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ABSTRACT 
The aim of the study was to estabalish the structural changes in urological pathology of 

Clinical Pathology Department ,,St.George’’, Plovdiv for period: 2006-2013 years. The results 

demonstrated significant predominance of the diseases of the prostate gland and urinary bladder. 

The uropathology morbidity showed significant predominance of the malignant diseases in all 

groups. The present study demonstrates dinamic changes in the surgical uropathology. This 

tendency might be associated with the development of the national screening programmes, 

improvement of visual and non-invasive diagnostic methods.  
Key words: tendency in uropathology, morbidity.  

 

Въведение 

Злокачествените новообразувания, наред с болестите на ССС, са главен фактор за 

смъртността в икономически развитите и в развиващите се страни. Техният брой расте както 

поради увеличението на продължителността на живота в световен мащаб, така и поради 

ширещите се вредни житейски навици като тютюнопушене, слаба физическа натовареност, 

неадекватен режим на хранене (1). Затова целите на съвременната медицина са превенция на 

туморите чрез профилактика и ранна диагностика за максимално ефективно лечение. За 

последното способства и напредъкът на медицинските технологии (2). Значение има, разбира 

се, и познаването на епидемиологичната структура на заболеваемостта. 

Целта на настоящото проучване е да се установят тенденциите в урологичната, 

включително туморната патология за осем годишен период (2006 - 2013) и да се подчертае 

значението на профилактиката, диагностичните методи и биопсичната верификация на 

материалите получени от тях. 

 

Материали и методи 

За проучването са използвани биопсичните материали от архива на Отделението по 

Клинична патология към УМБАЛ ,,Св. Георги‘‘ Пловдив за осем годишен период (2006-2013 

г.). Ретроспективно са анализирани хистологичните диагнози оцветени с хематоксилин-

еозин. Динамиката на заболеваемостта е изследвана по нозология и пол. 
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Резултати и обсъждане 

Проведеното наблюдението установи, че от 285 496 пациента за изследвания осем 

годишен период урологичните случаи са 8124 (3%) (Фиг.1). 

Структурата на урологичната патология по нозология е представена на Фиг.2. Налице е 

преобладаване почти в еднаква степен на заболяванията на простатната жлеза и пикочния 

мехур. Следват заболяванията на бъбрека, тестиса и пениса. При заболяванията на простната 

жлеза се наблюдава тенденция за увеличаване на злокачествените неоплазии с най-чест 

представител ацинарният аденокарцином, при относително запазване на дела на бенигнената 

простатна хиперплазия (Фиг.3). Наблюдаваното нарастване на новодиагностицирани случаи 

на простатен карцином най-вероятно се дължи на въвеждането на скрининговите методи и 

профилактичното изследване на PSA (3). 

 

Фиг.1. Относителен дял на урологичните случаи спрямо цялата патологи 

 

Фиг. 2. Структура на урологичната патология 
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Фиг. 3. Динамика в развитието на заболяванията на простатата 

При заболяванията на пикочния мехур значително преобладават злокачествените 

тумори. От 2006 г. до 2009 г. се наблюдава нарастване на последните, което е в унисон и с 

данните от Националния раков регистър, докладващ значително повишаване на 

злокачествените мехурни тумори за периода 1981-2010 г. (4). Проучването отчита, че през 

2009 г. е налице пик, след което има тенденцията към намаляване, като през 2013 г. 

резултатите показват преобладаване на възпалителните заболявания на пикочния мехур над 

туморните. Тази тенденция, най-вероятно се дължи на подобрените условия на труд, 

включващи модернизация и автоматизация на производството, както и провеждането на 

профилактични мероприятия сред работещте в химическата, текстилната и печатарската 

промишленост (5). 

Злокачествените тумори съставляват половината от всички бъбречни заболявания 

диагностицирани в отделението. Те демонстриращи променлива честота през изследвания 

период. Отговорни за колебанията, най-вероятно, са прилагането или не на образните методи 

като ултрасонографията и компютърната томография имащи важно значение за диагностика 

на бъбречните карциноми (6). Резултатите показват почти двойно преобладавене на мъжете 

сред заболелите, като тази тенденция се запазва през целия период на изследването (Фиг. 5).  
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Фиг.4. Динамика в развитието на заболяванията на пикочния мехур 

 

Фиг. 5. Честота на злокачествените заболявания на бъбреците при двата пола сред обща 

ренална патология 

 

Заключение 

Настоящето проучване показва, че през периода 2006 - 2013 г. в УМБАЛ „Св.Георги“ 

Пловдив урологичната патология заема 3% от общата хирургична патология, като над 

половината от тях представят заболявания на простата и пикочния мехур. Злокачествените 

тумори очаквано заемат водещо място сред общата урологична заболеваемост. Отчита се 

лека тенденция към намаляване през последните години. Факторите, които биха могли да 

окажат влияние върху подобна динамика са: въвеждане на национални и местни 

скринингови програми и по-широкото приложение на съвременните образни изследвания и 

минимално инвазивни диагностични методи (7). 
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