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Целта на настоящият материал е
литературен преглед на инвазивните
методи за повлияване на болката!



Въведение
• Панкреасният рак (ПР) представлява четвърта водеща

причина за свързана с рак смъртност, като се счита, че
към 2030 ще бъде втора такава.1,2 

• ПР се разделя на четери категории: резектабилен, 
гранично резектабилен, локално
авансирал/нерезектабилен и метастатичен. 

• Хирургическата резекция остава основно и
първостепенно радикално лечение на ПР. 

• За съжаление само 15-20% от пациентите са
резектабилни към момента на диагнозата. 

• Приблизително 30-40% от болните се диагностицират
с локално авансирало заболяване, а останалите около
40% се представят с далечни метастази.3,5

• Въпреки напредъка в диагностиката и възможностите
за лечение далечните резултати остават
незадоволителни, 20-30% пет годишна преживяемост
при радикално оперираните. 



Въведение
• Към момента на диагностицирането 40-80% от

пациентите страдат от болка, като тя е техният
основен симптом.

• При развитието на заболяването почти всички
болни страдат от умерена или силна болка, която
се свързва с влошено качество на живот, намалена
функционална активност и депресия.

• Методите за повлияване на болката често са
инсуфициентни и аналгезията не продължава
дълго време.



ПАТОГЕНЕЗА 
НА БОЛКАТА
• Причината за болката е комплексна 

като включва вторично блокиране 
на панкреасния канал, повишено 
паренхимно налягане и насложено 
панкреасно възпаление в областта 
на тумора. 

• На ниво ноцицепция, 
невропатичната болка се свързва с 
ракова инфилтрация на нервите, 
като честотата на периневралната 
инфилтрация се оценява между 70-
90%.



ПАТОГЕНЕЗА НА 
БОЛКАТА

• Доказано e, че ПР показва невротропизъм.

• Местата на инвазия на нервите са крайна точка на
периневриума или където навлизат кръвоносните
съдове9.

• След инфилтрацията раковите клетки увреждат
нервната обвивка оставяйки я податлива на
стимулация от сигналите за болка съществуващи в
рамките на неврогенното възпаление.

• Освен това васкуларизацията на тумора в съчетание
с разстежа на нови нервни влакна с напредването на
тумора също изострят болковите усещания13.

• По нататашната обработка на информацията за
болката включва няколко етапа:трансдукция,
трансмисия, модулация и перцепция.11



ПРЕДАВНЕ НА 
БОЛКАТА

• Аферентните нервни окончания се намират в
паренхима на панкреаса. Нервите преминават през
целиачния ганглий, без да формират синапси, като
много от тях прекръстосват срединната линия и
преминават към отсрещната страна, което обяснява
билатералното чувство за болка причинена от
заболяванията на панкреаса.

• В последствие сплахницовите нерви пренасят
аферентни болкови сигнали през симпатиковия
ствол до съответните гръбначно-мозъчни нерви:
по-голямите до Тh5-Тh10, по-малките до Тh10-Тh11
и най-малките до Тh12.

• Преди да влязат в дорзалния рок на гръбначния
мозък аксоните преминават нагоре и надолу през
няколко спинални сегмента, като кръстосват и на
отсрещната страна.16

• В дорзалния рог, чрез синапси се свързват
вторични аферентни неврони, които пренасят
болката по възходящият спиноталамичен тракт до
хипоталамуса, който се явява релейна станция до
по-високо стоящи корорви центрове.16,17



Инвазивни методи за 
контрол на болката

• НЦБ и ТС значимо намаляват нивото на
болка и помагат за подобряване
качеството на живота при болни с
хроничен панкреатит.19

• За съжаление по настоящем
инвазивните методи се прилагат се
твърде късно, при високите нива на
аналгетичната стълбица:

• нежеланието на пациентите да се
подлагат на инвазивна процедура

• страха от интервенцията

• евентуалните усложнения



Инвазивни методи за 
контрол на болката

• Fig. 1. Different levels of invasive pain 
interventions in pancreatic pain.
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Невролиза на целиачния 
плексус(НЦП) или невролитичен 
блок на целиачен 
плексус(НБЦП).

• Целиачния блок включва
инжектиране на анестетик с
или без стероид.

• При невролизата се
инжектира невролитичен
агент като етанол(50%-100%) 
или фенол>5% с или без
анестетик.20

• Техники за достъп до
целиaчния
плексус(перкутанни
използващи флуороскопия
или компютърна
томография, хирургични и
ехоендоскопски техники).



• Мета-анализ на Nagels et al., показва значимо
намаляване на усета за болка след НЦП особено в
ранния постоперативен период.22,24

• Скорово оценената степен на болката, след
перкутанна НЦП е значимо по-ниска в сравнение със
системна аналгезия 1-2 седмици след хирургична
намеса (−0.87; 95% CI: −1.47, −0.28; P = 0.004).

• Подобни резултати се обсъждат от 4-8 седмица,
като след 3 месец разликата в усета за болка изчезва.

• При ендоскопската ултрзвуково навигирана НЦП
също се установява значимо намаляване на болката
от 1-2 седмица след оперативно (−4.26; 95% CI: −5.53,
−3.00; P < 0.00001), както и от 4-8 седмица и 3 месеца
след намесата(−4.28; 95% CI: −5.63, −2.94; P < 0.00001)
в сравнение с консервативното лечение.

• Освен това авторите на мета-анализа показват
значимо намаляване на употребата на наркотични
аналгетици и значимо подобряване на качеството на
живот при пациенти с панкреасен рак след НЦП.



• Подобни резултати са демонстрирани от
мета-анализ на Yan et al., които са постигнали
задоволително подобряване на болката на 2, 4
и 8 седмица от −0.34 (95% CI: −1.03, –0.34, P =
0.33), до −0.50 (95% CI: −0.85 to −0.15, P = 0.005)
и −0.60 (95% CI: −0.82 to −0.37, P < 0.00001),
респективно.23,24



• Важно е да се отбележи, че ефикастността на
метода е зависима от момента на приложението
на невролизата и от първичната локализация на
тумора. В свое проучване Lillemoe et al. показват,
че пациентите с панкреасен рак, при които се
извършва НЦП преди появата на силна болка,
водят до по-късни рецидиви на болката или
действието им е превантивно на развиващата се
болка.24

• Catalano et al. показват, НЦП е повече
ефективен при пациенти с рак на панкреаса
локализиран в тялото и опашката в
сравнение с рак на главата на панкреаса.24,

25



Торакоскопска 
сплахницектомия(ТС).

• Алтернативна процедура за 
повлияване на болката при 
нерезектабилен панкреасен рак е ТС.  

• Метода има за цел чрез прерязване 
на сплахницовите нерви да се 
преустановява предаването на 
болковите импулси от панкреаса към 
централната  нервна система.22,31-34

• Тази процедура се извършва 
двустранно в рамките на една 
операция със завъртане на пациента 
в съответна позиция и ендотрахеална 
интубация.



• Smigielski et al. изследват
влиянието на сплахниектомията
върху изпитването на болка и
качеството на живот при пациентите
с рак на панкреаса. Когато са
сравнени с контролна група
пациентите след ТС изпитват значимо
по-слаба болка на 7 и 30 ден след
лечението(2.33 versus 4.57; P < 0.0001
and 1.78 versus 5.96; P < 0.001).48

• ТС е безопасна и сигурна
процедура с ниска честота на
усложненията.42 Интеркосталната
невралгия е най-често срещаното
усложнение след ТС, почти при всеки
четвърти пациент. При около 2% от
болните претърпяли ТС се
установяват ателектази, хилоторакс и
ортостатична хипотония



• НЦП може и да не е единствена и най-добра възможност за
повлияване на болката, но ранното и извършване след
диагностицирането на рака, може да предотврати или забави
спиралата на нарaстващата болка и употребата на опиати.

• УЗД навигираната НЦП е ефективна и сигурна форма на лечение
на неповлияваща се на лечение болка предизвикана от ПР.

• Метода е по-малко ефективен при пациенти с инвазия на
ганглия, далечни метастази и директна инвазия на целиачния
плексус.



• В проучване на Johnson et al. , което
сравнява клиничната ефективност на
опиоидната аналгезия, НБЦП и ТС показва
липсата на разлика в усещането за болка
при тези три групи болни, като авторите
обясняват резултатите с късното
приложение на инвазивните методи.24,43



• Отговора от приложението на УЗД-
НЦП е 68% (95% CI 61%e74%) на
втората седмица и 53% (95% CI 45%
e62%) на четвъртата седмица. Няма
сигнификантна разлика в нивото на
отговора сравнявайки трите техники за
невролиза.



Локално авансирал и метастазирал ПДАК 



• НЦП може да се извършва по
време на стадираща лапароскопия
или целенасчено при установен
нерезектабилен панкреасен рак.
Удачно е да се използва 3
троакарна техника с характерно
разположение на портовете.
Мобилизира се малкото було,
идентифицира се хепаталната
артерия, последва изтегляне на
лявата стомашна артерия и
инжектиране от двете стране на
целиачната артерия по 10 мл.
абсолютен алкохол. Тази техника
може да се съчетае с целиачна
ганглиектомия, която е технически
по-трудна за извършване.

Технически аспекти
на лапароскопската
невролиза.





• Инвазивното лечение на болката показва
висока ефективност, но това е значимо
свързано с момента на извършване на
процедурата. За това приложението на
инвазивните методи се препоръчва в
началото на заболяването, което осигурява
по-добър и по-дълаг контрол на болката.

• УЗД навигираната НЦП се очертава като една
от основните терапии при управлението на
болката причинена от ПР резистираща на
опиатно лечение.

• Като инвазивна методика НЦП генерира
известни усложнения, но честота им е ниска
и ползите изглежда надвишават риска.

• НЦП може да осигури повлияване на болката
при 70% от пациентите. Прилагането на НЦП
на ранен етап при диагностицирането на
заболяването може да предостави повече
ефективност и ползи при повлияването на
болката като несъмнено са необходими
допълнителни проучвания по темата.
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