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Преди всичко хирургът трябва да е отличник по анатомия; 

 хирург, който не знае анатомията е като сляп дървосекач!* 

              

I. УВОД 

 

Задълбоченото познаване и разбиране на морфологията на периректалните тазови 

структури е необходимо условие за правилното прилагане на съвременните методи на 

оперативно лечение на ректалния карцином. Екстраперитонеалните стени на правото черво 

се намират в сложни взаимоотношения със структурите от субперитонеалния отдел на таза. 

Съединителнотъканните структури и пространства около ректума са недостатъчно проучени 

като се намират различия в тяхното дефиниране, топография и строеж.  

Един от факторите, от който зависят онкологичните и функционални резултати след 

хирургичното лечение на правото черво е извършването на оперативната интервенция. 

Важна част от операцията представлява ректалната мобилизация в циркумферентен план, 

извършена в субперитонеалния отдел на таза. Известно е, че нивото на локалните рецидиви 

и преживяемостта след радикални операции за рак на правото черво варират между 

отделните хирурзи и центрове. Тази разлика се дължи до известна степен на възприетите 

различни оперативни тактико-технически подходи към ректалната мобилизация, които от 

своя страна зависят както от съобразяването с локалното туморно разпространение, така и с 

представите на хирурга за съединителнотъканните и фасциални структури около ректума. 

 В последните години се наблюдава значително подобрение в следоперативните 

онкологични и функционални резултати след хирургичното лечение на ректалния карцином. 

Това се дължи на въвеждането в практиката на стандартизираните техники като тоталната 

мезоректална ексцизия, невросъхраняващите и сфинктеросъхраняващи оперативни подходи. 

Прилагането на съвременните хирургични интервенции за рак на правото черво се базира на 

задълбочена и ясно дефинирана морфологична база, каквато за съжаление не се намира в 

много хирургични ръководства и учебници. Разминаванията между анатомични и 

хирургични ръководства в описанието на периректалните съединителнотъканни структури и 

тяхната номенклатура внася още по-голямо объркване, особено у начинаещия хирург. 

 

________________________________________________________________________________ 

*  „Above all, the surgeon must be a master student of anatomy; a surgeon who does not 

know anatomy is like a blind wood carver!” Najarian JS: Presidential address: The skill, science, 

and soul of the surgeon. Ann Surg, 1989, 210, 257. 
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Оценката на радикалността и качеството на оперативната интервенция е проблем, на 

който съвременната хирургия отделя важно значение. Специално при рака на правото черво 

това е свързано с макроскопската обработка на оперативния препарат, с изследването на 

резекционните граници /включително циркумферентната/, със стандартизираното 

патологоанатомично изследване и даването на точно стадиране.  

Интерпретирането на резултатите от патологоанатомичното изследване на 

оперативния препарат, получен след радикални ректални операции поради рак, е интимно 

свързано с използваната оперативна тактика и техника. Значение има и познаването на 

нормалната морфология на периректалните съединителнотъканни структури за адекватната 

преценка на локалното туморно разпространение. 

Морфологията на съединителнотъканните структури около ректума се явява основно 

звено, осъществяващо връзка с онкопроктохирургията и патологията на рака на правото 

черво.    

Познанията върху хирургичната анатомия на таза, избора на оперативна тактика и 

техника при хирургичното лечение и патологичното изследване на рака на правото черво са 

неделими взаимосвързани елементи от съвременния подход към това заболяване. Тяхното 

изучаване и единно изследване е наложително с цел подобряване на резултатите от 

оперативното лечение на ректалния карцином. 
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II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

1. Цел 

Поставихме си за цел да проучим съединителнотъканните структури около ректума и 

оценим тяхното значение при отделните тактико-технически подходи към ректалната 

мобилизация при хирургичното лечение на рака на правото черво. 

 

2. Задачи 

За постигането на целта определихме следните задачи: 

2.1. Да определим топографията и структурата на следните периректални 

съединителнотъканни структури: ректална фасция, ректална адвентиция, 

урогенитална фасция, ректосакрална фасция, париетална фасция, латерални 

лигаменти, перитонеоперинеална фасция. 

 

2.2. Да определим топографията и съдържимото на следните периректални 

съединителнотъканни пространства: ретроректално, пресакрално, 

параректално, преректално и странично тазово. 

 

2.3. Да проучим различните варианти на оперативна тактика и техника на ректална 

мобилизация и анализираме тяхната анатомична оперативнохирургична, 

онкологична и функционална целесъобразност. 

 

2.4. Да изследваме макроскопски оперативните препарати, получени след 

радикални операции за рак на правото черво с оглед оценка качеството на 

операцията и в зависимост от използвания анатомохирургичен план на 

ректална мобилизация. 

 

2.5. Да изследваме морфологичните характеристики на циркумферентната 

резекционна граница на ректума във връзка с ролята на периректалните 

съединителнотъканни структури като ориентир за постигане на хирургична 

онкологична радикалност. 

 

 

 

 

 



 7

III. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

За разрешаването на поставените задачи бяха използвани следните материали и 

методи: 

1. Дисекция на 15 фиксирани и 15 нефиксирани таза от трупове на възрастни 

хора 

1.1. Дисекция на фиксирани човешки трупове 

Бяха използвани 10 човешки фиксирани трупа от трупния материал на Катедрата по 

Анатомия, Хистология и Цитология към Медицински Университет – Плевен. Фиксацията е 

извършвана по прескрипцията на катедрата с формалдехид, салицилова киселина, етанол, 

фенол, глицерин и вода. Използвани бяха и 5 фиксирани с формалдехид трупа от трупния 

материал на Катедрата по Функционална Анатомия към Токийския Медицински и 

Стоматологичен Университет, Токио, Япония. При 6 от труповете (3 мъжки и 3 женски) 

дисекцията започна трансабдоминално в каудално направление. Отпрепарираха се послойно 

всички намерени фасциални листове като се запазваха отделните съдови и нервни 

структури. Достигна се до тазовото дъно, след което се извърши перинеална дисекция в 

краниално направление. При 3 трупа (2 мъжки и 1 женски) се извърши трансперинеална 

дисекция на периректалните структури преди трансабдоминалното дисециране. При 2 трупа 

(1 мъжки и 1 женски) паралелно с каудално напредващата дисекция се извърши и 

едностранна странична дисекция след отстраняване на срамната, хълбочната и седалищната 

кост заедно с прилежащите им мускули и връзки едностранно (при единият труп се 

отстраниха левите, а при другия десните кости). При тази дисекция се запазваха тазовите 

органи и тазовото дъно. Дисекцията се извършваше в медиално направление. При 4 трупа (2 

мъжки и 2 женски) беше направен срез на таза в срединната сагитална равнина. Получените 

8 тазови половини бяха дисецирани послойно от медиално към латерално. 

1.2. Дисекция на нефиксирани човешки трупове  

Използваха се 15 трупа на скоро починали пациенти на УМБАЛ „Д-р Георги 

Странски” – Плевен без данни за патология на таза или тазовите органи. Дисекциите се 

извършваха преди започване на абдоминалната и тазова евисцерация. Послойно се 

дисекцираха тазовите съединителнотъканни структури трансабдоминално в каудално 

направление. Запазваха се прилежащите съдови и нервни структури. 

*** 

В изследването бяха включени само трупове без тазова патология. При дисецирането 

на фиксираните и на нефиксираните трупове беше използван пълния набор хирургичен 

инструментариум, прилаган при ректалните операции поради рак. Всички етапи на 

дисекцията бяха документирани чрез дисекционен протокол, а определени моменти – 
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фотографски. При някои от етапите на дисецирането бяха използвани увеличителни очила 

2,5x.   

2. Хистологично изследване на препарати, получени от 4 трупа на възрастни 

хора и 4 човешки фетуса 

За хистологичните изследвания бяха използвани свежи препарати от четири (два 

мъжки и два женски) нефиксирани трупа на възрастни индивиди без тазова патология. 

 Труповете подлежаха на аутопсия в Отделението по Патология, УМБАЛ „Д-р Георги 

Странски” – Плевен. Първо беше извършвана евисцерация на коремните органи. След това 

беше отстранен en bloc ректумът, периостът на сакрума, опашната кост, двустранно 

вътрешната хълбочна артерия и вена, уретера, части от крушовидния и вътрешния 

обтураторен мускул, леваторните муслули, част от исхиоаналната ямка и урогениталните 

органи. 

Получените препарати се фиксираха в 10 % буфериран формалин за 72 часа. След 

фиксацията бяха взети материали за хистологично изследване, които се включваха в 

парафин и се режеха на последователни срезове с дебелина 4 µm. Препаратите бяха оцветени 

с Хематоксилин и Еозин, Азан, Ван Гизон и Орцеин по стандартни методики, възприети в 

Катедрата по Анатомия, Хистология и Цитология на Медицински Университет – Плевен. 

Част от срезовете се използваха за имунохистохимично изследване на Протеин S-100 като 

маркер за нервни влакна. За имунохистохимичното изследване бяха използвани реактиви и 

методика на компанията „Dako Denmark A/S”.   

По същия начин бяха приготвени препарати от три човешки фетуса на възраст 17-19 

гестационни седмици /два мъжки и един женски/ и един мъртвороден плод /женски/. Знае се, 

че към 17-19 гестационна седмица тазовите фасциални структури вече са формирани и е 

започнало структурирането на ректалната адвентиция (H. Fritsch 1990, 1993, 1994). Това дава 

възможност за прецизиране на топографията и взаимоотношението на отделните 

периректални фасции, лигаменти и пространства. 

Хистологичните изследвания бяха извършени в Катедрата по Анатомия, Хистология 

и Цитология, а имунохистохимичните – в Катедрата по Обща и Клинична Патология на 

Медицински Университет – Плевен.  

3. Създаване на експериментални оперативни модели на различни тактико-

технически варианти на ректална мобилизация върху 10 нефиксирани човешки 

трупове 

Използваха се 10 трупа на скоро починали пациенти на УМБАЛ „Д-р Георги 

Странски” – Плевен без данни за патология на таза или тазовите органи. Преди 

абдоминалната и тазова евисцерация се извърши ректална мобилизация като се спазваше 
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последователността и принципите на хирургичната операция при рак на ректума. Ректалната 

мобилизация се извършваше в следните планове:  

I. Задна дисекция 

1. Ретроректален план /в ретроректалното пространство/ 

2. Пресакрален план /в пресакралното пространство/ 

II. Предна дисекция 

1. Преректален план /в преректалното пространство/ 

2. Пред перитонеоперинеалната фасция 

3. План, включващ дисекция пред перитонеоперинеалната фасция краниално и зад 

перитонеоперинеалната фасция каудално 

III. Странична дисекция 

1. Медиално от вътрешния лист на урогениталната фасция /непосредствено 

медиално от долното хипогастрално нервно сплетение/ 

2. Параректален план /в параректалното пространство, латерално от долното 

хипогастрално сплетение/ 

3. Латерално от външния лист на урогениталната фасция /в латералното тазово 

пространство/ 

 След това с допълнителна дисекция точно се локализираше топографията на всеки 

отделен план. Различните планове на мобилизация са определени на базата на преглед на 

литературата и предварителните ни анатомични дисекции. 

4. Интраоперативно изследване на периректалната анатомия и 

оперативната хирургия на ректална мобилизация при 40 радикални операции поради 

карцином на правото черво 

Използваха се 40 радикални операции поради рак на правото черво, извършени в 

Клиниката по Онкохирургия към УМБАЛ „Д-р Георги Странски” – Плевен. Следваше се 

приетият в Клиниката стандартен тактико-технически план на екстрафасциална ректална 

мобилизация (непосредствено извън ректалната фасция). Отклонения са правени по 

технически причини или при данни за туморен процес, преминаващ границите на ректалния 

компартамент (извън ректалната фасция). 

По време на етапа на ректална мобилизация се събираше информация за анатомията 

на периректалните съединителнотъканни структури, както и за вида на оперативната тактика 

и техника при всеки един от случаите. Също така се събраха данни за клинико-

морфологичните характеристики на ректалния карцином при всеки един от пациентите.  

 



5. Макроскопско изследване на 40 оперативни препарати, получени след 

радикални операции поради ректален карцином 

Оперативните резекционни препарати бяха обработени по разработени от нас 

алгоритъм и методика. След приключване на операцията хирург от оперативния екип или 

патологоанатом извършва макроскопската обработка на свежия препарат. Първо измива и 

почиства резектата. След това го оглежда и определя целостта на ректалната адвентиция и 

обвиващата го ректална фасция. Особено внимание се отделя на областта непосредствено 

около тумора. Състоянието на ректалната адвентиция и фасция определят качеството на 

извършената екстрафасциална ексцизия (фиг. 1). В зависимост от това оперативният 

препарат се класифицира в една от следните три степени: първа, втора и трета.  

 

Фиг. 1. Свеж оперативен препарат 

получен след ниска предна резекция с тотално 

отстраняване на ректалната адвентиция. 

Гладката задна повърхност на ректалната 

фасция без дефекти в нея определя първата 

степен на качество на извършената 

екстрафасциална ексцизия.   

 

На табл. 1 са представени трите степени на екстрафасциална ексцизия и признаците, 

които трябва да притежава един оперативен препарат за да се включи в една от трите групи.  

Следва разрязване на червото по предната стена по цялото протежение до границата 

перитонизирана/неперитонизирана стена на ректума (фиг. 2). Екстраперитонеалната част на 

правото черво остава неразрязана. 

 

Фиг. 2. Показан е почистен свеж препарат 

след разрязване на предната стена на червото. Със 

стрелки е показан малък дефект на ректалната 

фасция и ректалната адвентиция, неразположен в 

областта на тумора, което определя втората степен 

на качество на извършвана екстрафасциаланата 

ексцизия.  
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Степени на 

качество на ЕФЕ  
Критерии 

Първа степен  

 

 

 Гладка външна повърхност на цялата циркумференция на препарата 

 Запазена цялост без видими дефекти на ректалната фасция и 

адвентиция по цялата циркумференция 

 Дисталният край на препарата представлява каудалния край на 

ректалната адвентиция или ректалната адвентиция е прерязана 

перпендикулярно на оста на червото (липса на скосяване при 

резекцията на адвентицията) 

Втора степен  Наличие на малки неравности по циркумференцията на препарата.  

 Наличие на малки дефекти (до 1см в диаметър) по ректалната 

фасция, през които пролабира ректалната адвентиция. Дефектите не 

трябва да бъдат разположени в областта над и около тумора 

 Може да се наблюдават дефекти в ректалната адвентиция (до 1см 

дълбочина), но не непосредствено около тумора 

 Никъде по целия препарат не се вижда мускулният слой на ректума, 

освен в зоната на залавянето на леваторите за аноректалния преход 

при абдоминоперинеалната екстирпация на ректума 

Трета степен 

 

 Наличие на големи неравности по циркумференцията на препарата. 

 Наличие на големи дефекти (над 1 см) на ректалната фасция или 

ректалната адвентиция или по-малки дефекти, но в областта 

непосредствено над тумора 

 Наличие на оголени участъци от мускулния слой на ректума 

 Ректалната адвентиция не е отстранена en bloc с ректума, а на 

отделни парчета 

 Наличие на скосяване на дисталната част на адвентицията при 

случаите с резекция на ректалната адвентиция 

 Интраоперативна артифициална перфорация на червото 

 

Табл. 1 Степени на качество на екстрафасциалната ексцизия (ЕФЕ). Когато е 

използвана по-разширена мобилизация на ректума, циркумферентната граница може да не 

е ректалната фасция, а перитонеоперинеалната, урогениталната, пресакралната фасция 

или съседни други органи и тъкани. 
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Определя се макроскопският вид на тумора като папиларен, ануларен, язвен, 

гъбоподобен, дифузно инфилтриращ или друг. Описва се локализацията на тумора (горна, 

средна или долна трета на ректума, аналния канал и ануса; предна, задна, лява, дясна стена 

и циркулярно разположен; над, под или на нивото на перитонеалната вдлъбнатост). 

Измерват се размерите на тумора и разстоянието до проксималната и дистална 

резекционна линия (при абдоминоперинеалната екстирпация на ректума – проксималната 

резекционна линия и разстоянието до анокутанната линия). Оглежда се лигавицата и при 

липса на други патологични изменения освен основния тумор се отстранява стената на 

червото отдалечена на повече от 10 см проксимално от тумора като се запазва 

мезоколонът, ректалната адвентиция с лимфните възли в тях и маркираният 

интраоперативно основен съдов педикул. Така полученият препарат en bloc се фиксира за 

минимум 72 часа в 10% буфериран формалин. Лимфните възли не се отделят от препарата. 

Попълва се клиничната част на патологоанатомичния протокол (вж. Приложение), в 

която трябва да се отразят данни за предоперативната диагностична биопсия, евентуалната 

неоадювантна терапия, вида и радикалността на операцията, размерите, локализацията и 

макроскопският вид на тумора, разстоянието до проксималната и дистална резекционни 

линии (или анокутанната линия при абдоминоперинеална екстирпация), целостта на 

ректалната адвентиция и фасция, евентуалната видима макроскопска инфилтрация на 

ректалната фасция или съседни на ректума структури, клиничното TNM стадиране, броя и 

вида на изпратените материали. 

Фиксираният оперативен препарат се обработва от патоанатом или хирург (фиг. 3). 

След оглед външната повърхност на препарата се оцветява с багрило („The Dvidson marking 

system – Refill, blue“ – Bradly Products, Inc). 

Извършват се последователни напречни срезове през 5 мм на целия препарат в 

областта на тумора – до 2 см проксимално и дистално от макроскопските граници на 

тумора.  

Всеки един от срезовете се изследва за дълбочина на туморна инфилтрация в 

ректалната стена и евентуално ангажиране на ректалната фасция или съседни 

периректални тъкани и органи. Отбелязва се и целостта на ректалната фасция по цялата 

циркумференция на среза. На среза с най-дълбока инфилтрация в стената /видима с 

невъоръжено око/ се измерва разстоянието от периферията на тумора до 

циркумферентната граница. Ако това разстояние е по-малко от 10 мм този участък 

задължително се изследва за хистологично верифициране. Отбелязва се срезната 

повърхност на тумора и наличието на некрози, кръвоизливи и улцерации. Описват се 

наличните допълнителни находки в препарата (полипи, язви и др.). Отделят се всички 



лимфни възли от резектата. Попълват се установените макроскопски характеристики в 

патоанатомичната част на патологоанатомичния протокол за изследване на рака на правото 

черво. Следва хистологично изследване на материалите и крайно pTNM стадиране на 

случая. 
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                           А.                                                                                       Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   В.                                                                                     Г. 

Фиг. 3. Обработка на фиксиран оперативен препарат. На фиг. А е представен 

напречно сецираният препарат с предварително оцветена в синьо външна циркумференция. 

На фиг. Б е представен огледът на всички срезове. На фиг. В са представени срезовете с най-

дълбока туморна инвазия (показани със стрелки). На фиг. Г са представени срезове, на които 

се вижда лимфен възел (показан със стрелки), макроскопски суспектен за метастатичен, в 

непосредствена близост до циркумферентната резекционна граница (CRM). 

 

 

 



6. Макроскопско и хистологично изследване на циркумферентната граница 

при 40 случая на оперативно лечение на ректален карцином  

Циркумферентната резекционна граница беше изследвана при всичките 40 

оперативни препарати по методика, която се включва в алгоритъма за патологоанатомично 

изследване на оперативния препарат. След напречното разрязване на фиксирания 

оперативен препарат се селектираха срезовете с най-дълбока туморна инфилтрация с цел 

определяне статуса на циркумферентната граница и периректалната инвазия (пенетрация). 

На тези срезове се измерваше разстоянието от туморния фронт до надлежащата 

циркумферентна граница (фиг. 4). Ако това разстояние е повече от 10 мм се приема, че 

циркумферентната резекционна граница е отрицателна и не се налага хистологично 

изследване. Когато това разстояние е по-малко от 10 мм се взима материал за микроскопско 

определяне на състоянието на циркумферентната граница с окулярмикрометър. Отбелязваше 

се най-ниската измерена стойност. При микроскопското измерване се дава разстоянието с 

точност до 0,1 мм. За отрицателна циркумферентна граница се приема разстояние от 

инвазивния туморен фронт до циркумферентната резекционна граница повече от 1 мм. За 

положителна циркумферентна граница се приема, когато се открият туморни клетки в 

самата граница /тогава се отбелязва 0 мм/ или когато разстоянието от границата до тумора е 

1 мм или по-малко. Както при макроскопската, така и при микроскопската оценка на 

циркумферентната граница отбелязвахме наличието на ректална фасция в границата. 

Специално внимание се отделя на случаите с наличие на метастатичен лимфен възел 

или струпване от туморни клетки в близост до циркумферентната резекционна граница (фиг. 

3Г, 4). При тези случаи, ако разстоянието от метастазата до циркумферентната резекционна 

граница е по-малко от разстоянието от основния туморен фронт до циркумферентната 

граница, тогава първото разстояние е определящо за състоянието на границата. 

Фиг. 4. Схематично представяне на 

измерването на туморната пенетрация (P) и 

разстоянието от туморния фронт до 

циркумферентната граница (C). TM – мускулна 

обвивка на ректума, Adv – ректална 

адвентиция, F – ректална фасция, изпълняваща 

ролята на циркумферентна резекционна 

граница, L – метастатичен лимфен възел. На 

горната схема е представен класическият 

случай на измерване на циркумферентната 

граница от най-дълбоката туморна пенетрация 
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до циркумферентната граница. На долната схема е представен случаят, при който се намира 

метастатичен лимфен възел, разположен по-близо до циркумферентната граница.  

 

Периректалната туморна пенетрация се определяше чрез измерване на разстоянието 

от периферията на собствената мускулна обвивка на ректума до инвазивния туморен фронт 

(фиг. 5). Когато това разстояние е по-малко от 4 мм приемаме, че се касае за начална 

периректална инвазия. При случаите с периректалната инвазия повече от 4 мм приемаме, че 

се касае за напреднала (дълбока) периректална инвазия. 

7. Статистически методи 

Статистическата обработка на данните беше извършвана с помощта на компютърната 

програма STATGRAPHICS Plus, Ver. 2.1. Резултатите от проучването са описани чрез 

таблици, графики и числени величини. За изводи и заключения при нормално разпределение 

са използвани параметричния t-тест на Стюдент, а при различно от нормалното 

разпределение – непараметричен χ2 – тест на Пирсон и Пирсънов керелационен коефициент. 

Значимостта на резултатите е определяна при p<0,05. 

*** 

  Всички изследвания с човешки тъкани и органи са извършвани съгласно Българското 

законодателство и препоръките на Комисията по Етика към Медицински Университет – 

Плевен.  

 

IV. РЕЗУЛТАТИ 

1. Хирургична анатомия на съединителнотъканните структури и пространства 

около ректума 

1.1. Ректална фасция, fascia rectalis  

 Oколо екстраперитонеалната част на ректума се разполага ректалната фасция. Тя 

представлява тънък лист съединителна тъкан, който покрива циркулярно ректалната 

адвентиция (фиг. 5, 6). Краниално, в перитонизираните стени на ректума, ректалната фасция 

се продължава и изчерпва в субперитонеалната съединителна тъкан. Нейната най-краниална 

ретроректална част се намира непосредствено зад горните ректални съдове на нивото на 

входа на таза. Дистално, на нивото на преминаването на ректума през тазовото дъно, тя се 

свързва и продължава в съединителната тъкан обхващаща надлъжния мускулен слой на 

прехода ректум/анален канал. 

 Външната повърхност на ректалната фасция в постеролатерален аспект граничи с 

ретроректалното пространство, изпълнено с хлабава съединителна тъкан (фиг. 7). В областта 

на промонториума тя е свързана с пресакралната част на урогениталната фасция. По хода на 



левия и десния хипогастрален нерв се наблюдават малки съединителнотъканни връзки с 

ректалната фасция (фиг. 8). Хистологичното изследване на тези връзки показва наличие 

главно на нервни влакна и единични малки съдове, заобиколени от съединителна тъкан. 

 

 

 

 

 

 

                                                         

                                    Фиг. 5                                                             Фиг. 6 

Фиг. 5. Свеж нефиксиран оперативен препарат след ниска предна резекция на 

ректума с цялостно отстраняване на ректалната адвентиция в екстрафасциален план спрямо 

ректалната фасция. Вижда се ректалната фасция, която циркулярно обвива ректалната 

адвентиция. Със стрелка е посочен съдовия педикул на горната ректална артерия. 

Фиг. 6. Напречен срез през фиксиран оперативен препарат в областта на 

екстраперитонеалната част на ректума. Вижда се как ректалната фасция без прекъсване 

обвива адвентицията. (A – предна стена, P – задна стена, L – странични стени, F – ректална 

фасция, Adv – ректална адвентиция, M – мускулна обвивка на ректума, Mu – ректална 

лигавица) 

 

  

 

 

 

 

 

                           Фиг. 7                                                       Фиг. 8 

Фиг. 7. Представяне на ретроректалното пространство (SRR) между ректалната 

фасция (F) и вътрешния лист на урогениталната фасция (UGF) върху фиксиран анатомичен 

препарат.  

Фиг. 8. Представяне на съединителнотъканни връзки /отбелязани със стрелки/ между 

ректалната фасция (F) и вътрешния лист на урогениталната фасция, разположени по хода на 

хипогастралните нерви върху фиксиран анатомичен препарат /Pr – промонториум/. 
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Ректалната фасция е свързана с ректосакралната фасция в дорзо-каудален аспект (вж. 

IV.1.5.). Дистално от това свързване към ректалната фасция се захващат двата листа на 

урогениталната фасция (вж. IV.1.3.). Странично в субперитонеалната част на ректума 

ректалната фасция се намира в интимна връзка с латералния лигамент на ректума (вж. 

IV.1.5.). Отпред ректалната фасция е част от ректо-урогениталния септум. Тук тя е по-здраво 

свързана с подлежащата адвентиция, отколкото с намиращата се отпред 

перитонеоперинеална фасция (вж. IV.1.7.).  

Светлинномикроскопски установихме, че ректалната фасция е изградена основно от 

колагенови влакна. Наблюдават се и единични еластинови влакна. Не се установяват нервни 

влакна, ганглийни клетки и снопчета от гладкомускулни клетки в самата фасция (фиг. 9). 

 Ректалната фасция е свързана с подлежащата адвентиция чрез съединителнотъканни 

преградки. Те са разположени паралелно-радиално спрямо фасцията и някои от тях достигат 

до мускулния слой на ректалната стена. Изградени са от колагенови и единични еластинови 

влакна. Под ректалната фасция се наблюдава слой от 2-3 реда мастни клетки, които са 

интимно свързани с вътрешната повърхност на ректалната фасция. 

 

 

 

 

 

 

 

               

                     А.                                                                           Б. 

Фиг. 9. Хистологична структура на ректалната фасция (F – ректална фасция, Adv – 

ректална адвентиция, S- съединителнотъканни преградки). А – оцветяване Azan, увел. x 200, 

Б – оцветяване Orcein, увел. x 200. 

 

   

1.2. Ректална адвентиция, adventitia recti  

Ректалната адвентиция се разполага около екстраперитонеалната част на ректума под 

ректалната фасция. Установява се, че съдържаща кръвоносни съдове (основно разклоненията 

на горната ректална артерия и притоците на горната ректална вена) и лимфни възли, 

разположени сред мастна и съединителна тъкан (фиг. 5, 6, 10). 
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                 Фиг. 10                                                        Фиг. 11 

Фиг. 10. Хистологичен препарат от човешки фетус (17-19 г.с.). Вижда се начален етап 

на оформяне на adventitia recti (Adv) между tunica muscularis (TM) и fascia rectalis (F). FP – 

fascia parietalis, FUG – fascia urogenitalis, MP – m. piriformis, NH – n. hypogastricus, NL – nodus 

lymphaticus. Оцветяване H&E, увел. x 100 

Фиг. 11. Представяне на крайната каудална задна част (стрелки) на adventitia recti 

(Adv) на фиксиран анатомичен препарат от жена. 

 

Ректалната адвентиция е най–добре изразена в дорзално-латерален аспект. Отпред тя 

е по-слабо представена. Нейният краниален край по предната стена се намира на нивото или 

малко над excavatio rectovesicalis при мъжа, респ. excavatio rectouterina при жената. По 

задната стена ректалната адвентиция започва непосредствено зад ректосигмовидното 

свързване на нивото на промонториума и слизайки каудално се увеличава по обем като 

обхваща ректума и латерално. Каудално ректалната адвентиция постепенно изтънява и в 

областта на аноректалния преход не се наблюдава (фиг. 11). 

Непосредствено до мускулната обвивка на ректума се наблюдава непрекъснат слой от 

съединителна тъкан, който в перитонизираните стени на ректума се продължава в 

субсерозната съединителна тъкан.  

1.3. Урогенитална фасция, fascia urogenitalis 

Урогениталната фасция обвива структурите на отделителната и половата система. 

Установихме, че в таза тази фасция има два листа – вътрешен и външен (фиг. 12). Тези 

листове представляват тазово продължение респ. на пререналната и ретрореналната фасция. 

Пред кръстцовата кост двата листа на урогениталната фасция са долепени и сраснали. 

В областта на горното хипогастрално сплетение и по хода на двата хипогастрални нерва 

външният и вътрешният лист се разделят, за да обвият тези нервни структури. 

 18



 19

я в

 

 

Фиг. 12. Представяне на 

ретроректалните структури и пространства 

върху фиксиран анатомичен препарат. (1 – 

fascia rectalis, 2 – lamina interna fasciae 

urogenitales, 3 – lamina externa fasciae 

urogenitales, 4 – fascia parietalis, 5 – pl. 

hypogastricus superior, 6 – n. hypogastricus 

sinister, 7 – spatium presacrale cum plexus 

venosus sacralis)   

 

Странично от ректума в латералната тазова стена двата листа на урогениталната 

фасция обвиват уретера, вътрешната хълбочна артерия и нейните висцерални клонове, 

вътрешната хълбочна вена и нейните висцерални притоци, вътрешните хълбочни лимфни 

възли, долният хипогастрален плексус и вегетативните нерви към пикочополовите органи. 

По този начин заграждат параректалното пространство.  

Външният лист в областта на тазовата повърхност на кръстцовата кост се свързва с 

париеталната фасция посредством съединителнотъканни прегради, разположени в 

пресакралното пространство. В областта на четвърти кръстцов прешлен двата листа на 

урогениталната фасция са сраснали с париеталната фасция и периоста на кръстцовата кост. 

Тук започва ректосакралната фасция. 

Каудално в областта на прехода ректум/анален канал в постеролатерално 

направление двата листа на урогениталната фасция се залавят за ректалната стена (фиг.13). 

Фиг. 13. Представяне залавянето на 

fascia urogenitalis (FUG) към fascia rectalis 

(F) върху фиксиран анатомичен препарат. 

Вдясно се вижда прерязаният вътрешен 

лист на урогениталната фасция (две коси 

стрелки) и непрерязани т ъншен лист на 

урогениталната фасция (трите отвесни 

стрелки). Вляво и двата листа на 

урогениталната фасция са прерязани. 

Вижда се fascia diaphragmatis pelvis 

superior (FDPS), на която е направено прозорче, през което се виждат мускулните влакна на 

m. levator ani (MLA). 



 

Антеролатерално спрямо ректума вътрешният лист на урогениталната фасция е 

свързан с латералните краища на перитонеоперинеалната фасция. 

1.4. Ректосакрална фасция, fascia rectosacralis 

От нивото на тялото на четвърти прешлен на кръстцовата кост в каудо-вентрално 

направление към ректума се разполага ректосакралната фасция. Тази фасция представлява 

съединителнотъканен лист с правоъгълна форма, разполагащ се между собствената фасция 

на ректума и вътрешния лист на урогениталната фасция (фиг. 14). 

 

Фиг. 14. Представяне на 

ректосакралната фасция (1), 

вътрешния (2) и външния (3) лист 

на урогениталната фасция и m. 

levator ani (4) върху фиксиран 

сагитално срязан таз. 

 

 

Наблюдава се прилепване, което лесно се премахва чрез дисекция между дисталната 

част на ректосакралната фасция и двата листа на урогениталната фасция преди залавянето 

им за аноректалната свръзка.  

Нашите хистологични изследвания на ректосакралната фасция показват различно 

количество колагенови и еластични влакна. Понякога присъстват и гладкомускулни влакна. 

Наблюдават се също малки кръвоносни, лимфни съдове и нервни влакна. 

1.5. Латерални лигаменти на ректума, ligamenta lateralia recti  

При дисециране между ректалната фасция и вътрешния лист на урогениталната 

фасция, странично на субперитонеалната част на ректума се намират двустранно 

лигаментоподобни структури. По остър и тъп начин може да се ограничи техният преден и 

заден ръб. Възможно е да се отдели и долният им ръб от тазовото дъно. Така създадената 

донякъде артифициална структура наричаме латерален лигамент. Той се разполага между 

ректалната фасция и вътрешния лист на урогениталната фасция в областта на долния 

хипогастрален плексус (фиг. 15).  
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                     Фиг. 15                                                                   Фиг. 16 

Фиг. 15. Представяне на ligamentum laterale sinistrum (показан със стрелки) върху 

фиксиран анатомичен препарат. (FR – fascia rectalis, NH – n. hypogastricus, NSP – nn. 

splanchnici pelvici, NUG – nn. urogenitales, PHI – pl. hypogastricus inferior, Pr – promontorium, 

VU – vesica urinaria) 

Фиг. 16. Представяне наличието на нервни влакна (показани със стрелки) в материал 

от латералния лигамент на ректума. Имунохистохимично оцветяване за протеин S-100, увел. 

x 200. 

 

Макроскопски в латералния лигамент се откриват нервни клончета от долния 

хипогастрален плексус вървящи към ректума, както и малки кръвоносни съдове. При 

хистологичните изследвания се установи, че латералните връзки са изградени от хлабава 

съединителна и мастна тъкан, в която вървят нервни влакна, единични кръвоносни и лимфни 

съдове (фиг. 16). 

От общия брой фиксирани и нефиксирани трупове (n = 40) само при 2 (5%) в 

латералните връзки двустранно се установиха съдове с калибър по-голям от 2 мм. В 

останалите случаи средната ректална артерия лежеше върху m. levator ani, без да се 

разполага в страничните връзки на ректума, а под тях. Навлиза в ректума в областта на 

аноректалната свръзка (фиг. 17). Средните ректални вени са разположени малко над 

артерията.  

Ако ректалните клончета от тазовия плексус не се прережат и ректума се издърпа 

медиално и нагоре тазовите спланхникови нерви се представят като продължение на 

ректалните нерви.  

Антеролатерално спрямо страничните връзки зад урогениталната фасция се 

разполагат урогениталните клонове на тазовия плексус. 
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1.6. Париетална фасция, fascia parietalis  

Париеталната тазова фасция покрива тазовата повърхност на кръстцовата и опашна 

кост като сраства с техния периост. Латерално покрива m. piriformis и plexus sacralis и се 

продължава като fascia obturatoria върху m. obturator internus (вж. фиг. 27). Между spina 

ischiadica и ramus superior ossis pubis се разполага arcus tendineus m. levatoris ani. От тази 

сухожилна дъга започват горната и долната фасции на тазовата дифрагма, fascia 

diaphragmatis pelvis superior et inferior.  

На мястото на преминаване на ректума през тазовата диафрагма се намира, че горната 

и долната фасции на тазовата диафрагма се свързват една с друга и формират arcus tendineus 

fasciae pelvis около аноректалния отвор на тазовото дъно. Съществува връзка между 

ректалната фасция и горната фасция на тазовата диафрагма, но тя е лесно преодолима със 

запазване целостта на двете фасции. По този начин, по вътрешния ръб на m. levator ani, 

който формира задната и страничните стени на аноректалния отвор, става преход на горната 

и долната фасция на тазовата диафрагма (фиг. 17).  

 

Фиг. 17. Представяне на 

аноректалната свръзка и аналния 

канал на фиксиран анатомичен 

препарат. (CA – canalis analis, F – 

fascia rectalis, FUG – fascia urogenitalis, 

MLA – m. levator ani, покрит от fascia 

diaphragmatis pelvis superior, P - 

prostata, VU – vesica urinaria) 

 

 

1.7. Перитонеоперинеална фасция, fascia peritoneoperinealis и ректо-урогенитален 

септум, septum recto-urogenitale 

Перитонеоперинеалната фасция представлява съединителнотъканен лист, който се 

разполага между най-каудалната част на перитонеалната кухина (excavatio rectovesicalis при 

мъжа, респ. rectouterina при жената) и тазовото дъно. Този фасциален лист разделя ректума 

от урогениталните органи (фиг. 18, 19). Неговите латерални краища се свързват с вътрешния 

лист на урогениталната фасция. 

Задната стена на перитонеоперинеалната фасция граничи с ректалната фасция чрез 

преректалното съединителнотъканно пространство.  
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От клинична гледна точка всички съединителнотъканни структури и пространства, 

които се разполагат между субперитонеално разположената част на ректалната мускулна 

стена и пикочополовите органи /семенни мехурчета, семепроводи, пикочен мехур и простата 

при мъжа, респ. влагалище при жената/ определяме за ректо-урогенитален септум. На табл. 2 

са представени структурите, които ние включваме в дефиницията на ректо-урогениталния 

септум. 

 

tunica muscularis recti tunica muscularis recti 

adventitia recti adventitia recti 

facsia rectalis facsia rectalis 

spatium prerectale spatium prerectale 

fascia peritoneoperinealis fascia peritoneoperinealis 

fascia vesicalis, fascia prostatica 

septum 

recto- 

urogenitale 

fascia vaginalis 

vesica urinaria, vesiculae seminales, ductus 

defferentes, prostata 
vagina 

 

Табл. 2. Схематично представяне на ректо-урогениталния септум при мъжа 

/лявата част на таблицата/ и при жената /дясната част на таблицата/. 

Перитонеоперинеалната фасция е по-хлабаво свързана с ректалната фасция от 

колкото с пикочополовите органи. Пред перитонеоперинеалната фасция се попада на 

сплетение от венозни съдове и множество нервни влакна. Тук се намират мехурното и 

простатното венозно сплетение при мъжа, респ. влагалищното венозно сплетение при 

жената. Установяват се сравнително здрави съединителнотъканни преградки свързващи 

подразделенията на урогениталната фасция /fascia vesicalis, fascia prostatica при мъжа, респ. 

fascia vaginalis при жената/ с перитонеоперинеалната фасция. При латералното продължение 

на дисекцията пред перитонеоперинеалната фасция се попада в параректалното 

пространство латерално от долния хипогастрален плексус. 
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Фиг. 18. Представяне на 

ректо-урогениаталния септум и 

параректалното пространство върху 

фиксиран и сагитално разрязан таз 

от мъж (ARM – a. rectalis media, 

разположена върху m. levator ani, 

FUG – остатъци от fascia urogenitalis, 

N – nn. urogenitales от pl. 



hypogastricus inf. към урогениталните тазови органи, NH – n. hypogastricus dexter, NR – nn. 

rectales от тазовия плексус /прерязани/, NSP – nn. splanchnici pelvici, PHI – pl. hypogastricus 

inferior, R – rectum, покрит с fascia rectalis, S – os sacrum, U - ureter, VS – vesicula seminalis,  

– fascia vesicalis,  – fascia peritoneoperinealis,  - урогенитален нерв, който пресича 

преректалното пространство и преминава през перитонеоперинеалната фасция за да се 

включи в простатния плексус). 

 

Фиг. 19. Представяне на 

ректо-урогениталния септум на 

женски таз, фиксиран и сагитално 

прерязан (1 – fascia rectalis, 2 – 

spatium prerectale, 3 – fascia 

peritoneoperinealis, 4 – fascia 

vaginalis).  

 

Хистологичните изследвания на ректо-урогениталния септум показват, че 

перитонеоперинеалната фасция е изградена от колагенови и еластинови влакна, сред които 

се откриват надлъжно разположени гладкомускулни снопчета. Не се различават отделни 

слоеве на перитонеоперинеалната фасция. Нейните латерални краища не са ясно 

представени, а се преплитат с вътрешния лист на урогениталната фасция и урогениталните 

нерви. Пред перитонеоперинеалната фасция се намират множество нерви и съдове. Намират 

се и нервни влакна, разположени по задната повърхност на перитонеоперинеалната фасция, 

които в последствие преминават пред нея. (фиг. 20, 21, 22, 23).  

 

Фиг. 20. Представяне ректо-

урогениталния септум на напречен срез от 

материали от възрастен мъж (Adv – 

adventitia recti, CP – capsula prostatica, TM 

– tunica muscularis recti,  FR – fascia 

rectalis, FP – fascia prostatica, FPP – fascia 

peritoneoperinealis, N – нерви от pl. 

prostaticus, P – parenchyma prostatae, V – 

перипростатни съдове). Оцветяване H&E, 

увел. x 100. 
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     Фиг. 21                                                                            Фиг. 22 

 Фиг. 21. Представяне на напречно прерязани снопчета гладкомускулни клетки на 

напречен срез на перитонеоперинеалната фасция. Оцветяване Azan, увел. x 400. 

 Фиг. 22. Представяне на нервните влакна (показани със стрелки) от простатния 

плексус, които са разположени пред притонеоперинеалната фасция (Adv – adventitia recti, FR 

– fascia rectalis, FPP – fascia peritoneoperinealis, Pr – prostata). Имунохистохимично 

оцветяване за протеин S-100, увел. x 200. 

 

                   А.                                                                  Б. 

Фиг. 23. Напречен срез на ректо-урогениталния септум от възрастна жена (Adv  - 

adventitia recti, FR – fascia rectalis, FPP – fascia peritoneoperinealis, FV – fascia vaginalis, N – 

нервни влакна, V – перивагинални венозни съдове). Повечето венозни и нервни елементи се 

намират пред перитонеоперинеалната фасция, но единични съдове и нерви се намират и зад 

перитонеоперинеалната фасция в преректалното пространство. Оцветяване H&E. A – увел. x 

100, Б – увел. x 200. 

 

Нашите хистологични изследвания показват, че перитонеоперинеалната фасция се 

свързва със субсерозната съединителна тъкан на перитонеума покриващ урогениталните 

органи. С други думи началното място на перитонеоперинеалната фасция се намира по 



предната стена на excavatio rectovesicalis, респ. rectouterina,  а не на най-ниското място на 

вдлъбнатостта (фиг. 24, 25).  

 

Фиг. 24. Представяне на 

ректалноматочната перитонеална 

вдлъбнатост на хистологичен 

препарат от възрастна жена, 

сагитален срез (ERU – excavatio 

rectouterina, FR –fascia rectalis, FPP – 

fascia peritoneoperinealis, FV – fascia 

vaginalis). Вижда се как 

перитонеоперинеалната фасция се 

залавя към предната стена на 

перитонеалната вдлъбнатост. Оцветяване Azan, увел. x 100. 

 

Фиг. 25. Представяне на 

ректалномехурната перитонеална 

вдлъбнатост на хистологичен препарат 

от възрастен мъж, сагитален срез (Adv – 

adventitia recti, F – fascia rectalis, FPP – 

fascia peritoneoperinealis, ERV – 

excavatio rectovesicalis). Вижда се 

залавянето на мускулните снопчета на 

перитонеоперинеалната фасция към 

предната стена на перитонеалната вдлъбнатост, докато ректалната фасция се залавя и 

продължава в субсерозната съединителна тъкан по предната стена на вдлъбнатостта. 

Оцветяване Azan, увел. x 200. 

1.8. Периректални съединителнотъканни пространства 

С оглед оперативната хирургия на рака на правото черво около ректума може да се 

дефинират няколко съединителнотъканни пространства. Те са заградени от фасциални 

листове и се различават по съдържанието си на нервни, съдови и лимфни структури. 

Постеролатерално спрямо ректума между ректалната фасция и вътрешния лист на 

урогениталната фасция се намира ретроректалното пространство, spatium retrorectale 

(фиг. 7). В него липсват големи съдове и е изпълнено с малко количество хлабава 

съединителна тъкан. То е естествено тазово продължение на ретроколичното 
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ретроперитонеално пространство. В неговата най-краниална, начална част непосредствено 

пред кръстцовия рид се намират тънки съединителнотъканни връзки между ректалната 

фасция и урогениталната фасция на нивото на горното хипогастрално сплетение. 

 Преректалното пространство, spatium prerectale (фиг. 19) се разполага между 

ректалната фасция, покриваща предната стена на ректума и перитонеоперинеалната фасция. 

Краниално това пространство се ограничава от ректалномехурната вдлъбнатост при мъжа, 

респ. ректалноматочната вдлъбнатост при жената. Долна граница представлява 

ректоперинеалният мускул. Един от маркерите за предновъншната граница на 

преректалното пространство са урогениталните вегетативни нерви, произхождащи от долния 

хипогастрален плексус. 

При пълната мобилизация на ректума извън ректалната фасция в ретроректалното и 

преректалното пространство, както и при прерязване на латералните лигаменти и 

ректосакралната фасция се формира едно единно периректално пространство разположено 

около цялата циркумференция на ректалната фасция. Това пространство загражда ректалния 

компартамент, включващ ректума заедно с ректалната адвентиция и фасция. 

Между ретроректално разположената урогенитална фасция и париеталната тазова 

фасция пред тазовата повърхност на кръстцовата кост се попада на пресакралното 

пространство, spatium presacrale (фиг. 12). То е продължение на задния отдел на 

ретроперитонеалното пространство. В това пространство се разполагат кръстцовото венозно 

сплетение, срединната и латералните кръстцови вени, срединната и латералните кръстцови 

артерии, симпатиковият ствол и кръстцовите лимфни възли, заобиколени от хлабава 

съединителна и мастна тъкан (фиг. 26).  

Фиг. 26. Хистологичен препарат от 

човешки фетус (17-19 г.с.) на който се 

представят fascia rectalis (FR), spatium 

retrorectale (SRR), fascia urogenitalis (FUG), 

spatium presacrale (SPS) с венозни съдове 

(V) от pl. venosus sacralis. Fascia parietalis 

(FP) e сраснала с развиващата се кръстцова 

кост. (S). Оцветяване Azan, увел. x 100   

 

 

Латерално от ректума по страничните тазови стени се разполага параректалното 

пространство, spatium pararectale (фиг. 27). То се огражда медиално и латерално респ. от 

вътрешния и външния лист на урогениталната фасция. Част е от парависцералното 
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пространство, spatium paraviscerale, което е тазово продължение на средния отдел на 

ретроперитонеалното пространство. Тук странично от ректума се разполагат пикочопровода, 

висцералните клонове и притоци респ. на вътрешната хълбочна артерия и вена, лимфни 

възли, хипогастралните нерви, крайната част на тазовите и кръстцовите спланхникови нерви 

и долното хипогастрално нервно сплетение, заобиколени от рехава съединителна и мастна 

тъкан. Най-медиално и най-близо до вътрешния лист на урогениталната фасция се 

разполагат вегетативните нервни елементи.  

Латерално от параректалното пространство се намира латералното тазово 

пространство, spatium pelvis laterale (фиг. 27), което медиално се ограничава от външния 

лист на урогениталната фасция. Латералната му граница е париеталната тазова фасция. В 

това пространство се намират началните части на париеталните клонове на вътрешната 

хълбочна артерия, кръстцовото сплетение и неговите клонове, началните части на 

кръстцовите и тазовите спланхникови нерви, както и париеталните лимфни възли.  
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А                                                                           Б 

Фиг. 27. Дисекция на параректалното и 

страничното тазово пространство върху 

фиксиран анатомичен препарат (1 – pl. 

hypogastricus inferior, 2 – ректални нерви от 

тазовия плексус /прерязани/, 3 – 

урогенитални нерви от тазовия плексус 

/прерязани/, 4 – a. rectalis media /прерязана/, 5 

начална

levato physis pubica, 11 – os sacrum, 12 –   pelvis 

laterale /обтураторната ямка/, 13 – a. obturatoria, 

повдигнат десният хипогастрален нерв. Частично

урогениталната фасция, който покрива долния 

                           

– ureter, 6 – ductus deferens, 7 – a. iliaca interna, 

8 – fascia urogenitalis, 9 –  част на m. 

мастна тъкан в spatium

14 – n. obturatorius). На фиг. А с пинсета е 

 е дисециран вътрешният лист на 

хипогастрален плексус, уретера, семепровода, 

r ani /срязан/, 10 – sym
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риректалните съединителнотъканни 

структури. Горе – напречен срез, долу – 

recti, ARS – arteria rectalis superior, Co – os 

coccyg

             

G

конту

pectin

ani, – h n x

MSAI – musculus sphincter ani internus, Mu – 

средната ректална и вътрешната хълбочна артерия. На фиг. Б с пинсета са повдигнати 

структурите на параректалното пространство. Вижда се външната повърхност на 

урогениталната фасция и мастната тъкан в обтураторната яма, принадлежаща на 

страничното тазово пространство. На фиг. В е дисецирана обтураторната яма. С пинсета е 

повдигната париеталната фасция /обтураторната фасция/, която е прерязана. Виждат се 

мускулните влакна на вътрешния обтураторен мускул.   

 

Отделните периректални съединителнотъканни структури и пространства са 

представени схематично на фиг. 28. 

Фиг. 28. Схематично представяне 

на пе

 

сагитален срез (A – aorta, Adv – adventitia 

is, FDPS – fascia diaphragmatis 

pelvis superior, FP – fascia parietalis /черен 

контур/, FPP – fascia peritoneoperinealis, 

FR – fascia rectalis /червен контур/, FRS – 

fascia rectosacralis, LEFG – lamina 

externa fasciae urogenitalis /син контур/, 

 – lamina interna fasciae urogenitales /син 

р/, LL – ligamentum laterale, , LP – linea 

ata /linea dentata/, MLA – musculus levator 

MSAE  musculus sp incter a i e ternus, 

tunica mucosa recti, NH – nervus hypogastricus, 

NSP – nervi splanchnici pelvici, NUG – nervi 

urogenitales, OUG – organa urogenitalia, P – 

peritoneum, PHI – plexus hypogastricus inferior, 

Sa – os sacrum, SPaR – spatium pararectale, SPL 

– spatium pelvis laterale, SPR – spatium 

prerectale, SPS – spatium presacrale, SRR – 

spatium retrorectale, TM – tunica muscularis recti, 

V – plexus venosus sacralis 

LIF
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2.1

Мо  рак на правото черво условно може да бъде разделена 

на а, п ия, 

който 

2. Оперативна хирургия на ректалната мобилизация при хирургичното лечение 

на рака на правото черво 

 Варианти на периректална дисекция при ректалната мобилизация 

билизацията на ректума при

задн редна и странична дисекция. Планът на дисекция при ректалната мобилизац

се използва при радикалните операции поради ректален карцином, задължително 

минава извън ректалната фасция.  

По отношение на задната дисекция планът на мобилизация може да преминава в 

ретроректалното или пресакралното пространство. Дисекцията при ретроректалния план 

започв

 трудно, увреждат се 

симпат  

а с прекъсване на съединителнотъканната връзка между ректалната фасция и 

урогениталната фасция в областта на кръстцовия рид. След това много лесно се следва 

планът на дисекция в ретроректалното пространство като единичните мостчета по хода на 

хипогастралните нерви се прерязват задължително. Ректосакралната фасция се прерязва, за 

да се достигне до най-долните части на ретроректалното пространство. Тук дисталната част 

на ректума се освобождава от залавянето на урогениталната фасция.  

Пресакралният план на задната мобилизация се извършва в пресакралното 

пространство. Особеност тук е, че планът на дисекция се следва

иковите нервни структури и се оголват венозните съдове на кръстцовото венозно 

сплетение и нараняването на някой венозен съд е често. 

При предната мобилизация може да се следва план пред или зад 

перитонеоперинеалната фасция. Когато се извършва преректалният план се преминава през 

пререк т е  

 н с

 с

а

атост да се пререже по 

предна в т план

х м а

тално о пространство зад перитонеоперинеалната фасция. Перитон умът на 

ректалномехурната вдлъбнатост при мъжа, респ. ректалноматочната вдлъбнатост при 

жената, се прерязва напречно в ай-ниската си част. Прониква е между ректалната фасция и 

перитонеоперинеалната фасция. Каудално мобилизацията лесно достига до 

ректоперинеалния мускул, който се прерязва. Известна трудност представлява 

антеролатералната преректална дисекция. Тук външен маркер а единичните нервни 

клончета преминаващи през страничните части на преректалното пространство. Те трябва да 

се избутат навън, докато ректумът леко се екартир  навътре и назад.  

При предна мобилизация пред перитонеоперинеалната фасция е нужно 

перитонеумът на ректалномехурната, респ. ректалноматочната вдлъбн

та стена на съответната длъбна ост. Така ще се попадне в  пред 

перитонеоперинеалната фасция. Странично се установява, че за да се оформи план на 

дисекция е необ оди о да се прережат латералните краища н  перитонеоперинеалната 
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пред и зад 

перитонеоперинеалната

 

ф  п р а

фасция. Не се установява естествен план, а той се изгражда. При тази дисекция се попада 

пред и латерално от урогениталните клонове на долния хипогастрален плексус. 

Възможно е да се изгради план на дисекция включващ дисекция 

 фасция. При този вариант краниално се дисецира пред 

перитонеоперинеалната фасция. Достига се до краниалната част на простатата, където 

перитонеоперинеалната фасция е по-здраво свързана с простатната фасция. 

Перитонеоперинеалната асция се ре язва напречно и се премин ва в преректален план 

пред ректалната фасция. При жената това място се намира в областта на границата 

средна/дистална трета на задната влагалищна стена. При преминаването на предната 

дисекция дистално в преректален план е по-лесно извършването на антеролатералния план 

на дисекция, защото се следва циркумференцията на ректалната фасция. 

При страничната дисекция на ректума мобилизацията може да се извърши медиално 

от вът

 

параректален план, ректалната 

мобил о

 в т

чна дисекция в план латерално от външния лист на урогениталната 

фасция

енти на трупове от прясно починали хора показват, че 

естественият стандартен междуфасциален план на ректална мобилизация е следният: 

решния лист на урогениталната фасция, в параректалното пространство или в 

латералното париетално пространство. При дисекция в план медиално от вътрешния лист 

на урогениталната фасция ректумът се мобилизира непосредствено до външната 

повърхност на ректалната фасция. Този план е естествено странично продължение на 

преректалния и ретроректалния план. В началото се прерязват всички мостчета към 

ректалната фасция, разположени по хода на хипогастралните нерви. След това следвайки 

план на дисекция по външната повърхност на ректалната фасция двустранно се достига до 

латералните лигаменти на ректума, които се прерязват при лекото изтегляне на ректума 

странично и напред. Каудално от латералния лигамент дисекцията продължава до тазовото 

дъно, покрито от горната фасция на тазовата диафрагма.  

Когато страничната дисекция се извършва в 

изация преминава през параректалното пространство латерално т долния 

хипогастрален плексус. Преряз ат се хипогастралния нерв, кръстцовите и азовите 

спланхникови нерви, както и урогениталните нервни клонове. При този план се оголват 

медиалните стени на пикочопровода. Латерална граница е адвентицията на вътрешните 

хълбочни съдове. 

При страни

 се преминава през латералното тазово пространство. За да се осъществи този план е 

необходимо да се резецират вътрешните хълбочни съдове и да се дисецира латерално от тях. 

Латерална граница се явява париеталната тазова фасция. Цялото параректално пространство 

остава към мобилизирания ректум.  

Нашите хирургични експерим



отзад 

н. Не сме използвали мануално или дигитално 

отпреп

и по-долу (фиг. 29, 30, 31). Мъжете са 28 (70%), а жените – 12 

(30%). 

 

                 Фиг. 29                                                                          Фиг. 30 

Фиг. 29. Разпределение на случаите по туморна локализация (А- по предна стена, P – 

задна ен, вкл. и тумор 

обхващ

умора. 

извършени операции – EAP – 

абдоми H a

о 

– ретроректален план, отпред – преректален план, странично – медиално от 

вътрешния лист на урогениталната фасция. При него en bloc се мобилизират ректумът 

заедно с ректалната адвентиция и фасция. Вероятността за увреждане на нормални 

съдови и нервни структури е минимална.  

Технически мобилизацията се извършваше с криви дисекционни ножици с 

подходяща дължина по остър и тъп начи

ариране на ректума.  

Резултатите от проучването на 40 радикални оперативни интервенции поради рак на 

правото черво са представен

Възрастта на пациентите варираше от 52 до 78 г. (средна възраст 67 г.). При всички 

предоперативно е доказано хистологично съществуването на аденокарцином. Не е прилагана 

неоадювантна терапия.  

стена, S – лява стена, D – дясна стена, C – циркулярно разполож

ащ 3 стени, AD – предна и дясна стена, AS – предна и лява стена, PD – задна и дясна 

стена, PS – задна и лява стена. 

Фиг. 30. Разпределение на случаите по ректоскопско разстояние от анокутанната 

линия до дисталния полюс на т

Фиг. 31. Разпределение по вид 

ноперинеална екстирпация, artm n – 

резекция п Hartmann, RRA – предна 

резекция на ректума, вкл. ниска и ултраниска 

предна резекция, SP – други 

 

SP
 2 (5%)

EAP
 6 (15%)

RRA
 23 (57%)

Hartman
 9 (23%)
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ц

в извънфасциален план 

спрямо

План на дисекция Брой случаи (%) 

сфинктеросъхраняващи операции: абдоминоанална резек ия по Babcock – Bacon.    

На табл. 3 са представени извършените планове на дисекция. 

При всички случаи ректалната мобилизация се извършваше 

 ректалната фасция.  

 

Ретроректален план 36 (90) 

Пресакрален план 4 (10) 

Задна 

мобилизация 

4  Общо 0 (100)

Прере план 20 ктален (50) 

План пред ППФ 5 (12) 

Пл д, ан краниално пре

каудално зад ППФ 

15 (38) 

Предна 

мо я 

40 (100) 

билизаци

 

Общо 

Медиалн решния о от вът

лист на УФ 

33 (83) 

Пар ан 7 (17) аректален пл

Лява латерална 

4  

мобилизация 

Общо 0 (100)

Медиалн решния о от вът

лист на УФ 

35 (88) 

Пар ан 5 (12) аректален пл

Дясна латерална 

4  

мобилизация 

Общо 0 (100)

 

Табл. 3. Разпределение на извършените различни планове на ректална мобилизация. 

(ППФ 

 ри предната мобилизация, когато имаше данни за ангажиране на предната стена от 

уморе

– перитонеоперинеална фасция, УФ – урогенитална фасция) 

 

П

т н процес и евентуална туморна инвазия на ректалната адвентиция и фасция се 

преминаваше в план пред перитонеоперинеалната фасция (фиг. 32).  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

А. 
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                              Б.                                                                              

Фиг. 32. Случай, при който предната дисекция е извършена пред 

ф тр н  

t е

Когато туморът се разполага в проксималната част на средната трета на ректума по 

редна

 

 

 

 

 

 

 

 

В. 

 

 

перитонеоперинеалната фасция. На иг. А. се вижда ин аоператив ият изглед на плана на 

предна мобилизация. С пинсета е повдигната перитонеоперинеалната фасция (R – предна 

ректална стена, V – задна влагалищна стена). На фиг. Б е представен свежият оперативен 

препарат. Предната резекционна граница е дисецирана. С пинсета е повдигната 

перитонеоперинеалната фасция. Под нея се вижда fascia rec alis (F), която  прерязана 

напречно. Под ректалната фасция пролабира мастната тъкан на adventitia recti (Adv). На фиг. 

В. е показан хистологичният образ на предната резекционна граница при този случай. Вижда 

се наличието на fascia peritoneoperinealis (FPP) и fascia rectalis (F) над adventitia recti (Adv). 

Оцветяване H&E, увел. x 100. 

 

 

п  стена и има вероятност за туморно ангажиране на ректалната фасция се преминаваше 

пред перитонеоперинеалната фасция краниално в областта на тумора. Под долния полюс на 

тумора се преминаваше зад перитонеоперинеалната фасция в преректален план. При 
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с и

 

 

Б. 

ната мобилизация е 

арат, където се вижда 

ректалната

а фиг. Б. е представена хистологичната структура на предната резекционна граница 

с ректа

ри страничната мобилизация при липса на данни за напреднала инвазия на 

ректал

 

в латералното тазово пространство (странично от външния лист на урогениталната фасция). 

ангажиране само на лявата или дясната част на предната стена от страната на тумора се 

дисецираше пред перитонеоперинеалната фасция, а от неангажираната страна зад 

перитонеоперинеалната фасция. При един лучай поради съмнение за инф лтрация на 

простатната жлеза се извърши блок резекция с парциална резекция на простатата. При друг 

случай поради съмнение за инфилтрация на задната влагалищна стена се извърши парциална 

резекция на задната влагалищна стена. Тези два случая се включиха в графата дисекция пред 

перитонеоперинеалната фасция. При всички останали случаи, когато туморът не се 

разполагаше по предната стена или ангажира предната стена, но без периректална инвазия в 

ректалната адвентиция и фасция, се избираше преректалният план (фиг. 33). 

 

                                     А.                                                                            

  Фиг. 33. Случай, при който предната дисекция при ректал

извършена в преректален план зад перитонеоперинеалната фасция.  

На фиг. А е представен нефиксираният оперативен преп

 фасция покриваща ректалната адвентиция по предната ректална стена (F – fascia 

rectalis) 

Н

лната фасция и адвентиция (F – fascia rectalis, Adv – adventitia recti). Оцветяване H&E, 

увел. x 200. 

 

П

ната адвентиция и фасция се избираше план медиално от вътрешния лист на 

урогениталната фасция. При данни за инвазия на ректалната адвентиция и на латералния 

лигамент се избираше план латерално от долното хипогастрално сплетение, т.е. 

параректален план. При нито един случай не се използва странична мобилизация на ректума 



2.2   Макроскопска обработка на оперативния препарат и морфологични 

аспекти на изследването на циркумферентната резекционна граница  

 36

О тив

радикални опера  нас 

алгори . 

– втора степен и 4 (10%) – като трета.   

с, ректално разстояние от 

анално

копско изследване на циркумферентната 

границ

Стадий pTNM 
Брой случаи 

(%) 

пера ните резекционни препарати, които са получени от четиридесетте 

ции поради рак на правото черво бяха обработени по разработения от

тъм и методика

По степен на качество на екстрафасциалната ексцизия 28 (70%) бяха класифицирани 

в първа степен, 8 (20%) 

Не се намери статистически значима връзка (p > 0,05) между степента на качество на 

екстрафасциалната ексцизия и следните фактори: N стату

кожната линия до дисталния край на тумора, локализация на тумора в стената на 

червото (предна, задна, странична), туморна диференциация (G статус), туморна пенетрация 

(при pT3 тумори) и вид на извършената операция. 

Разпределението на случаите по стадии е дадено на  табл. 4.  

Резултатите след макроскопското и микрос

а са представени на табл. 5. 

 

 

 

I T2 N0 M0 8 (20) 

IIA T3 N0 M0 12 (30) 

IIIA T2 N1 M0 2 (5) 

IIIB T3 N1 M0 9 (23) 

IIIC T3 N2 M0 7 (17) 

IV T3 N2 M1 2 (5) 

Об 40 (100) що 

                      

        л. 4 

                                                                         Табл. 

абл. 4. Разпределение на случаите по ст гласно 6-то издание н

класиф

Циркумферентна граница 

Брой 

случаи 

(%) 

0 мм 2 (5) 

0-1 мм 4 (10) Положителна

Общо 6 (15) 

1-2 мм 4 (10) 

2-5 мм 9 (23) 

5-10 мм 5 (12) 

> 10 мм 16 (40) 

Отрицателна 

Общо 34 (85) 

Всичко  40 (100) 
      Таб

 

                            5 

Т адии съ  а TNM 

икацията. 

Табл. 5. Разпределение на случаите по статус на циркумферентната граница. 
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нието 

между

едставляват еднородна група 

(табл. 

е  

се 

търсеш

№ 
CRM 

FR P N M G R St. EFE 
Rect. 

Oper. 

 Всички случаи с pT2 стадий са с негативна циркумферентна граница и разстоя

 тумора и циркумферентната граница е повече от 10 мм.  

Случаите с положителна циркумферентна граница не пр

6). При една част от тях се намират туморни клетки в самата граница - 2 случая (5%). 

Тези случаи се причисляват към грапата на R1 резекция. При останалите 4 случая с 

положителна граница и всички случаи с негативна граница (34 случая) имаме R0 резекция 

(38 случая, 95 %), т. като, независимо че разстоянието от туморния фронт до 

циркумференцията на препарата е 1 мм, не се намират туморни кл тки в самата граница. 

При хистологичното изследване на циркумферентната резекционна граница 

е наличието на ректалната фасция. Ректална фасция се намери в 37 от случаите 

(93%). При 3 от случаите (7%) циркумферентната граница не се изгражда от ректалната 

фасция, а от мастна тъкан на ректалната адвентиция. Тези 3 случаи са с положителна 

циркумферентна граница, а единият от тях с R1 резекция. Установи се, че връзката между 

статуса на циркумферентната граница и наличието на ректална фасция е статистически 

значима (χ2 = 13,33, R = 0,6667, p = 0,003). 

 

(mm) (cm) 

1. + > 4 mm N2 M0 G2 R0 IIIc I H 0,93 7 

2. 0,09 – > 4 mm N2 M1 G2 R0 IIIc I RA II 9 

3. 0,54 – > 4 mm N0 M0 G1 R0 IIa III 7 RA 

4. 0,29 + > 4 mm N0 M0 G1 R0 IIa II 6 RA 

5. 0 – > 4 mm N0 M0 G2 R1 IIa III 3 EAP 

6. 0 + > 4 mm N2 M0 G2 R1 IIIc II 13 RA 

 

Табл. 6. Представяне на случаите с положителна циркумферентна резекционна 

граница. CRM – разстояние до циркумферентната резекционна граница в мм, FR – наличие 

(+) или липса (–) на ректалната фасция в циркумферентната граница,  P – периректална 

инвазия в мм, N – статус на лимфните възли по TNM, М – далечни метастази по TNM, G – 

степен на диференциация на тумора, R – наличие на резидуален тумор по TNM, St.  – 

стадий по TNM, EFE – степен на качество на екстрафасциалната ексцизия, Rect. – 

ректално разстояние от анокутанната линия до дисталния край на тумора, измерено с 

ректоскоп предоперативно, Oper. – вид на извършената операция (H – резекция по 



 38

-

От данните представени на табл. 6 може да предположим, че причината за 

положи

  

ц

представляват случаите с карцином в стадий pT3 (табл. 7). Случаите с 

полож

тически значима връзка между статуса на циркумферентната 

Hartmann, RA – предна резекция, EAP – абдоминоперинеална екстирпация). При 

стадирането е използвано 6 то издание на TNM класификацията (Sobin 2002).  

 

  

телна граница при част от случаите се дължи на локално авансирал тумор (случаи № 

1, 4 и 6). В подкрепа на това наше виждане е качеството на извършена екстрафасциална 

ексцизия (I и II степен), наличието на ректална фасция в самата циркумферентна граница 

(определено микроскопски), дълбоката периректална туморна инвазия при тези случаи. При 

останалите случаи (№ 2, 3 и 5) също не може да отхвърлим авансиралостта на тумора като 

причина за положителна циркумферентна граница, т. като се установява дълбока 

периректална инвазия. При тези случаи, обаче се установява III степен на качество на 

екстрафасциалната ексцизия като не се намира ректална фасция в циркумферентната 

граница при микроскопското изследване. С други думи, тук известен принос към 

получаването на положителна иркумферентна граница играе и извършената оперативна 

интервенция.   

Интерес 

ителна циркумферентна резекционна граница принадлежат към този стадий и 

представляват 20 % (6 случая от общо 30 случая в стадий pT3). Всички случаи с pT3 стадий 

на карцинома бяха изследвани за степен на туморна инвазия или пенетрация (P). Следвайки 

пътя на логиката, при случаите с най-напреднала периректална инвазия на ректалната 

адвентиция е възможно да се наблюдава и инфилтрация на ректалната фасция. Въпреки, че 

всички случаи с положителна циркумферентна резекционна граница са и с дълбока 

периректална инвазия не се намери статистически значима връзка между двата фактора (χ2 = 

3,21, R = 0,3273, p = 0,07). 

  Установи се статис

резекционна граница и качеството на извършената екстрафасциална ексцизия (χ2 = 16,53, R = 

0,7352, p = 0,0003). Не се установи статистически значима връзка (p > 0,05) между статуса на 

циркумферентната граница и следните фактори: N статус, локализация на тумора, туморна 

диференциация (G статус), вид на извършената операция. 
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 Общо CRM+ CRM– p 
Тип операция

ия 

ие от АКЛ до 

 

тус 

на диференциация 

ректална инвазия (P) 

тво на 

 на ректална 

й 

13 (43) 

6 (20) 

12 (40) 

22 (73) 

27 (90) 

4 (13) 

1 (3) 

6 (20) 

1 (3) 

3 (10) 

9 (30) 

5 (17) 

9 (30) 

21 (70) 

24 (80) 

9 (30) 

N.S. 

N.S. 

N.S. 

N.S. 

N.S. 

N.S. p=0,07 

p<0,05 

p<0,05 

N.S. 

 
   Предна резекц
   Hartmann 
   EAP 

и    Друг
Разстоян
тумора 
   0-3 cm 
   4-6 cm 
   7-9 cm 
   10-12 cm
   13-15 cm 
N статус 
   N0 
   N1 
   N2 
M ста
   M0 
   M1 
Тумор
   G1 
   G2 
Пери
   < 4 mm (начална) 
   > 4 mm (дълбока) 
Степен на качес

 рЕФЕ на ектума 
   Първа 
   Втора 
   Трета 

еНаличи
фасция в CRM 
   Наличие 
   Липса 

диTNM ста
   IIa 

    IIIb
   IIIc 
   IV 

 

9 (30) 
6 (20) 
2 (7) 

 
 

8 (27) 
9 (30) 
6 (20) 
1 (3) 

 

9 (30) 
9 (30) 

 
28 (93) 

2 (7) 
 

9 (30) 
21 (70) 

 
9 (30) 
21 (70) 

 
 

5 (17) 
3 (10) 

 
 

3 (10) 
 

12 (40) 
9 (30) 
7 (23) 
2 (7) 

 

1 (3) 
1 (3) 

0 
 
 

1 (3) 
3 (10) 

0 
1 (3) 

 
3 (10) 

0 
3 (10) 

 
5 (17) 
1 (3) 

 
2 (7) 
4 (13) 

 
0 

 
 

2 (7) 
3 (10) 

 
 

3 (10) 
 

3 (10) 
0 

3 (10) 
0 

 

8 (27) 
5 (17) 
2 (7) 

 
 

7 (24) 
6 (20) 
6 (20) 

0 
 

9 (30) 
6 (20) 

 
23 (76) 

1 (3) 
 

7 (23) 
17 (57) 

 
9 (30) 
15 (50) 

 
 

3 (10) 
0 
 
 

0 
 

9 (30) 
4 (13) 
2 (7) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 Табл. 7. Разпределение на случаите в стадий pT3. Дадени са абсолютният брой 

лучаи

ексцизия.  

с  и процентите в скоби. (CRM+) – положителна, (CRM–) – отрицателна 

циркумферентна резекционна граница. Групата с предна резекция включва и случаите с 

ниска и ултраниска резекция, Hartmann – резекция по Hartmann, EAP – абдоминоперинеална 

екстирпация, Други – други сфинктеросъхраняващи операции (Babcock-Bacon). N.S. – липса 

на сигнификантна връзка  (p>0,05). АКЛ – анокутанна линия, ЕФЕ – екстрафасциална 



 40

ентната резекционна граница. 

                          Фиг. 34                                                           Фиг. 35 

чай с положителна циркумферентна граница (0 мм) с 

наличи ето определя случая 

като R

 стрелки до циркумферентната граница /CRM/ е по-малко от 

1 мм 

 Фиг. 36. Случай на негативна 

циркумферентна граница. Наблюдава се 

наличи

d

 На фигури 34, 35 и 36 са представени примери на различен статус на 

циркумфер

 

 

                                                  

Фиг. 34. Представяне на слу

е на туморни клетки /показани със стрелки/ в самата граница, ко

1. Липсва запазена ректална фасция в циркумферентната резекционна граница (CRM). 

Оцветяване H&E, увел. x 40. 

Фиг. 35. Представяне на случай на позитивна циркумферентна граница (разстоянието 

от туморния фронт, показан със

(0,29 мм). Наблюдава се наличие на ректална фасция (FR) в циркумферентната 

граница. Вижда се и част от ректалната адвентиция (Adv). В случая се касае за дълбока 

периректална пенатрация (>4 мм) и R0 резекция (не се намират туморни клетки в 

резекционната граница). Оцветяване H&E, увел. x 40.  

 

е на запазена ректална фасция 

(FR) в циркумферентната резекционна 

граница (CRM). Със стрелки са 

показани туморни клетки във венозен 

съд на ректалната адвентиция (A v). 

Оцветяване H&E, увел. x 40. 
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V. ОБСЪЖДАНЕ 

Тазовата онкологична хирургия се базира на спорни, понякога противоречащи си 

анатомични становища, както отбелязва G. Di Matteo, 2000. С представените в настоящия 

труд изс ван  да изясним и доуточним морфологията на периректалните 

съедин

н  и д

ги

im, 2005, ние считаме, че анатомичните знания 

трябва

мини.  

 анализ на следоперативните резултати от използването на 

различ

м и е   

те онкологични и функционални резултати, т. е. 

всеки е

о най-точен от 

анатом

лед ия се опитваме

ителнотъканни структури с цел подобряване на оперативната техника при 

хирургичното лечение на рака на правото черво. 

Нашите анатомични дисекции, хистологичните изследвания, както и 

интраоперативните ни аблюдения и зсле ване на резецираните оперативни препарати не 

си противоречат, а се съгласуват и допълват. 

Проучванията на хирур чната анатомия на периректалните съединителнотъканни 

структури и пространства е в пряка връзка с нуждите на оперативната онкопроктохирургия. 

Подобно на A. Kirkham и сътр., 2001 и на N. K

 да се интерпретират в духа на хирургичната целесъобразност без нарушаване на 

морфологичната точност. 

На табл. 8 е дадена възприетата от нас латинска номенклатура на периректалните 

съединителнотъканните структури и пространства, както и намерените от нас съответни 

синонимни и епонимни тер

Съвременните подходи към ректалната мобилизация по време на радикалните 

операции за ректален карцином се базират както на солидни анатомични знания за тазовите 

периректални структури, така и на

ни тактики и техники. Следоперативните резултати от своя страна, трябва да се 

съпоставят с оценката на качеството и радикалността на операцията, като последните 

фактори се оценяват чрез изследване на резецирания препарат и статуса на 

циркумферентната резекционна граница.  

Ние прецизираме анатомичното описание на всеки един от възможните планове на 

ректална об лизация. В същото време ни  ги характеризираме съобразно оперативно-

техническата изпълнимост и потенциални

дин план се разглежда с оглед неговата хирургична целесъобразност. 

Необходимо и задължително условие при всеки един от плановете на ректална 

мобилизация при операции за ректален карцином е дисекцията да се извършва извън 

ректалната фасция. Ние приемаме термина екстрафасциална ексцизия кат

ична и хирургична гледна точка за този подход при хирургичното лечение на 

ректалния карцином. Аналогични, не толкова екзактни термини са: мезоректална ексцизия, 

тотална мезоректална ексцизия, циркумферентна мезоректална ексцизия, тумор специфична 

мезоректална ексцизия, тотална анатомична дисекция.  
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аващи границите на ректалния 

компар  

пациент

както за точното стадиране и определяне на качеството и 

радика

прогностично значение по отношение на локалните 

рециди

а е

зката с качеството на екстрафасциалната ексцизия, радикалността 

на резе

степента на качество на 

екстрафасциалната ексцизия, на изследването на циркумферентната резекционна граница и 

Стандартната тактика и техника на екстрафасциална ексцизия на ректална 

мобилизация (преминаване непосредствено извън ректалната фасция) е онкологично и 

хирургично целесъобразна при тумори, непремин

тамент, т.е. ректалната фасция. Само тогава има предпоставки за извършване на 

радикална операция. При локално по-авансирали тумори се налага разширяване на 

ректалната мобилизация с включване на съседни тъкани и органи (W. Enker 2000). По тази 

причина ние считаме, че точното дефиниране на възможните екстрафасциални планове на 

периректална дисекция биха спомогнали за индивидуализиране на плана на ректална 

мобилизация при всеки болен в зависимост от степента на локалното туморно 

разпространение. Съвременните образни методи на изследване като компютърната 

томография и магнитния резонанс могат да насочат хирурга какъв план е необходимо да се 

следва при дадения . 

Макроскопската обработка на резецирания оперативен препарат е тясно свързана с 

използвания план на ректална мобилизация. Тази обработка и анализ на получената 

информация е необходима 

лността на операцията, така и за обратна връзка дали предварително заложеният план 

на периректална дисекция е точно изпълнен. Разработената от нас методика и алгоритъм за 

изследване на оперативния препарат се базира на модификация на известни методики от 

достъпните ни публикации. Нашият патологоанатомичен протокол (вж. Приложение) 

съчетава клиникопатологичните фишове и протоколи, които се използват в Холандия, 

Великобритания, САЩ и Австралия. 

Изследването на статуса на циркумферентната резекционна граница се препоръчва 

като задължително от редица работни групи по колоректална хирургия, тъй като в много 

проучвания е доказано важното му 

ви, далечните метастази и преживяемостта. За съжаление, значението на 

циркумферентната резекционна граница не се оценява от много хирурзи и патолози в наши 

дни (P. Hermanek 2005).  

Нашият принос към изследването на циркумферентн та резекционна граница  в 

акцентиране на морфологичните аспекти на нейното изследване (наличие на ректална 

фасция в границата), връ

кцията и използвания вариант на ректална мобилизация. 

Обединяващата основа за разбирането, правилното прилагане и анализиране на 

отделните планове на ректалната мобилизация, на макроскопското патологоанатомично 

изследване на оперативния препарат, на изследването на 
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на пер

а

m  

иректалната инвазия е познаването на морфологията на съединителнотъканните 

структури около ректума. Това становище е в унисон с изказаното от H. Mahteme и L. 

Påhlman, 2005, че модернат  хирургия на ректалния карцином се базира на точно 

дефинирана техника, където анатомичните планове трябва да бъдат правилно 

идентифицирани. По този начин хирургът се превръща в най-важния фактор за отлични 

резултати. 

 

Nomina anato ica Latina Synonyma et eponyma 

1. Adventitia recti  

 

mesorectum, paraproctium, mesoproctium, textus connectivus et 

adiposus perirectalis, capsula adiposa rectalis, tela adiposa retrorectalis 

2. Fascia rectalis 

 

 

fascia recti, fascia recti propria, fascia perirectalis, fascia mesorectalis, 

fascia visceralis endopelvina, capsula ampullae recti, capsula Amussat, 

fascia Waldeyeri 

3. Fascia urogenitalis  

 externa) 

tela urogenitalis, stratum intermedium, textus retroperitonealis, fascia 

(lamina interna et presacralis, fascia presacralis visceralis, fascia hypogastrica, fascia 

retro-rectalis, fascia Waldeyeri 

4. Fascia parietalis fascia parietalis endopelvina, fascia presacralis 

 

fascia presacralis, 

parietalis, lamina parietalis fasciae pelvis, fascia Waldeyeri 

5. Fascia rectosacralis ligamentum sacrorectale, fascia Waldeyeri 

6. Septum recto-urogenitale 

erinealis 

 

scia 

rosis 

rosis Denonvilliers – 

alistevi /Салищев/  

 Fascia peritoneop

 

septum rectovesicale et rectoprostaticum /septum rectovaginale/, fa

prostatoperitonealis, ligamentum peritoneoperineale, aponeu

/fascia/ Denonvilliers, fascia Tyrreli, aponeu

S

7. Ligamentum laterale  

    (dextrum et sinistrum) 

ligamenta rectalia Jonesco 

8. Spatium retrorectale spatium fibrosum retrorectale 

9. Spatium presacrale  

10.  Spatium pararectale   

 

, spatium paraviscerale, corpus 

intrapelvinum       (dextrum et sinistrum)

textus connectivus pararectalis

11.  Spatium pelvis latera le  

     (dextrum et sinistrum)

 

 

Табл. 8. Латинска н синоними и епоними на периректалните 

съединителнотъканни структури. Използването на епонима „fascia Waldeyeri” трябва да се избягва 

поради твърде големите различия в значението, което различните автори влагат. 

оменклатура, 

http://www.dardanov.com


 44

1. Ректумът, ректалната адвентиция и ректалната фасция образуват морфологично 

т ч

Урогениталната фасция в таза се състои от два листа (вътрешен и външен) и 

част от нея се разполага зад и странично на ректума. 

3. 

 лигаменти.  

 

о  

 с 

минимална 

увреда на околни съдови и нервни структури е: отзад – ретроректален план, 

 

 

8. Откриването на ректална фасция в циркумферентната резекционна граница 

пл

 

9.  

 

VI. ИЗВОДИ 

 

ограничен ректален компартамен  като в субперитонеалната аст на ректума 

ректалната фасция циркулярно обвива ректалната адвентиция. 

 

2. 

 

В ректо-урогениталния септум ректалната фасция и перитонеоперинеалната 

фасция са разграничими и отделни структури. 

 

4. Ретроректалното и преректалното пространства заграждат циркулярно 

ректалния компартамент след прерязване на латералните

5. Мобилизацията на ректума при перации за рак на правото черво трябва да се 

извърши в план извън ректалната фасция.  

 

6. Оптималният вариант на дисекция при ректалната мобилизация достатъчна 

радикалност за тумори в границите на ректалния компартамент при 

отпред – преректален план, странично – план, минаващ медиално от вътрешния 

лист на урогениталната фасция.  

7. Макроскопското изследване на оперативния препарат от радикални ректални 

операции дава информация за вида на използвания план на мобилизация, за 

степента на качество на екстрафасциалната ексцизия, подпомага точното 

стадиране и определянето статуса на циркумферентната резекционна граница. 

обективизира екстрафасциалния ан на периректална дисекция.  

Положителна циркумферентна граница при едни случаи може да се дължи на 

авансирал тумор, а при други – на неадекватна резекция. 
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Проучването на анатомията на периректалните структури и оперативната хирургия на 

ректална

хирургично индивидуален план на 

ериректална дисекция при всеки пациент следва да се води с цел постигане на най-добри 

резултат й  усложнения. Необходимо условие за постигане на тази цел 

са съвременните и точни познания за хирургичната анатомия на периректалните 

съедин

и е

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

та мобилизация допринася за оптимизирането и индивидуализирането на 

то лечение на рака на правото черво. Дефинирането на 

п

и с на -малко възможни

ителнотъканни структури. Макроскопското изследване на оперативния препарат, 

определянето на степента на качество на екстрафасциалната ексц зия, както и изследван то 

на статуса на циркумферентната резекционна граница трябва да се извършват съобразно 

използвания план на мобилизация и данните за морфологията на периректалните 

съединителнотъканни структури. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. ПРИЛОЖЕНИЕ 
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. ПРИНОСИ /според автора/ 

1. T

1.1.Разширяване на анатомичните познания относно топографията и структурата на 

динителнотъканни периректални структури и пространства. 

 черво.  

2. 
.1.Представяне на най-целесъобразния в оперативнохирургичен, онкологичен и 

 план на ректална мобилизация при рак, ограничен в ректалния 

2.2.

изследване на резецирания оперативен препарат с определяне 

2.3. в

аница. 

IX

 

еоретични 

отделните съе

1.2.Номенклатурно и терминологично прецизиране на хирургичната анатомия на 

съединителнотъканните структури и пространства около ректума. 

1.3.Анатомично определяне и доуточняване на възможните планове за периректална 

дисекция при мобилизацията на ректума при операциите за рак на правото

 

Научно-приложни  

2

функционален аспект

компартамент. 

Разработване и въвеждане в клиничната практика на алгоритъм и методика за 

макроскопско 

качеството на екстрафасциалната ексцизия. 

Разработване и въвеждане  клиничната практика на метод за изследване и оценка 

статуса на циркумферентната резекционна гр

2.4.Разработване и въвеждане в клиничната практика на патологоанатомичен протокол за 

изследване на рак на правото черво. 
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