КАЛКУЛАЦИЯ НА РИСКА ОТ СРАСТВАНИЯ ДИСКУСИЯ И КОМЕНТАРИ
• Предложени теми за дискусия
– При тази предварителна версия мин/макс възможни резултати са 4 и 43
• Отразява ли тази десетократна оценителна система разликата между риска при най-благоприятния
и най-неблагоприятния вариант?
• Трябва ли тежестта на критерия “Вид и място на хирургията (SCAR-2 класификация)” да бъде преразгледана, това позволява максимална тежест > 4 да се отрази на съществения риск от сраствания, който съществува толкова реално когато има хирургична интервенция?
– Кои резултати да се приемат като граници за нисък/среден/висок риск?
– С оглед на превенцията на срастванията, какво значение има нивото на риска?
• Висок риск: задържителна употреба на антиадхезивен продукт
• Среден риск: употребата на антиадхезивен продукт следва да се обсъди
• Висок риск: не се налага употребата на антиадхезивен продукт
Целта на дискусията е била да се определи окончателна версия на калкулацията на риска от
сраствания

БЪДЕЩЕ
• Целта е оценъчната система за риска от сраствания на ANGEL експертната група да е достъпна до всички гинеколози-хирурзи в Европа
– Достъпна на ESGE/ANGEL интернет сайта
– Версия на хартия да бъде разпространена от NORDIC PHARMA
– В бъдеще се предвижда да се разработи електронен калкулатор на риска от сраствания (наличен на
интернет сайта + приложение за телефони/таблети).
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Експертен панел против страстванията в гинекологията

Практическа калкулация
оценката риска от сраствания
(предварителна версия) :
Презентация Professor P. Lundorff

ANGEL
ANti-adhesions in Gynecology Expert paneL
Експертен панел против страстванията в гинекологията
С подкрепата на НОРДИК ФАРМА.
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КАЛКУЛАЦИЯ ОТ РИСКА НА СРАСТВАНИЯ

ЦЕЛ
• Да осигури практическо ръководство за бърза оценка на риска от сраствания, приложимо в ежедневната
практика на гинеколозите-хирурзи

Предоперативни рискови фактори

Абдоминална/тазова операция в миналото

1

3

> 1 or >2

4

Данни за постоперативни сраствания

Ръководството за оценка риска от сраствания, би било от полза и за всички лекари, тъй като до момента няма такова ръководство или калкулатор за оценяване на риска от сраствания и съответно
информирането на пациента за това

4

Добавено коремно или гинекологично възпаление

4

Ендометриоза

4

Рак

МЕТОДИ
• Литератулни обзори за определяне на рисковите фактори за сраствания в гинекологичната хирургия
• Създаване на таблица с идентифицираните рискови фактори
• Разпространяване на таблицата с рискови фактори сред всички членове на ANGEL групата, които ги
класират според тяхната тежест с оценка от 1 до 4

Едновременна инфекция

Интраоперативни рискови фактори

<100ml

1

>500ml

4

Ексцесивна коагулация с тъканна некроза

3

Локално изсъхване на тъканите

3

Постоперативни рискови фактори

2

Мезотелиално абразио

3

Постоперативни усложнения (фистули, абсцеси,
интраперитонеално кървене)

4

Кървене

Продължителност на операцията

Интраоперативни рискови фактори
Мезотелиална хипоксия

Негинекологичен

2

Локален

3

Метастатичен

2
2

Лъчелечение

• Пълната оценка риска от сраствания включва постоператвни и 5 периоперативни рискови фактори, които
са неизвестни преди операцията
Кървене

2

Химиотерапия

Ръководството за оценка риска от сраствания е творение на ANGEL експертната група

КАЛКУЛАЦИЯ НА РИСКА ОТ СРАСТВАНИЯДИСКУСИЯ И КОМЕНТАРИ

Гинекологичен

Допълнение: резултат преди операцията показващ среден риск + кървене > 500 ml (или ексцесивна коагулация и т.н.) = висок риск

4
1

Интраабдоминална

3

Друга

2

<100 ml

1

>500 ml

4

<60 min

2

60 min to 2 hours

3

>2 hours

4

Сложност на операцията или обхват на хирургията

3

Ексцесивна коагулация с тъканна некроза

3

Вид и място на хирургията (SCAR-2 класификация)

• Модифицират ли тези фактори, възникващи само по време на операцията резултатът от калкулацията на
риска от сраствания (ако да в каква степен – от слабо до средно и/или от средно към високо) и по-нататък
какво би било решението за превенция?

Локално
Далечно

Лапароскопска/Фалопиеви тръби

1

Лапаротомична/Матка

2

Лапаротомична/ Фалопиеви тръби

2

Лапароскопска/Адхезиолиза

3

Лапароскопска/Всички останали

3

Лапаротомична/Яйчник

4

Интра абдоминални чужди тела

2

Локално изсъхване на тъканите

3

Мезотелиална хипоксия

2

Мезотелиално абразио

3

Използване на електроскалпел

2

Перитонизация
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Постоперативни рискови фактори

Постоперативни
усложнения
интраперитонеално кървене)

1
(фистули,

абсцеси,

4

ОБЩО

