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Abstract: The frequency rate of laparoscopic urological complications is 0.42-1.6%). Bladder injury is not so 

common because the bladder is usually emptied by а catheter prior to the exam or a permanent Foley catheter is inserted. 
Injury to the ureter is possible with coagulation of peritoneal endometrial sites, during amputation and extirpation of the 

uterus. The ureteral injury is discovered intraoperatively in less than 7% of the cases.  In the postoperative period such 

patients usually develop ureterovaginal fistulas and urinoma with urinary peritonitis. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Развитието на ендоскопската хирургия позволи да се разшири обхватът на хирургичните 

интервенции при лечението на гинекологичната патология. Съвременното сразвитие на 
ендовидеохирургията позволява извършването както на органо -запазващи, така и на 
радикални операции. (Kulakov V.I., Adamyan L.V., 1996; Hezhat F., Hezhat S., 1992; Parker W.H., 
1993). Широкото разпространение на ендоскопската хирургия, заедно с несъмнените 

предимства на тази технология, е свързано с определен риск за здравето на пациентите, тъй 
като 0.5-0.7%  са придружени от развитието на ранни и малко известни усложнения, които 
изискват адекватна превенция, диагностика и лечение. 

Усложненията според различните автори варират от 1% до 4%.  

Тези  усложнения условно са обусловени от:  
- анестезиологичните пособия;  
- наранявания в следствие въвеждането на лапароскопска игла; 
 - увреждане при създаване на пневмоперитонеум; 

 - увреждане причинено от въвеждането на троакари; 
 - причинени от кървене в следоперативния период. 
Увреждането на големи кръвоносни съдове и черва най-често се появява при 

въвеждането на първия троакар, тъй като се прилага сляпо или в условия на ограничена 

видимост. Процесът на сцепление увеличава риска от увреждане на коремните органи.  
Честотата на урологичните усложнения при лапароскопиrта е 0.42-1.6%. Пикочният 

мехурът рядко се уврежда, тъй като обикновено се изпразва с катетър, преди да започне 
изследването, или се поставя постоянен катетър на Фоли.  Увреждането на уретерите е 

възможно при коагулация на перитонеални ендометриозни места, по време на ампутация и 
екстирпация на матката. Увреждането на уретерите се разбира интраоперативно в по-малко от 
7% от случаите. В следоперативния период при такива пациентки обикновено се наблюдава 
развитие на вагинални уретерални фистули, образуването на урином с развитието на уринарен 

перитонит. 
 
 ИЗЛОЖЕНИЕ 

За периода 1998 – 2018 година са извършени 987 лапароскопски операции. Възрастта на 
пациентите варира от 16 до 68 години. Соматичната анамнеза при 170 пациенти се утежнява 
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от наличието на желязо-дефицитна анемия. Нивата на анемия варират от 85 g / l до 72 g / l, 
което съответства на лека до умерена анемия. Анемия се наблюдава при пациенти с миома на 
матката. 145 жени са имали затлъстяване от ІІ-ІІІ степен. Процесът на сраствания е отбелязан 

при 211 жени, които съставляват 21,3% от общия брой на оперираните пациенти. Наличието 
на сраствания е свързано с анамнеза за лапаротомия (от 1 до 3) при 65 пациенти (6,5%), и 
наличието на външна ендометриоза 9,3% (92 жени). Комбинацията от маточни фиброиди и 
яйчникови тумори се наблюдава в 124 случая (12.5%).   

Извършените операции за посочения период са следните: 
 - Суправагинална ампутация на матката 104 (10,5%); 
  - Отстраняване на матката 90 (9,1%);  
 -Консервативна миомектомия 107 (10,8%) ; 

  -Операция на придатъците на матката 178 (18%);  
 -Диагностична лапароскопия 496 (50,2%); 
 - Тазова лимфна дисекция 12 (1,2%) . 
Продължителността на хирургичното лечение варира от 20 ± 5.1 минути до 180 ± 8.4 

минути и зависи не само от вида на операцията, но и от наличието и степента на сраствания 
на тазовите органи. 

Извършени са екстирпация и ампутация на матката при жени с миома на матката с 
размери от 6 до 12 седмична бременност. Фибромите на матката се комбинират с ендометриоза 

в 47% от случаите с хистологично потвърждение. 
Суправагиналното отстраняване на матката за фиброиди и отстраняване на миомните 

възли при миомектомия се извършва чрез абдоминална техника с помощта на морселатор. При 
екстирпация на матката при 69 случая  е използвана комбинирана хистеректомия, като чрез 

абдоминален достъп се прерязват лигаментите и маточните съдове, а матката се отстранява 
чрез вагинален достъп.  

Консервативна миомектомия е извършена в 107 от пациентките. Размерите на 
миомнните възли варират от 5 mm до 120 mm. Възли с размери 5 -20 mm - 16.7% (25); от 21-

50mm - 49.2% (59); от 51-100mm 25% (35); и повече от 100 mm 9,1% (11).  
При нтервенции проведени във връзка с безплодие 35,5% (178 пациенти),  са 

идентифицирали 41,9% ендометриоидни кисти и перитонеална ендометриоза, при 20,4% 
дермоидни кисти, поликистозни яйчници при (14,2%), злокачествени тумори (5%) и други 

(18.5%).Всички диагнози се потвърждават чрез хистологично изследване.  
Трябва да се отбележи, че външна ендометриоза е диагностицирана интраоперативно 

при 92 (18,5%) пациентки. При всички пациентки с ендометриоза по време на операцията  са 
дисектирани огнищата на ендометриоза и ендометриални инфилтрати. Само единични огнища 

в тазовия перитонеум са коагулирани при липса на белези за засягане на прилежащите тъкани.  
Две пациентки са рехоспитализирани в следоперативния период -  7 - 10 дни с признаци 

на перфорация на съответно тънко и дебело черво - перитонит, оперирани в нашата клиника с 
отворен тип операция. Показание за операцията е била III степен ендометриоза. При 

подозрение за масивни сраствания и предшестващи операции, използвах т.нар. достъп – 
отворена лапароскопия при въвеждане на първия троакар. Поради това  увреждане на чревни 
бримки при въвеждане на първия троакар не сме имали. Увреждане на уретерите не е било 
диагностицирано по време на операция, защото  при съмнение за увреждането им е извършвана 

интраоперативна цистоскопия с цел да се установи интактност на уретерите.   
При поставяне на троакар може да се нарани  пикочния мехур. Усложнението се 

диагностицира по време на лапароскопията. Мехурът се зашива. Нараняване на пикочен мехур 
в нашата клиника не е установявано. 

При пациенти с извънматочна бременност недостатъчната коагулация на тръбата може 
да доведе до кървене. Извършваx се повторна коагулация с биполярен коагулатор на тръбата.  

При 12 пациентки при миомектомия и хистеректомия се наложи преминаване към 
лапаротомия, поради неовладяване на кръвотечението. 

При една пациентка с тежки ендометриални сраствания се нарани а. iliaca externa.  
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ИЗВОДИ  

Така лапароскопската хирургия е най-ефективният и безопасен вид хирургично лечение 
в гинекологията. Делът на усложненията по време на лапароскопските операции е 1,5%, което 
съответства на литературните данни. Голям процент от усложненията се дължат на адхезивния 

процес след повторно влизане в коремната кухина и наличието на соматични заболявания с 
локализиране на огнища в близост до по-горе посочените органи. 

Опитът на хирурга, както и спазването на всички правила на лапароскопията, позволяват 
усложненията по време на операцията да се сведат до минимум.  
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