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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

БТЕ - белодробен тромбемболизъм 

ГИТ - гастроинтестинален тракт 

ИА - инсуфициенция на анастомозата 

ИТМ  - индекс на телесна маса 

КРК - колоректален карцином 

КТ - компютърна томография 

МИ – миниинвазивна хирургия 

НМХ - ниско молекулни хепарини 

НСПВС-   Нестероидни противовъзпалителни средства     

ПЗП – прясно замразена плазма

ТМЕ - тоталната мезоректална ексцизия 

ХОББ – хронична обструктивна белодробна болест

ЯМР - ядрено-магнитен резонанс 

ABS - American Board of Surgery

ACCP - American College of Chest Physicians 

ACS - Аmerican Cancer Society

AJCC - American Joint Committee on Cancer 

APACHE - Acute Physiology And Chronic Health Evaluation

ASA - American Society of Anesthesiologists 

ASCRS – American Society of Colon and Rectal Surgeons 

BMI – Body mass index 

CEA – Carcinoembryonic Antigen

CRM - Circumferential Resection Margin 

CUSA - Cavitron Ultrasonic Surgical Aspirator

ERAS - Enhanced Recovery After Surgery
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IBD – Inflammatory bowel disease 

IPAA – Ileo- pouch anal anastomosis

IPCD -  Intermittent pneumatic compression devices

MRI - Magnetic resonance imaging

NSQIP - National Surgical Quality Improvement Project

PE/CT - Positron emission tomography–computed tomography

POSSUM - Physiological and Operative Severity Score for enumeration of 

Mortality and Morbidity 

TRUS - Trans rectal ultrasonography 

VFP - Venous foot pumps

WHO - World Health Organization 
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I. ВЪВЕДЕНИЕ

Колоректалният  карцином  заема  водеща  роля  по  разпространение  и 

причина за смърт. Неготовата честота в световен мащаб значително е 

нарасналa през  последните  20  години.  Превенцията,  ранното 

диагностициране  и  лечението  му  имат  огромно  медико-социално 

значение.  Мултидисциплинарния  подход  довежда  до  все  по-добри 

резултати  по  отношение   на  радикално  лечение,  постоперативна 

преживяемост,  подобрени  функционални  резултати  и  качество  на 

живот.

Радикалните хирургични интервенции са съпътствани с висок риск от 

интраоперативни  и  ранни  следоперативни  усложнения,  които  в 

съвременните условия продължават да бъдат предизвикателство.

За ограничаването на тези усложнения важна роля играят както всички 

съвременни  възможности  за  диагностика  и  стадиране,  така  и 

прилагането  на  оперативните  техники  съобразени  с  всеки  отделен 

пациент.  Търсенето,  разпознаването  и  определянето  на  рисковите 

фактори за  усложнения,  трябва  да  доведе до тяхната  превенция при 

ангажиране  на  целия  диагностичен  и  терапевтичен  потенциал. 

Намаляването  на  функционалните  следоперативни  усложнения  при 

спазване  на  съвременните  онкологични  принципи,  с  прилагането  на 

нервно-  и  свинктерозапазващи  техники  по  повод  колоректален 

карцином, води до значително подобряване на качеството на живот при 

удължена  следоперативна  преживяемост  и  системен  контрол  над 

онкологичното  заболяване. Исторически,  развитието  на  радикалните 

оперативни методи, свързани с лечението на колоректалния карцином, 

са  съпроводени  с  много  висок  леталитет  и  развитие  на  значими 
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периоперативни  усложнения.  Късното  диагностициране  и 

ограничените диагностични и терапевтични възможности са в основата 

на високия периоперативен леталитет  и морбидитет.  Уилиам Майлс, 

въвеждайки абдомино-перинеалната резекция на ректума по повод на 

карцином  през  1908г.,  отчита  42%  оперативна  смъртност  и  100% 

малкотазова следоперативна дисфункция.

Съвременното мултимодално лечение на онкологичните заболявания се 

базира на подход,  включващ различни медицински дисциплини като 

химиотерапия, лъчелечение, образна диагностика, нуклеарна медицина 

и др.
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II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ

 

Цел:

Целта на настоящото проучване е изледване честотата на усложненията 

и рисковите фактори при радикални дебелочревни операции по повод 

колоректален  карцином, както  и  да  се  предложат  методи  за 

профилактиката им.

Задачи:

1. Да се определят и анализират рисковите фактори за възникване на 

усложнения при радикални операции по повод КРК

2.  Да се анализират и изложат методите за профилактика на интра- и 

постоперативните  усложнения  при  радикални операции по  повод на 

КРК.

3.  Да  се  проучи  литературата  и  да  се  установи  честотата  на 

усложненията при оперативно лечение на КРК

4.  Да  се  извърши  анализ  на  резултатите  на  оперираните  от  нас 

пациенти по повод на КРК

5.  Да  се  представят  възможности за  приложение  на  техники  за 

намаляване честотата на инсуфициенция на анастомозата.
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IV. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

1. Материал:

За период от 10 години (2004-2014) са оперирани 405 пациента с КРК: в 

УБ „Лозенец” - 253, УБАЛ „Св.Анна” – 27 и I-ва МБАЛ – София - 125. 

От  тях  363  отговарят  на  критериите  за  включване  в  анализа. 42 

пациента отпадат от  проучването поради извършване  на  палиативни 

процедури.  Докторантът  е  бил  оператор  в  85  %  от  случаите,  а  в 

останалите е бил асистент. 

2. Методи:

За  да  анализираме  усложненията  е  необходимо  предварителното  им 

дефиниране като интра- и ранни постоперативни.

Таблица 6. Интра- и постоперативни усложнения

Интраоперативни Ранни  постоперативни 

усложнения
Лезия на паренхимен орган Супурация на оперативната рана
Лезия на кух орган Инсуфициенция на анастомозата
Интраоперативна  кръвозагуба-  > 

500ml.

Кървене

Смърт Инфекциозни
Илеус
Дехисценция
Кардиопулмонални
Смърт

2.1.  Основни  методи  за  диагностика,  клинично  стадиране  и 

предоперативна подготовка

2.1.1 Анамнеза
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В днешно време щателното снемане на анамнеза е ключ към поставяне 

на точна диагноза.

Последователно отразяваме настоящите оплаквания: наличие на болка, 

кървене, промени в дефекацията: честота, интензитет, характеристика. 

Събираме  целенасочено  информация  за  тазова  дисфункция  и 

инконтиненция.  Вземат  се  под  внимание промените  в  общото 

състояние:  двигателна  активност,  наличие  на  немотивирано 

отслабване,  анемия.  Анамнезата  включва  още  придружаващи 

заболявания и прием на медикаменти. Внимание се обръща на фамилна 

анамнеза, вредни навици,  както и наличие на алергия. Анализират се 

данните за минали заболявания, предходни оперативни и ендоскопски 

интервенции. 

2.1.2 Физикален преглед.

Отчитаме  общото  състояние  на  пациента -  физическа  активност, 

психично състояние. Физикални белези по органи и системи, състояние 

на  кожа,  видими  лигавици  и  склери,  подкожна  мастна  тъкан. 

Обективен  коремен  статус:   оглед  –  наличие  на  оперативни  белези, 

асиметрия,  кожни  промени.  Аускултация:  данни  за  патологична 

перисталтика. Перкусия и палпация: данни за раздуване от газ, хепато-

сплено  мегалия,  туморни  формации,  наличие  на  асцит.  Дигитално 

ректално изследване провеждаме задължително при всички пациенти, 

като  отразяваме  наличието  на  туморни  формации,  патологични 

примеси  и  състоянието  на  сфинктерния апарат  в  покой,  при  волево 

свиване и при напън.

2.1.3  Лабораторен минимум.
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Изследваме  ПКК  със  СУЕ,  пълна  биохимия,  хемостазеологични 

показатели,  йонограма и  урина.  Определяме  кръвна  група  с  Резус 

фактор.  Болните,  приемащи  непряк  антикоагулант  преминават  на 

терапия с нискомолякулярен хепарин за 3 дни с последна апликация 12 

часа предоперативно. Следваме режим на прекратяване на терапията с 

антиагреганти 7 дни преди планова оперативна интервенция. На всички 

болни  прилагаме  периоперативна  антикоагулантна  профилактика  с 

нискомолекулен хепарин в оптимални профилактични дози.

2.1.4  Туморни маркери.

Възприели сме следната схема за изследване на туморни маркери:

Предоперативно  -  СА  19-9  и  СЕА.  Корелацията  между  високи 

стойности на туморните маркери и високи стойности на СУЕ и  LDH 

като неспецифични показатели определят биологичната агресивност на 

тумора.  Препоръчваме  повторно  изследване  20  дни  следоперативно, 

както и преди и след лъче- и химиотерапия, минимум 3 пъти годишно 

за първите 2 години след операцията с цел преценка ефикасността на 

комплексната терапия.

2.1.5  Инструментални изследвания. 

2.1.5.1. Рентгенография на гръден кош 

С цел оценка на кардиопулмоналния статус  при всички пациенти се 

извършва предоперативна рентгенография на гръден кош.

 2.1.5.2 Ултразвукова диагностика. 

Абдоминалната  ехография  е  рутинно  предоперативно  изследване, 

което  извършваме  при  всички  пациенти  с  основна  цел -  оценка 

състоянието  на  чернодробния  паренхим  за  метастази,  наличието  на 
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свободно  подвижна  течност  и  на  ретроперитонеални  метастатични 

лимфни  възли.  При  данни  за  чернодробни  метастатични  лезии  се 

оценява тяхната големина и разположение, както и наличието на данни 

за  обструкция.  При   уретеро- и  хидронефроза  предоперативното 

стентиране на съответния уретер е задължително. 

Интраоперативната  ултрасонография  е  средство  на  избор  при 

оперативни  интервенции  за  синхронни  чернодробни  метастази, 

разположени  в  дълбочина  на  чернодробния  паренхим, както  при 

резекции,  така  и  при  интраоперативни  термоаблации. 

Постоперативният ултрзвуков контрол прилагаме за установяването на 

абдоминални течни колекции, абсцеси и наличие на белези на чревен 

застой.

2.1.5.3 Фиброколоноскопия.

Тоталното  ендоскопско  изследване  на  дебелото  черво  е  средство  на 

избор при болни с КРК.  Провеждаме рутинно изследване на всички 

пациенти предоперативно, при стандартна подготовка и в условията на 

седация и анестезия с Пропофол. Щипкова биопсия за хистологична 

верификация считаме за задължителна.

Интраоперативна колоноскопия извършваме при лапароскопски достъп 

за точно локализиране на туморния процес, за оценка състоянието на 

анастомозата и при извършване на проба за херметичност.

2.1.5.4  Компютърна томография.

Всички  пациенти,  подлежащи  на  планови  оперативни  интервенции 

провеждат  КТ  предоперативно  за  клинично  стадиране  с  оценка  на 
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локалното  туморно  разрастване,  както и за наличието  на  близки  и 

далечни метастази. При липса на противопоказания (ниво на серумен 

креатинин  над  установните  норми)  изследването  се  провежда  с 

контрастно усилване.

Виртуална  колоноскопия -  неинвазивен  метод  без  необходимост  от 

седация,  който  позволява  бързото  изобразяване  на  целия  колон  и 

ректум. В условия на спирално контрастно усилване и изпълване на 

колона с въздух получаваме информация за локалното авансиране на 

процеса  в  чревната  стена.  Изследването  прилагаме  при  единични 

пациенти противопоказани за или отказващи колоноскопия.

2.1.5.5 Ядрено-магнитен резонанс.

В последните години изследването се утвърди като средство на избор 

при карцином на ректума за клинично стадиране, прецизна оценка на 

туморното  разрастване  и  ангажирането  на  мезоректалното 

пространство. Отчитаме решаващото предимство на метода за точната 

топографска  оценка  на  отношение  на  тумора  към  мезоректалната 

фасция, доколкото тя е основен анатомичен ориентир при извършване 

на  тотална  мезоректална  ексцизия -  златен  стандарт  за  оперативно 

лечение на тумори в средна и долна трета на ректума. При болните 

провели  неоадювантна  химио- и  лъчетерапия,  ЯМР  ни  дава 

информация за ефекта от лечението в динамика.

2.1.5.6  Ендолуменна ехография. 

Използваме методът за стадиране на лезии в Т1-2 стадий, разположени 

в  среден  и  долен  ректум.  За  пълно  стадиране  винаги  съчетаваме 
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методът с ЯМР. Ендолуменната ехография е изключително ценна при 

ниско разположени тумори за преценка отношението на лезията към 

сфинктерния комплекс.  Използваме 360 10 MHZ трансдюсер. 

2.1.6  Предоперативна подготовка.

Извършваме комплекс от мероприятия с цел провеждане на плановата 

хирургична  интервенция  в  оптимални  условия,  при  минимален 

периоперативен  риск  и  намаляване  на  общата  заболеваемост и 

смъртност.

2.1.6.1  Дебелочревна подготовка

Извършваме  дебелочревна  подготовка  при  всички  пациенти, 

подлежащи на планова оперативна интервенция без  данни за чревна 

непроходимост и при липса на други противопоказания. Приемаме, че 

тя  намалява  рискът  от  интраоперативна  контаминация  и 

постоперативна  ранева  инфекция. С  оглед  възможно  провеждане  на 

интраоперативна колоноскопия считаме за задължително извършването 

на дебелочревна подготовка при лапароскопски достъп и малки лезии. 

2.1.6.2  Подготовка на оперативното поле.

Включва  обезкосмяване  с  депилатоарен  крем  от  мамилите  до  горна 

трета на бедрата, хигиенна баня и обработка на кожата с Браунол.

2.1.6.3 Предоперативна хепаринова подготовка. 

При  пациентитете  с  редовна  антикоагуланта  терапия заместваме 

непрекият антикоагулант с нискомолекулен хепарин до достигане на 

таргетно ниво на INR в деня преди операцията 1,5. При стойности над 
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1,7 прилагаме 1 мг.  Вит. К подкожно. При задържане стойността на 

INR над  1,7  в  деня  на  операцията  прилагаме  инфузия  на  прясно 

замразена плазма.

2.1.6.4. Периоперативна антибиотична профилактика

Всички  пациенти  подлежат  на  периоперативна  антибиотична 

профилактика  с  цефалоспорин  III генерация  и  Метронидазол, 

включващо двукратно аплициране,  като първата доза се прилага при 

въвеждане в анестезия. При пациенти с повишен риск от развитие на 

инфекции  (имуносуспесирани,  диабет  и  др.)  се  прилага  пълен 

антибиотичен курс.

2.1.6.5. Подготовка за анестезия.

Задължителна  преданестезиологична  консултация  с  оценка  на 

функционалното  състояние  на  пациента  по  ASA (Анестезиологичен 

клас по американското дружество по анестезиология) и изготвяне на 

план за предстоящата анестезия.

2.1.6.6. Информирано съгласие.

Задължително  подробно  информираме  пациентът  за  характера  на 

заболяването, настоящото му състояние, оперативните възможности за 

лечение,  техните  предимства  и  недостатъци,  както  и  за  степента  на 

периоперативния риск и възможните усложнения. При болни с ниско 

разположени  тумори  на  ректума  се  дискутира  възможността  за 

радикална  операция  с  извеждане  на  дефинитивен  противоестествен 

анус. 

2.2  Оперативна техника.
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При всички оперативни процедури спазваме основните принципи на 

онкологичната  хирургия  за  абластика  и  антибластика.  Използваме 

енергийни източници  за  деструкция  и  хемостаза  в  работен  режим с 

минимална  тъканна  увреда.  Резекциите  се  извършват  в  анатомичен 

план и при ранен съдов контрол (No-Touch концепция).

Проба  за  херметичност  прилагаме  рутинно  след  завършване  на 

анастомозата. При коло-ректални и коло-анални анастомози въвеждаме 

уретрален  катетър  над  нивото  на  анастомозата,  като  клампираме 

чревният участък проксимално. Малкият таз се изпълва със серум и се 

инсуфлира  въздух  през  уретралния  катетър.  При  данни  за 

нехерметичност,  коригираме  анастомозата  и  повтаряме  пробата  за 

херметичност.   При   проксималните  анастомози  пробата  се 

осъщесътвява  чрез  инсуфлиране  на  газ  през  катетър,  която  дава 

възможност и за визуална оценка на анастомозата. 

2.2.1     Отворена хирургия.

При липса на противопоказания комбинираме ендотрахеалната  обща 

анестезия с регионален блок и въведен епидурален катетър за интра- и 

постоперативно  обезболяване.  Поставяме  назогастрична  сонда  и 

уретрален катетър за декомпресия и контрол. Позицията на пациента се 

съобразява  с  локализацията  на  туморната  формация.  Използваме 

гръбно  положение  с  прибрани  долни  крайници  при  локализация 

проксимално  от  сигма,  което  позволява  извършване  на  срединна 

лапаротомия с добра експлорация. При локализация в дистална сигма и 

ректум  пациентът  се  позиционира  в  модифицирано  литотомно 

(гинекологично)  положение  с  подложено  руло  под  сакрума,  което 

едновременно го предпазва и повдига перинеумът от ръба на масата. 

При фиксирането на долните крайници особено внимание се обръща на 
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превенция на тазобедрената луксация и увреждане на перонеалния нерв 

от  притискане.  Позицията  позволява  едновременно  абдоминален и 

перинеален достъп при добра визуализация и спазване на анатомичен 

план. 

След  стандартно  почистване  на  оперативното  поле  и  изолация 

извършваме срединна  лапаротомия с  възможност  за  разширяване  до 

мечовидния израстък и пубиса. При данни за синхронни метастази в 

черен дроб и планирана резекция и/или термоаблация комбинираме с 

трансверзален   разрез  в  дясно, за  постигане  на  възможно най-добра 

мобилизация  на  черния дроб и  съдов  контрол.  Извършваме щателна 

експлорация за оценка състоянието на коремните органи и наличието 

на  метастази.  Особено  внимание  отделяме  на  палпацията  на  черния 

дроб.  При  необходимост  извършваме  интраоперативна  ехография. 

Инспектираме тънките черва и перитонеалната повърхност.

2.2.1.1  Дясна хемиколектомия.

След  изолация  на  тънките  черва  в  лявата  коремна  половина 

представяме  радиксът  на  мезентериума  и  мезоколон  трансверзум. 

Следва  медиална  перитонеална  трансекция.  Когато  е  достъпно  и 

сигурно, извършваме начално лигиране на илеоколична, дясна колична 

и  десен  клон  на  средна  колична  артерии,  като  разделянето  на 

последната  се  установява  чрез  диафаноскопия  на  мезоколон 

трансверзум.   Прекъсването  на  терминалния  илеум  и  колон 

трансверзум  извършваме  чрез  LigaSure.  Преди  прилагане  на  метода 

като  рутинен  сме  извършили  експериментална  част,  включваща  10 

последователни  чревни резектата. Резецираните сегменти с LigaSure се 

подложиха  на  пневматична  проба  показваща  херметичност  при 

постепенно увеличващо се  налагяне.  Същата  проба  извършихме  и  с 
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въвеждане  на  серум.  Като  алтернатива  на  прекъсване  със  стаплер, 

биполярното  запечатване  на  цялата  чревна  стена  е  бързо,  сигурно, 

атравматично и намалява рискът от контаминация. 

С по два полукесийни шева инвагинираме илеалният и транзверзален 

чукан.  Ориентираме  анастомозираните  краища  изоперисталтично  и 

извършваме продължителен серо-мускуларен шев, с което се изгражда 

първият  етаж  на  задната  стена  на  анастомозата.  Изолираме 

анастомозираният сегмент с чисти компреси. Следва отваряне на тънко 

и дебело черво на около 3 мм. от серо-серозния шев, аспириране на 

чревното съдържимо и поставяне на марли, напоени с Браунол в двата 

лумена,  които  снемаме  преди  окончателното  завършване  на 

анастомозата. Извършваме продължителен шев, чрез който адаптираме 

мукоза към мукоза,  представляващ втори етаж на задната стена. Със 

същия  конец  преминаваме  по  предната  стена  на  анастомозата,  като 

продължителният  шев  се  извършва  по  Прибрам  и  се  завършва 

циркумферентното  мукозно  обшиване.  Анастомозата  се  завършва  с 

продължаване на серо-серозното обшиване по предна стена.

 Фигура 3.  Дясна  хемиколектомия
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Фигура 4. Прекъсване на чревния сегмент с LigaSure.

  

Фигура  5.  Схематично  представяне  на  действието  на  LigaSure при 

прекъсване на чревния сегмент. 

2.2.1.2  Лява хемиколектомия.

Ключов момент при извършване на левостранната хемиколектомия е 

освобождаването на лявата колична флексура чрез дисекция, в строг 

анатомичен  план  латерално  и  медиално  на  флексурата,  както  и 
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ретроперитонелано.  Приоритетно  това  извършваме  при  пациенти  с 

предходни лапаротомии и формирани адхезии, като целта е намаляване 

на  риска  от  прекомерна  тракция  и  ятрогенна  лезия  на  далака.  Чрез 

медиална  перитонелана  дисекция  се  представят  основните  хранещи 

съдове,  които  се лигират, предпазвайки вегетативната  инервация. 

Възтановяваме пасажът чрез колоректо-анастомоза, която извършваме 

ръчно с единични тотални шевове с резорбируем материал 3-0 или с 

автоматичен  кръгов  съшивател.  Задължително  прилагаме  проба  за 

херметичност  и  извършваме  корекция  на  анастомозата  при 

необходимост. 

 

Фигура 6. Лява хемиколектомия

2.2.1.3 Тотална колопроктектомия

Тотална  колопроктектомия  извършваме  при  пациенти  с  фамилна 

аденополипоза   (FAP).  Възтановяваме  пасажа  чрез  илеоанална 

анастомоза между оформен илиален резервоар и ануса по типа на  J-

pouch (IPAA).
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Фигура 7. Тотална колопроктектомия

2.2.1.4  Сегментна резекция.

С изключение на резекцията на  colon sigmoideum сегментни резекции 

извършваме изключително рядко. В единични случаи сме извършили 

сегментна резекция на colon transversum, както и сегментна резекция на 

флексура лиеналис. 

Фигура 8. Резекция на колон трансверзум.
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2.2.1.5  Резекция на сигма.

Определящи при  резекция  на  сигма са  вариациите  и  анатомичното 

разположение,  както  и  отношението  на  туморната  формация  към 

съседни  органи  при  Т4.  При  възстановяване  на  чревния  сегмент 

предпочитаме извършването  на  трансанална механична анастомоза  с 

кръгов стаплер.  

Фигура 9. Резекция на сигма

2.2.1.6  Предна резекция на ректум.

Предната  резекция  на  ректума  е  средство  на  избор  при  ректална 

локализация.  След  стандартна  мобилизация  на  колон  десценденс, 

сигма  и  проксимален  ректум  по  латералната  перитонеална  линия 

(линия на Toldt) и на ниво тазово дъно отпрепарираме левият уретер и 

го  захващаме  на  силиконова  лента.  Екстраперитонеалната  част  на 

резекцията  извършваме  в  обема  на  ТМЕ  (тотална  мезоректална 

ексцизия),  която  е  златен  стандарт.  Следваме  аваскуларен  план  на 

резекцията  пресакрално  при  съхраняване  на  тазовата  инервация. 

Дисекцията  извършваме  с  LigaSure и  електронож.  Прекъсване  на 
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латералните връзки с налагане на лигатури. Предната ректална стена се 

отпрепарира  между  собствената  ректална  фасция  и   фасцията  на 

Denonvillier с  протектиране  на пикочен мехур,  семенни мехурчета  и 

простатата при мъжете и задната влагалищна стена при жените. 

                              

Фигура  10.  Схематично  представяне  на  отношението  на  семенни 

мехурчета и простата към предната стена на ректума. Reproduced from 

Heald&Goligher.

В зависимост от нивото на дисталната туморна граница, измерена от 

линеа  дентата  чрез  ригиден  ректоскоп,  определяме  оперативната 

тактика.   При  възможност  за  извършване  на  инструментална 

анастомоза с механичен кръгов ушивател налагаме Г-образна клампа 

на  около  2  см  от  туморния  ръб.  Извършваме  лаваж  на  дисталния 

ректум с разтвор на Браунол, след което прекъсваме ректумът дистално 
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с помощта на стаплер. След извършване на  анастомозата прилагаме 

проба за херметичност.

По преценка извършваме отклоняване на чревния пасаж за протекция 

на анастомозата при ниски и ултраниски предни резекции, както и при 

анастомози извършени в условия на спешност. Протективна колостома 

извършваме в областа на колон транзверзум или колон сигмоидеум по 

типа  на  двустволов  противоестествен  анус.  Протективна  илеостома 

извеждаме след отдиференциране на терминален илеум в долен десен 

квадрант.  Подвесна илеостомия извършваме като определяме бримка 

от илеума на 40см от баухиновата клапа и чрез ентеротомия въвеждаме 

силиконов катетър на протежение 50см проксимално. Ентеротомията 

затваряме около силиконовия дрен с кесиен шев, след това извеждаме 

дренът през коремната стена като фиксираме червото за париеталния 

перитонеум около кесийния шев.

Фигура 11. Схематично представяне на подвестна илеостома. 
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Фигура 12. Резециран ректум в обем на ТМЕ 

При  ниско  разположени  ректални  тумори  прилагаме  ниски  предни 

резекции с колоанална ръчна анастомоза извършена трансанално. При 

възможност  за  налагане  на  циркулярен  стаплер  анастомозата  се 

извършва механично. 

2.2.1.7  Ампутация на ректум.

Абдомино-пернеалната  ампутация остава  средство  на  избор  при 

авансирали  дистани  ректални  тумори  с  ангажиране  на  сфинктерния 

апарат и анална инконтиненция. Подобно на оперативната техника при 

предна резекция на ректума извършваме екстраперитонеална дисекция 

на  ректума  в  обема  на  TME.  В  перинеално  време  извършваме 

ампутация на анус, анален канал и сфинктерен апарат чрез  LigaSure. 

Планът на периеналната резекция се определя от локалното туморно 
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разпространение. След извеждане на дифинитивен анус претер особено 

внимание  отделяме  на  тазовата  перитонизация  за  превенция  на 

херниране и постоперативен илеус.  

           Фигура 13.  Ампутация на ректум

2.2.2        Лапароскопска хирургия.

При   селектирани  пациенти  извършваме  лапароскопски-асистирани 

десностранни хемиколектомии, сигмоидни резекции и предни резекции 

на  ректум.  Перитонеалната  трансекция  и  мобилизация  на  колона 

извършваме  чрез  ултразвуков  скалпел  и  LigaSure,  а  съдовото 

прекъсване  чрез  двойно  клипсиране.  През  трансверзална  мини- 

лапаротомия по Фаненщил или малка срединна лапаротомия под пъпа 

при строга изолация извеждаме резецираният чревен сегмент. Чревната 
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резекция  извършваме  екстракорпорално  чрез  LigaSure.  Чревният 

континуитет  възстановяваме  чрез  изоперисталтична  илеотрансверзо-

анастомоза  на  два  етажа  с  продължителен  шев  при  десностранните 

лапароскопски-асистирани хемиколектомии. При сигмоидни резекции 

извършваме термино-терминална анастомоза  с кръгов ушивател.  След 

въвеждане  на  главата  в  проксималния  сегмент  затягаме  наложеният 

кесиен  шев,  възстановяваме  пневмоперитонеумът  и  извършваме 

трансанално  анастомозата. При  лапароскопски  асистирана  предна 

резекция  на  ректум,  след  завършване  на  тоталната  мезоректална 

ексцизия  лапароскопски  и  прекъсване  на  ректума  дистално  чрез 

стаплер, се извършва инструментална термино-терминална анастомоза 

с  автоматичен  кръгов  ушивател.  След  проба  за  херметичност  на 

анастомозата се поставя контактен малкотазов дрен  и се възстановява 

коремната стена.

Тотално  лапароскопски  сме  извършили  една  процедура  за  дясна 

хемиколектомия  с  интракорпорална  анастомоза,  използвайки  60  мм 

ендоскопски  линеен  ушивател.  Резецираният  сегмент  се  изолира  в 

endobag и се извежда от коремната кухина през разширения основен 

порт.  Дренаж  контактен  на  анастомозата  и  друг  към  малък  таз 

поставяме през два от портовете.

При синхронни лезии и преценка за едноетапно оперативно лечение 

извършваме  енуклеации  на  чернодробни  метастази,  разположени 

субкапсулно.  При  лезии,  разположени  в  левия  чернодробен  дял,  се 

извършва  типична  бисегментектомия.  Десностранно  разположени 

метастази  подлежат  както  на  енуклеации,  така  и  на  атипични и  по-

рядко  типични  резекции.  Чернодробните  резекции  извършваме  с 

използване на Прингъл или хемипрингъл маньовър в режим 10-20-10. 
28



Паренхимното разделяне извършваме чрез  CUSA, като допълнително 

хемостазираме  с  монополярен  ток  и  налагаме  съдови  лигатури  с 

Пролен   6-0.  Извършваме  интраоперативна  радиофреквентна 

термоаблация самостоятелно или в съчетание с чернодробни резекции. 

Използваме Radionics cool-tip RF system в режим за 12 минути. Иглите 

за  термоаблация  въвеждаме  под  ултразвуков  контрол.  При 

манипулиране в IV сегмент изършваме типична холецистектомия. 

 

Възприели  сме  задължително  дрениране  на  коремната  кухина  след 

радикални оперативни процедури по повод КРК.  Поставяме дренаж в 

малък  таз,  както  и  дрен,  контактен  на  анастомозата.  При 

екстраперитонеално  разложение  на  анастомозата,  при  ниски  предни 

резекции,  дренираме коремната кухина и отделно анастомозата.  При 

чернодробни  резекции  –  дренаж  субхепатално.  При  затваряне  на 

предна коремна стена е възприето спазването на основните принципи 

за минимална тъканна увреда, шев на linea alba на близко разстояние от 

ръба,  достатъчна  дължина  на  шевния  материал  и  свободна  от 

напрежение шевна линия.

2.3 Следоперативен период.

След  извеждане  от  анестезия  болните  без  кардио-пулмонални 

проблеми, с добра сатурация и стабилни хемодинамични показатели се 

превеждат  в  клиниката.  През  първите  12  часа  се  мониторират 

основните витални показатели (пулс, артериално налягане, сатурация, 

12-канално ЕКГ, телесна температура), следи се водно-елекролитният 

баланс и ЦВН.

Оперираните с висок клас по АSA се превеждат в ОАИЛ за първите 24-

48 часа. 
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2.3.1    Обезболяване. 

При  наличие  на  епидурален  катетър  пациентите  се  обезболяват  с 

Лидокаин на перфузор и болус доза след раздвижване. Според общото 

състояние  на  пациента  и  в  зависимост  от  негоя  болков  праг 

допълнително  към терапията  се  назначават  НСПВС за  първите  48ч. 

При пациенти без наличие на епидурален катетър обезболяването се 

извърява с аналгетици и НСПВС по схема.

2.3.2 Профилактика на тромботичните усложнения.

Прилагаме нискомолекулярна хепаринова профилактика в оптимални 

дози,  съответсващи на тромботичния риск за период от 30 дни след 

операцията. 

2.3.3 Профилактика на инфекциозните усложнения. 

Прилагаме  антибиотична  профилактика  с  комбинация  от  III-та 

генерация цефалоспорини в съчетание с Метронидазол в две апликации 

през 12 часа, като първата се прилага интраоперативно. 

2.3.4    Раздвижване.

В  деня  на  операцията  (6-8  часа  след  оперативната  процедура) 

пациентите се раздвижват в леглото. На първи следоперативен ден се 

изправят  до  седеж  и  право  положение  двукратно  с  помощта  на 

рехабилитатор. 

2.3.5 Захранване.

Пациентите  приемат  течности  в  деня  на  операцията (6-8  часа  след 

екстубация).  Назогастричната  сонда  се  отсранява  на  1-ви 
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следоперативен  ден.  Захранват  се  с  течно-кашава  диета  на  2-ри 

следоперативен ден при възстановена перисталтика. 

 2.3.6.  Дехоспитализация

След  пълно  възстановяване  на  чревния  пасаж,  траен  афебрилитет, 

данни за първично зарастване на оперативната рана и снети дренажи, 

пациентите се дехоспитализират. 

2.4      Статистика.

За статистически анализ беше използван статистически пакет на  IBM 

SPSS 19.  За  ниво  на  значимост, при  което  се  отхвърля  нулевата 

хипотеза, бе  избрано  р<0,05.  Бяха  изпозвани  χ2,  екзактен  тест  на 

Фишер,  корелационен  анализ,  Kaplan-Mayer.  Life-table  анализи  и 

дискриптивен статистически методи.
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V. Собствени резултати

1. Основни демографски характеристики

1.1 Разпределение по пол:  Общият брой на оперираните лица 

включени в дисертациония труд е  N= 363, като 208(57,3%) са мъже, а 

155(42,7%) са жени.

Таблица 7. Разпределение по пол

N=363 Стойности

Пол, N (%) Брой %
Мъже 208 57,3%
Жени 155 42,7%
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Фигура 14. Разпределение по пол

1.2 Възрастова характеристика

Средната  възраст  (години)   на  оперираните  лица  е  67±11  СО 

(стандартно отклонение). Най-младият пациент е на 27 години, а най-

възрастният  е  на  91  години,  най-често  пациентите  са  били  на   63 

години.

Таблица 8. Възрастово разпределение

Основни  демографски 

показатели

N=363

Стойност

и

Възраст  mean ± SD 67 ± 11
Мода (години) 63
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Минимум  –  Максимум 

(години)

27-91

1.3 Индекс на телесната маса (ИТМ)

Средният ИТМ при оперираните пациенти е ИТМ (кг/м2) средно ± СО 

= 25 ± 5. 

1.4 Съпътстващи заболявания

Съпътстващите заболявания са разпределени в няколко групи:

Таблица  9.  Разпределение  на  пациентите  в  зависимост  от 

съпътстващите им заболявания

Съпътстващи 

заболявания

Брой %

Без 89 24,5 %

Сърдечно-съдови 

заболявания

154 42,4%

Болести  на 

дихателната система

12 3,3%
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Метаболитни 

заболявания

68 18,7%

Обезитас 48 13,2%

Хирургични 

заболявания

45 12,4%

Съпътстващи заболявания

Без

Сърдечно съдови
заболявания

Болести на дихателната
система

Метаболитни заболявания

Обезитас

Хирургични заболявания

 

Фигура 15. Разпределние на пациентите по съпътстващи заболявания

Сумарно процентът на придружаващите заболявания е по-голям от 100 

поради  факта,  че  много  от  пациентите  имат  повече  от  едно 

придружаващи заболявания.

2. Локализация на тумора

Топографската  локализация  има  ключово  значение  за  оперативното 

поведение и адекватното лечение при колоректалния карцном. 
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Локализацията  на  туморния  процес  е  определена  според  AJCC 8мо 

издание.

Топографската  локализация  е  необходима  за  клиничното  стадиране, 

оперативното планиране и  терапевтичният  подход спрямо болните  с 

КРК.

Таблица 10. Локализация на туморния процес

Локализация Брой %
Цекум 33 9,1%
Колон асценденс 36 9,9%
Флексура хепатика 7 2%
Колон транзверсум 30 8,3%
Флексура лиеналис 10 2,8%
Колон десценденс 12 3,3%
Колон сигмоидеум 60 16,6%
Ректосигмоидална 

област

21 5,8%

Ректум 143 39,4%
Вторичен тумор 10 2,8%
Анален карцином 1 0,3%
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Фигура 16. Локализация на туморния процес

3. Стадиране: 

3.1  Стадиране по TNM.

Клиничното  (предоперативно)  стадиране,  базирано  предимно  на 

физикалната  и  образна  диагностика  има  решаващо  значение  за 

оперативния подход. Патологичното (следоперативно) стадиране играе 

основна  роля  в  определянето  на  терапевтичния  лечебен  план  на 

болните  с  КРК.  Поради  по-голямата  точност  на  патологичното 

стадиране  се  наблюдава  известно  разминаване  между  него  и 

клиничното,  което  се  изразява  в  занижаване  на  предоперативния 

стадий.  Сред  изследваните  лица  (N=  363)  най-често  клинично  се 

диагностицират  в  IIa(29,6%),  IIb(13,1%),  IIIa (13,6%)  стадии,  докато 

патологично се наблюдава равномерно разпределение между II,  III,  IV 

стадии. От гледна точка на диференциацията на туморите сред нашата 

популация се срещат най-често умерено-диференцираните тумори G4 – 

58%.
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Фигура 17. Сравнение между клинично и патологично стадиране.

3.1 .1 T - статус

90,1  % от  пациентите  са  с  единичен  първичен  тумор,  9,4% -  с  два 

първични  тумора,  а  0,5%  с  три  първични  карцинома.  80,7%  от 

оперираните пациенти са с хистологична диагноза аденокарцином.

Адювантна химиотерапия са провели 46,8% от пациентите,  като при 

0,5% от тях тя е била палиативна.

Предоперативна лъчетерапия е проведена при 2,6 % от пациентите, а 

следоперативна при 6,7%, като при 0,5% е била палиативна.

Таблица 11. Т - стадий

Т – стадий Брой %
Т1 9 2,6%
Т2 66 18,2%
Т3 206 56,8%
Т4 66 18,2%
Т0(in sito) 15 4,1%
Общо 363 100%
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Фигура 18. Разпределение на пациентите в зависимост от Т - стадия

3.1.2 N – статус

Таблица 12. Разпределение на болните по N - стадий

N=363 N0 N1 N1a N1b N1c N2 N2a N2b
(%) 49,6 % 9,3 % 4,4 % 7,3 % 2,4 % 7,3 % 5,9 % 13,7%
брой 180 34 16 26 9 26 21 50
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Фигура 19. N - статус

3.1.3 М - статус 

Най-голям е  броят  на  пациентите,  при  които  няма  открити  далечни 

метастази – 253(69,7%).

Таблица 13. Разпределение на болните по М - статус

N=363 M1a M1b M0
(%) 19,28 % 11,02 % 69,7 %
Брой 70 40 253
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Фигура 20. М - статус

3.1.4 H - статус 

Поведението при резектабилните чернодробни метастази в 83,3 % от 

случаите  е  чернодробна  резекция,  6,7%  от  пациентите  са  били 

подложени  на  термоаблация  и  10,0%  само  на  енуклеация  на 

чернодробната метастаза.

Таблица 14. Разпределение на болните по Н - статус

N=363 H0 H1 H2 H3
(%) 78,8 % 8,6 % 2,5 % 10,1 %
Брой 286 31 9 37
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Фигура 21. Н - статус

3.2 Стадии

Таблица 15. Разпределение на пациентите в зависимост от стадия 

Стадий Брой %
1 42 11,5%
2 75 20,8%
2a 45 12,5%
2b 9 2,6%
3 42 11,5%
3a 8 2,1%
3b 17 4,7%
3c 15 4,2%
4a 98 27,1%
4b 11 3,1%
Общо 363 100%
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Фигура 22. Разпределение на пациентите по стадии

3.3 Грейдинг

Таблица 16. Грейдинг

Грейдинг Брой Процент
G0 2 0,5%
G1 9 2,5%
G2 13 3,5%
G3 36 10%
G4 210 58%
G5 80 22%
Gх 13 3,5%
Общо 363 100%

Грейдинга  оценява  степента  на  диференциация  на  хистологичния 

препарат.  В  един  хистологичен  препарат  с  множество  срезове  се 

срещат клетки с различна степен на диференциация. Това е причината 

определянето на грейдинга да бъде труден. 
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Фигура 23. Разпределение на пациентите в зависимост от грейдинга

4. Оперативни интервенции.
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13.77

5.79
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6.61

Фигура 24. Оперативни интервенции.
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Таблица 17. Разпределение на оперативните интервенции в зависимост 

от локализацията на тумора.

Оперативна 

интервенция

Брой %

Дясна 

хемиколиектомия

81 22,3%

Лява хемиколиектомия 30 8,2%
Тотална 

колопроктектомия

3 0,8%

Предна резекция 85 23,4%
Ампутация на ректум 50 13,77%
Парциална резекция на 

колон

21 5,79%

Резекция на сигма 38 10,4%
Операция на хартман 32 8,8%
КР  резекция + 

чернодр.резекция

24 6,61%

5. Усложнения

5.1 Интраоперативни
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Общият брой на пациентите, при които са настъпили интраоперативни 

усложнения е 33 или процентно - при 9,09% от оперираните пациенти.

Таблица 17. Интраоперативни усложнения

Усложнения N=363 Брой %
Лезия на паренхимен орган 6 1,65%
Лезия на кух орган 5 1,37%
Интраоперативна 

кръвозагуба- > 500ml.

22 6,06%

Смърт 0 0%
Общо 33 9,09%
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Фигура 24.  Разпределение на интраоперативните усложнения

5.2 Ранни постоперативни усложнения

Общият брой на настъпилите ранни постоперативни усложнения е 52, 

като  при  част  от  пациентите  се  съчетават  повече  от  едно  ранно 

постоперативно  усложнение.  Това  означава,  че  всъщност  броят  на 

усложнените пациенти е по-малък от 52. 

Таблица18. Ранни постоперативни усложнения

Усложнения N=363 Брой %
Супурация  на  оперативната 

рана 

18 4,95%

Инсуфициентция  на 

анастомозата

12 3,30%

Кървене 1 0,27%
Инфекциозни 1 0,27%
Постоперативен илеус 10 2,75%
Дихисценция  на 

оперативната рана

3 0.82%

Кардио-пулмонални 

усложнения

5 1,37%

Смърт 2 0,55%

Общо 52 14.32%
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Най-честото  ранно  постоперативно  усложнение  е  супурацията  на 

оперативната рана.

Фигура 25. Ранни постоперативни усложнения
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К
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С
м

ърт

Дясна 

хемиколиектомия

2 0 0 0 2 0 0 0

Лява 

хемиколиектомия

2 2 0 0 2 1 0 0

Тотална 

колопроктектомия

0 0 0 0 0 0 0 0

Предна резекция 3 8 0 1 5 2 2 1
Ампутация  на 

ректум

4 - 1 0 0 0 1 1

Парциална  резекция 

на колон

0 0 0 0 0 0 0 0
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Резекция на сигма 0 0 0 0 1 0 0 0
Операция  на 

хартман

5 - 0 0 0 0 1 0

КР  резекция + 

чернодр.резекция

2 2 0 0 0 0 1 0

Общо 18 12 1 1 10 3 5 2

Таблица  19.  Характеристика  и  разпределение  на  усложненията 

свързани с различните оперативни процедури

6.Рискови фактори за възникване усложнения.

6.1. Постоперативен престой.

Таблица 20. Следоперативен престой.

N=363 Средно (дни)  ± 

СО 

Макс / Мин  Най-често

Постоперативен 

престой 

11 ± 6 3-52 8 (18,8%) 

Престой  в 

КАЙЛ 

2 ± 2 0 – 13 0(48%) 

6.2 Операции в спешен порядък 

Операциите извършени в условия на спешност са 6,3 % (21).
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Като  най-честа  причина   за  такива  интервенции  съобщаваме 

обтурационен илеус при 18 пациента и 4 с перфоративен перитонит.

6.3 Кръвопреливане.

Кръвопреливане  се  е  наложило при 30,9  % като  при 10,3  % е  било 

интраоперативно. Останалите 20,6% от кръвопреливанията са били в 

периоперативния период.

6.4 Блокови резекции.

При 21,3 % се е наложило допълнителна хирургична интервенция   - 

блокови  резекции (парциални  резекции  на  тънко  черво  и  пикочен 

мехур, резекция и реимплантация на уретери, аднексектомии).

6.5 Оперативно време 

Средното оперативно време е 180 ±60 СО, като най-често е било 120 

минути. 

6.6 Придружаващи заболявания

75 % от оперираните имат някакво придружаващо заболяване

51



7. Методи за превенция на усложненията.

7.1 Методи за превенция на интраоперативните усложнения

Според нашите данни инсуфициенция на анастомозата се наблюдава 

при извършване на лява хемиколектомия и предна резекция на ректум. 

Общият брой на тези оперативни процедури е 115.

Таблица 21. Сравнение на пациентите според метода на извършване на 

анастомозата и корелацията на това с инсуфициенция на анастомозата

Автоматичен 

съшивател

Ръчна анастомоза

Брой % Брой %
Лява 

хемиколектомия

5 4,35% 25 21,74%

Предна резекция 59 51,30% 26 22,61%
Инсуфициенция 2 1,74% 10 8,70%

Анализ  на  честотата  на  инсуфициенция  на  анастомозата  съпоставен 

към извършване на проба за херметичност при лява хемиколектомия, 

сигмоидектомия и предна резекция на ректум. Общият брой на тези 

оперативни процедури е 153. 

Таблица  22.  Честота  на  инсуфициенция  на  анастомозата  съпоставен 

към извършване на проба за херметичност

С  проба  за  Без  проба  за 
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херметичност херметичност
Брой % Брой %

Лява 

хемиколектомия

18 11,76% 12 7,84%

Резекция на сигма 30 19,60% 8 5,22%
Предна резекция 70 45,75% 15 9,80
Инсуфициенция 1 0,65% 11 7,19%

Фигура 26. Методи за превенция на интраоперативните  усложнения

7.2 Методи за превенция на ранните постоперативни усложнения
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Фигура  27.  Методи  за  превенция  на  ранните  постоперативни 

усложнения

7.3. Методи за превенция на инсуфициенция на анастомозата.

Таблица 23. Отклоняване на чревния пасаж. 

=115 Без 
дебараж

Дебарасаж 
с 
колостома

Дебарасиран
е с илеостома

Подвестна 
илеостома

Процент
Брой

58.2% 
(67)

13%
(15)

5,2%
(6)

23,4%
(27)

Инсуфициенци
я
Брой

9 2 1 0

54



Където N e брой на подлежащите на протектиране (предни резекции + 
леви хемиколиектомия).

7.4 Далечни резултати

7.4.1 Обща преживяемост

От  363  пациента  171  са  отпаднали  от  проследяване.  Извършено  е 

проследяване на 192 пациенти с диагноза  С18-20.   Проследени са до 

10.03.2014 година, като средното време  на проследяване е 62,25 месеца 

(от 4,96 до 285,27 ). 

Наблюдаваната средна преживяемост на пациентите е 117.67 месеца.

Медианата на преживяемостта е 41.13месеца.

55



Фигура 28. Преживяемост

Таблица 24.  Едногодишна преживяемост и петгодишна преживяемост 

при проследените пациенти

Едногодишната преживяемост 86%
Петгодишната преживяемост 42%

56



Фигура 29. Преживяемост в месеци
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VI. ОБСЪЖДАНЕ

В  последните  20  години  честотата  на  колоректаклния  карцином  в 

България  се  увеличила  с  приблизитело  100% (  от  6-8  на  100  000  в 

зависимост от пола на  14-18 на 100 000)  като заема второ място сред 

общата  популация.  Голямата  медико-социална  значимост  на 

заболяването налага широк скрининг сред рисковите групи с цел ранна 

диагностика и оптимизирано лечение. Съвременното лечение на КРК 

изисква  мултидисциплинарен  подход,  последователност  и  етапност. 

Хирургичното лечение на КРК остава основно, като то е съобразено 

със  стадия на заболяването,  коморбидитета  на пациентите  и  общият 

план  на  лечение.  Радикалните  оперативни  методи  в  съвременната 

хирургия  водят  до  много  добри резултати  по  отношение  на  общата 

преживяемост  и  степента  на  рецидиви.  Експанзивното  развитие  на 

хирургията и въвеждането на атравматични средства за разединяване 

на  тъкан  и  хемостаза  води  до  значително  намаляване  на 

интраоперативните  и  ранните  постоперативни  усложнения. 

Съвременната оперативна концепция за радикални операции по повод 

КРК включва строг анатомичен подход в мезоколичен и мезоректален 

план.  Спазването  на  концепцията  no-touch с  ранен  съдов  контрол  и 

предотвратяване на интраоперативната туморна дисеминация е приет 

за  златен  стандарт.  При  ректалния  карцином,   с  утвърждаването  на 

ТМЕ  и  парциалната  мезоректална  ексцизия  като  златен  стандарт  за 

радикалност,  контролът на радиерните граници е основен критерий за 

R0 резекция. Качеството  на  живот  е  основен  фактор  за  успеха  на 

радикалните  операции  по  повод  КРК,  което  вклюва:  запазване 

функцията на тазовите резервоари, либидо, еректилна функция и др. 
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От  основните  демографски  показатели,  разгледани  в  собствените 

резултати, прави впечатление значително по-високата честота на КРК 

при  мъжете  (57,3%)  сравнение  с  жените  (42,7%).  Тези  резултати 

подкрепят световната тенденция за по-често засягане на мъжкия пол. 

Във възрастово отношение нашите пациенти са със средна възраст 67 ± 

11  СО  години,  като  най-младият  пациент  е  на  27  години, а  най-

възрастният е на 91 години. Най-често оперираните пациенти са били 

на 63 години. Тези резултати са отражение на световната статистика и 

тенденция за възрастово разпределение на заболяването. Възрастта се 

счита за основен рисков фактор за възникване на КРК. Именно поради 

този  факт  е  въведена  критична  възрастова  граница  за  прилагане  на 

популационен скрининг. Възрастта се оказва и водещ рисков фактор за 

възникване на интраоперативни и ранни постоперативни усложнения. 

Считана за рискова възраст в това отношение се смята такава над 70 

години.  Средните стойности на този показател сред нашата изледвана 

група не надвишават  70 години,  следователно не  можем да  изведем 

възраста като рисков фактор сред нашата изледвана група. 

Средният  ИТМ при  оперираните  пациенти  е  25±5  СО.  При  общите 

тенденции за затлъстяване на населението средният ИТМ на нашите 

пациенти е в норма. Това може да се обясни с факта, че голяма част от 

болните  са  в  късен  стадий  на  заболяването  с  изразен  консумативен 

синдром.  Пациентите  с  висок  ИТМ  обикновенно  имат  редица 

придружаващи заболявания (диабет, артериална хипертония, сърдечна 

недостатъчност  и  др.),  което  е  доказан  рисков  фактор  както  за 

възникване  на  интраоперативни,  така  и  ранни  следоперативни 

усложнения. Високият ИТМ е причина за затруднен оперативен достъп 

и  следване  на  анатомичен  план.  Съвременните  задълбочени 

изследвания  за  влиянието  на  телесната  маса  върху  оперативните 
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резултати  показват  по-голямата  роля  на  индекса  на  висцерално 

затлъстяване  сравнено с  ИТМ. Според   Rickles измерването на  този 

индекс чрез КТ е много по значим прогностичен белег за възникване на 

усложнения отколото ИТМ. 

Един  от  основните  фактори  за  възникване  на  усложнения  в 

съвременната медицина е наличието на съпътстващи заболявания. Сред 

нашите пациенти едва 89 или 24,4% нямат съпътстващи заболявания. 

Най-голям  дял  сред  тях  заемат  сърдечно-съдовите  заболявания 

(42,4,3%),  след  тях  пациентите  с  диабет  (18,7%),  последвани  от 

пациенти с хирургичен ко-морбидитед (12,4%), като на последно място 

се нареждат пациентите с обезитас (13,2%) и ХОББ (3,3%).  Групата 

със  съпътстващи  заболявания  ние  определяме  като  рискова  за 

интраоперативни   и  постоперативни  усложнения.  Голяма  част  от 

пациентите  със  сърдечно-съдови  съпътстващи  заболявания  са  на 

постоянен прием на антикоагулантни и/или антиагрегантни препарати. 

Това налага оценка на интраоперативния риск от кървене и тромбози, а 

също и уточняване на лекарствения режим на препарата.

В изследваната  от нас група най-честата локализация на първичното 

неопластично  заболяване  е  ректум  (39,4%),  последвана  от  колон 

(35,3%). От тях 33-ма пациенти са с локализация на цекума, 36 - колон 

асценденс, 7 - флексура хепатика, 30- колон трансверзум, 10 - флексура 

лиеналис, 12  - колон десценденс и 60 - колон сигмоидеум. 3,4%  са с 

вторични лезии и др. Общоприети рискови локализации на първично 

огнище  за  възникване  на  интраоперативни  усложнения  са:  цекум  и 

колон  асцеденс  във  връзка  с  лезия  на  десен  уретер  и  дуоденум; 

флексура хепатика във връзка с лезия на жлъчен мехур и черен дроб; 

флексура  лиеналис във връзка  с  лезия  на  слезка;  ректо-сигмоидален 

отдел във връзка с лезия на ляв уретер и илиачни съдове. Най-честата 
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рискова локализация за възникване на кървене като интраоперативно 

усложнение е наличието на туморен процес на ректум. Наличието на 

ректална локализация обуславя по-висок процент на интраоперативно 

кървене и инсуфициенция на анастомозата.

Сред  изследваните  лица  (N=  363)  най-често  клинично  се 

диагностицират в  IIa (29,6%),  IIb (13,1%),  IIIa (13,6%) стадии, докато 

патологично се наблюдава равномерно разпределение между II, III и IV 

стадий. 42-ма от пациентите са в I-ви стадий, 75 са в II-ри, 45 пациента 

са в стадии IIa, 9 пациента са в IIb, 42 - в III, 8 - IIIa, 17 - в IIIb, 15 - IIIc 

и  107 пациента са в   IV- ти стадий.  Пациентите във висок стадий на 

заболяването  подлежат  на  обсъждане  и  преценка  за  провеждане  на 

неоадювантна химио- и лъчетерапия. Целта е постигане на down staging 

и  извършване  на  последваща  оперативна  интервенция  в  оптимални 

условия. Високият стадий на заболяването корелира с изразена туморна 

интоксикация  и  висок  риск  от  развитие  на  интраоперативна  и 

постоперативна смъртност.  По отношение на Т-статуса едва 2,6% от 

оперираните са с Т1, 18,2% а с Т2, 56,8% с Т3, а 18,2% са с Т4. Повече 

от  половината  от  пациентите  са  с  Т3-Т4  статус  на  първичния 

неопластичен  процес.  От  своя  страна  това  е  предпоставка  за 

интраоперативни  усложнеия,  свързани  с  големината  на  туморния 

процес, радикалното остраняване и разширяване на оперативния обем 

(block resection), особено при Т4.  90,1 % от пациентите са с единичен 

първичен тумор, 9,4% - с два първични тумора, а 0,5% с три първични 

карцинома. 80,7% от оперираните пациенти са с хистологична диагноза 

аденокарцином.  От  тях  58%  са  G4  съответсващ  на  умерено  ниска 

диференциация. При пациентите с повече от една първична  лезия се е 

наложило  разширяване  на  оперативния  план.  Това  е  свързано  с 

интервенция  върху  друг  коремен  орган,  както  и  увеличаване  на 
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оперативното  време,  интраоперативната  кръвозагуба  и  всички 

съпътсващи  рискове  за  възникване  на  интраоперативни  и  ранни 

следоперативни усложнения.

Разпределнието на пациентите по отношение на N статуса е : 9,3% са с 

N1; 4,4% с N1а; 7,3% с N1b, 2.4% с N1c; 7,3% - N2, 5,9% - N2a. 13,7% - 

N2b. 35.1%  са с  N0, при 14,6% от тях не е могло да се определи  N-

статус.  N-статусът  няма  отношение  към  обема  на  оперативната 

интервенция и честотата  на усложненията,  но е  важен прогностичен 

фактор във връзка с далечните резултати. По отношение на М-статуса, 

30,3%  от  пациентите  са  с  далечни  метастази,  като  19,28%  са  с 

локализация  в  един  орган.  М-статусът  води  до  разширяване  на 

оперативната  интервенция  и  увеличаване  степента  на  кръвозагуба 

особено  при  чернодробни  резекции.  Съпътващата  следоперативна 

функционална  недостатъчност  на  черен  дроб  и  бъбреци  води  до 

увеличаване  на  ранните  постоперативни  усложнения.   8,6%  или  31 

пациента   са  с  единична  чернодорбна  лезия;  2,5%  (9  пациента)  с 

множество  лезии  в  един  дял  и  10,1%  (37  пациента)  с  дисеминиран 

метастатичен процес. 

Поведението при резектабилните чернодробните метастази в 83,3 % от 

случаите  е  чернодробна  резекция, 6,7% от  пациентите  са  били 

подложени  на  термоаблация  и  10,0% само  на  енуклеация  на 

чернодробната метастаза.

Най-честите оперативни интервенции при нашите пациенти са предна 

резекция 23,4%, следвани от дясна хемиколектомия 22,3%, ампутация 

на  ректум  –  13,77%;  резекция  на  сигма  -  10,4%.  Всички  предни 

резекции  и  ампутации  на  ректум  са  в  обем  ТМЕ  или  парциална 

мезоректална  ексцизия.  Извършването  на  ТМЕ  в  аваскуларен  план 

води  до  значително  намаляване  нивото  на  интраоперативната 
62



кръвозагуба и опасноста от лезии на съседни структури. Запазването на 

автономната  тазова  инервация  се  свързва  с  добри  постоперативни 

функционални  резултати  и  подобрено  качество  на  живот. 

Същевременно възстановянето на интегритета след предни резекции и 

особено при ниски локализации на туморния процес е свързано с висок 

риск  от  инсуфициенция  на  анастомозата  и  постоперативно  кървене. 

Определяща  роля  за  превенцията  на  усложненията  има  високото 

лигиране на а. mesenterica inf. и пълното освобождаване на лиеналната 

флексура, като целта е да се постигне анастомозиране при адекватно 

кръвоснабдяване  и  лиспа  на  напрежение.  Дясната  хемиколектомия в 

съчетание  с  Т4  и  ангажиране  на  ретроперитонеума  крие  риск  от 

нарушаване целостта на дуоденума и увреждане на десен уретер, черен 

дроб, жлъчен мехур и магистрални съдове. Лявата хемиколектомия от 

своя страна крие риск от лезия на далака. 

Сред  оперираните  пациенти,  интраоперативни  усложнения  се 

наблюдават  при  9,09%  (33  пациента),  22-ма  от  който  с 

интраоперативно  кървене,  5  с  лезия  на  кух  орган  и  6  с  лезия  на 

паренхимен.  Интраоперативната  кръвозагуба  е  най-честото 

интраоперативно  усложнение. Причината за това е високият Т-статус, 

високият стадий, ректалната локализация и извършването на блокови 

малкотазови  резекции  и/или  чернодробни  резекции  по  повод 

синхронни метастази. Излизането от анатомичен план при ТМЕ винаги 

е  съпроводено  с  големи  кръвозагуби,  в  резултат  на  засягане  на 

пресакралния  плексус.  Хемостазата  в  такива  случаи  е  трудна  и 

несигурна.

Като причина за лезия на кух коремен орган най-често се установява 

ангажирането на уретер или тънкочревни бримки особено в стадий Т4, 

както  и  предходни  лапаротомии  и  неоадювантна  лъчетарапия. 
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Поведението ни при увреда на уретер е стентиране с Double J и сутура 

с  PDS 5-0.  Лезията на черво най-често е свързана с десерозация, при 

която  се  налагат  серо-серозни шевове.  При перфорация на  черво  се 

извършва сутура на два етажа с резорбируем материал 3-0. 

Паренхимни  увреди  са  свързани  най-често  с  освобожаване  на 

лиеналната  флексура  следствие  на  прекомерна  тракция,  водеща  до 

ятрогенна лезия на слезката. При всички увреди на слезката (при 6 от 

оперираните) сме престъпили към спленектомия.

Ранните  постоперативни  усложения,  наблюдавани  при  нашите 

пациенти, са супурация на оперативната рана - 4,95%, инсуфициенция 

на  анастомозата  -  3,3%,  кървене  -  0,27%,  инфекциозни  -  0,27%, 

постоперативен илеус - 2,75%, кардиопулмонални усложнения - 1,37% , 

дехисценция на оперативната рана 0,82% и смъртност - 0,55%. Общият 

брой  на  ранните  постоперативните  усложнеия  е  52.  Супурация  на 

оперативната  рана  е  усложнение,  свързано  най-често  с  общото 

състояние  и  ко-морбидитет  на  пациента  (диабет),  както  и  с 

хирургичната техника и оперативната травма. Значение в тези случаи 

имат  и  спешните  оперативни  интервенции,  подходът  при 

възстановяване на предната коремна стена и адекватното дрениране за 

превенция  на  постоперативни  хематоми  и  сероми.  При  данни  за 

супурация се взима секрет за микробиологично изследване, след което 

се  пристъпва  към  ревизия  на  оперативната  рана  с  евакуация  на 

наличните колекции, широко дрениране и ежедневни превръзки, като 

оперативната рана се оставя за вторично зарастване. Целта е саниране 

със свежи гранулации и ликвидиране на патологичната секреция. При 

0,82%  или  при  3-ма  пациенти  се  наблюдава  дехисценция  на 

оперативната рана, което е наложило ревизия на оперативната рана и 

пластично възстановяване на коремната стена. 
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Инсуфициенцията  на  анастомозата  е  едно  от  най-значимите  ранни 

следоперативни  усложнения,  водещи  до  животозастрашаващи 

състояния,  свързани  с  развитие  на  сепсис  и  полиорганна 

недостатъчност. Основни причини за инсуфициенция на анастомозата 

са  напрежение  на  шевната  линия  и  нарушено  кръвоснабдяване  на 

анастомозираните  участъци.  При  инструментални  анастомози,  като 

причина се извежда несъответсвие между дебелината на чревната стена 

и височината на прилаганите титаниеви скоби, както и неспазването на 

технологичните инструкции за ползване на инструмента.  От значение 

е изборът на вида анастомоза, начин на изпълнение, етажност, избор на 

шевен  материал  и  контаминацията  по  време  на  техническото 

изпълнение.  Терапевтичното  поведение  се  определя  от  степента  на 

инсуфициенция и нерядко включва отклоняване на чревния пасаж.

Следоперативното кървене е в  резултат на непълна интраоперативна 

хемостаза,  нарушен  хемостазиологичен  статус  и  инфенциозни 

усложнения. Основно значение има интензитета и продължителността 

на  кървене,  както  и  възможността  за  компенсиране  и  обемно 

заместване.  Наличието  на  масивно  постоперативно  кървене  налага 

оперативна ревизия и извършване на дефинитивна хемостаза. 

Инфекциозните  усложнения  (сепсис)  най-често  са  в  резултат  на 

оперативни интервенции по спешност, при наличие на усложнен КРК с 

перфорация и/или развитие на локален или дифузен перитонит, както и 

при пациенти с диабет,  нарушен нутритивен и имунологичен статус. 

Тези усложнения изискват навременни реанимационни мероприятия и 

включване на масивна антибиотична терапия. 

Постоперативният илеус е сериозно усложнение вследствие на недобро 

изпълнение  на  анастомозата,  продължителността  на  оперативната 

интервенция,  степента  на  предоперативна  чревна  обструкция  и 
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развитието  на  инфекциозни  усложнения.  Като  основна  причина  в 

ранния  постоперативен  период  за  чревна  обструкция  се  явява 

персистиращия локален или дифузен перитонит, както и развитието на 

масивни сраствания и хернирания. При данни за механична обструкция 

пристъпваме  към  оперативна  ревизия.  При  постоперативния 

паралитичен  илеус  основното  в  поведението  е  провеждане  на 

реанимационни  мероприятия  в  пълен  обем  и  използване  на  всички 

възможности за декомпресия на ГИТ.

Най-честите кардио-пулмонални усложнения са свързани с развитие на 

сърдечна  недостатъчност,  миокарден  инфаркт,  белодробен 

тромбемболизъм и пневмонии. Тези усложнения настъпват на фона на 

продължителни оперативни интервенции, увредено общо състояние и 

усложнение на наличните съспътстващи заболявания.

В ранния следоперативен период при 2-ма от пациентите е настъпила 

смърт. В тези случаи е било налице увредено общо състояние и тежък 

ко-морбидитет,  довели  до  неовладяване  на  някои  от  ранните 

постоперативни усложнения.

Рисков фактор за възникване  на гореспоменатите усложнения се явява 

удълженият постоперативен престой, като нашите пациенти най-често 

са престоявали 8 следоперативни дни. Друг рисков фактор е престоят в 

интензивен сектор, като близо половината от анализираните пациенти 

не  са  престоявали  в  интензивно отделение.  Тези от  тях,  лекувани в 

интензивен  сектор,  имат  сигнификантно  р<0.001 увеличен 

постоперативен  престой.  От  своя  страна  това  увеличава  и  риска  за 

възникване на вътреболнични инфекции.  Други рискови фактори са: 

операции  в  спешен  порядък  (6,3%  ),  кръвозагуба,  налагаща 

кръвопреливане(10,3%)  и  хемодинамична  нестабилност,  налагаща 

кръвопреливане  (20,6%).  Средното  оперативно  време  сред  нашата 
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кохорта   е  240±60  СО  минути,  като  най-често  е  180.  Удълженото 

оперативно време също се явява рисков фактор за усложнения. 

Един  от  основните  рискови  фактори  за  усложнения  са  и 

придружаващите заболявания, като 75% от оперираните пациенти имат 

такива. 

Методи за превенция на интраоперативни усложнения

Предоперативното  стадиране  е  основен  метод  за  превенция  на 

интраоперативните  усложнения  чрез  изграждане  на  терапевтична 

тактика и хирургичен план за лечение на КРК. Оперативната техника и 

опитът  на  хирургичния  екип  са  от  решаваща  роля  за  превенция  на 

интраоперативните усложнения, свързани с ятрогенни наранявания и 

тъканни  увреди.  Друг  метод,  който  използваме  за  превенция  на 

интраоперативните  усложнения  и  в  частност  кръвозагубата,  е 

използването на съвременни вискотехнологични енергийни източници 

за тъканна декструкция и хемостаза. Това са: биполярен нож (LigaSure, 

Ensel),  Аргон  плазмен  коагулатор,  ултразвуков  деструктор,  CUSA, 

особено при чернодробни резекции. Начинът на употреба и режимът на 

действие  са  в  основата  на  доброто  техническо  изпълнение  на 

процедурата  и  минималната  тъканна  увреда.  Използването  на 

биполярен нож осигурява прекъсване на лимфния дренаж, като по този 

начин се ограничава разпостранението на заболяването по лимфен път. 

Методът  за  прекъсване  на  чревния  сегмент,  използван  в  нашата 

клиника чрез биполярен нож е сигурен, с минимална тъканна увреда на 

ниво  резекционна  линия  и  без  наличие  на  чревна  контаминация. 

Прилагането  на  този  метод  скъсява  оперативно  време  и  намалява 

използването на скъпоструващи консумативи (стаплери).
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Освен  това  той  е  икономически  целесъобразен  в  условията  на 

непълното реинбурсиране на скъпоструващите консумативи от НЗОК. 

Друг  метод  за  превенция  на  ранните  постоперативни  усложнения  е 

използването  на  автоматичен  съшивател.  Според  нашите  данни 

употребата  им  води  до  значително  намаляване  на  постоперативните 

инсуфициенции  на  анастомозата,  сравнено  с  ръчните  анастомози. 

Метод,  който  предлагаме  за  превенция  на  инсуфициенция  на 

анастомозата  е  извършването  на  проба  за  херметичност. 

Интраоперативно, пробата за херметичност била отрицателна при 10%, 

което е наложило частичното или пълното й укрепване. Честотата на 

инсуфициенциите  при  положителна  проба  за  херметичност  е 

сигнификантно  по-ниска  в  сравнение  без  проба  за  херметичност 

р<0,05. Това доказва, че пробата за херметичност е ефективен метод за 

превенция на инсуфициенция  на анастомозата. Друг метод за оценка 

състоянието  на  анастомозата  и  превенция  на  постоперативните 

усложнения  при  лапароскопските  операции  и  за  установяване  на 

интралуменно кървене е   интраоперативната  колоскопия.  Такава сме 

извършили  при  28  селектирани  пациенти,  включващи  всички 

лапароскопски  процедури  и  част  от  ректумите.  Излолзването  на 

протективна  стома  (илеостома  или  транзверзостома)  е  въпрос  на 

сериозни  дискусии  в  световната  литература.  Има  страни  (САЩ), 

където  протектирането  на  анастомазата  чрез  отклонение  на  чревния 

пасаж е задължително.  Отклонение на пасажа сме извършили при  48 

пациенти  с  предни  резекции  и  леви  хемиколектомии.  В  тази  група 

инсуфициенцията  на  анастомозата  е  значително  по-ниска  (  при 

трима) .При 27 пациента е извършена подвесна илеостома без данни за 

инсуфициенция в следоперативния период.  Дебарасаж с протективна 

илеостома или колостома се е прилагало при 6 и съответно 15 пациента 
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с данни за инсуфициенция при 1 и съответно при 2 ма пациенти. При 

67 пациента с предни резекции или левостранна хемиколиектомия не 

сме извършили протективна стома  като 9  от  тях  са  се  усложнили с 

различна по степен инсуфициенция на анастомозата. Отклоняването на 

чревния пасаж е свързано със значителни електролитни загуби и със 

допълнителна интервенция за възтановяване.  Подръжката на стомата 

изисква обучение на пациента и определени хигиенни грижи това от 

своя  страна  крие  риск  от  контаминиране  на  оперативната  рана  и 

последваща  супурация.  Ние  предпочитаме  отклоняването  на  пасажа 

при   ниски  предни  резекции  както  и  при  левостранни 

хемиколиектомии,  да  се  извършва  чрез  подвесна  илеостомия. 

Техническото изпълнение е лесно, а  предимствата са свързани с по-

бързо  възстановяване  на  чревния  пасаж,  създаване  на   условия  за 

промивка  на  проксималния  чревен  сегмент  и  възможност  за 

клампиране.  Дабарасажът  започва  веднага  след  оперативната 

интервенция,  което  дава  възможност  за  снемане  на  НГС  след 

извеждане от анестезия. Средното количество отделяемо през първите 

24  часа  е  между  300-800мл.  тънкочревно  съдържимо  и  газ,  което 

предотвратява балониране на корема. Снемането на силиконов катетър 

извършваме  между  10-14  постоперативен  ден  при  възстановен 

дистален  пасаж.  Формираната  фистула  се  затваря  спонтанно  и  не 

налага допълнителни интервенции. 

 При ниско разположение на тумора в дистален ректум, в процеса на 

отпрепариране  под  нивото  на  леваторите  и  осъществяването  на 

анастомозата  важна  роля  играе  метода  за  мануално  избутване  на 

перинеума.  При  него  се  осигуряват  максимално  добри  условия  за 

визуализация, мобилизация и осъществяване на анастомозата.
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Методи,  използвани  при  всички  пациенти  за  превенция  на 

интраоперативните  и  ранните  постоперативни  усложнения  са 

антибиотична  профилактика,  антикоагулатна  профилактика,  чревна 

поготовка, спазване на основните хирургични онкологични принципи. 

При всички пациенти интраоперативно се осъществява диафаноскопия 

за ориентация на съдовата мрежа и оценка на колатералните аркади. 

Промиването  на  дисталния  ректален  чукан  с  разтвор  на  Браунол  е 

използван при всички пациенти преди извършване на анастомозата с 

цел предотвъртяване на туморната десиминация.

Далечни резултати 

Средната  обща  преживяемост  е  117,  67  месеца.  Медианата  на 

преживяемостта  е  41,13  месеца.  Средното  време  на  проследяване  е 

62,25 месеца, като едногодишната преживяемост е 86%, а 5-годишната 

–  42%.  Отчитайки  стадия  на  нашите  пациенти  и  останалите 

прогностични фактори,  тези данни на фона на световната литература и 

статистика  показват  добър  контрол  и  лечение  на  заболяването.  Към 

настоящия момент 98 от пациентите са с витален статус „жив“.  
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VII. ИЗВОДИ

1.  Рискови  фактори  за  възникване  на  интраоперативни  усложнения 

сред оперираните пациенти са:  ко-морбидитет,  ректална локализация 

на тумора, висок стадий, Т4 тумори с прорастване в околони тъкани, 

далечни метастази, блокови оперативни интервенции.

 

2.  Рискови  фактори  за  възникване  на  ранни  постоперативни 

усложнения  са:  ко-морбидитет,  стадий  на  заболяването,  обем  и 

продължителност  на  оперативната  интервенция,  удължен  болничен 

престой.

3.  Спазването на общоприетите хирурични и онкологични принципи, 

адекватното стадиране, дебелочревната подготовка, профилактиката на 

тромботичните  и  инфекциозни  усложнения  водят  до  намаляване  на 

интраоперативните и ранните постоперативните усложнения. 

4.  Интраоперативната  проба  за  херметичност  води  до  сигурност  за 

техническото  изпълнение  на  анастомозата  и  редукция  на 

инсуфициенцията.

5.  Използването  на  съвременните  енергийни  източници  води  до 

намаляване  на  оперативната  травма,  интраоперативното  кървене  и 

постоперативните усложнения свързани с хеморагия. 

6.  Прекъсването  на  чревния  сегмент  чрез  биполярен  нож  е 

атравматично, сигурно, бързо, липсва контаминация и е икономически 

целесъобразно. 
71



7. Отклоняването на пасажа чрез подвестна илеостомия със силиконов 

катетър  при  ниски  и  рискови  анастомози  води  до  превенция  на 

инсуфициенция  на  анастомозата  и  бързо  следоперативно 

възстановяване. 

8.  Изпозването  на  механични  съшиватели  води  до  намаляване  на 

оперативното време и сигурно анастомозиране. 

9. Най-често срещаното интраоперативно усложнеие е кървене (6,1%) 

10. Най-честото постопративно усложнение е супурация (4,9%)
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III. ПРИНОСИ

1.  Направен  е  задълбочен  анализ  на  рисковите  фактори  свързани  с 

интраоперативните  и  ранните  следоперативни  усложнения  на  база 

личен опит при 363 пациенти.

2. Предложен е метод за прекъсване на чревния сегмент с биполярен 

ток водещ до херметично слепване на резекционната линия, което се 

извършва  бързо,  с  минимална  тъканна  увреда  при  липса  на 

контаминация. Методът е алтернатива на прекъсването със стаплер и е 

икономически по-изгоден. 

3.   Предложен  е  алгоритъм  за  превенция  на  инсуфициенция  на 

анастомозата чрез избор на метод за отклонение на пасажа – подвестна 

илеостомия. 

4.  Предложен  е  метод  за  проверка  херметичността  на  анастомозата 

позволяващ своевременна корекция. 

5. Направен е анализ на едногодишната и педгодишната преживяемост 

на изследваната група. 
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