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Изложение
Дренажът на урината от горните 

пикочни пътища е животоспасява

ща манипулация, която има за цел 

да създаде път за отичане на ури

ната, задържана в пиелокаликсната 

система на бъбрека и уретера. Хи

дронефрозата и хидроуретерът са 

състояния на задръжка на урина в 

резултат на обструкция на уринар

ния поток в пикочния тракт на ниво 

бъбречно легенче и респективно 

уретер. И двете диагнози е нужно 

да бъдат навременно поставени с 

цел предотвратяване на тежка бъб

речна дисфункция. Важно е да отбе

лежим, че освен стоп на нивото на 

горните пикочни пътища, тези две 

състояния могат да се предизвикат 

и от проблеми в долните пикочни 

пътища, като по обратен път се 

създава застой и следователно за

дръжка на урината в горния урина

рен тракт.

Етиологията на хидронефрозата и 

хидроуретерът може да бъдат кла

сифицирана в две групи:

 • Вътрешна обструкция – бъбречни 

камъни, малигнени процеси, уре

теропелвична стеноза, урете

рални стриктури, ренални кисти, 

задни уретрални клапи, доброка

чествена простатна хиперплазия, 

неврогенен пикочен мехур и др.

 • Външна компресия – бременност, 

перипелвикални кисти, ретрока

вален уретер, малигнени процеси 

извън уринарния тракт, травма, 

ретроперитонеална фиброза, 

простатен абсцес и други.

Хидронефрозата и хидроуретерът 

се срещат във всяка възраст. При 

новородените и децата главната 

причина за появата им са структур

ни аномалии. Годишно, при изчислени 

6% от новородените в световен ма

щаб (8 млн.) със сериозни вродени де

фекти, около 1% от тях са с анома

лии на бъбрека и уринарния тракт[1]. 

Нефролитиазата е найчестата при

чина за хидроуретеронефроза в юно

шеска възраст. Приблизително 600 

000 възрастни в САЩ страдат от 

бъбречни камъни в рамките на годи

на, като засегнати са един на всеки 

11 човека. Сред мъжете честотата 

е повисока спрямо жените (съот

ветно 10.6% срещу 7.1%). Хората от 

бялата раса, с наднормено тегло и 

диабетиците са силно застрашени 

от нефролитиаза[2]. При повъзраст

ното население основни причини за 

задръжка на урина в горния уринарен 

тракт са доброкачествената прос

татна хиперплазия или простатен 

карцином, пелвични и ретропери

тонеални тумори, бъбречни камъни. 

Хидронефрозата е често срещано 

явление при 80% от бременните 

жени. При жените това състояние 

се появява предимно във възрастта 

2060 години поради бременност или 

гинекологични тумори. При мъже

те хидронефрозата е повероятна 

след 60годишна възраст поради за

болявания на простатната жлеза и 

последващи усложнения.

Важен елемент от диагностична 

гледна точка освен етиологията е 

и определянето на степента на хи

ГОРНИТЕ ПИКОЧНИ ПЪТИЩА СЕ ПРЕДСТАВЯТ ОТ ПИЕЛОКАЛИКСНАТА СИСТЕМА НА БЪБРЕКА И 
УРЕТЕРА до вливането му в пикочния мехур. Често в медицинската практика се налага дренаж на ури-
ната от горните пикочни пътища поради пречка в нормалното й отичане към пикочния мехур. Хидро-
нефрозата и хидроуретерът са спешни състояния, налагащи своевременно дрениране на задържалата 
се урина в бъбречното легенче и уретера. Компресията и в последствие уремията, създадена от това 
състояние, може да доведе до необратима увреда на бъбрека и до застрашаване живота на пациента. 
Дренажът на урината от горните пикочни пътища може да се осъществи по два начина – използвайки 
физиологичните отвърстия чрез уретерални протези, катетри или през кожата (перкутанно). Създава-
нето на път за отичане на урината е начин за овладяване на спешността, но не представлява лечение на 
основния проблем, водещ до хидроуретеронефроза.
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дронефрозата (налични са 4 степе

ни в зависимост от тежестта на 

задръжката). Друг важен аспект е 

дали хидронефрозата е едностран

на или двустранна. Обикновено при 

едностранната хидронефроза със

тоянието на пациента е сравни

телно добро поради компенсацията 

от страна на незасегнатия бъбрек 

и уремията не е водеща. При дву

странна хидронефроза обаче със

тоянието е спешно поради засяга

нето и на двата бъбрека и уремията 

тук е сериозен проблем. Интересно 

е да подчертаем, че едностранната 

задръжка на урина е предимно след

ствие от нефролитиаза, докато 

двустранната хидронефроза се дъл

жи найчесто на авансирали онколо

гични заболявания като рак на ший

ката на матката при жените и рак 

на простатата при мъжете. Образ

ни методи като ехография, рентге

нография и скопия, екскреторна уро

графия, компютърна томография, 

ядреномагнитен резонанс доказват 

диагнозата хидроуретеронефроза.

Съществуват няколко начина за сп

равяне с хидронефрозата и осигуря

ване на дренаж на урината от горни

те пикочни пътища.

Поставянето на JJ стент (в два

та си края е извит във формата 

на Jdouble J) в уретера е предпо

читано средство за избор поради 

използването на естествените от

върстия на човек и осигуряване на 

физиологичен път на урината през 

уретера в пикочния мехур. JJ стен

тове се използват вече повече от 

25 години. Уретералните стентове 

са описани за пръв път от Zimskind 

и кол. през 1967 г.[3]. Първоначално 

уретералните протези са се използ

вали при уретерална обструкция или 

фистула, но днес показанията са се 

разширили значително[4].

Поставянето на double J стент е 

манипулация, изискваща оператор 

и асистент. Важно е първоначално 

измерването на дължината от уре

тералния остиум до уретеропел

вичното съединение с ретроградна 

пиелограма или чрез маркиран уре

терален катетър под цистоскоп

ски контрол. Общо правило е, че 

средно уретерът поема протеза с 

дължина 26 cm. След определянето 

на дължината следва диаметърът 

на стента и неговата ригидност. 

Помеките протези са покомфорт

ни за пациента, но поригидните са 

понадеждни и издръжливи на ком

пресия. При големи камъни е препо

ръчително да се използват потесни 

и потвърди стентове. Потвърди 

протези се предпочитат и при ма

лигнени процеси и уретери със зна

чителна девиация. При уретерални 

стриктури и бъбречни инфекции 

се използват стентове с поширок 

диаметър. Използват се и метални 

протези при малигнени процеси или 

когато се налага стентът да оста

не постоянно. Следващата стъпка е 

поставянето на водач. Той може да 

се вкара директно в уретера през 

остиума или да се постави, използ

вайки 56 Fr с рязан връх уретерален 

катетър. Флуороскопично се доказ

ва, че краят на водача е достигнал 

бъбречното легенче. След вече по

ставен водач с маркиран уретера

лен катетър се измерва уретерална 

дължина. След това може да се пре

махне водачът и да се инстилира 

контрастна материя за визуализа

ция на легенчето, след което уре

тералният катетър се премахва. 

Флуороскопът е нужно да е правил

но центриран за добра видимост 

на бъбречното легенче. Следва 

подготовка на JJ стента и водача. 

Необходимо е водачът да е доста

тъчно смазан за гладко движение 

на протезата по неговата дължина. 

JJ протезата се поставя в края на 

водача, като и двете трябва да са 

добре смазани и влажни, особено ако 

са хидрофилни. След нанизването 

на стента върху водача се поставя 

скоба, която да държи протезата 

в стабилна позиция. Поставянето 

т а б л и ц а  1
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на стента става чрез цистоскоп, 

като краят на протезата с водача 

се вкарва през цистоскопа докато 

не се види на камерата пред остиу

ма. Зад JJ стента се поставя бутач 

(pusher), който ни помага за избут

ването на протезата по хода на уре

тера след премахването на скоба

та, захванала протезата. Стентът 

се вкарва внимателно през урете

ралния остиум, с избутване по хода 

на водача до бъбречното легенче. 

След достигане до легенчето, кое

то се визуализира рентгенологично, 

водачът леко се издърпва, така че 

проксималният край на протезата 

да се навие във формата на J. Кога

то сме напълно доволни от визуа

лизацията на навития проксимален 

край в пелвиса, можем внимателно 

да издърпаме водача от стента, 

придържайки бутача, така че вода

чът да не повлече със себе си и са

мата протеза при премахването му. 

След изваждането на водача и бута

ча цистоскопски може да визуализи

раме дисталния навит край на про

тезата и маркерите върху нея, така 

че да преценим дали ни удовлетворя

ва свършената манипулация. Финал

но изпразваме мехура и изваждаме 

цистоскопа[57] (Фиг. 1 и 2).

Описани са следните странични 

ефекти от поставянето на JJ уре

терален стент: стентасоциирани 

иритативни симптоми от страна 

на пикочния мехур (повлиявани по

зитивно от алфаблокери)[8], синд

ромът на раздразнения пикочен 

ме хур (повлияван позитивно от ми

рабегрон)[9,10], хематурия.

Усложненията, които могат да въз

никнат са найвече от страна на ос

тавен прекалено дълго време стент 

в уретера. Това са миграция на про

тезата, инкрустации, формиране на 

камъни, фрагментация на стента. 

Уроинфекции, бъбречна дисфункция, 

фистула са също съобщавани компли

кации при стентирането на уретера.

Важно е да се подчертае, че средно 

времето за престой на протезата 

в уретера на пациента в повечето 

случаи е от 3 до 6 месеца. При бре

менни се препоръчва премахване или 

смяна на уретералната протеза на 

46 седмици поради ускорения про

цес на инкрустации[11]. Съществува 

и mono (single) J стент, като зави

тият му край се разполага в бъбреч

ното легенче, а дисталният край е 

прав. При него иритативните симп

томи от страна на пикочния мехур 

са значително помалко и е полесен 

за премахване в сравнение с double 

J стента, но се използва порядко и 

предимно за иригация и промивка на 

урината от бъбрека и инстилации.

Друг начин за дренаж на урината от 

горните пикочни пътища е поста

вянето на перкутанна нефростома. 

При нея се прави инцизия на кожата и 

се прониква лумбално до бъбречното 

легенче под рентгенов или ултраз

вуков контрол. Това е далеч поинва

зивна процедура от поставянето на 

уретерална протеза и понежелана 

от самия пациент поради липсата на 

естествен ход на урината, което по 

обективни причини влошава качест

вото на живот. Обикновено е сред

ство на избор при неуспех от проте

зирането на уретера с JJ стент.

Перкутанната нефростома (ПНС) 

е описана за пръв път от уролога 

Dr. Willard Goodwin през 1955 г. като 

минималноинвазивна процедура, осъ

ществявана под рентгенов контрол 

или постоянна алтернатива на тра

диционната хирургия при пациенти с 

хидронефроза[12]. Днес, освен използ

ването на рентгенова техника, се 

прилага и ултразвуков метод за по

ставяне на нефростома.
ф и г у р а  2 

ф и г у р а  1 
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Показанията за извършване на пер

кутанна нефростома са следните[13] 

(Виж Табл. 2).

За самата интервенция е от изключи

телно значение доброто познаване 

на анатомията на бъбрека и околни

те структури. Бъбреците са ретро

перитонеални органи. При легнал по 

гръб пациент, горният и долният 

полюс на бъбрека се разполага при

близително между T12 и L3 прешлени. 

Десният бъбрек е обикновено 12 cm 

пониско позициониран спрямо левия. 

Когато пациентът е по корем, и 

двата бъбрека се при движват леко 

краниално. В сагитален и фронтален 

план дългата ос на всеки бъбрек се 

разполага под кос ъгъл, паралелно на 

псоасните мускули, с долен полюс 

латерално и леко напред спрямо гор

ния полюс[14]. Каликсната колекторна 

система на бъбрека е представена 

от две редици (предна и задна), кои

то са ориентирани приблизително 

ортогонално една на друга. Поради 

това че нормалният бъбрек е роти

ран с медиалния си ръб вентрално и 

с латералния си ръб дорзално, пред

ната каликсна редица обикновено се 

разширява латерално във фронтал

ната равнина, докато задната ре

дица се изтегля постеролатерално 

на приблизително 20 до 30 градусов 

ъгъл от сагиталната равнина[15,16]. 

Анатомията на васкуларния педикул 

е изградена така, че бъбречната ар

терия се намира зад реналната вена 

и пред бъбречното легенче. Ренална

та артерия се дели на преден и за

ден клон. Обикновено предният клон 

има 34 сегментни клона, кръвоснаб

дяващи предните 2/3 от бъбрека. 

Задният клон има един сегментен 

клон, осигуряващ задната трета на 

бъбрека. В бъбречния синус тези сег

ментни артерии се делят на интер

лобарни артерии, които навлизат в 

бъбречия паренхим, движещи се по 

ръба на медуларните пирамиди, в 

септата на Бертин, където се про

дължават в аркуатни (дъговидни) 

артерии, които се извиват по дължи

ната на основата на пирамидите и 

дават клончета интерлобуларни ар

терии, които хранят бъбречния кор

текс. Съединението на предните и 

задните васкуларни области е лока

лизирано постеролатерално на бъб

река и е зона на относителна аваску

лация, съдържаща само много малки 

артериални съдове[17]. Дългата ос на 

задната чашка нормално е на нивото 

на аваскуларната зона, поради което 

входът по тази ос, при ъгъл 2030 гра

дуса от сагиталната равнина има 

наймалък риск за артериално засяга

не. Практически, идентификацията 

на безсъдовата зона е много трудно. 

Поставянето на нефростома през 

чашката вместо през инфундибулу

ма или директно в бъбречното ле

генче, значително намалява риска от 

съдова травма. По правило нефро

стомният катетър се поставя при 

възможност в задна долна чашка, на 

дикливно място за урината.

Съществуват няколко техники на 

поставяне на нефростомна тръба. 

Едноактната техника се изразява 

в еднократен точен достъп с игла 

до задна средна или долна чашка 

под ултразвуков контрол, като се 

използва самата игла за контрас

тиране на колекторната система 

т а б л и ц а  2

Уринарна 
обструкция

Отклонение на 
урината

Достъп за 
ендоурологична процедура

Диагностични 
цели

Уросепсис/инфекция Хеморагичен 
цистит

Отстраняване на камъни Антеградна 
пиелография

Остра бъбречна 
недостатъчност

Травматична или 
ятрогенна урете-
рална травма

Диалатация или стентиране на уретерална 
стриктура

Уретерална 
перфузия (тест 
на Уитакър)

Недиагностицирана 
болка

Възпалителна 
или малигнена 
уретерална фистула

Ендопиелотомия

Изваждане на чуждо тяло (напр. фрагментиран JJ 
стент)

Уретерална оклузия при уретерална фистула

Туморна фулгурация

Прилагане на лекарства и химиотерапия

Биопсия на уретерална лезия
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на бъбрека, а също и за поставяне 

на нефростомен катетър чрез нея. 

Тази техника се използва доста чес

то, особено при добре дилатирана 

събирателна система, лесно видима 

чрез ехограф. Пациентът е в поло

жение легнал по корем. 

При двуактната техника се използ

ват две игли. Първата за контра

стиране на пиелокаликсната сис

тема, а втората за поставяне на 

нефростомата в правилната задна 

чашка под флуороскопски контрол. 

Тази техника е нужна при пациенти, 

при които не се визуализира добре 

колекторната система чрез ултра

звук поради типичен хабитус на па

циента или недобре дилатирана съ

бирателна система. 

Съществува и метод на поставяне 

на нефростомна тръба чрез дилата

ция на входния канал. След визуализа

ция (рентгенова или ултразвукова) 

на пиелокаликсната система се про

никва с игла до долна задна чашка. 

Изтичането на урина е знак за дос

тъп да колекторната система на 

бъбрека. Поставя се водач по хода 

на иглата, която е маркирана, за да 

се разбере точното разстояние от 

повърхността на кожата до пиело

каликсната система. След прониква

нето на водача, иглата се премахва 

и се поставят по хода на водача 

дилататори от 8 до 14 или повече 

Fr. в зависимост от желаната ди

латация и нефростомната тръба 

(с цел разширяване на входния канал 

на нефростомния катетър). След 

последния дилататор се поставя и 

самата нефростомна тръба, като 

през нея с контраст може да си ви

зуализира бъбречната събирателна 

система и да се регулира самата 

позиция на нефростомата. Накрая 

самата нефростома се зашива за 

кожата, за подобра фиксация и се 

поставя уринаторна торба и пре

връзка. Този метод се използва при 

нуждата от дългосрочна и постоян

на нефростома, особено при хора с 

онкологични заболявания.

Друг начин за визуализация на пиело

каликсната бъбречна система е чрез 

предварително поставен JJ стент, 

през който се инстилира контраст 

в бъбречното легенче[18,19] (Фиг. 3, 4).

Усложненията при поставяне на 

нефростома може да бъдат разделе

ни на: травма на съседни структури, 

тежко кървене и тежка инфекция/

сепсис. Травмата на съседни орга

ни и структури засягат найчесто 

плевра или колон. Перфорацията на 

колона се среща найвече при ретро

ренален колон, който се позициони

ра почесто вляво при пациенти с 

малко количество интраабдоминал

на мастна тъкан. Перитонитът е 

рядко срещан, поради това че пове

чето травми са ретроперитонеал

ни. Плевралното засягане се среща 

найвече при интеркостално поста

вяне на перкутанна нефростома и 

може да доведе до пневмоторакс, 

хемоторакс или нефроплеврална 

фистула[20]. Транзиторно леко кър

вене след тази манипулация е нор

мално явление и се среща в 95% от 

случаите. Сериозно кървене след 

процедурата, водещо до спад в хе

моглобина и нужда от кръвопрели

ване, се среща рядко. В някои случаи 

се появява ретроперитонеален хе

матом, особено суспектно при на

растваща флангова болка. Преходно 

леко повишаване на телесната тем

пература също е нормално явление, 

което изчезва скоро. Наличието на 

застрашаваща живота инфекция 

или уросепсис се среща рядко и пре

димно при пациенти с пионефроза. 

Нефростомите обикновено се пре

махват или сменят на 34 месеца.

В практиката се прилага дренаж на 

урината от горния уринарен тракт 

и чрез уретерален катетър, който 

подобно на double J стента се по

ставя в уретера до легенчето, като 

разликата е, че долният му край се 

простира навън от външното уре

тралното отвърстие и липсва J из

вивка в краищата.

Всички изброени методи на дренаж 

на урината от горните пикочни 

пътища изискват налична образна 

апаратура (ехограф и флуороскоп) 

за правилно поставяне и позициони

ране на протезата, катетъра или 

нефростомната тръба, а също и за 

следоперативна проверка.

При налична хидронефроза вслед

ствие на обструкция от страна на 

долните пикочни пътища (уголеме

на простата, склероза на мехурна

та шийка, стриктура на уретрата 

и други) и при отсъствие на пречка 

на урината на повисоко ниво, поста

вянето на уретрален катетър или 

ф и г у р а  3 

ф и г у р а  4 
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цистостомна тръба (цистофикс) 

решава проблема до окончателното 

елиминиране на главната причина за 

обструкцията и не се налага дренаж 

на горните пикочни пътища. 

Заключение
Дренажът на урината от горния 

уринарен тракт е ключова манипула

ция в урологията, която води до от

бременяване на пострадалия бъбрек 

и нормалното му функциониране, а 

също и подобрява значително влоше

ното общо състояние на пациента 

в уремия. 

Важно е да се подчертае, че тази 

урологична процедура се налага при 

доказана постренална механична 

пречка дистално от бъбрека и при 

налична задръжка на урината. При 

други състояния, свързани с ренални 

и преренални причини, дренажът на 

урината от горните пикочни пъти

ща не е показан. 

Съществен елемент, е че тази мани

пулация единствено води до овладя

ване на състоянието на пациента и 

справяне с наличната хидроуретеро

нефроза, но не води до лечение на ос

новния проблем, довел до задръжката 

на урина. След осъществения дренаж 

се налага последваща терапия с цел 

премахване на етиологичната нокса, 

довела до това състояние. n
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