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Резюме. Перкутанната трансфораминална ендоскопска дискектомия (PTED) е алтернативна
минимално инвазивна техника за лечение на лумбосакрален радикулерен синдром в резултат на
лумбална дискова херния. Процедурата се извършва с помощта на локална анестезия и седация
при буден пациент с предимството на директната обратна връзка. Достъпът към целта е латерален и следва безопасна траектория през триъгълника на Камбин. Основните предимства на
тази хирургична техника са възможността за ранна дехоспитализация в рамките на 2 часа след
приключването ѝ, нищожна кръвозагуба, по-ниският риск от инфекциозни усложнения, удобството
при пациенти с обезитас, намаленият риск от епидурална фиброза. Към момента няма големи рандомизирани проучвания с добро качество, които да демонстрират предимството на PTED спрямо
установения в практиката отворен интерламинарен достъп. Известно е, че в най-лошия случай
ендоскопската дискектомия не крие допълнителни рискове за пациентите. Представена е оперативната техника с клиничен случай и дискусия за приложимостта на новия подход за лечение на
лумбални дискови хернии.
Ключови думи: лумбална дискова херния, оперативно лечение, перкутанна трансфораминална ендоскопска дискектомия

Въведение
Лумбосакралният радикуларен синдром е
един от най-честите здравословни проблеми при
хората, като в рамките на техния живот между
12,2 и 43% са имали такива оплаквания. Той е
една от водещите причини за временна нетрудоспособност, инвалидизираща болка и значимо
влошаване на качеството на живот в сравнение
с неспецифичната болка в кръста [11, 16], като
я превъзхожда в това отношение. В повечето
случаи радикулопатията е резултат от дискова
херния с директна компресия на нервно коренче.
Възможностите за лечение условно се разделят
на консервативни и хирургични.
Оперативното отстраняване на дискова херния в лумбален отдел на гръбнака стандартно
се осъществява чрез отворен интерламинарен
достъп и дискектомия под оптично увеличение
[10]. През последните години навлизат и се усъ-

вършенстват минимално инвазивни техники,
една от които е перкутанната трансфораминална
ендоскопска дискекотмия (PTED) [3]. Пациентите са под локална анестезия и екстирпацията на
дисковия секвестър се осъществява чрез директен контрол с ендокоп. Ползите ѝ спрямо установената рутинна хирургична техника са: намалени
разходи, свързани с оперативното лечение, и съкратен болничен престой; по-лесно отстраняване
на интра- и екстрафораминални дискови хернии;
намалено образуване на фиброза в резултат на
ятрогенната травма; нищожна кръвозагуба; намален риск от инфекция; и не на последно място
– подходяща е при нарастващия брой на пациенти със затлъстяване [9].
Въпреки че PTED все по-широко се използва,
все още се дискутират ефективността и рискът
от усложнения, индиректно свързани с нейната
себестойност в дългосрочен план [5]. Целта на
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настоящата публикация е да се представят оперативната техника и приложимостта на перкутанната трансфораминална ендоскопска дискектомия за лечението на лумбалната дискова херния
като алтернатива на отворения интерламинарен
достъп под оптично увеличение.

Хирургична техника
Анатомични особености
Перкутанният трансфораминален достъп
се осъществява през тригълника на Камбин [7].
Той представлява тридименсионално анатомично пространство, което води до дорзолатералния аспект до лумбалния интервертебрален
диск. Под скопичен контрол в латерална проекция неговите граници са горният ръб на долния
прешлен каудално, горният ставен израстък на
долния прешлен дорзално и изходното нервно
коренче под педикула на горния прешлен – краниално и вентрално. Това пространство се определя като безопасната зона към интервертебралния лумбален диск.
Ендоскопсият образ е откъм антеролатералната част на дуралния сак, срещу дисковия
секвестър и преминаващото нивото нервно коренче. Най-важният ориентир за тази процедура
е горният ставен израстък (SAP) на таргетния
прешлен. Това е целта на водещата игла, инструментите за осъществяване на достъпа, работната канюла и ендоскопа [1].
Позициониране и планиране
Пациентът се позиционира по корем с подложки на гръдния кош и таза, за да се освободи
коремът, което намалява компресията върху него
и индиректно – венозното налягане. Изоцентърът
на С-рамото за флуороскопски контрол се наг-

лася спрямо нивото на оперативната интервенция, за да се осигури предно-задна и латерална
проекция, без необходимост от преместване на
апарата [2]. Траекторията на достъпа е медиокаудална и варира от 20о до 50о за нивата от L2 до
S1 спрямо аксиалната равнина. Кожната инцизия е между 8 и 13 см от срeдна линия [14]. При
дискови хернии на ниво L5-S1 е задължително
предоперативно планиране с МРТ или КТ поради
риск от висока позиция на илиачния гребен и невъзможност за осъществяване на достъпа.
Анестезия
Интервенцията се осъществява под будна седация и локална анестезия с цел обратна връзка
с пациента на фона на добро обезболяване. След
определяне на входната точка, последната се инфилтрира с локален анестетик (напр. лидокаин
2%). С помощта на игла се достига SAP и позицията на върха се верифицира в две проекции. По
пътя на иглата в крайната цел върху SAP се инфилтрира локален анестетик. Пациентът се обезболява допълнително и се седира с опиат (напр.
фентанил) и бензодиазепин (напр. мидазолам).
Хирургичен достъп и дискектомия
През същата игла се въвежда водеща такава под скопичен контрол и с връх, позициониран
върху SAP. По последната след кожна инцизия
около 15 мм се въвеждат последователно дилататор и серийни дрилове с нарастващ диаметър
(оптимално 8 мм) до достигане на епидуралното пространство през тригълника на Kambin [1].
Позиционира се работната канюла по хода на дилататора с връх върху задния надлъжен лигамент.
Отворът на скосената работна канюла трябва да
сочи дорзално към дуралния сак, фиг. 1. Въвежда
се ендоскоп с 30о оптика след предварителна про-

Фиг. 1. Позициониране на работната канюла в предно-задна (А) и латерална (B) проекция

Приложимост и оперативна техника на перкутанната...

верка за техническа изправност на системата. От
значение е постоянната иригация с хиперосмоларен физиологичен разтвор за отмиване на кръвта,
дебриса и постигане на хемостаза.
В горната част на полето се локализира интервертебралната става, а в долната – дискът и задният надлъжен лигамент. Секвестърът се намира
в центъра. На този етап фрагментите внимателно се отстраняват с набор от щипки. Пациентът
съобщава за ирадиираща болка при докосване
или прекомерно налягане върху компримираното
нервно коренче или за локална болка при изчерпване на ефекта на локалния анестетик. Добрата
декомпресия се оценява по количеството събран
дисков материал и по директното визуализиране
на пулсиращото нервно коренче. Хемостаза се
постига с положително налягане на промиващия
разтвор. След извеждане на ендоскопа кожният
разрез се затваря с единичен шев.

Клиничен случай
Касае се за 42-годишен мъж с оплаквания от
около 6 месеца от болка в кръста с ирадиация
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по десния крак по S1 дерматом и с неефективно повлияване на оплакванията с неоперативни
методи на лечение. Пациентът е опериран през
2018 г. по повод на дискова херния на ниво L5-S1
(фиг. 2). Класическият дорзален интерламинарен
достъп е демонстриран на фиг. 3 чрез 3D-реконструкция от следоперативно KT изследване.
След първоначално успешната интервенция
настъпва рецидив на оплакванията около 8 месеца по-късно с инвалидизираща исшиачна болка и
остро настъпила слабост за дясното стъпало до
невъзможност да се повдига на пръсти. МРТ изследването показа голям рецидив на дисковата
херния със значителна компресия на S1 спинален нерв вдясно, фиг. 4. Взе се решение и се осъществи PTED на ниво L5-S1 вдясно, за да се избегне фиброзата от предходния достъп. Постигна
се екстирпация на секвестъра и декомпресия на
невралните структури с отличен клиничен ефект.
На фиг. 5 е показана 3D-реконструкция от КТ с
транфораминалния достъп. Крайният резултат
е демонстриран на контролно МРТ изследване
(фиг. 6).

Фиг. 2. Предоперативно МРТ изследване с наличие на парамедианна дискова херния на ниво L5-S1 вдясно с
компресия на S1 спинално коренче – сагитален (А) и аксиален (B) срез

Фиг. 3. 3D-реконструкция от КТ с демонстриран със стрелки осъществен интерламинарен достъп
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Фиг. 4. Голям рецидив на дисковата херния 8 мес. след първоначалната операция – МРТ изследване в сагитална (А) и аксиална (B) равнина

Фиг. 5. 3D-реконструкция от КТ, която показва осъществения трансфораминален достъп, въпреки затруднението от страна на илиачния гребен

Фиг. 6. МРТ контрола, показваща екстирпиран дисков фрагмент и адекватна декомпресия на неврални
структури в сагитална (А) и аксиална (В) равнина
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Обсъждане
Основната цел на PTED е минимално инвазивно лечение на лумбална дискова херния.
Индикациите за оперативно лечение не се различават от възприетите и най-общо включват
резистентна на консервативно лечение радикулерна болка и/или неврологичен дефицит [12].
В повечето случаи от практиката лумбалната
дискектомия е елективна процедура. Причини
за спешна интервенция са бързопрогресиращ
неврологичен дефицит или синдром на конската
опашка.
В опитни ръце PTED може да се използва за
лечение на всички типове лумбални дискови хернии [3]. Въпреки това този подход не би следвало да е първи избор при значително мигрирали в
краниална или каудална посока секвестри, както
и при пациенти с големи медианни дискови хернии на ниво L5-S1 в случаи с високо разположен
илиачен гребен [8]. Достъпът при съпътсваща
рецесуална стеноза и синовилна киста за предпочитане трябва да е утвърденият интерламинарен под оптично увеличение.
За разлика от отворената дискектомия и в
контекста на изложеното, PTED има дълга крива
на научаването. Добрата триизмерна анатомична ориентация за интервертебралната става, лигаментарния апарат и не на последно място – за
нервните структури е задължителна. Тази оперативна техника изисква голям персонален опит и
все още е подложена на оценка в рандомизирани
проучвания, които не са приключили [15]. В посочения дизайн на проуване, ръководено от Seiger
[15], хирурзите започват обучение с кадаври, последвано от 20 процедури под директен контрол
на опитен хирург.
Позиционирането на пациента с опора на
гръдния кош и таза е есенциално за избягване
на спиналната епидурална венозна конгестия,
която би възпрепятствала идентифицирането на
критичните структури, екстирпацията на секвестъра и адекватната декомпресия на засегнатото
нервно коренче [1]. Нещо повече, удобството му
и достатъчната локална анестезия биха предотвратили неволно движение с потенциални сериозни последствия.
Добрата декомпресия на невралните структури до голяма степен е субективна и се преценява
по количеството на отстранен дисков материал,
съпоставен към находката от образните изледва-
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ния, както и по идентифицирането на пулсиращо
нервно коренче. Ефектът от процедурата се оценява непосредствено след обръщане на пациента по отсъствието на ирадиираща болка и на
растежен феномен [1].
Комуникацията с пациентите е от изключително значение при извършване на PTED за
успеха на процедурата и за избягване на усложнения. Важно е те да разберат, че ще бъдат подложени на оперативна интервенция под будна
седация и че могат да бъдат дехоспитализирани
без риск между 2 и 4 часа след извеждане от операционния блок [1, 6]. Необходимо е да се предостави на пациента информацията, че все още
не съществуват висококачествени доказателства
дали клиничният изход при PTED е по-добър от
отворената дискектомия. Към момента обаче е
известно, че ендоскопският подход в най-лошия
случай е със сходни резултати при лечението на
лумбална дискова херния [4, 13].
Към потенциалните усложнения на PTED, с
изключение на конверсията към стандартна хирургична процедура, може да се включат дурална
лацерация, увреждане на нервно коренче, дълбока или повърхностна инфекция, персистиращи
неврологични симптоми и рецидив на дисковата
херния. Изброените негативни последствия са с
различна честота при съответната оперативна
техника, но цялостните резултати от лечението
са сравними [1, 13]. От друга страна, PTED от
нашия опит се оказа добра алтернатива при рецидивни дискови хернии, при които се избягва
работа през съществуващата от предишната интервенция фиброза, демонстрирано с представения клиничен случай.

Заключение
Лумбосакралният радикулерен синдром е широко разпространен проблем, който се дължи основно на лумбална дискова херния. Известна част
от пациентите не се повлияват ефективно от консервативна терапия и при тях се налага оперативно лечение. Перкутанната ендоскопска трансфораминална дискектомия е добра алтернатива на
класическите техники с потенциални предимства
по отношение на анестезия, инвазивност, съкратен болничен престой и ускорено възстановяване
при сходен и дори по-малък процент усложнения.
Ефективността на PTED предстои да бъде оценена в текущи рандомизирани проучвания.

