургичната резекция остава златен стандарт при лечението на 
чернодробните метастази
5 годишна преживяемост 60-80%
Изисквания за "куративна резекция":
1. Резектабилна G1-G2 чернодробна лезия и леталитет под 5%
2. Отсъствие на десностранна сърдечна недостатъчност
3. Отсъствие на нерезектабилни лимфни възли и екстра-абдоминални 

метастази
4. Отсъствие на дифузна или нерезектабилна перитонеална карциноматоза

Задължително е прецизно да се изчисли количеството и качеството на 
оставащия чернодробен паренхим I

"Debulking" резекция с или без други локо-регионални или аблативни 
процедури може по изключение да се приложи, но е необходимо да се 
отстрани минимум 90% от туморния обем!
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Чернодробна трансплантация при метастатичен 
ГЕП - НЕТ

• Критерии за чернодробна трансплантация
1. Хистологично доказани метастази от NET
2. Билобарни нерезектабилни чернодробни метастази
3. Отстранен на първичен тумор
4. Липса на екстрахепатално разпространение (SRS,PET)
5. Пациента да е подходящ за трансплантация и да е включен 

трансплантационния лист
По-добри резултати при:

- Добре диференцирани тумори (SRS+)
- К67S10%
Преживяемост след чернодробна трансплантация :

1 година - 73%
5 години -47%

Van Vilstren et al. 2006

HET-ИЗВОДИ

•ИНЦИДЕНТИТЕ C HET СА НАРАСТНАЛИ C 500% ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 30 ГОДИНИ

•ПО НАСТОЯЩЕМ ЧЕСТОТАТА НА ПОЯВА НА НЕТ Е 5.25 НА 100 000 индивида

•ГЕП НЕТ ДНЕС СА НАЙ-ЧЕСТИТЕ ПЪРВИЧНИ НЕОПЛАЗМИ НА ТЪНКОТОЧЕРВО И 
ВТОРИТЕ ПО ЧЕСТОТА МАЛИГНЕНИ ГАСТРО-ИНТЕСТИНАЛНИ ТУМОРИ

•ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИНАТА НЕТ СА МЕТАСТАЗИРАЛИ ПРИ ПОСТАВЯНЕ НА 
ДИАГНОЗАТА

• ВСЯКА ГОДИНА В БЪЛГАРИЯ НЕ СЕ ДИАГНОСТИЦИРАТ КОРЕКТНО ОКОЛО 273 
СЛУЧАЯ С ГЕП НЕТ!

•НЕОБХОДИМОСТ ОТ СИСТЕМАТИЗИРАНЕ НА ДАННИТЕ ЗА БЪЛГАРИЯ- 
ЕПИДЕМИОЛОГИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ. НЕТ регистър
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ЧЛЕН НА ”БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ”
ЧЛЕН НА РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА СЕКЦИЯ НА БАЛКАНСКИЯ МЕДИЦИНСКИ
СЪЮЗ.
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