
Сборник доклади

от третата национална конференция по 

плаСтична, реконСтруктивна 
и еСтетична хирургия

22–24. 04. 2016 г., София

българСка аСоциация по плаСтична,  
реконСтруктивна и еСтетична хирургия

Варна, 2016



Сборник доклади от Третата национална конференция по пластична, 
реконструктивна и естетична хирургия

Copyright © Съставител 2016
© Издателска къща СТЕНО, Варна, 2016

ISBN 978-954-449-

�

Съдържание

История на пластично-възстановителната и естетична хирургия в България
Доц. д-р Димитър Евстатиев ................................................................................................................ 9

Как да постигнем оптимален резултат в ринопластиката
Янков Д. ................................................................................................................................................... 26

Естетични и реконструктивни ринопластики. 
Паралел с носните деформации при цепнатините на устната и небцето
Анастасов Ю., Р. Хатър, К. Гигов ........................................................................................................ �1

Реконструктивен подход при дефекти в областта на носа,
причинени от злокачествени кожни новообразувания
Комитски Ст., Е. Шарков, Р. Романски .............................................................................................. �5

Функционална и естетична ринопластика при девиация на носа
Й. Заякова, Георгиев K. .......................................................................................................................... 41

Значение на фактора възраст за резултатите от автоложна мастна трансплантация – 
експериментално проучване
Хатър Р., Атанасова П., Гигов К., Анастасов Ю................................................................................ 45

Нервният растежен фактор в липотрансплантата –
средство за влияние или тълкувание на резултатите
Хатър Р., Атанасова П., Гигов К., Анастасов Ю. .............................................................................. 49

Техники на мастопексия при птоза на гърдите
Заякова Й. ............................................................................................................................................... 54

Хирургично лечение при констрикция на базата на гърдите
Аргирова М., Заякова Й. ........................................................................................................................ 60

11 години опит в реконструктивната микрохирургия – 
обобщени данни от един клиничен център
Романски Р. ............................................................................................................................................. 65

Хирургичен нийдлинг за лечението на посттравматични белези
Калинова К. ............................................................................................................................................. 70

Трудно заздравяващи рани на подбедрицата – 
хирургично лечение със свободна кожна пластика
Заякова Й., Н. Пашалиев, А. Станев, Б. Петров ................................................................................ 74

Епидемиология на лицевите аномалии в България от националния регистър (DFA) 
и организация на диспансерното наблюдение и лечение
Анастасов Ю., К. Гигов, Р. Хатър, Р. Великова, М. Казакова,  
Н. Хъшова, М. Божинов, П. Цървуланова ............................................................................................ 78

Хейло и алвеолопластика в един етап и как да изберем метода за корекция на небцето
Анастасов Ю., К. Гигов, Р. Хатър ....................................................................................................... 81

Съвременни методи за реконструкция на ушната мида – личен опит
Гигов K., Р. Хатър, Ю. Анастасов ........................................................................................................ 85



4

Фиброзната дисплазия в областта на лицевите кости – представяне на три клинични случая
Хатър Р., К. Гигов, Дж. Анастасов, Ф. Пелерен, Ю. Анастасов ..................................................... 90

Използване на експандер техника за реконструкция на 
мекотъканни дефекти в окосмената част на главата
Зънзов Елеан И. , Иван Ж. Трайков, Ваня Н. Анастасова, 
Станчо С. Проданов, Елена С. Кръстева, Георги Г. Желев ............................................................... 96

Порокарцином. Клиничен случай и дискусия
Лозанов Хр., Л. Ефремова, Е. Далева, В. Василев ............................................................................. 100

Изгаряния в областта на ръката при деца – от лечението към профилактиката
Димитрова T. , М. Аргирова, Е. Арнаутска ....................................................................................... 103

Ретроспективен епидемиологичен анализ на изгарянията в 
детската възраст за период от тринадесет години в 
Отделение по детски изгаряния при УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“
Арнаутска Е., Т. Димитрова, М. Аргирова......................................................................................... 109

Хирургично поведение при пациенти с последствия от изгаряния
Анастасова Ваня Н., Димитър К. Евстатиев, Елеан И. Зънзов,  
Божидар Д. Хаджиев, Иван Ж. Трайков ............................................................................................ 115

Локални ламба за хирургично лечение на кожни контрактури след изгаряне
Пашалиев Н., Д. Янков, Й. Заякова, Хр. Христов, Н. Ненкова, М. Башева ..................................... 121



9

История на пластично-възстановителната и 
естетична хирургия в България 

Доц. д-р Димитър Евстатиев

Резюме: Пластичната хирургия в България има дълга и наситена с постижения история. Разглежда се пътят на раз-
витието ù от началото на 20. век. Отделни пластични операции са правени от различни лекари преди формирането 
на пластичната хирургия като отделна специалност, но тези опити не са били целенасочени, а случайни. По онова 
време пластичната хирургия все още не е отделена от общата хирургия. След това тя се развива до голяма степен 
във връзка с обособилата се по-късно травматология.
За родоначалник на пластичната хирургия у нас се смята д-р Асен Петров, който само няколко години след първото 
присаждане на кожа в света прави същото и у нас. Той публикува общо 22 научни работи в областта на пластич-
ната хирургия. Отбелязани са заслугите на изтъкнатия български хирург д-р Иван A. Кожухаров, който има три 
публикации в областта на възстановителната хирургия, на чешкия хирург Франтишек Буриян – участник в Бал-
канската война. Посочени са приносите на различни български лекари в по-късните години на 20. век – Б. Бойчев, 
Б. Хаджистамов, А. Червенаков, Я. Xолевич, Ив. Матев, Е. Панева и др. Особено внимание е отделено на доц. д-р 
Никола Недков. Човекът, направил по онова време най-много пластични операции – доц. Никола Недков – издава 
първата си книга през 1941 г., а втората – през 1956 г. В по-ново време пластичната хирургия в България се свързва 
с имената на д-р Михов, проф. Д. Ранев, който създава в клиниката по изгаряния в Институт „Пирогов“ – София 
и обособява комбусциологията, както и с имената на редица български хирурзи от първите специализирали се в 
областта на пластичната хирургия. Проф. В. Йовчев създава през 1971 г. клиника с общ профил на пластично-въз-
становителната и естетична хирургия в Александровска болница – София. Сега освен тези двете има клиники и в 
УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив, във ВМА и Военноморска болница – Варна. По-малки отделения има и в други градо-
ве на България. Отбелязано е развитието на пластичната хирургия в последните години – признаването официално 
на специалността през 1994 год., създаването на БАПРЕХ, свързаното с развитието на специалността разкриване 
на множество специализирани частни клиники и центрове. Направен е опит да се систематизират актуалните 
достижения на българските пластични хирурзи.

Пластичната хирургия има у нас твърде кратка история. По времето на траките въпреки раз-
витото им здравеопазване няма данни за развитието на хирургията. Намереният по нашите земи 
древен инструментариум е много оскъден, което свидетелства за слабото развитие на хирургията. 
В сведенията за средновековните болници в България не се споменава нищо за пластични опера-
ции. Това може да се очаква, тъй като нашата медицина е била под влиянието на гръко-римската 
школа. През периода на турското робство, когато материалното и културно развитие на България 
е спряло, медицината и конкретно хирургията също е западнала. Едва след освобождението през 
1878 г. започва развитието на българската хирургия.

Един от първите български хирурзи, чието име е свързано с плас-
тичната хирургия, е д-р Иван Кожухаров (1867–1958). Той завършва ме-
дицина и специализира във Виена при знаменития Теодор Билрот. След 
завръщането си в България работи като хирург в Александровска болни-
ца и началник на Дивизионната болница, а след 1897 г. е хирург и главен 
лекар на Клементинската болница (1897–1908).

По-късно разкрива на частна, предимно хирургична болница. За-
едно с д-р Асен Петров започва да дезинфекцира операционното поле с 
йод-бензин и йодова тинктура само една година (1909 г.) след въвежда-
не на метода в световната практика. Има три публикации в областта на 
пластично-възстановителната хирургия. За съжаление частната му кли-
ника заедно с целия му архив са унищожени при бомбардировките през 
1944 г. (1)

Д-р Иван Кожухаров
(1867–1958)
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За основоположник на българската пластична хирургия обаче се 
счита д-р Асен Петров (1862–1920).

Той има 15 публикации в областта на пластичната хирургия, 3 
публикации в областта на лицевата хирургия, 7 костно-ставни плас-
тични операции. Д-р Асен Петров само няколко години след първото 
присаждане на кожа в света прави и у нас свободна кожна пластика по 
Тирш (1895). През 1894 г. той прави реконструктивна ринопластика. 
(2, 3) Тогава пластичната хирургия все още не е отделена от общата 
хирургия.

Реконструкция на носа (1894) Методът на д-р Асен Петров за 
лечение на синдактилия

           
Реконструкция на долната устна 
след отстраняване на карцином

Принос в развитието на българската пластична хирургия има чеш-
кият хирург академик Франтишек Буриан (1881–1965). Участва в Бал-
канската война през 1912 г., когато прави някои пластично-възстано-
вителни операции. През 1936 г. на V всеславянски лекарски конгрес в 
София изнася доклад, под влияние на който наши хирурзи започват да 
прилагат по-широко методите на пластичната хирургия (4).

Особен принос в развитието на пластичната хирургия у нас има 
д-р (по-късно доцент) Никола Недков (1897–1955).

Роден в Габрово в семейството на изтъкнат предприемач той за-
вършва Априловската гимназия в града, след което е приет студент по 
медицина в Берлин. След дипломирането си е назначен за военен лекар 
в Лом, където започва да прави някои възстановителни операции. След 

Академик Франтишек 
Буриан – Чехия  

(1881–1965)

Д-р Асен Петров
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1947 г. е привлечен от проф. Л. Попов като доброволен сътрудник в 
Университетската кожна клиника. Там прави пластики при трудно епи-
телизиращи варикозни язви, големи механични увреждания предимно 
по капилициума, широко прилага свободната кожна пластика по Тирш 
и Реверден (5). До разкриването на центъра по изгаряния в Институт 
„Пирогов“ лекува всички кожни изгаряния. По-късно е привлечен от 
проф. Б. Бойчев като доцент в Катедрата по ортопедия и травматология 
в ИСУЛ (Институт за специализация и усъвършенстване на лекарите – 
днес Университетската болница „Царица Йоанна“). Д-р Никола Недков 
участва в основаването на Катедрата по пластична хирургия – ИСУЛ . 
Както пише проф. Б. Бойчев, „...Пръв Недков се заема със сериозно и 
задълбочено изучаване на материята и пръв в условията на една малка 
провинциална частна клиника започва практическото приложение на 
тази специалност у нас... И толкова по-ценен става неговият опит, защото е самобитен, без учи-
тел, придружен с предотвратяването на много трудности. За щастие Недков бе една творческа 
натура“ (6). Като лекар, д-р Никола Иванов Недков се превръща в изключителен професионалист 
и е един от най-добрите български специалисти по пластична хирургия в България. Постигнал е 
многобройни практически резултати и неоценими теоретични знания и опит (7).

Самият Н. Недков казва: „...Пластично-възстановителната хирургия обхваща всички области 
на човешкото тяло и затова много често тя е продължение на други клонове от хирургията, чиято 
задача е да спасят живота на човека, без да обръщат особено подчертано внимание на външните 
форми, въпреки че всеки хирург е длъжен да има предвид и това.“ (Цитат по 8)

Доц. Никола Недков – издава първата си книга през 1941 г. (9), а втората – през 1956 (6). 
Показаните резултати и днес могат да съперничат по ефекта си с най-успешните оперативни 
намеси.

Книгите на доц. Никола Недков

Доц. Никола Недков
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Случаи от книгите на доц. Н. Недков

Друго име, което се свързва с пластичната хирургия в България, е това 
на проф. д-р Антон Червенаков (1908–1984). Въпреки че се счита за осново-
положник на българската урология, преди да ѝ се отдаде окончателно, той 
прави редица пластични операции – формиране на Филатово стебло, опе-
рации при вродени цепнатини на горната устна и 
небцето, използване на различни ламба, които той 
нарича „резени“, формиране на неоуретра. Плод на 
тази работа са и съответни публикации (1).

През 1920 г. проф. Александър Станишев из-
вършва около 100 пластики за лечение на кожни 
контрактури, използвайки тъкани от коремната сте-
на. Има разработка „Пластично възстановяване на 
горната устна чрез присаждане от долната“ (1)

По-големи или по-малки пластични операции 
са извършвали почти всички хирурзи и ортопеди: Ас. Петров, Ив. Кожу-
харов, Н. Недков, Б. Бойчев А. Червенаков, Вл. Томов, Б. Хаджистамов, Я. 
Холевич, Ст. Пещерски, Сл. Давидов, Т. Сивков, В. Йовчев, Д. Ранев, Ив. 
Матев, В. Кавракиров, Е. Панева – Холевич и много други.

В България пластичната хирургия, исторически погледнато, се 
развива в тясна връзка с ортопедията. Член кор. проф. д-р Бойчо Бойчев 
(1902–1971) публикува работа „Върху един нов способ за пластика на бу-
зата“ (1933).

Проф. д-р Янаки Холевич създава ориги-
нални методи в пластично-възстановителната 
хирургия на опорно-двигателния апарат, прила-
гани и в чужбинa. Историята на хирургията на 
ръката в България започва през 40-те и 50-те го-
дини на XX век. Въпреки че в повечето страни е 
част от пластичната хирургия, у нас тя се прак-
тикува предимно от ортопеди, като началото се
поставя от проф. Янаки Холевич, проф. Елена 
Панева, а впоследствие и от проф. Иван Матев. 

С имената на тези български учени се свързва не един метод или техника, 
които и до днес фигурират в световно известните учебници по хирургия 
на ръката като Green’s Operative Hand Surgery, както и Hand Surgery от 
Berger & Weiss, от които учат всички хирурзи на ръката по света и до днес 
(10). По-късно приноси за развитието на хирургията на ръката имат П. 
Тричкова, Б. Попова, М. Кътева, Р. Романски и др.

Проф. д-р Антон  
Червенаков (1908–1984)

Проф. д-р Александър
Станишев (1886 – 1944)

Член кор. проф. д-р  
Бойчо Бойчев (1902–1971)

Проф. д-р Янаки Холевич
(1915–2007)
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Проф. Ив. Матев Проф. Е. Панева Доц. М. Кътева

Доц. П. Тричкова Доц. Б. Попова Доц. Р. Романски

Като отделно направление в България пластичната хирургия започ-
ва да се развива основно във връзка с лечението на изгарянията. През 
1957 г. д-р Ц. Михов заедно с бъдещия проф. Димитър Ранев създават 
отделение към тогавашния ВВМИ. Основна заслуга за развитието на тези 
компетенции има проф. Ранев. Той е роден в гр. Пещера. Започва практи-
ка като военен лекар в отделение „Пластика“ на Общоармейска болница 
– София. По-късно основава (1961) и ръководи Отделение по изгаряния 
– ИМБП „Пирогов“. Впоследствие отделението прераства в Републикан-
ски център по изгаряния (1964), през 1968 г. става Клиника по изгаряния 
и пластика, а през 1978 г. прераства в Секция по термична травма и от 
1993 г. – в Секция по изгаряния и пластична хирургия (11). Проф. Ранев 
е специализирал във Франция, бил е член на Световната организация по 
изгаряния и по пластична хирургия и всепризнат създател на съвременна-
та българска школа по комбусциология. Всички наши специалисти в тази 

област са негови ученици. Автор е на повече от 100 научни труда – монографии, книги, публикации 
в наши и чужди медицински списания. Участва с доклади на редица международни конгреси и 
симпозиуми в Париж, Москва, Ленинград, Прага, Гданск, Единбург и др. Добива световна извест-
ност с постиженията в лечението на шока при изгарянията.

РЪКОВОДИТЕЛИ НА КЛИНИКАТА (СЕКЦИЯ) ПО ИЗГАРЯНЕ И ПЛАСТИКА

Проф. д-р  
Димитър Ранев

1926–1977

Проф. д-р Йордан  
Червенков  

1933

Доц. д-р Христо  
Бояджиев 
1933–2014

Проф. д-р  
Огнян Хаджийски 1946

Проф. д-р Димитър Ранев 
(1926–1977)
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Колективът на клиниката през годините

През годините в тази клиника са работили и продължават да работят изтъкнати български спе-
циалисти като (на илюстрациите отляво надясно) проф. Елисавета Въгленова, доц. Николай Атана-
сов, доц. Хр. Бояджиев, доц. Александър Кръстев, доц. Р. Дяков, д-р Кр. Антова, доц. Мая Аргирова 
д-р Н. Цолова, д-р П. Сънтев, д-р Д. Димитров, д-р А. Викторова, д-р Зл. Камбуров, д-р Пламен То-
доров, проф. Ал. Атанасов и още много други.

Особен статут има Военната клиника по изгаряния (до 1981 г. – отделение). Създадена е от 
д-р Михов и д-р Ранев и през 1963 г. базирана на функционален принцип в Клиниката по изгаряния 
на Институт „Пирогов“, където остава до 1996 г. Военни лекари, работили в тази клиника, са: полк. 
проф. д-р Бл. Шиндарски, полк. доц. д-р Н. Мирчев, полк. д-р В. Иванов, полк. д-р Ст. Михайлов, 
подп. д-р Н. Сердев, полк. доц. д-р П. Петков.
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Военни лекари, работили в „Пирогов“ – отляво надясно

Днес Клиниката е пребазирана във ВМА като Клиника по орална, челюстна, лицево-челюст-
на и пластична хирургия с две отделения (Отделение по пластично-реконструктивна хирургия и 
лечение на изгаряния и Отделение по лицево-челюстна хирургия). Ръководи се от полк. доц. д-р 
Вл. Василев.

През 1987 г. в структурата на ВМА се създава Клиниката по изгаряния и пластична хирургия 
във Военноморската болница – Варна (12, 13). Нейни първи ръководители са доц. Л. Пашев и доц. 
К. Трошев. Днес клиниката се ръководи от доц. Й. Заякова.

19

Доц. Л. Пашев Доц. К. Трошев Доц. Й. Заякова

Колективът на клиниката по изгаряния и пластична хирургия във Варна
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Клиниката по пластично-възстановителна и естетична хирургия е 
създадена през 1972 г. като отделение към тогавашната Катедра по хи-
рургични болести в Медицинска академия. Неин пръв ръководител е 
проф. В. Йовчев. През 1975 г. е преместена в тогавашната База 2 на МА, 
а през 1981г. е пребазирана в сградата на Стоматологичния факултет в 
състава на Катедрата по лицево-челюстна хирургия. От 1987 г. премина-
ва в състава на тогавашния НИХ (Научен институт по хирургия) и след 
закриването на МА остава в структурата на Университетската болница 
„Александровска“.

1968 – ВМИ – Сектор към ІІІ хирургия
1972 – МА – Отделение към ІІ хирургия 1
1975 – МА – база 2 – Отделение към І хирургия
1981 – Катедра по ЛЧХ – Стоматологичен факултет – отд.
1985 – Клиника към НИХ

1992 – Клиника към І хирургия
2001 – Университетска Александровска болница – отделна клиника; преподаването остава в 

КООХ
Проф. д.м.н. Вълкан Йовчев (1922) e ученик на световноизвестния А. А. Лимберг и работи 

дълги години в Ленинград. Там защитава последователно кандидатска (1956) и докторска (1967) 
дисертация. През 1968 г. се завръща в България и организира първата в страната клиника (в нача-
лото отделение) с общ профил по пластична хирургия, като популяризира опита на Ленинградска-
та школа. Създал е редица оригинални собствени оперативни методи, прилагани и в чужбина.

Ръководители на клиниката през годините:

Проф. д.м.н 
Вълкан Йовчев

1968–1987 

Проф. д-р 
Константин Анастасов

1987–1991 

Доц. д-р 
Димитър Евстатиев

1991–2011 

Доц. д-р 
Роман Романски

от 2011

Лекари работили през годините в Университетската клиника:

Проф. 
М. Маджаров 

Доц. 
Д. Евстатиев 

Доц. 
П. Тепавичарова 

Д-р 
Д. Христов 

Доц. 
Е. Георгиев 

Д-р
С. Ефремов

Проф. д.м.н. Вълкан Йовчев 
(1922)
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2009 2016
ЛЕКАРСКИЯТ КОЛЕКТИВ

През 1980 година бъдещият професор д-р Иван Трайков е натоварен с разкриването на кли-
ника по изгаряния и пластично-възстановителна и естетична хирургия в Пловдив. Тази клиника се 
развива и днес е в състава на УМБАЛ „Св. Георги“.

Проф. Иван Трайков УМБАЛ „Св. Георги“

2016
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През 1996 г. в УМБАЛ „Св. Георги“ под ръководството на бъдещия проф. Ю. Анастасов е 
основана нова структура – Отделението по пластична хирургия. Предмет на дейност е пластично-
възстановителна и естетична хирургия, като също включва и едно сравнително ново за страната ни 
направление – краниофациалната хирургия.

                     
                                          Проф. Ю. Анастасов

Организирането на пластичните хирурзи започва със създаването на Българското дружество 
по пластична хирургия и изгаряне, тогава секция към Българското хирургично дружество. Първата 
Национална конференция по изгаряне и пластика се провежда в София през 1972 г. След това на 
всеки две години до 2005 г. се провеждат национални конференции. За съжаление тази дейност 
постепенно запада, това дружество и до днес няма съдебна регистрация, в него членуват не само 
пластични хирурзи, но и лекари от редица други специалности.

Пред
едатели на друже
твото

Проф. д-р
Д. Ранев 

Проф. д-р
Й. Червенков 

Доц. д-р
Х. Бояджиев 

Доц. д-р
К. Трошев 

Проф. д-р
О. Хаджийски
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През 1993 год. е създадено Национално българско дружество по естетична хирургия и ес-
тетична медицина (НБДЕХЕМ). В него членуват лекари от най-различни специалности. То орга-
низира световни конгреси – 1999, 2003, 2007 г., но с много ограничен брой участници. След това 
дейността на тази организация няма медийни изяви.

През 1992 г. във Варна е регистрирано Сдружение за термична травма и пластична хирургия. 
Това е неправителствена обществена организация. Основните цели на дейност са профилактиката на 
термични травми и грижи за пострадалите от тях след завършването на активното лечение. Членове 
на сдружението могат да бъдат не само медицински специалисти, но и хора с различни професии 
и квалификации, готови на безвъзмездна работа. От 2007 г. с активното съдействие на създателя на 
сдружението доц. К. Трошев се провеждат ежегодни научно-практични конференции (14).

През 2000 год. се основава Българска асоциация по пластична, реконструктивна и есте-
тична хирургия (БАПРЕХ). Тя е създадена, за да обедини изтъкнати специалисти по пластич-
на хирургия от цялата страна. Дейността на асоциацията е насочена в различни направления. 
Нейна основна задача е стремежът към спазването на правилата за добра медицинска практика 

с оглед защитата на интересите на пациентите. Ето защо тя се стреми да информира най-пълно 
пациентите относно същността, ефекта, усложненията, опасностите и рисковете при различните 
пластично-възстановителни и естетични операции, както и подпомага пациентите при избора 
на пластичен хирург. Освен това тя подпомага координирането на дейността на пластичните 
хирурзи в България. Асоциацията взима отношение към проблемите на специалността и изготвя 
становища по тях, чрез различни форуми допринася за повишаване на квалификацията на сво-

Основатели на БАПРЕХ – отляво надясно:  
доц. Д. Евстатиев, доц. Хр. Бояджиев, доц. Вл. Василев, д-р Стр. Ефремов
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ите членове, съдейства при изготвянето и усъвършенстването на програмите за специализация 
и квалификация на лекарите. Наред с това Асоциацията има за цел да координира дейността на 
пластичните хирурзи по отношение проблеми на специалността, като изготвя и предлага стано-
вища по тях, по програмите за специализация, по отношения на видовете използвани материали 
– филъри, протези и др. Асоциацията работи в тясно сътрудничество с Научното дружество по
хирургия. Това е свързано и със социалната функция на Асоциацията, чиято цел е да се превърне
в една истинска браншова организация.

„Пластична хирургия“ като отделна специалност е призната в България в края на 1994 г., в 
началото като профилна специалност на „Обща хирургия“ или на „Ортопедия и травматология“. 
През 2001 год., противно на всякаква логика, под влияние на НБДЕХЕМ се създава специалност 
„Естетична (козметична) хирургия“ и отделно „Пластично-възстановителна хирургия“. След про-
дължителна и трудна борба най-после през 2010 г. специалността се обединява съгласно правилата 
на ЕС и се нарича „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“.

Днес има клиники в София, в Пловдив, във Варна, а в редица други градове на България има 
разкрити множество лечебни заведения – по-малки отделения и редица частни медицински цен-
трове, които прилагат най-съвременните методи на пластичната хирургия (Виж картата).

2010 2016

25

Литература:
1. М. Петров и А. Чакъров. Създаване и развитие на българската хирургия до 1978 г. ИК Коралов и сие, 2003 г.
2. Н. Алексиева. Необходимост или каприз е корекцията на тялото. Сп. Журнал за жената, бр. 16/април 2007 г.
3. M. Petrov et al. Docteur Assene Marintchov Petrov – fondateur de la chirugie plastique t reconstructive en Bulgarie.

Societe international d’histoire de la medicine, Societe scientifique d’histoire de la medicine en Bulgarie. XXVIe
congres international d’histoire de la medicine. Plovdiv, 20–25.08.1978, Actes du congres, vol. III, Sofia 1981.

4. Ст. Михайлов. По-красиви с помощта на естетичната хирургия. София, 1990 г.
5. Б. Боянов – Лично съобщение
6. Доц. Никола Недков. Възстановителна хирургия на лицето. Наука и изкуство, 1956 г., под редакцията на Б.

Бойчев.
7. Доц. д-р Никола Иванов Недков. Биография. https://bg.wikipedia.org/wiki/
8. В. Молов http://www.veselinmolov.com/
9. Н. Недков. Естетичните дефекти и оперативното им коригиране София, 1941.
10. http://bssh.eu/)
11. Хаджийски О., Ел. Въгленова и Й. Червенков. История на секцията по изгаряния и пластична хирургия

МБАЛСМ „Н. И. Пирогов“. София, 2001.
12. К. Трошев и Д. Евстатиев. Развитие на пластичната хирургия в България. VІІ национална конференция по

изгаряния и пластична хирургия. Варна, 1996.
13. Д. Евстатиев и К. Трошев. Състояние и перспективи на пластичната хирургия в България. VІІ национална

конференция по изгаряния и пластична хирургия. Варна, 1996.
14. К. Трошев. Сборник – І нац. конференция по проблемите на термичната травма и пластична хирургия. Варна,

2007.



26

Как да постигнем оптимален резултат в ринопластиката

Янков Д. 
Медицински център по пластична хирургия и козметична дерматология „Дивна“– Варна 

Отделение по изгаряне, пластична, възстановителна и естетична хирургия, 
МБАЛ – Варна, ВМА – София 

Резюме: За оптимален се счита този резултат от ринопластиката, който удовлетворява пациента с постигната 
естетична форма и нормална функция на носа при отсъствие на усложнения. Знае се, че рискът от отклонения от 
оптималния резултат в ринопластиката е значителен.  Вниманието към детайла във всеки етап на диагностично-
лечебния процес е ключ към успеха. В полза на благоприятното решение на даден случай са точното откриване на про-
блемните зони или структурни елементи, антропометричните измервания и анализ и избора на подходящ оперативен 
подход. Правилно подбраните хирургичен достъп и комплекс от редуктивни, шевни, графт техники и остеотомии, 
наред с прецизното им изпълнение, са в основата на добрия резултат. Днес начинаещите и желаещите да работят в 
тази област са улеснени от натрупания опит с многобройни хирургични техники и усъвършенстван инструментари-
ум. Въпреки това, ринопластиката остава сериозно предизвикателство дори и за опитните специалисти.

Въведение 
Ринопластиката е сред най-желаните и същевременно най-трудни процедури в естетичната 

пластична хирургия. Трудността ѝ произхожда главно от многостранните аспекти на нейната реа-
лизация и отражението на резултата върху психосоциалния статус на пациента.

За да се дефинира резултатът от една хирургична намеса върху носа като оптимален, трябва 
да са изпълнени всички задачи и постигнати целите на операцията. Естетичното оформление на 
носа е в центъра на вниманието на болшинството пациенти (1). Не по-малко важно обаче е за-
пазването или възстановяването на нормалната въздушна проходимост на носа и функционалната 
компетентност на вътрешната и външна носни клапи. Освен това, всички обмисляни интервенции 
върху тъканните елементи на носа трябва да бъдат възможно най-малко травматични, с минимална 
дезинтеграция на анатомичната му цялост. В случаи, при които се използват техники, нарушаващи 
структурната устойчивост на скелета на носа, е задължително тя да бъде възстановена или пресъз-
дадена с помощта на хрущялни присадки или импланти и шевни методи (2).

Освен горните пояснения, оптималният резултат от ринопластиката предполага и добра пред-
варителна подготовка и планиране, прецизно изпълнение и активно следоперативно наблюдение и 
контрол (3). Оптималният резултат удовлетворява както пациента, така и хирурга.

Консултация и предоперативна подготовка
Консултацията и предоперативната подготовка са първата важна стъпка към оптималния ре-

зулат. Консултацията има за цел да изясни и формулира естетичните желания, субективната оценка 
на пациента за функционалното състояние на носа, очакванията му относно резултата и не на по-
следно място психологичната му пригодност за ринопластика. Пациенти с нереалистични естетич-
ни възприятия и очаквания трябва да се отклоняват.

Предоперативното клинично изследване на кандидата за ринопластика включва: снемане на 
анамнестични данни, визуална оценка на деформацията, палпация, предна риноскопия, тест на 
Cottle, цифрови фотографски снимки, параклинични изследвания, антропометричен лицев анализ 
и образни изследвания.

В това съобщение ние ще насочим вниманието към антрометричното изследване, което спо-
ред нас, ако бъде приложено правилно, не може да гарантира одобрението на крайния резултат от 
пациента, но може да го предпази от сериозни следоперативни деформации и усложнения.
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Антропометрични измервания и анализ
За антропометричните измервания на носа ние използваме следните основни ориентирни ли-

нии и очки: вертикален лицев план (VFP); супратарзален план (STP); глабела (G); назион (N); връх 
на носа (Т); субназале (Sn); медиален палпебрален кантус (МС); корнеален план (СР); латерална 
граница на костната основа (Х); латерална граница на ноздрата (Аl). За антропометричния анализ 
на носа използваме постоянните линейни мерки: височина на средната част на лицето (MFH) – раз-
стояние G-Sn и междукантусно разстояние (ICD) – МС-МС (Фиг. 1), и променливите – дължина на 
носа (N-T), проекция на назиона (СР-N), проекция на върха (Аl-Т), широчина на костната основа 
(BBW) – разстояние Х-Х и широчина на основата на носа (NBW) – разстояние Al-Al.

А. Измерване на MFH Б. Измерване на ICD
Фиг. 1. 

Анализът на деформацията и планирането на операцията осъществяваме по наша система от 
антропометрични показатели. Тя съдържа предложените от Bird и Hobar (4) пропорции за изчисля-
ване на „идеални“ дължина на гърба и проекции на N и T, съотношения, определящи широчината 
на носа, и референтни граници на два носно-лицеви ъгъла:

1. Дължина на носа – N-T(i) = 0,67 x MFH
2. Проекция на назиона – CP-N(i) = 0,28 x N-T(i)
3. Проекция на върха – Аl-Т(i) = 0,67 х N-T(i)
4. Широчина на костната основа – BBW ≤ ICD
5. Широчина на основата на носа – NBW = ICD.
6. Назофронтален ъгъл – от 135° до 140° за жени и от 130° до 135° за мъже.
7. Назолабиален ъгъл – от 95° до 105° за жени и от 90° до 95° за мъже.
С помощта на калипер се измерва височината на средната част на лицето (GSn) и се изчисля-

ва идеалната дължина на гърба – N-T(i). След това се изчисляват идеалните стойности на проекци-
ите на назиона – CP-N(i) и на върха – Al-T(i).

Данните от предоперативното антропометрично изследване, планираните изменения на по-
казателите и следоперативните резултати снемаме и документираме в индивидуален антропоме-
тричен лист.

Планиране на ринопластиката
Важен етап в реализацията на една ринопластика е нейното планиране.
Предварителното обмисляне и подбор на анестезия, оперативен достъп, хирургични техники 

и тяхната последователност са задължително условие за предвидими добри резултати (5). Изграж-
дането плана на операцията се позовава на оценката на общото състояние на пациента, естеството 
на деформацията, квалификацията и опита на хирурга, а също и желанията на пациента. Поради 
ограничения формат на настоящото съобщение, тук ще се спрем само на нашата визия за последова-
телността на предвидените хирургични техники. Обичайно ринопластиката започва със скелетониза-
ция, следват разделяне на хрущялния свод на компоненти, редукция на костния свод, септопластика, 
пластика на носни конхи, реконструкция на хрущялния свод, пластика на аларните хрущяли, редук-
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ция на ноздрите, остеотомии и при необходимост – други операции. Съобразно нуждите на пациента 
някои от техниките може да бъдат изключвани, а последователността – променяна.

Хирургичен достъп
Правилно подбраният оперативен разрез е важно условие за постигане на оптимален резул-

тат. В ринопластиката са утвърдени два основни хирургични достъпа – ендоназален и открит (Фиг. 
2). Всеки от тях има своите предимства и недостатъци. Ендоназалният е по-малко травматичен, но 
труден за работа с присадки и хрущялни шевове, осигурява по-бързо възстановяване и дава добри 
резултати в ръцете на по-опитни хирурзи. Откритият има предимството на визулния контрол върху 
операцията, осигурява прецизна трансформация на аларните хрущяли, улеснява разширената сеп-
топластика, предпочита се при вторични случаи, но е свързан с по-продължителен оток (6).

А. Ендоназален достъп Б. Открит достъп
Фиг. 2.

Хирургични техники 
В специализираната литература се откриват голям брой различни хирургични техники за 

ринопластика. За изменения на всяка изграждаща носа анатомична структура са предложени де-
сетки методи и модификации (7). Това затруднява значително обучаващите се. Затова ние считаме 
за уместно и удобно разграничаването на следните няколко основни групи оперативни техники в 
ринопластиката:

1. Редукция (хрущял, кост, мека тъкан) (фиг. 3). Редукцията на тъкани на носа е във фокуса 
на почти всяка ринопластика по повод на носна гърбица, риномегалия или изолирана хиперплазия 
на отделните му структури. За да се избегнат недостатъчна редукция или свръхредукция, намаля-
ването на структурите трябва да се извършва в съответствие с резултатите от анализа на антропо-
метричните измервания.

А. Редукция на хрущял Б. Редукция на кост
Фиг. 3.

2. Аугментация (автоложни присадки, импланти, инжектабилни средства) (фиг. 4). Аугмен-
тация се прилага в случаи на намалени обеми, депресионни неравности или структурна слабост на 
опорните елементи на носа.
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А. Аугментация със силиконов имплант Б. Аугментация с хиалуронова киселина
Фиг. 4. 

3. Хрущялни шевове (септоколумеларен, интердомален, трансдомален и др.) (фиг. 5). Хру-
щялните шевове са ценно средство за промени във формата и взаимоотношенията на криловидни-
те, латералните хрущяли и септума.

           

Фиг. 5. Интердомален, трансдомален, 
отварящ вътрешната носна клапа и 
модифициращ латералните крачета 
шевове.

4. Хрущялни графтове (опорни, разширяващи, надлежащи и др.) (фиг. 6). Автоложни графто-
ве се изработват от хрущял от септум, ушна конха или ребро. Укрепват или заместват увредените 
собствени хрущяли на носа.

А. Разширяващи средния свод графтове Б. Върхов графт
Фиг. 6.

5. Септопластика (резекция, надрязване, репозициониране, шевове, графтове и др.) (фиг. 7). 
Всяка девиация на септума, която причинява външно изкривяване или нарушена въздушна прохо-
димост на носа, трябва да бъде коригирана.

6. Остеотомии (медиални, латерални, нетипични). Чрез остеотомии се преобразува костният 
свод на носа. Извършват се през ендоназален или перкутанен достъп.

7. Пластика на долни носни конхи (резекция, латерализация, апаратна деструкция). Служи за 
възстановяване на нормалната проходимост на носа при вродена или компенсаторна хиперплазия 
на конхите.
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A. Резекция на проминиращи костни и  
хрущялни части от септума

Б. Септопластика с автоложни  
хрущялни графтове

Дискусия
Woodard и Park (8) определят за оптимален този резултат от ринопластика, който е очакван 

и удовлетворява както пациента, така и хирурга. Това мнение до голяма степен съвпада с нашето 
не само по дефиниция, но и поради аргументите в негова подкрепа. Условията за добрия резултат 
включват внимателен систематичен подход за предоперативно изследване и подготовка, изграждане 
на ясна концепция у пациента за перспективите на операцията както в естетично, така и във функци-
онално отношение, осъзнаване и приемане на ограниченията на собствената анатомия на носа.

Повечето пациенти разчитат на уменията и преценките на хирурга, за да се постигне опти-
мален резултат от операцията на носа им (9). Затова посветеният на ринопластиката хирург трябва 
да развива своите възприятия за красота в съответствие с характерните за обществото усещания за 
естетични форми и пропорции на носа и лицето.

Заключение
Оценката, анализът и планирането са фундаментите на оптималния резултат в ринопласти-

ката. Антропометричното изследване и анализ не гарантират хармоничен резултат, но подпома-
гат предвидимостта и възпроизводимостта на ринопластиката. Оптималният резултат е постижим 
чрез знания, технически умения и опит.
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Естетични и реконструктивни ринопластики.  
Паралел с носните деформации при цепнатините на устната и небцето

Анастасов Ю., Р. Хатър, К. Гигов
MУ – Пловдив, Катедра по пропедевтика на хирургическите болести,  

Отделение по пластична и краниофациална хирургия

Резюме: На база личен опит при повече от 800 ринопластики при цепнатини на устната и небцето и над 500 други 
ринопластики, установяваме, че са налице редица общи проблеми при двата типа пациенти. И при двата типа има 
чисто естетични изисквания с по-малки или големи функционални проблеми като девиация на септума, вторични де-
формации вследствие на предишни интервенции или травми и чисто морфологични особености. Част от типичните 
деформации при носовете на пациенти с цепнатини (позиция на крилото, падащ връх, инсуфициентен под на носа и 
колумела) са по-слабо изразени, когато е направена функционална хейлопластика и алвеолопластика и не е прекъснат 
френулумът на горната устна. При някои случаи с цепнатини съществуват всички предизвикателства на естетична-
та ринопластика, свързани с дисбаланс между отделните елементи, наличие на гърбица, бифиден, широк или падащ 
връх, девиация на носните кости и т.н.
И при двата типа изискванията за стабилност на резултатите имаме по-скоро лоши изненади, когато анализираме 
проследяване над 1 година, ако очакваме структурите да останат без промяна само поради това, че сме направили 
хрущялни автотрансплантати и нерезорбируеми шевове.

Въведение
Повод за паралел между носните деформации при пациенти с последици от цепнатина на уст-

ната и или небцето и тези вследствие травми или при чисто естетични индикации е нашето търсене 
на причините за нетрайността на някои резултати. При първичната операция на устната, при която 
не правим дисекция на носните хрущяли, но правим мускулопериостална дисекция на пода на носа 
и цепнатината с откачане на патологично заловените мускули (transversus nasi и orbicularis oris) от 
алвеоларания гребен и ги прикрепваме към spina nasalis anterior, виждаме нормално или почти нор-
мално оформяне на върха на носа при 12–14-годишните пациенти. Тъй като ние също запазваме фре-
нулума на горната устната, а не го прекъсваме, както препоръчва Делер (1, 2), виждаме, че наистина 
колумелата при двустранни цепнатини на устната и небцето расте в почти нормални граници, без да 
се налагат „кожни“ удължавания на колумелата. Трайността и естественият вид на резултатите след 
ринопластика вследствие цепнатина на устната и небцето и тези от друго естество е свързана до 
голяма степен от постигането на мускулен баланс на периназалните мускули, отделни фибри на ор-
бикулариса, структурите около френулума и фиксирането без напрежение на латерални и медиални 
крачета на аларните хрущяли към перихондрума на септума (3). (Фиг. 1 и Фиг. 2)

Цел
Настоящото съобщение има за цел да се обърне внимание върху значението на първичната 

реконструкция на мускулите на устната при цепнатините на устната и небцето и да се потърсят 
причините за персистиращите деформации на носа при тези пациенти. По аналогия, падащият 
връх, а и други дефекти на носа при останалите пациенти вероятно са свързани с несъобразяване с 
факта, че носът е динамична структура с мускули лигаменти с функционални взаимодействия. 

Материал и методи
Използван е снимков материал при над 1300 ринопластики за период от 27 години, преоб-

ладаваща част открити ринопластики по Рети при пациенти, родени с цепнатини на устната и или 
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устната и небцето, както и при пациенти с деформации на носа от друго естество или по чисти 
естетични индикации. За траен резултат приемаме проследяване над 2 години. 

Резултати и обсъждане 
Тук липсва статистически анализ на целия материал оперирани и проследени пациенти, а се 

обръща внимание на значението на мускулната реконструкция при цепнатините на устната и неб-
цето с няколко демонстративни примера и опит да обясним защо някои от резултатите ни не винаги 
имат достатъчна стабилност и трайност във времето. Ако не се коригира мускулната патология при 
цепнатините на устната, самостоятелната корекция на носните деформации ще доведе непременно 
до рецидив или непълен краен резултат.

Фигура 1. Пример за успешна и единствена операция на устната, без дисекция на носните хрущяли.  
При оценка на резултата в по-късна възраст се вижда, че при правилна мускулна корекция на  

устната и пода на носа не наблюдаваме типичните за цепнатините носни деформации
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Фигура 2. Пример за почти нормален растеж на носа при двустранна цепнатина на устната и небцето,  
при която е направена една единствена операция на устната и виждаме растеж на  

колумелата и състоянието на ноздрите и носа на 13 години

Фигура 3. Пример за промени в резултата в профил на 3 месеца и 3 години след операция
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Фигура 4. Краен резултат 2 години след реоперация при съобразяване с мускулната патофизиология

Заключение
В заключение, ако успеем да направим пълна корекция на мускулната патология при пър-

вичната операция на устната, има голяма вероятност носът да се развива нормално без значими 
деформации, присъщи за пациентите с цепнатини на устната и небцето (фиг. 1 и фиг. 2) Често в 
пубертета младежите са особено чувствителни на тема външен вид и нерядко пожелават корекция 
на носа независимо дали са родени с цепнатини на устната или не. Нерядко повод за това е гърби-
ца, широк или падащ връх, както и всички възможни причини за неудовлетвореност от външния 
вид. Поради това, независимо от това дали при първичната хейлопластика е направена и първична 
ринопластика с дисекция на носните хрущяли, в пубертета голяма част от младежите пожелават 
операция на носа. Супраперихондралната дисекция на носните хрущяли при малки деца е изклю-
чително трудно изпълнима технически интервенция и вероятността да се увредят хрущялите е 
много голяма. Тогава е много по-трудно да се постигнат оптимални крайни резултати. Поради това 
ние не препоръчваме дисекция на носните хрущяли при хейлопластиката, а правим това с риноп-
ластика при открит достъп или ринохейлопластика през пубертета или след това. При останалите 
ринопластики извън цепнатините виждаме, че част от проблемите на трайността на резултатите 
могат да се обяснят с динамиката на мускулите и лигаментите, намиращи се както в носа, така и в 
устната. (фигура 3 и фигура 4) Използването на открит достъп, пермаментни шевове и хрущялни 
присадки не са гаранция за трайност на резултатите и при двата типа пациенти. 
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Реконструктивен подход при дефекти в областта на носа, 
причинени от злокачествени кожни новообразувания

Комитски Ст., Е. Шарков, Р. Романски
Университетска болница „Александровска“ 

Клиника по пластично-възстановителна и естетична хирургия

Резюме: Външният нос е сложно устроен комплексен орган, който заема централно място в лицевата анатомия и е 
изграден от твърди тъкани (костна пирамида и хрущялен скелет) и меки тъкани (кожа, подкожие, мускули и лигави-
ца). Наличието на дефекти, причинени от злокачествени кожни новообразувания в областта на носа, води до функци-
онални и естетични проблеми, които могат да имат сериозни физически и психологически последствия за пациента. 
В настоящата статия е представена класификация на дефектите, дължащи се на кожния рак на носа според лока-
лизацията, големината и формата. Излагат се хирургичните методи за възстановяване на тези дефекти. Разгледани 
са клинични случаи с анализ на предоперативната ситуация, реконструктивните възможности и следоперативните 
резултати. Представени са предимствата и недостатъците на различните реконструктивни подходи, както и някои 
специфични техники за пластично покриване на подобни дефекти.

Reconstructive approach to nasal region defects caused by skin cancer
St. Komitski, E. Sharkov, R. Romansky 
University Hospital Aleksandrovska Sofia 
Clinic of plastic, aesthetic and reconstructive surgery

Abstract: The external nose is complex organ placed in the center of the face and formed by fundament hard tissue (bony pyra-
mid and cartilaginous framework) and covering soft tissue (muscles, subdermis, skin and mucosa). Presence of defects caused 
by skin cancer in nasal region leads to functional and aesthetic impairment, which might result in serious physical and psycho-
logical consequences to the patient. In the current study a classification of the skin cancer defects by location, size and shape is 
presented and aesthetic analysis of the tridimentional structure of the external nose is given. Surgical methods for defect cover-
age are described in details. Cases with analysis of the preoperative situation, reconstructive options and postoperative follow 
up are presented. Advantages and disadvantages of various reconstructive approaches, as well as the use of some particular 
technique for plastic coverage are discussed.

Въведение
Носът е орган, който заема централно място в областта на лицето. Функционално е началото 

на респираторната система, а от естетична гледна точка има основна роля за нормалния вид на 
лицето. Тази роля се изпълнява от триизмерна структура, наречена външен нос. Той представлява 
тристенна пирамида с една страна, лежаща в лицевата равнина, две латерални страни, които се 
събират напред в сагиталната равнина, и основа, ориентирана надолу. 

По отношение анатомичното устройство на външния нос различаваме костно-хрущялна рам-
ка, съставена от лакрималните кости, назалните кости, фронталните израстъци на максилите, пре-
градата, горните странични (триъгълните), долните странични (аларните) хрущяли и мекотъканна 
покривка, състояща се от кожата, подкожието, мускулния слой (т. нар. SMAS), дълбоката рехава 
съединителна тъкан, периоста/перихондриума. Отвътре костно-хрущялната рамка е тапицирана с 
лигавица.

Кожата на носа е относително по-дебела (3,2 мм) в областта на корена и върха (2,9 мм) и по-
тънка (2,1 мм) в областта на гърба. 
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Кръвоснабдяването на носа се осъществява от клон на външната сънна артерия (лицевата ар-
терия, преминаваща в ангуларна) и от клонове на вътрешната сънна артерия (етмоидната, голямата 
палатинална, назалната септална и инфратрохлеарната артерии). Венозният дренаж се осъществя-
ва към орбитата и към кавернозния синус и към външната яремна вена. Лимфният дренаж от ли-
гавицата се осъществява към ретофарингеалните лимфни възли и към субмандибуларните шийни 
лимфни възли от меките тъкани на външния нос. Сетивната нервация на носа се осъществява от 
тригеминалния нерв, а моторната за назалните мускули е от лицевия нерв.

Топографски външният нос се разделя на т.нар. естетични субединици, които са: коренът, 
гърбът (костна и хрущялна част), върхът, латералните страни, областта непосредствено пред ме-
диалния кантус, ноздрите и колумелата. Този релеф се определя от редуващи се плоски, конкавни 
и конвексни участъци. Обикновено следексцизионните дефекти в областта на носа се преценяват 
като двуизмерни, но те винаги имат дълбочина и са разположени върху триизмерна структура. На-
личието на дефекти, причинени от злокачествени кожни новообразувания в областта на носа, води 
до функционални и естетични проблеми. 

Според етиологията злокачествените новообразувания на кожата на носа се разделят на след-
ните групи:

Немеланомен тип кожен рак с 2 основни типа:
Базоцелуларен карцином (БЦК)
Спиноцелуларен карцином (СЦК)
По-редки видове: Merkel карцином, сарком на Kaposi, Т-клетъчен лимфом, болест на Bowen
Меланом 

Лечението на злокачествените процеси на кожата на носа е хирургичната ексцизия, след коя-
то се получават оперативни дефекти. Локализацията на тези дефекти се определя от анатомичната 
субединица, в която попадат: корен, гръб (костна и хрущялна част), връх, латерални страни, ноздри 
и колумела. Дефектите могат да се намират на границата между две зони и да обхващат повече от 
една.

Според формата биват: наподобяващи прости геометрични фигури и такива с неправилна 
форма.

Според размера по площ дефектите в областта на носа могат да се разделят в шест групи 
съобразно диаметъра си: малки – до 0,5 см; средни – 0,6–1 см; големи – 1,1–1,5 см; много големи 
– над 1,5 см, субтотални и тотални. 

Според дълбочината се разделят на дефекти, засягащи: кожата; кожата и подкожието; кожата, 
подкожието и мускулатурата; горепосочените три слоя и периоста/перихондриума; посочените че-
тири слоя и костите/хрущялите и дефекти, обхващащи всички слоеве, включително и лигавицата, 
т. нар. пълнослойни (преминаващи) дефекти.

Материал и методи
В настоящото проучване са включени 52 пациенти, от които мъже 32, жени 20. Средната въз-

раст на пациентите е 60 години, като най-младият е на 42 години, а най-възрастният на 78 години. 
Периодът на проучването е от 2012 г. до 2016 г. (Таблица 1).

Социално-демографски характеристики

               Таблица 1

Брой пациенти 52
Разпределение по възраст от 48 до 78 години
Разпределение по пол Мъже – 32; Жени – 20
Териториален обхват Национален

Разпределение според вида на кожния рак
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Според хистологичния резултат пациентите в представената група се разпределят както 
следва:

Базоцелуларен карцином – 49 броя, от които 35 с първичен рак и 14 с рецидив
Спиноцелуларен карцином – 3 броя;

Позитивни резекционни граници бяха установени при седем пациенти, което наложи ре-
ексцизия.

Разпределение според локализацията спрямо естетичните субединици
Глабела и корен – 8 броя;
Гръб – 13 броя;
Латерална стена – 11 броя;
Зона пред медиалния кантус – 4 броя;
Връх – 12 броя;
Ноздри – 3 броя;
Колумела – 1 брой;

Разпределение по площ
до 0,5 см – 5 броя;
0,6–1,0 см – 14 броя;
1,1–1,5 см – 21 броя;
над 1,5 см – 8 броя
субтотални – 3 броя 
тотални – 1 брой

Разпределение по дълбочина
дефекти, обхващащи кожата и подкожието – 34 броя;
дефекти, обхващащи кожата, подкожието и мускулите – 12 броя
дефекти, обхващащи всички слоеве и цялата дебелина на костите, включително и лигави-
цата (пълнослойни дефекти) или цяла дебелина на кожната дубликатура на ноздрите – 6 
броя.

Методи
При всички представени пациенти се приложи оперативно лечение. Покриването на така 

получените оперативни дефекти се извърши посредством: директна сутура – 5 броя; местни ламба 
– 34 броя; локо-регионални аксиални ламба – 10 броя; свободна кожна пластика – 2 броя, и свобо-
ден тъканен трансфер – 1 брой.

Резултати
При проследената група пациенти се наблюдаваха напълно задоволителни функционални и 

естетични резултати. Наличието на усложнения, посочени на Таблица 2, не повлия на качеството 
на посочените по-горе резултати. Те бяха разрешени чрез индивидуален подход според показани-
ята за всеки пациент. 

                     Таблица 2

Краева некроза на ламбото 2 броя
Вторично зарастване 1 брой
Груб белег и контурни неравности 5 броя
Рецидив на туморния процес след 6 м 3 броя
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Възникналите усложнения бяха разрешени, както следва: 
При краевата некроза се приложи локо-регионална пластика на втори етап
При грубите белези и контурните неравности се приложи местна пластика на втори етап 
за подобряване на естетическия вид
При рецидивите на туморния процес се приложи реексцизия.

Обсъждане
Методи за покриване
Съществуват разнообразни хирургични методи за покриване на даден дефект на носа. Тези 

методи се разпределят в следните групи:
Директно зашиване на раната
Местна пластика
Локо-регионална пластика
Свободна кожна пластика
Спонтанна епителизация
Свободен тъканен трансфер 

Според топогафията методите за хирургично покриване на дефектите могат да се разпреде-
лят по следния начин:

Глабела и корен: директно зашиване, фронто-глабеларно ротационно или транспозиционно 
ламбо

Гръб: спонтанна епителизация, директна сутура, свободна кожна пластика, транспозицион-
ни ламба, островно фронто-глабеларно ламбо, напредващо глабеларно ламбо (П-образно, V-Y)

Латерални стени и зона пред медиалния кантус: спонтанна епителизация, директна су-
тура, свободна кожна пластика, фронто-глабеларно ротационно или транспозиционно ламбо, V-Y 
ламбо, уни- или билобарни транспозиционни ламба, П-образно напредващо или ротационно ламбо 
от маларната зона

Връх: спонтанна епитализация, свободна кожна пластика, билобарни транспозиционни лам-
ба, П-образно напредващо ламбо от дорзума, фронтално ламбо, назо-лабиално ламбо

Ноздри: напредващи, транспозиционни ламба, прегънато назо-лабиално ламбо на Pers, ком-
позитен графт от ушната мида, фронтотемпорално ламбо на Meyer

Колумела: композитен графт от ушната мида, назо-лабиално ламбо, ламба от бялата част на 
горната устна, фронтотемпорално ламбо на Meyer

Планирането на операцията за покриване на определен дефект на носа след ексцизия по 
повод на кожен карцином се определя от множество фактори, които са вида на тумора, давност-
та, бактериалното замърсяване, общото състояние на организма (наличието на остри и хронични 
придружаваши заболявания), локализацията и дълбочината. При всеки от представените пациенти 
е направен внимателен анализ на локалния предоперативен статус, при което е определен с макси-
мална точност обемът на ексцизията и оттам – размерът на бъдещия оперативно създаден дефект. 
Фундаментално значение има обемът на ексцизията – тя трябва да е в здрави раневи ръбове и в 
абластични граници по периферията и да стига до витална подлежаща структура в дълбочина. 

Значение за избора на метода за покриване има и локализациата – дали дефектът се разполага 
по сравнително по-плоска повърхност (латерална стена, понякога гръб), по по-слабо или по-силно 
конвексна (връх, понякога гръб, ноздри) или по по-конкавна (корен, сулкус около ноздрите).

При представените пациенти са взети предвид тези фактори, като е изработен план за всяка 
една интервенция.

При дефекти под 0,5 см използваме директната сутура; 
При дефекти от 0,6 до 1,0 см, разположени на по-плоска повърхност, прилагаме елементи 
от местната пластика; 
При големина от 1,1 до 1,5 см, разположени на по-плоска повърхност, използваме както 
елементи от местната пластика, така и свободна кожна пластика;
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При дефекти над 1,5 см, които често се разполагат на по-силно конвексна повърхност, 
прилагаме методите на локо-регионалната пластика с аксиални ламба; 
При субтотални и тотални дефекти прилагаме комбинация от аксиални ламба или свобо-
ден тъканен трансфер;
При пълнослойни дефекти използваме комбинация от локо-регионални ламба, при което 
част от ламбата се използват за изграждане на лигавичен слой.

Клинични случаи

Пациент с базоцелуларен карцином в областта пред медиалния кант,  
при което дефектът е покрит с едно островно триъгълно плъзгащо и  

едно полуостровно плъзгащо ламбо

Пациент с базоцелуларен карцином на върха, при който дефектът е покрит с 
назолабиално ламбо на горна хранеща основа

Пациентка с рецидив на базоцелуларен карцином, при отстраняването на който се оформя  
субтотален пълнослоен дефект. Реконстукцията е извършена с комбинация от челно ламбо  

(част от което служи за изграждане на лигавичен слой) и напредващо ламбо от лявата лицева половина.
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Пациентка с базоцелуларен карцином на ноздрта, при който пълнослойният дефект е реконструиран с 
ламбо на Pers. Частична некроза на последното. Корекция на оформения деформитет е направена с  

челно трансверзално ламбо на Meyer.

Пациент с базоцелуларен карцином на ноздрата, при който пълнослойният дефект е  
реконструиран с ламбо на Pers

Пациентка с рецидив на базоцелуларен карцином, при отстраняването на който се  
оформи субтотален дефект. Възстановяването е осъществено с две назолабиални ламба,  

като едното служи за изграждане на лигавичия слой.
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Функционална и естетична ринопластика при девиация на носа

Й. Заякова1, Георгиев K.2

1Отделение по термична травма, реконструктивна и eстетична хирургия,  
МБАЛ – Варна, МА – София; МУ – Варна 

2Отделение по оторинология, МБАЛ – Варна, МА – София

Резюме: Въведение: Девиацията на септума е често срещана при пациенти, желаещи естетична ринопластика. Ес-
тетичната корекция в тези случаи е предизвикателство поради необходимостта от решаване на функционалните 
(обструкцията на горни дихателни пътища) и козметични проблеми. Изкривеният септум (конгенитално или след 
травма) може да бъде свързан с аномалии на костните структури, хрущялната част от носната преграда или ком-
бинация от двете. Целта на тази статия е да споделим опит относно функционалната и естетична ринопластика 
при пациенти с девиация на септума. Материал и методи: Общо 23 пациенти с девиация на септума са подложени 
на ринопластика за възстановяване на функционални и естетични проблеми. Корекцията включва: отворен достъп, 
широка експозиция, освобождаване на всички тъкани, деформиращи септума, изправяне на преградата, осигурява-
не на адекватна дорзална и каудална опора на септума, намаляване и латерализиране на хипертрофиралите долни 
конхи, извършване на прецизни остеотомии. Резултати: Отлични резултати са отчетени при 16 (69.6%) пациенти, 
в 5 (21.7%) от случаите са много добри. Вторична ринопластика се наложи в два (8.7%) от случаите. Заключение: 
Функционалната и естетична корекция на девиирания нос е трудна процедура, изискваща приложението на различни 
техники, съобразени с анатомичните особености на пациента. 
Ключови думи: риносептопластика; разширяващ графт; колумеларен графт; остеотомии.

Abstract: Introduction: Patients suffering from deviation of the septum often request aesthetic rhinoplasty. The aesthetic cor-
rection is challenging because both a functional (airway obstruction) and cosmetic problem must be addressed.  The deviated 
septum (congenital or acquired due to trauma) is related to abnormalities existing in the bone pyramid or the septal cartilage, or 
both. The purpose of this article is to present good practices in the surgical approach to the functional and aesthetic correction 
of deviated nose. Material and methods: Total of 23 patients, all with deviated septum, underwent nose surgery to repair both 
functional and aesthetic problems. The procedure involved open approach, wide exposure, release of all tissues creating defor-
mities of the septum, straightening of the septum while preserving a stable dorsal and caudal frame, reestablishing long-term 
support, reducing and lateralizing the hypertrophied turbinate, and carrying out precise osteotomies. Results: Excellent results 
were observed in 16 (69.6%) patients. In 5 (21.7%) cases the results were very good. Secondary rhinoplasty was required on two 
patients (8.7%). Conclusions: The functional and aesthetic correction of the deviated nose is a demanding procedure involving 
the application of various techniques tailored to the anatomic variables and individual deformities of the patient. 
Keywords: rhinoseptoplasty; spreader graft; columellar strut; osteotomies.

Въведение
Девиацията на септума е често срещана при пациенти, желаещи естетична ринопластика. 

Естетичната корекция в тези случаи е предизвикателство поради необходимостта от решаване на 
функционалните (обструкцията на горни дихателни пътища) и козметични проблеми (1). Девиира-
ният септум (конгенитално или след травма) може да бъде свързан с аномалии на костните струк-
тури, хрущялната част от носната преграда или комбинация от двете (6). 

Цел
Целта на тази статия е да споделим опит относно функционалната и естетична ринопластика 

при пациенти с девиация на септума и да се анализират резултатите от използваните хирургични 
техники. 
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Материал и методи
Общо 23 пациенти с девиация на септума са подложени на ринопластика за възстановяване 

на функционални и естетични проблеми. Възрастта на изследвания контингент е от 21 до 42 го-
дини. Наблюдавани са три вида деформации на септума: C-10 (43.5%); каудално изкривяване – 7 
(30.4%) и S форма – 6 (26.1%). Степента на смущението в дишането е определяна с помощта на 
предоперативна ринометрия. Хирургичната техника включва: отворен достъп; освобождаване на 
тъканите, деформиращи септума; отстраняване на гърбицата; резекция на девиираната част със 
запазване на хрущялна рамка (от 8 до 10 мм) с L-форма; резекция на деформираните костни струк-
тури (максиларен гребен, вомер и перпендикулярната част на етмоидната кост); освобождаване 
на каудалния септум от spina nasale, фиксиране в срединна позиция; осигуряване на адекватна 
дорзална (разширяващи присадки) и каудална опора на септума (колумеларен графт); намаляване 
и латерализиране на хипертрофиралите долни конхи; цефалична резекция на аларните хрущяли; 
оформяне на върха на носа; извършване на латерални остеотомии; стесняване на ноздрите при 
необходимост.

Резултати
Оценката на постигнатите естетични резултати е извършена с помощта на визуално аналого-

вата скала (VAS). Подобрението в дишането се отчита със следоперативна ринометрия. Отлични 
са резултатите (73.9%), при които пациентът и хирургът са доволни от постигнатото. Като много 
добри (17.4%) резултати отчитаме подобрение в сравнение с предоперативното състояние, което е 
приемливо за пациента, но не и за хирурга. За лош резултат (8.7%) приемаме този, при който нито 
пациентът, нито хирургът е удовлетворен. 

На фигури от 1 до 3 са представени случаи на риносептопластика.

Случай 1: Пациент с каудална септална девиация, желаещ изправяне и скъсяване на носа, 
подобряване на дишането, отстраняване на гърбицата, оформяне на върха. Извършена е резекция 
на изкривения участък; отстраняване на гърбицата; намаляване дължината и освобождаването на 
каудалния край на септума; резекция на спината; фиксиране на преградата в срединна позиция; 
мукотомия и латерализация на конхите; създаване на купула на върха; колумеларен графт; латерал-
ни остеотомии; стесняване на ноздрите. Следоперативно дишането на пациента се нормализира. 
Удовлетвореността от естетичния резултат бе висока.

Фиг. 1. A, Б, В – предоперативно, Г, Д, Е – следоперативно – 3 м.
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Случай 2: Мъж със C-образно отклонение на преградата, желаещ намаляване на размера 
на носа, изправяне на септума, повдигане на върха. Извърши се резекция на девиирания хрущял; 
отстраняване на гърбицата; скъсяване на септума; освобождаване на каудалния край на септума 
и фиксиране в срединна позиция; създаване на купула на върха; цефалична резекция на аларните 
хрущяли; колумеларен графт; латерални остеотомии; стесняване на ноздрите.

Фиг. 2. A, Б, В – предоперативно, Г, Д, Е – следоперативно – 2 м.

Случай 3: Пациентка със нарушение в носното дишане, желаеща намаляване на носа, пов-
дигане на върха, отстраняване на гърбицата, стесняване на ноздрите, изправяне на септума и подо-
бряване на дишането. Направена бе резекция на девиирания хрущял; отстраняване на гърбицата; 
освобождаването на каудалния край на септума и фиксиране в срединна позиция; оформяне купула 
на върха; разширяващи присадки и колумеларен графт; цефалична резекция на аларните хрущяли; 
стесняване на ноздрите.

Фиг. 3. A, Б, В – предоперативно, Г, Д, Е – следоперативно – 8 м.

Дискусия
Естетичната корекция на девиирания нос цели изправяне на дорзума, оформяне на върха, 

подобряване на лицевия баланс (2). Функционално целите са насочени към подобряване прохо-
димостта на дихателните пътища, изправяне на носната преграда, възстановяване баланса на нос-



44

ните структури, коригиране на хипертрофията на конхите и позиционирането им (6). Отвореният 
подход е подходящ в тези случаи с оглед широкия достъп до всички назални структури, комфорт 
за извършване на двете интервенции едновременно, точна интраоперативна диагноза и прецизно 
изпълнение на планираните корекции (3). Ендоназалният подход, от друга страна, не оставя беле-
зи, но не винаги осигурява достатъчно удобство при риносептопластика. Поради по-трудното му 
изпълнение в случаите на естетична ринопластика със септална девиация ние сме прилагали само 
отворен достъп. Първо коригираме септума, след което пристъпваме към естетическата промяна. 
Изправянето на хрущялната част на носната преграда извършваме с изрязване на девиирания учас-
тък, като оставяме рамка под формата на L. В случаите на девиация на каудалния септум поставяме 
колумеларен графт, който осигурява стабилност на септума в дългосрочен план (4). Отслабващите 
хрущяла техники са недостатъчни за цялостното изправяне на септума и затова не ги прилагаме. 
Нанасянето на инцизии по хрущяла е само допълнение към основната техника за изправянето му. 
Изкривяването на средния свод и дорзален септум изисква широко отпрепариране и излагане на 
всички структури, за да се постигне симетризирането им (2, 9). В случаите на тежка асиметрия 
се прилагат разширяващи присадки (spreader grafts) за изправяне на дорзума и осигуряване на 
свободни дихателни пътища (4, 7). В зависимост от засегнатия костен участък ние резицираме 
перпендикулярната пластина на етмоидалната кост, вомера или максиларния гребен. Латерализа-
цията на конхите с аспирационна мукотомия може да се осъществи както в началото, така и в края 
на операцията, като и двата момента имат своите предимства и недостатъци (5, 8). В началото на 
операцията дава по-добър достъп до задните отдели на септума, недостатък е възможно кървене, 
което обаче обикновено се минимализира до края на операцията и следоперативно се създава ком-
форт на болния. 

Заключение
Функционалната и естетична корекция на девиирания нос е трудна процедура, изискваща 

приложението на различни техники, съобразени с анатомичните особености на пациета. Извърш-
ването само на естетична корекция, без да се спазва принципът за едновременно коригиране на 
функционалните проблеми, води до незадоволителни резултати.
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Значение на фактора възраст за резултатите от  
автоложна мастна трансплантация – експериментално проучване

Хатър Р., Атанасова П.*, Гигов К., Анастасов Ю.
Секция по пластична и краниофациална хирургия,  

Катедра по пропедевтика на хирургическите болести, 
Медицински факултет, МУ – Пловдив 

*Катедра по анатомия, хистология и ембриология,
Медицински факултет, МУ – Пловдив 

Резюме: Целта на настоящото експериментално проучване е изследване значението на фактора възраст за резулта-
тите от автоложна мастна трансплантация. 
В проучването са включени 108 пациенти с автоложна мастна трансплантация, разделени в три възрастови групи 
– от 6 до 18, 19–35, 36–60 години. Материалът е добит чрез спринцовкова липоаспирация и обработен посредством
серумен лаваж, без центрофугиране. 5 участници от всяка група бяха избрани на случаен принцип и част от мастния
автотрансплантат преди и след обработката му беше подготвен за хистоморфологичен анализ. За жизнеспособ-
ността на трансплантатите съдехме по проявата на пролиферация, миграция и диференциация след 7-дневното им
култивиране в плаващи тъканни култури и дифузионни камери, разработени в Катедрата по анатомия, хистология
и ембриология. Приложени бяха следните методи: оцветяване с хематоксилин-еозин по класическа техника, оцветя-
ване със Sudan III – хистохимична реакция за липидна демонстрация, имунохистохимично изследване експресията на
лептин (1:5000 Alexis Biochemicals) – маркер на зрелите адипоцити и преадипоцити и циклин D1 (1:2000 Daco corp.)
– универсален маркер на клетъчната пролиферация.
Хистоморфологичният анализ преди и след обработката със серумен лаваж установи сходни морфологични особено-
сти и в трите възрастови групи както и еднакви пролиферативни способности.
Получените резултати доказват, че въпреки анатомофизиологичните особености на мастната тъкан и различната
ѝ метаболитна активност в отделни етапи от живота факторът възраст не влияе съществено на резултатите от
липофилинг.

Въведение
В наши дни автоложната мастна трансплантация се утвърждава като един от основните ме-

тоди за лечение на мекотъканни дефекти и аугментация на различни зони [1-3, 10]. Наличието ѝ 
в големи количества в човешкия организъм, биосъвместимостта и относително лесният добив на 
мастната тъкан я правят така наречения идеален филър [3, 5, 6]. Въпреки всичко, още от създаване-
то на метода и до днес хирурзите непрекъснато търсят начини за намаляване на постоперативната 
резорбция, подобряването на резултатите и повишаването на тяхната предсказуемост [5, 6, 8, 9]. 
В литературата съществуват множество публикации, касаещи етапите на оперативната техника 
и въпреки че учените обединяват мненията си около оптималната техника за добив, обработка и 
трансплантация, все още при клиничните резултати се наблюдават твърде големи вариации. Пред-
вид факта, че мастната тъкан, както всеки друг орган или система от човешкото тяло преминава 
през процесите на растеж, съзряване, стареене и съпътстващите ги метаболитни особености [4, 
7, 12–14], е твърде възможно през различните етапи от живота и очакванията спрямо резорбция и 
интеграция на мазнината да са различни.

В настоящия доклад авторите излагат резултатите си от експериментално проучване, изслед-
вало значението на фактора възраст за резултатите от автоложна мастна трансплантация.
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Методи и материали
В проучването са включени 108 пациенти (22 мъже и 86 жени) с автоложна мастна транс-

плантация, оперирани в Отделението по пластична и краниофациална хирургия по повод естетич-
ни или реконструктивни индикации. Всички участници бяха в добро здраве, с нормален боди мас 
индекс (21±1,76) и без съпътстващи хронични и метаболитни заболявания. Възрастта варираше от 
6 до 60 години и за целите на проучването пациентите бяха разделени в три възрастови групи – от 
6 до 18, 19–35, 36–60 години. 

Материалът е добит чрез спринцовкова липоаспирация и обработен посредством серумен 
лаваж, без центрофугиране. 5 участници от всяка група бяха избрани на случаен принцип и част 
от мастния автотрансплантат, преди и след обработката му, беше подготвен за хистоморфологичен 
анализ. За жизнеспособността на трансплантатите съдехме по проявата на пролиферация, миг-
рация и диференциация след 7-дневното им култивиране в плаващи тъканни култури и тъканни 
култури тип дифузионни камери, разработени в Катедрата по анатомия, хистология и ембриология 
към МУ – Пловдив. Приложени бяха следните методи: оцветяване с хематоксилин-еозин по класи-
ческа техника, оцветяване със Sudan III – хистохимична реакция за липидна демонстрация, имуно-
хистохимично изследване експресията на лептин (1:5000 Alexis Biochemicals) – маркер на зрелите 
адипоцити и преадипоцити и циклин D1 (1:2000 Daco corp.) – универсален маркер на клетъчната 
пролиферация.

Резултати
Хистоморфологичният анализ преди и след обработката със серумен лаваж установи сходни 

морфологични особености и в трите възрастови групи (фиг. 1 – а, б). Наблюдавахме липса на ло-
буларен строеж, запазени адипоцити и преадипоцити, както и фрагменти от съединителна тъкан. 
Не се наблюдаваше количествено превалиране на някой от клетъчните компоненти по възрастови 
групи. 

а б
Фиг. 1. Хистоморфологичният анализ преди (а) и след (б) обработката със серумен лаваж, 

оцветяване хематоксилин еозин – запазени адипоцити, преадипоцити, стромоваскуларни сегменти

След 7-дневното култивиране в тъканните култури с вителинни мембрани резултатите бяха 
подобни. Не се установиха структурни различия в трите възрастови групи (фиг. 2 – а, б, в), а ле-
птинът – маркер на адипоцити и преадипоцити, беше силно експресиран и доказа преживяемостта 
и на двата вида клетки (фиг. 3). Наред с това маркерът на клетъчна пролиферация cyclin D1 имаше 
силна експресия и в трите групи (фиг. 4).
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а б в
Фиг. 2. Хистоморфологичният анализ след 7-дневно култивиране в тъканни култури с  

вителинни мембрани по групи 6–18 (а), 19–35 (б), 36–60 (в), оцветяване хематоксилин еозин – 
запазени адипоцити, преадипоцити, стромоваскуларни сегменти

При резултатите, получени след култивирането в плаващите тъканни култури, също нямаше 
разлика между възрастовите групи. Особената им мрежеста структура, позволяваща микроскопски 
анализ в триизмерен план, доказа наличието на тъканна кохерентност и контакти между клетките в 
контекста на формираща се адипозна тъкан. За жизнеспособността на наблюдаваните тъкани съде-
хме по миграционните способности на култивираните клетки (фиг. 5-а, б), И при трите възрастови 
групи наблюдавахме широка пролиферативна зона и съдържаща диференциращи се олпреадипо-
цити зона на далечна клетъчна миграция. Това само по себе си е белег на формираща се de novo 
мастна тъкан.

Фиг. 3. Имунохистохимична експресия на лептин в 
адипоцити и преадипоцити  

Увеличение х200

Фиг. 4. Имунохистохимична експресия на cyclin D1 в 
преадипоцитите – пролиферативен маркер.  

Увеличение х200

а б
Фиг. 5. Плаващи тъканни култури. Оцветяване със Sudan III-hematoxyllin, увеличение х200 (а); х500(б): 

а – адипозен трансплантат: първично огнище, пролиферативна зона и  
зона на далечна клетъчна миграция, б – пролиферативна зона
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Дискусия
За първи път в литературата нашето проучване изследва зависимостта на резултатите от ли-

пофилинг от съответната възраст на пациента, използвайки хистоморфологични методи. Създа-
деният експериментален модел на обследване цели всеобхватно проучване на процесите, повли-
яващи преживяемостта на трансплантата. Именно за това мазнината се изследва и преди, и след 
обработката със серумен лаваж, а за по-голяма информативност бяха използвани два вида тъканни 
култури, наподобяващи максимално процесите in vivo. Във всички случаи пациентите бяха здрави 
и мастната тъкан беше добита от една и съща донорска зона с цел избягване на структурни вари-
ации или различия между депата. По този начин създадохме оптимални условия за изследване 
влиянието на фактора възраст. 

Получените резултати не демонстрират разлики в морфологията и жизнеспособността на 
трансплантата по групи. Независимо от очакванията преадипоцитите да са повече на брой в дет-
ската възраст [4, 7, 12-14], такава тенденция не беше установена при анализа на резултати. Всичко 
това ни кара да смятаме, че въпреки анатомофизиологичните особености на мастната тъкан и мета-
болитната ѝ активност в различните ѝ етапи от живота, факторът възраст не повлиява резултатите 
от липофилинг. 
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Нервният растежен фактор в липотрансплантата – 
средство за влияние или тълкувание на резултатите

Хатър Р., Атанасова П.*, Гигов К., Анастасов Ю.
Секция по пластична и краниофациална хирургия,  

Катедра по пропедевтика на хирургическите болести,  
Медицински факултет, МУ – Пловдив 

*Катедра по анатомия, хистология и ембриология,  
Медицински факултет, МУ – Пловдив 

Резюме: Настоящият доклад представя изследване върху експресията и клетъчната локализация на неутрофина 
NGF (Nerve Growth Factor)  и неговите рецептори trkA (тирозин киназа А) и p75 в автоложния мастен трансплантат. 
Целта на проучването е да установи  наличието и потенциалната активност на неутрофините при липофилинг и 
възможността за употребата им като средство на влияние върху резултатите. 
108 пациенти, разделени на три групи в зависимост от възрастта, бяха включени в проучването. Материалът беше 
добит чрез спринцовкова липоаспирация и обработен посредством серумен лаваж, без центрофугиране. 10 участници 
от всяка група бяха избрани на случаен принцип и част от мастния автотрансплантат беше подготвен за хистомор-
фологичен анализ (оцветяване с хематоксилин – еозин) и имунохистохимичен анализ за NGF, trkA и p75. 
Изследването не установи сигнификантно значение на пола и възрастта на участниците. Във всички проби се наблю-
даваха запазени адипоцити, преадипоцити и фрагменти от съединителна тъкан с наличие на преадипоцити. Иму-
нохистохимичният анализ установи умерена положителна експресия на NGF и в двата вида мастни клетки (зрели и 
незрели) и много по-силна експресия на trkA рецептора с по-висок интензитет в преадипоцитите. Експресия на p75 
рецептора не беше наблюдавана.
В заключение, нашето проучване доказва, че посредством метода автоложна мастна трансплантация се пренасят 
не просто живи, но и функционално активни мастни клетки. От една страна, въздействието върху специфичния за 
NGF рецептор trkA може да повлиява резултатите от липофилинг, а от друга, познавайки функциите на неутрофина 
и неговата обвързаност с определени заболявания на обмяната, предварителното му изследване може да бъде използ-
вано за прогнозиране на постоперативния ефект.

Въведение
В последно време автоложната мастна трансплантация се възприема не само като оперативен 

метод, но и като източник на различни видове клетъчни терапии [6, 11, 12, 17, 32]. Популярността 
на техниката се дължи на относително лесния добив на мастната тъкан в големи количества, би-
осъвместимостта ѝ и поливалентната ѝ употреба. От друга страна, нарастващите познания върху 
нейната структура и функция разкриват големи възможности за влияние върху терапевтичните 
резултати [13, 15, 16, 24]. Модерните стратегии за това са базирани върху обогатяването на транс-
плантата с преадипоцити или предизвикване секрецията на различни стимулиращи преживяемост-
та и интеграцията субстанции [11, 12, 23, 31]. Самата мастна тъкан представлява важен ендокринен 
и паракринен орган, произвеждащ разнообразие от хормони и сигнални молекули, известни като 
адипокини [4, 8, 14, 28, 29]. Сред тях е и нервният растежен фактор (NGF), синтезиран от стромова-
скуларните клетки и зрелите адипоцити. [20, 22, 25], чиято активност се медиира от тирозин киназа 
А (trkA) – рецептор с висок афинитет, специфичен за NGF и p75 – неспецифичен рецептор с нисък 
афинитет [2, 20]. Неутрофинът участва в процесите на зарастване и пластичност на тъканите [10, 
26] и има метаботрофичен ефект върху глюкозната, липидната и енергийната хомеостаза [10, 26], 
както и антилиполитичен, липогенен и ангиогенен ефект [7, 9, 18]. NGF оказва индиректен ефект 
върху преживяемостта, пролиферацията и диференциацията на мастните клетки и има доказано 
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по-високо серумно ниво при пациенти с метаболитен синдром, морбидна форма на затлъстяване 
и диабет II тип [4, 26, 27, 29] .

Предвид това, от една страна, селективното регулиране активността на NGF би могло да по-
добри резултатите от автоложна мастна трансплантация, а от друга – проследяването на серумното 
му ниво може да се използва като предиктор за резултатите от липофилинг. В тази връзка целта на 
нашето проучване беше изследване експресията и клетъчна локализация на NGF и неговите рецеп-
тори trkA и p75 в мастния трансплантат.

Методи и материали
Проучването беше осъществено върху серия от 108 пациенти – 22 мъже и 86 жени, в добро 

здраве и с нормален боди мас индекс (21±1,76) на възраст между 6 и 60 години. 
Всички интервенции бяха извършени под обща анестезия с ендотрахеална интубация. Хи-

рургическата техника включваше трите основни етапа, описани при съвременния липофилинг 
– вземане на материала (мастна тъкан), последваща обработка и реинплантиране. Като донорски 
зони се използваха пелвиотрохантерните области двустранно. Извърши се дълбока липоаспирация 
посредством спринцовка без предварителна локална инфилтрация. В следващия етап материалът 
бе промит с физиологичен серум (без центрофугиране) до чисти промивни води. Средното количе-
ство липоаспират беше 50,72±3,45сс със средна загуба от 18,98±3,27сс след обработката.

Техниката на трансплантация, степента на корекция и методите на клинична оценка не са 
взети под внимание в този труд. 

За целите на проучването участниците бяха разделени на 3 възрастови групи – от 6 г. до 18 
г.; от 19 г. до 45 г. и средна възраст от 46 г. до 60 г. Петима мъже и пет жени от всяка група бяха 
случайно подбрани и част от автотрансплантата беше фиксиран в развор на Buen и включен в 
парафин. Върху парафиновите срези с дебелина 5 µm се извърши оцветяване с хематоксилин 
– еозин за стандартно хистоморфологично изследване и имунохистохимичен анализ за NGF, trkA 
и p75. Имунохистохимичната реакция беше осъществена по ABC метода с първични антитела 
(Santa Cruz, USA) в разред 1:200.

Резултати
Изследването не установи сигнификантно значение на пола и възрастта нито по отношение 

на морфологичнния анализ, нито по отношение на имунохистохимичната експресия на NGF, trkA 
и p75. Във всички препарати наблюдавахме морфологично запазени зрели адипоцити, съдържащи 
липидни включения под формата на голяма мастна капка, избутваща периферно ядрото и фрагмен-
ти от съединителна тъкан. Сред адипоцитите имаше единични преадипоцити. Такива наблюдава-
хме и във фрагментите от съединителна тъкан (фиг. 1). 

         

Фиг. 1. Автоложен мастен трансплантат, оцветя-
ване хематоксилин-еозин – адипоцити, преадипоцити,  
фрагменти от съединителна тъкан с преадипоцити
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Имунохистохимичният анализ установи положителна реакция за NGF в мастните клетки, 
изразена с еднакъв интензитет в зрелите и незрели мастни клетки (фиг. 2). Положителна реакция 
за тирозин киназа A (trkA) също беше отчетена, но с много по-висок интензитет в сравнение с NGF. 
Специфичният рецептор беше експресиран и в двата вида мастни клетки, но с много по-висок ин-
тензитет в преадипоцитите (фиг. 3).

Неспецифичният за NGF рецептор p75 не беше установен. Имунохистохимичната реакция 
беше негативна както в адипоцитите, така и в преадипоцитите.

Фиг. 2. Имунохистохимична реакция за NGF по ABC 
метода с първични антитела (Santa Cruz, USA) в  

разред 1:200 – умерена експресия в  
адипоцити и преадипоцити  

 

Фиг. 3. Имунохистохимична реакция за trkA по ABC 
метода с първични антитела (Santa Cruz, USA) в  

разред 1:200 – силна експресия, по-изразена в  
преадипоцитите

Дискусия
За първи път в литературата нашето проучване изследва имунохистохимичната експресия на 

NGF, trkA, и p75 в мастния автотрансплантат. Преди експресията на неутрофина е била изследвана 
във връзка с различни патологии като затлъстяване, диабет II тип, метаболитен синдром, коронарна 
атеросклероза и остри коронарни синдроми. Тъй като тези състояния са доказано свързани с пови-
шена експресия и отделяне на NGF [26, 27, 29], участниците в нашето проучване бяха внимателно 
подбрани по отношение на добро здравословно състояние и нормален боди мас индекс. Във всички 
случаи мастната тъкан беше добита от една и съща донорска зона с цел избягване на структурни 
вариации или различия в симпатикусовата активност и инервация между депата. По този начин 
създадохме оптимални условия за изследване експресията на NGF и неговите рецептори и сравне-
нието ѝ по пол и възраст. 

Получените резултати демонстрират умерена положителна експресия на нервния растежен 
фактор и в двата типа мастни клетки (зрели и незрели) и много по-силна експресия на тирозин ки-
наза А с по-висок интензитет в преадипоцитите (фиг. 1, 3). За разлика от други автори [20] ние не 
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установихме експресия на p75, което ни кара да смятаме, че NGF сигналите при мастните клетки 
се медиират само посредством неговия специфичен рецептор trkA. В светлината на съвременните 
тенденции за оптимизация и влияние [11, 12, 23, 31] установеното разкрива широк потенциал за 
влияние върху резултатите от липофилинг. Проучването доказва, че NGF се синтезира в автолож-
ния трансплантат, а присъствието и силната експресия на неговия рецептор trkA означава, че не-
утрофинът може да бъде използван като средство на влияние чрез директно смесване с липографта 
или системно апликиране [14, 22, 29]. От друга страна, по-силната експресия на trkA в незрелите 
мастни клетки в сравнение със зрелите поставя необходимостта от максимално количество преа-
дипоцити в трансплантата при желание за NGF индуцирана регулация на in situ процесите след 
трансплантация. Значението на тези клетки за по-добрата интеграция на трансплантата вече е било 
широко дискутирано във връзка с техния висок толеранс към исхемия, малкия размер, позволяващ 
бърза реваскуларизация, и възможността за пролиферация и диференциация [23, 30]. Използваните 
методи на добив и обработка на мастната тъкан в нашето проучване са доказано най-оптималните 
за презервиране на преадипоцити [12]. В същото време, предвид факта, че дълго се смяташе, че 
преадипоцитите намаляват с възрастта, ние обхванахме 3 различни възрастови групи и не уста-
новихме съществени разлики по отношение на пола и възрастта. Ето защо нашите резултати при-
дават ясна представа по отношение потенциала на трансплантата във връзка с възможностите за 
NGF индуцирана регулация на ин сито диференциацията и де ново формирането на мастна тъкан в 
реципиентната зона. От друга страна, изследването и установяването на промени в нивата на NGF 
при някои метаболитни заболявания може да служи като предиктор за оперативните резултати и да 
подобри оперативната стратегия при този тип пациенти.

В заключение нашите резултати показват, че чрез автоложната мастна трансплантация при-
саждаме не просто морфологично запазени, но и функционално активни адипоцити и преадипоци-
ти. В трансплантата не само се продуцира и секретира NGF, но и се експресира неговият специфи-
чен рецептор. В бъдеще селективната регулация на секрецията и функцията на нервния растежен 
фактор би могла да допринесе за по-задълбоченото разбиране процесите на интеграция и по-добри 
клинични резултати.
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Техники на мастопексия при птоза на гърдите

Заякова Й.
1Отделение по термична травма, реконструктивна и естетична хирургия, 

МБАЛ – Варна, МА – София; МУ – Варна

Резюме: Въведение: Стремежът при всяка мастопексия е да се промени формата на гърдата, репозиционира ареола-
та и да се постигне добър обем в горното поле на гърдата с дългосрочен резултат. Основните въпроси, които трябва 
да бъдат решени, са: самостоятелна мастопексия или съчетана с аугментация; видът на кожната ексцизия; кръво-
снабдяването на ламбото, носещо ареоло-мамиларния комплекс. Целта на настоящата презентация е да се предста-
вят индикациите за приложението на различни техники за мастопексия при корекция на птозата на гърдата. Мате-
риал и методи: Докладът се базира върху опит със 104 пациентки на възраст от 22 до 50 години. Самостоятелна 
мастопексия е приложена при 32 от случаите, в комбинация с аугментация при 72 пациентки. Предоперативното 
планиране включва: внимателна оценка на възрастта и анатомията на пациетката, степента на птоза, гландулар-
ния обем, качествата на тъканите. Вътрешна мастопексия е приложена в случаите с лека птоза. При пациенти с 
тежка птоза са използвани техниките на Ribeiro и Losken. Видът на кожната ексцизия е определян в зависимост от 
кожния излишък. Резултати: Средният период на проследяване на резултатите е две години. Оценката на резулта-
тите е на базата на постигнатата форма, наличие на вторична птоза, симетрия на гърдите. Ревизионна хирургия 
се е наложила при 11 случая, причините за която са: вторична птоза (n = 4); малпозиция на импланта (n = 3); кожен 
излишък (n = 4). Заключение: Успешната корекция на птозиралия бюст изисква внимателна предоперативна оценка 
и индивидуален подход при избора на оперативна техника за всеки конкретен случай. 
Ключови думи: птоза на бюста; мастопексия; аугментация.

Abstract: Introduction: The purpose of mastopexy is to achieve long-term maintenance of upper pole volume, to reshape the 
gland, to reposition the nipple areola complex with or without implant. The basic considerations include: the skin resection pat-
tern; the vascular supply of the flap carrying the nipple areola complex. Objective: The indications for the application of each 
technique are defined and different approaches in the treatment of each individual case are described. Мaterial and Methods: 
The report is based on 104 cases aged 22-50. Mastopexy alone was applied in 32 cases and simultaneous mastopexy with aug-
mentation in 72. The preoperative planning included: careful assessment of the age and anatomy of the patient, degree of ptosis, 
glandular volume, quality of the tissue. For mild ptosis internal suture mastopexy was used. In cases with severe ptosis Ribeiro 
and Losken techniques were applied. The type of incision was determined according to the amount and quality of excess skin. 
Results: The mean follow-up period was two years. The assessment of the results was based on the achieved shape, recurring 
ptosis, symmetry. Revision surgery was required in 11 cases due to: recurrent ptosis (n = 4); malposition of the implant (n = 3); 
skin excess (n = 4). Conclusion: Successful correction of ptotic breast requires detailed preoperative evaluation, planning and 
individual approach to each case.
Keywords: breast ptosis; mastopexy; augmentation.

Въведение
Стремежът при всяка мастопексия е да се промени формата на гърдата, репозиционира аре-

олата и да се постигне добър обем в горното поле на гърдата с дългосрочен резултат. Основните 
въпроси, които трябва да бъдат решени, са: самостоятелна мастопексия или съчетана с аугментация; 
видът на кожната ексцизия; кръвоснабдяването на ламбото, носещо ареоло-мамиларния комплекс. 
Настоящите техники за мастопексия се основават на ексцизия на кожата и реорганизация на жлезния 
паренхим. Основните екцизионни техники включват T-инвъртед и V ексцизии. (14) Решейпингът на 
жлезата е в зависимост от храненето на АМК. (15) Аугментационната мамапластика и мастопексия 
са две различни хирургически процедури с различна цел. Независимо от различията, когато птозата 
на гърдата е съчетана със загуба на обем, едновременното им прилагане е показано.
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Цел
Целта на настоящата статия е да се споделят и анализират резултатите от приложението на 

различни техники за корекция на птозата на гърдите.

Материал и методи
Статията се базира върху опит със 104 пациентки на възраст от 22 до 50 години. Самостоя-

телна мастопексия е приложена при 32 от случаите, в комбинация с аугментация при 72 пациентки, 
а в 23 от случаите е приложена мултиплейн техника. Предоперативното планиране включва: вни-
мателна оценка на възрастта и анатомията на пациетката (SSN-Ni; Ni-IMF; SSN-IMF; BW); степен-
та на птоза (по Regnault); гландуларния обем (нормален/хипопластичен); качествата на тъканите 
(еластични/отпуснати, неелестични); предпочитанията на пациентката. Вътрешна мастопексия е 
приложена в случаите с лека птоза. При тежка птоза са използвани техниките на Ribeiro и Losken. 
Видът на кожната ексцизия е определян в зависимост от кожния излишък: периареоларна (n = 23); 
Т-инвъртед (n = 36); V- техника (n = 22).

Резултати
Средният период на проследяване на резултатите е две години. Оценката на резултатите е 

на базата на постигнатата форма, наличие на вторична птоза, симетрия на гърдите: много добър 
n = 81; добър n = 12; задоволителен n = 7; лош n = 4 (фиг. 1). Ревизионна хирургия се е наложила 
при 11 случая, причините за която са: вторична птоза (n = 4); малпозиция на импланта (n = 3); 
кожен излишък (n = 4).

Фиг. 1. Разпределение на постигнатите резултати според 
оценъчните критерии

Фигури 2–5 представят клинични случаи, оперирани с различни техники.
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Фиг. 2. Трета степен птоза на бюста. Самостоятелна мастопексия с Т-инвъртед ексцизия.  

Носещият АМК педикул е с горно-медиална основа по Losken.  
Резултат 2 години след операцията.

                                    

                                    
Фиг. 3. Трета степен птоза на гърдите. Т-инвъртед кожна ексцизия и моделиране на жлезата по Ribeiro.  

По желание на пациентката е поставен имплант 420сс, субмускулно.  
Следоперативен резултат – 7ми месец.
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Фиг. 4. Хипопластичен бюст с излишък на кожа, ПАР птоза 3 см и АМК псевдоптоза.  

Корекцията е извършена с 300сс кръгли импланти, двоен план 3 и периареоларна дерматопексия.  
Резултат след 1 година.

                                     

                                     
Фиг. 5. АМК псевдоптоза и 2 см. ПАР птоза, добри качества на тъканите.  

Приложена е мултиплейн техника и са поставени 380сс импланти.  
Следоперативен резултат – 1 година.
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Дискусия
Мастопексията е хирургична техника, чиято цел е да придаде на птозиралия, неатрактивен 

бюст нова и красива форма. Няма друга естетична операция, при която пациентът да е с толкова 
големи очаквания и потенциал за разочарование от късния резултат. Причината е, че гърдите са 
подложени на натиск от собствената им тежест и силите на гравитация, които действат и след 
операцията. В дългосрочен план птозата след мастопексия може да се възвърне в различна степен. 
(4) Изборът на техника за мастопексия се определя от вида на деформацията. Леката степен на 
ареоларна птоза може успешно да бъде коригирана с периареоларна мастопексия. (6) Тази тех-
ника е често предпочитана от нас като комбинирана процедура с аугментация в случаите на лека 
птоза и хипотрофичен бюст. Алтернатива в тези случаи е вътрешната фиксация на жлезата. (10) 
Когато птозата е силно изразена, се налагат вертикална и Т-инвъртед мастопексия. Предимство 
на вертикалната техника е по-добрата проекция на гърдата в сравнение с периареоларния метод. 
(7) Вертикалната техника е с по-малко белези, но не е подходяща при тежка птоза и лош тонус на 
кожата. Т-инвъртед техниката е подходяща при тежка птоза със значителен кожен излишък. (5) В 
зависимост от това извършва ли се ремоделиране на жлезата или само се отстранява излишната 
кожа мастопексията може да бъде дермална и вътрешна с реаранжиране и репозиция на жлезния 
паренхим. (12) Ние прилагаме периареоларна дермална мастопексия при лекостепенна птоза на 
АМК или за симетризация на зърната. Основното предимство на техниката е единственият белег, 
който оставя. Освен това разрезът може да бъде използван за поставяне на имплант. Недостатъци-
те включват разширяване на белега, незадоволителен късен резултат, липсата на добра проекция 
на гърдата, паренхимът не се моделира и фиксира на по-висока позиция и ако техниката не е била 
подходящо приложена, възвръщането на птозата е често. 

Техниките на мастопексия с ремоделиране на паренхима са произлезли от техниките за ре-
дукционна мамапластика. Разликата е, че паренхимът, който се отстранява за редукция на гърдата, 
при мастопексия се моделира и елевира. (1) Периареоларната мастопексия („round block“) с пре-
крояване и репозиция на паренхима е представена от Benelli (1990 г.). (2) Подходяща е за лека и 
средно изразена птоза. В случаите на хипотрофична гърда е добре да се съчетае с аугментационна 
мамапластика. При тежка форма на птоза Lassus (1970 г.) предлага вертикална техника за мамап-
ластика, която е модифицирана и популяризирана от Lejour.(8) Т-инвъртед техниката е представена 
от Wise през 1956 г. Ние прилагаме тази техника в случаите с тежка птоза на жлезата, съчетана със 
значителен кожен излишък и лош тонус на тъканите. Съвременните техники на мастопексия рело-
кират на васкуларен педикул, тъканите от долното към горното поле на гърдата заедно с прикрепен 
към тях АМК. (3, 9, 13) Целта е да се изпълни горното поле на гърдата и да ѝ се придаде естети-
чески по-добра форма. Техниката на Hall-Findlay е в основата на предложеното от Losken (2007 г.) 
екстензионно горно-медиално дермогландуларно ламбо за мастопексия. (9) Техника с оформяне на 
две ламба от жлезата – горно носещо АМК и долно, което служи като автопротеза, е предложена 
за първи път от Ribeiro.(11) Ние използваме техниката на автоаугментация при по-тежки форми на 
птоза на гърдата. 

Заключение
Естетичната корекция на птозиралия бюст е комплексна процедура, включваща различни 

хирургични подходи в зависимост от индивидуалните анатомични характеристики на всеки па-
циент. 
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Хирургично лечение при  
констрикция на базата на гърдите

Аргирова М.1, Заякова Й.2

1Клиника по изгаряния и пластична хирургия УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ 
2Отделение по изгаряния, пластично-възстановителна и естетична хирургия,  

МБАЛ – Варна, ВМА – София; МУ – Варна

Резюме: Туберозната и тубуларна деформация на гърдите са редки малформации, които се проявяват по време на пу-
бертета. Общият белег в патогенезата им е недоразвитата повърхностна пекторална фасция. Признаците, които 
ги отличават, включват: скъсен хоризонтален и вертикален диаметър на базата за туберозните гърди и удължен 
вертикален диаметър с нормален или намален хоризонтален за тубуларните гърди. Целта на това проучване е да 
определи правилния хирургичен подход при естетичната корекция на туберозните и тубуларни гърди. Материал и 
методи: Проведено е двуцентрово ретроспективно клинично проучване за периода 2002 и 2010 година. Клиничният 
контингент включва 53 жени с тубуларни и туберозни гърди. Пациентите с туберозни гърди са разделени на три гру-
пи по класификацията на Grolleau. Оперативното лечение включва: създаване на нова инфрамамарна гънка; корекция 
на ареоло-мамиларния комплекс; реконструкция на долния полюс на жлезата и корекция на обемната асиметрия. Па-
циентите бяха проследени ежемесечно до една година. За оценка на формата, симетрията и обема беше използвана 
VAS. Удовлетвореността на пациентите беше оценявана по POSAS. Резултати: От оперираните 53 жени 17 бяха с 
тубуларни, 35 с туберозни гърди, а при една пациентка бе наблюдавана комбинирана деформация. Средната възраст 
беше 28±3,6 години. Относно формата осем бяха класифицирани като тип Ι, четиринадесет – ΙΙ тип и две – ΙΙΙ. 
При всички жени с тубуларни гърди измененията бяха двустранни. По отношение на обема оценката по VAS показа 
отлични резултати при 60,5% от пациентите, а относно формата – при 39,4%. Заключение: Точното определяне 
на деформацията и прецизната оценка на форма и обем са в основата при планиране на оперативната корекция при 
туберозните и тубуларни гърди. 
Ключови думи: туберозни гърди; инфрамамарна гънка; импланти.

Abstract: Tuberous and tubular breast deformity is a rare breast malformation, presenting at the age of mammary development. 
Tuberous and tubular breast deformities share a similar pathogenesis, namely thickening of the pectoralis superficial fascia. 
Despite the similarity in pathogenesis, tubular and tuberous breasts are distinct deformities that present with different clinical 
features. Tuberous breast has reduction of both vertical and horizontal diameters. In contrast, tubular breast presents with a 
long vertical diameter and a normal or relatively reduced horizontal diameter. The aim of this study is to define tuberous and 
tubular breasts and their surgical approach accurately on the basis of the breast volume, shape and symmetry. Materials and 
methods: The retrospective study was conducted between 2002 and 2010. The records of 53 patients with tubular and tuberous 
breast were reviewed. Demographic and statistical analyses were carried out. The patients with tuberous breast were divided 
into three groups according to the Grolleau classification as shape was concerned. The surgical management included the fol-
lowing approaches: the creation of the new infra-mammary fold, correction of the nipple areolar complex, and rearrangement 
of the inferior part of the breast by division of the constricting ring, and correction of the volume asymmetry. The patients were 
monitored every month till one year. For the assessment of the shape, symmetry and volume the VAS scale was used. The patient 
satisfaction was evaluated using POSAS. Results: In the 53 treated patients 17 were with tubular, 35 with tuberous breast and 1 
was affected by both. The mean patients age was 28±3.6. All the patients were treated bilaterally. According to the shape eight 
were type Ι; fourteen were type ΙΙ, and two – type ΙΙΙ. VAS scores showed exhalent results in 60.5% of the patients according to 
the volume and 39.4 according to the shape. Conclusion: Correct diagnosis of the type of deformity and accurate assessment of 
the various parameters - shape and volume is base to planning the treatment of tuberous and tubular breasts. 
Keywords: tuberous breast; inframammary fold; implants.

Въведение
Туберозните и тубуларни гърди са вродена едно- или двустранна малформация, характери-

зиращa се с полиморфизъм, изявяваща се по време на пубертета. Считана за рядка аномалия, ней-
ната честота  и разпространението е неточна, поради неразпознаване на леките клинични форми и 
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свързване на състоянието със случаите на асиметричен бюст. Наименованието „туберозна гърда“ 
е въведено от Rees и Aston (1975 г.), които първи описват малформацията като дефицит във вер-
тикалния и хоризонтален диаметър на жлезата. Независимо от различните наименования и мор-
фологичното разнообразие на деформацията се наблюдават и общи черти, чието предоперативно 
разпознаване определя хирургичния план. Отличителните характеристики на туберозните гърди 
включват: високо разположена инфрамамарна гънка; констрикция на долния полюс на жлезата; 
скъсено разстояние мамила – инфрамамарна гънка; намалени вертикален и трансверзален диаме-
тър; различна степен на херниация на жлезния паренхим през АМК; хипоплазия на паренхима; 
голямо интермамарно разстояние; асиметрия в 90% от случаите (7, 8). При тубуларните гърди 
се наблюдава удължен вертикален диаметър, нормален или относително редуциран хоризонтален 
диаметър, нормален или увеличен обем (4, 6). Съществуват много теории за възникването на мал-
формацията, но точната етиология и патогенеза е неизяснена (1, 7, 9). С цел да се определи и най-
подходящият оперативен подход при тази деформация са създадени редица субективни и обектив-
ни класификации, които обвързват всяка една форма с определен хирургичен подход. Най-голяма 
популярност в практиката има класификацията на Grolleau и тази на Von Heimburg (1, 3, 5, 12).

Цел
Това проучване има за цел да определим подходящата хирургична методика при естетичната 

корекция на туберозните и тубуларни гърди чрез ретроспективен анализ на резултатите за 8-годи-
шен период (2002–2010).

Материал и методика
Проведено е двуцентрово ретроспективно клинично проучване между 2002 и 2010 година. 

Клиничният контингент включва 53 жени с тубуларни и туберозни гърди. Пациентите са разделени 
на три групи по класификацията на Grolleau et al. Оперативното лечение включва: създаване на 
нова инфрамамарна гънка; корекция на ареоло-мамиларния комплекс; реконструкция на долния 
полюс на жлезата и корекция на обемната асиметрия. Пациентите са проследени до една година. 
За оценка на формата, симетрията и обема е използвана VAS. Удовлетвореността на пациентите 
беше оценявана по POSAS.

Резултати
От лекуваните 53 пациенти 17 бяха с тубуларни, 35 с туберозни гърди, а при една пациент-

ка беше наблюдавана комбинирана деформация. Средната възраст беше 28±3,6 години. Относно 
формата 8 бяха класифицирани от тип Ι, четиринадесет бяха тип ΙΙ и две – тип ΙΙΙ. С различно пред-
ставяне на деформацията на двете гърди бяха: тип I + тип II – 15, тип I + тип III – 1, тип II + тип III 
– 13 жени. При всички жени с тубуларни гърди измененията бяха двустранни. От тях при 4 имаше 
вертикална екстензия в горните полюси и нормални хоризонтални размери. Останалите 13 имаха 
скъсен хоризонтален размер. По отношение на обемната асиметрия при 22 пациентки с туберозни 
гърди е степенувана като лека, при 11 – средна и 2 бяха с тежка асиметрия. В случая с комбинира-
ната деформация асиметрията е определена като тежка. За корекция на констрикцията на базата са 
приложени следните техники: Pucket „unfurling“ – 49; Ribeiro – 2; Brucк – 2. Симетризация в обема 
на гърдите бе постигната с импланти при 48 от пациентите и редукционна мамапластика при 5. 
Само при две жени оперативната намеса беше двуетапна. Наблюдаваха се следните усложнения: 
1) един сером – пунктиран; 2) асиметрия на АМК по отношение на позицията, която пациентката 
отказа да бъде коригирана; 3) двойна гънка – резултат от поставен голям имплант и нежелание на 
пациентката да се коригира АМК. По отношение на обема оценката по VAS показа отлични резул-
тати при 60.5% от пациентите, а относно формата при 39,4%. На фигури 1–4 са представени случаи 
на туберозна деформация, коригирана с „unfurling“ техника.
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А.                            Б. 

В.                            Г. 
Фиг. 1. А и Б туберозна деформация Ιви тип. В и Г поставени 295сс анатомични импланти.  

Постоперативен изглед на 20 ден

А.                            Б. 

В.                            Г. 
Фиг. 2. А и Б туберозна деформация Ιви тип. В и Г поставени 345сс анатомични импланти.  

Резултат – 2 години след корекцията
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А.                            Б. 

В.                            Г. 
Фиг. 3. А и Б туберозна деформация ΙΙри тип. Г и Д поставени 255сс анатомични импланти.  

Резултат – 3 години следоперативно

А.                            Б. 

В.                            Г. 
Фиг. 4. А и Б  туберозна деформация ΙΙΙти тип. В и Г след „unfurling“ техника в ляво с 375сс  

анатомичен имплант и техника на Ribeiro вдясно.

Дискусия
Въпреки неизяснените причини туберозната деформацията има ембриологично начало и се 

изявява с периареоларна констрикция и хипопластична фасциална поддръжка (9). Асиметрията е 
отличителен белег на деформацията, с наблюдаващо се несъответствие в двете гърди на обема, фор-
мата, ареоларния размер и степента на птозата (4, 6). Изборът на хирургична техника за постигане 
на добър естетичен резултат е предизвикателство за хирурга. Първата дилема е да се установи точно 
видът на аномалията и нейната тежест. Намираме, че най-приложима в практиката е класификаци-
ята на Groleau et al., която сме използвали при проследените пациентки (5). От първостепенна важ-
ност е изборът на инцизионен достъп до жлезата. Намираме, че периареоларният достъп в повечето 
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клинични случаи позволява повече флексибилност и по-добра корекция и репозиция на инфрамар-
ната гънка каудално и превeнтира бъдеща малпозиция. В инцизионен план този достъп позволява 
ефективно освобождаване на констриктивния пръстен на жлезата и респективно корекция на хер-
ниацията и формата на гърдите (2, 7, 11). Освобождаването на констрикцията на базата е възлов 
момент в реконструкцията на туберозните гърди. При мнозинството от пациентките е приложена 
„unfurling“ техниката на Pucket (10) и резултатите намираме за много добри. Използваните от мно-
го хирурзи радиални инцизии на констриктивния пръстен на жлезата засилват интраоперативното 
кървене и в естетичен план не показват по-добри резултати. За корекция на долния полюс на жлеза-
та добър резултат дава и техиката с ламба на различна хранеща основа, която сме приложили при 4 
пациентки (8). Птозата на гърдите изисква ясна идентификация и лечебен план. На фона на ясните 
белези на туберозните гърди  ние често виждаме относителна жлезна хипертрофия и птоза. В зави-
симост от тежестта на птозата се определя и техниката на мастопексия. Въпреки освобождавнето и 
разсичането на жлезата количеството на жлезния паренхим е често минимално и в единични случаи 
използваме автоложни тъкани за удовлетворителна аугментация на хипопластичния долен полюс 
или достатъчно подсилване и покриване на гръдния имплант (11). При всички клинични случаи са 
използвани високо кохезивни кръгли и анатомични импланти, поставени подмускулно. Корекцията 
е предимно едноетапна и в повечето случаи постига естетичната цел. Честотата на усложненията е 
ниска – 5.6% за периода на проследяване на пациентите. Степента на удовлетвореност на пациенти-
те и хирурзите по отношение на форма, симетрия и обем е много добра.

Заключение
Точното дефиниране на деформацията и прецизната оценка на различните параметри – фор-

ма и обем, са основни за планирането на оперативната корекция при туберозните и тубуларни гър-
ди. Прекъсването на констриктивния пръстен в долния полюс на жлезата, създаването и позицио-
нирането на новата инфрамамарна гънка и обемното адаптиране са решаващи за добрия резултат 
от оперативната корекция на този вид малформация на гърдите.
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11 години опит в реконструктивната микрохирургия – 
обобщени данни от един клиничен център

Романски Р.
Клиника по пластично-възстановителна и естетична хирургия – МУ – София

Резюме: През периода 2005–2016 година от един хирургичен екип бяха извършени реконструктивни микрохирургични 
интервенции с цел лечение на различни дефекти по тялото, крайниците, главата и шията. Пренесени бяха 57 ламба 
при 53 пациенти, 30 мъже и 23 жени, на възраст от 9 до 61 години, средно 35 години. Преживяемостта на ламбата 
възлиза на близо 88%. При 7 ламба (12%) настъпи тотална некроза, въпреки извършената хирургична ревизия. При 3 
от ламбата причината беше артериална, а при 4 – венозна инсуфициенция. Частична некроза, изискваща допълни-
телна хирургична намеса за завършване на реконструкцията, наблюдавахме в 5 случая (9%). Две ламба бяха успешно 
спасени в ранния следоперативен период, след ревизия на микроанастомозите, едното от които по повод артериална 
исхемия, а другото поради венозна конгестия.
Използваните свободни ламба за покриване на дефекти и зонална реконструкция в отложен и едномоментен поря-
дък включваха следните видове: LTD (4), RFAF (3), LAF (5), ALTP (1), DIEP (4), TRAM (5), Scapular)Parascapular (10), 
m.Gracilis (5), Groin flap (1), free fibular (16), включително 7 остеосептокутанни. Трансфер на втори пръст от ходи-
лото на ръката беше извършен при 3 пациенти. При единадесет пациенти с тумори, ангажиращи долната челюст,
се извърши едномоментна реконструкция с фибуларни ламба, като в тези случаи операциите се извършиха от два
екипа, единият от които включваше лицево-челюстен хирург. Останалите реконструкции бяха извършени в отложен
порядък.
Добрият краен функционален и в повечето случаи естетичен резултат оправдава използването на методиката, неза-
висимо от техническата сложност и дългото оперативно време.

11 years of experience in reconstructive microsurgery – 
a single unit collective data
R. Romansky

University Clinic of plastic aesthetic and reconstructive surgery, MU – Sofia

Abstract: Reconstructive microsurgical interventions for treatment of various defects of the body, extremities, head and neck 
were performed during the period 2005-2016 by a single surgical team. 57 flaps were transferred on 53 patients, 30 male and 
23 female. Mean age of patients was 35 years, ranging from 9 to 61. Flap success rate was almost 88%. Seven flaps (just over 
12%) developed total necrosis, despite revision surgery, 3 due to arterial and 4 due to venous insufficiency. Partial flap necrosis, 
requiring additional surgery for completion of the reconstruction was encountered in 5 cases (9%). Two flaps were successfully 
salvaged by revision of the microsurgical anastomoses in the early postoperative period, one with arterial ischemia and one 
with venous congestion.
The range of free flaps for defect coverage, and zonal reconstruction in delayed and immediate settings included the following: 
LTD (4); RFAF (3); LAF (5); ALTP (1); DIEP (4); TRAM (5); Scapular)Parascapular (10); m.Gracilis (5); Groin flap (1); 
free fibular (16), including 7 osteoseptocutaneous flaps; toe-to-hand transfer (3). Eleven patients with tumors engaging the 
mandible underwent immediate reconstructions with fibular flaps and in those cases two team approach was selected, one team 
includinging a maxillofacial surgeon. Rest of the microsurgical reconstructions was performed in delayed settings.  
The good final functional and in most cases aesthetic result justifies the technique despite the long lasting and demanding 
surgery.

Въведение
Развитието на реконструктивната микрохирургия започва в началото на 60-те години на 20-

ти век. По това време развитието на оптиката и създаването на фин хиругичен инструментариум 
позволяват на хирузите, работещи предимно хирургия на ръка, да извършвата микросъдови анасто-
мози. За първи път шев на дигитална артерия извършва Kleinert ( (1) (1962). През същата година е 
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извършена и първата реплантация на горен крайник от Malt (2). Година по-късно Chen (3) извършва 
първата реплантация на ръка, а през 1965 г. Komatsu & Tamai (4) правят успешна реплантация на 
пръст. Развитието на свободния тъканен трансфер също е свързано с хирургията на ръката и по-
точно с преноса на пръст от ходилото на ръката, осъществен за първи път от Cobbett (5) (1968). 
Началото на 70-те години (1972–1974) е забележителен етап от развитието на реконструктивната 
микрохирургия. През този период за пръв се пренасят свободни ламба на микросъдови анасто-
мози от: Harii & Ohmori (6) (скалпово ламбо), Daniel & Taylor (7) (ингвинално ламбо) и McLean 
& Buncke (8) (оментум). Последвалото развитие на микрохиругията се базира на концепцията за 
ангиозомите (Taylor & Palmer) (9), въз основа на които се създават перфоративните ламба, свър-
зани с имената на Koshima (10) (1989, параумбиликално перфоративно ламбо) и Allen (11) (1994, 
DIEP ламбо). В началото на 21-ви век Koshima (12) (2002) въвежда в клиничната практика поня-
тието „супермикрохирургия“, дефинирайки техниката за микроанастомози при съдове с диаметър 
по-малък от 0,8 мм. Понастоящем тя намира практическо приложение при лечение на лимфедема 
посредством лимфовенозни анастомози и трансплантация на лимфни възли.

Началото на реконструктивната микрохиругия в България поставя Б. Попова с първата ре-
плантация на ръка през 1987 г. Същата авторка въвежда и свободния тъканен трансфер с успешно-
то прилагане на торакодорзалното, латералното брахиално, свободното фибуларно и функционал-
ното мускулно ламбо от m. gracilis. Трансфер на пръст и на палец от ходилото на ръката за пръв 
път осъществява М. Кътева, съответно през 1992 и 2016 г. Първото свободно перфоративно ламбо 
у нас е пренесено от Романски и сътр. през 2011 г. 

Към настоящия момент в световен мащаб свободният микросъдов тъканен трансфер стои 
на върха на реконструктивната стълбица. Методиката позволява оптимално хирургично лечение, 
разнообразни комплексни тъканни дефекти, независимо от тяхната етилогия. 

Материал и методи
През периода октомври 2005 – март 2016 г. в Клиниката по пластично-възстановителна и ес-

тетична хирургия при УМБАЛ „Александровска“ – София, бяха извършени 57 микрохирургични 
тъканни трансфера при 53 пациенти, от които 30 мъже и 23 жени. Средната възраст на пациентите 
беше 35 г. – от 9 до 61. Едномоментни реконструкции в едно оперативно време с интервенцията, 
довела до формиране на дефект в долния лицев етаж се осъществи при 11 пациенти. В тези случаи 
съвместно работиха два хирургични екипа, като резекцията в лицевата област, включваща и част 
от долната челюст, бе извършена от лицевочелюстен хирург. При останалите 42 пациенти рекон-
струкцията се реализира в отложен порядък.

Използвани бяха следните групи ламба както следва:
– миокутанни и мускулни: latissimus dorsi myocutanoues flap (LTD-4), transverse rectus 

abdominis myocutaneous flap (TRAM-5), free gracilis flap (5)
– фасциокутанни: lateral arm flap (LAF-5), radial forearm flap (RFAF-3), anterolateral thigh flap 

(ALTP – 1), deep inferior epigastric perforator flap (DIEP-4) groin flap (1)
– остеофасциокутанни и васкуларизиран костен трансфер: free fibular flap (16), free scapular) 

parascapular flap (10)
– трансфер на втори път на ходилото на ръката – toe-to-hand transfer (3)
Разпределението на микрохирургичните реконструктивни интервенции според вида и съста-

ва на пренесените тъкани, както и на топографоанатомичен принцип по региони са представени на 
диаграмите по-долу:
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Пренесените ламба се васкулиризираха посредством артериални и венозни микроанастомози 
към съдовете в реципиентната област. В преобладаващата част от случаите анастомозите бяха тер-
минотерминални с 9/0 или 10/0 етилон. Терминолатерални артериални микроанастомози се прило-
жиха при трима пациенти. Съдови графтове при късо хранещо краче на ламбото бяха използвани 
в 4 от случаите.

Резултати и компликации
От пренесените 57 свободни ламба 50 преживяха, което съответства на 87,8% успеваемост. 

Напълно бяха загубени 7 ламба, а частична некроза се наблюдава в 5 случая, при които се наложи 
допълнителна хирургична намеса за завършване на реконструкцията. Хирургична ревизия в ран-
ния следоперативен период се наложи при още двама пациенти, поради данни за артериална недос-
татъчност в единия и венозна в другия. Своевременната намеса позволи двете ламба да преживеят 
напълно. Честотата на ревизионната хирургия поради настъпило голямо усложнение възлиза на 
25% от случаите от настоящата серия. 

Най-голям брой микрохирургични реконструкции (26) се извършиха в областта на главата и 
шията, в това число и 11 едномоментни реконструкции (19% от цялата серия). Дългосрочното про-
следяване (от 1 до 10 години) на клиничните случаи със свободен тъканен трансфер в тази област 
демонстрират трайно подобрение на функцията и задоволителен естетически вид.

В областта на гърдата реконструкции със свободни ламба се извършиха при 10 пациентки 
посредством TRAM и DIEP. При една пациентка бе използвано миокутанно ламбо свободно лам-
бо от m.gracilis, за завършване на отложена реконструкция на гърдата, започната с педикулиран 
TRAM и последващо загуба на медиалната 1/3 от ламбото. При друга пациентка с отложена рекон-
струкция на дясна гърда с DIEP ламбо латералната 1/3 от ламбото некротизира и реконструкцията 
бе завършена с педикулирано миокутанно LTD ламбо.
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В областта на крайниците се извършиха общо 21 реконструкции (37%), всички в отложен 
порядък. Дефектите, подлежащи на свободен тъканен трансфер, най-често бяха етиологично свър-
зани с травматични увреди, високоволтови електрически и други изгаряния. Миокутанни и фасци-
окутанни свободни ламба в областта на долния крайник успешно бяха изполвани за реконструкция 
при 12 пациенти. При перманентни увреди в областта на ръката със засягане на II–V пръсти с 
ампутация на повече от 1 пръст на различно ниво, възстановихме с трансфер от втори пръст от 
ходилото при 3 пациенти. При други 4 пациенти свободно скалпуларно, параскапуларно и лате-
рално брахиално ламба успешно приложихме за покриване на проблемни дефекти в областта на 
дисталната предмишница и ръката.

Най-тежкото усложнение при свободния трансфер е тоталната загуба на тъканите вследствие 
на тромбоза на артериалните или венозни микроанастомози. В настоящата серия следоперативно в 
9 случая настъпиха тромбози и въпреки хирургичната ревизия на съдовия педикул в 7 от случаите 
настъпи пълна загуба на ламбото.

Стандартните общо хирургични усложнения като инфекция, хематом, дехисценция на ръ-
бцова кожна некроза бях с обща честота под 10% в настоящата серия. Микрохирургичните рекон-
струкции носят риск от усложнения от страна на донорното място, отличаващи се със специфика, 
съответстваща на топографоанатомичната област. Регистрирахме 2 случая на дехисценция на ше-
вовете с оформяне на вторичен дефект в скапуларната област, при които се наложи втора интер-
венция за пластично възстановяване с тъкани по съседство. При други 3 пациенти, при които бяха 
пренесени остеосептокутанни фибуларни ламба, се наблюдава ръбцова кожна некроза с оформяне 
на ограничен мекотъканен дефект на подбедрицата. Вторичните дефекти бавно заздравяха с пре-
връзки, без да се наложи допълнителна оперативна намеса.

Обсъждане
Успеваемостта от микрохирургичните реконструкции по литературни данни надхвърля 90%, 

като немалък брой автори съобщават за 95–100% преживяемост на пренесените свободни ламба.
Понастоящем златният стандарт при новообразувания, ангажиращи долната челюст и му-

козата на устната кухина и налагащи обширна мандибуларна резекция, предвижда едномоментна 
реконструкция със свободни остеокутанни ламба, като преобладаващата част от микрохирурзите 
предпочитат фибуларното остеосептокутанно свободно ламбо. Най-голяма част от случаите (15) в 
настоящата серия включваха пренос на васкуларизирана фибула за възстановяване на мандибулата, 
като при 10 пациенти реконструкциите бяха едномоментни. След настъпването на костно сраства-
не възстановяването на долната челюст позволява използването на остеоинтегрирани импланти и 
зъбни протези, което допринася за завършване на функционалната и естетична реконструкция.

При отворени фрактури на крайниците с обширни мекотъканни дефекти е показано използ-
ването на миокутанното LTD ламбо, което с успех приложихме при 2 пациенти в областта на под-
бедрицата. При чисто мекотъканните дефекти ефективно използвахме свободни фасциокутанни 
ламба: LAF, ALTP, RFAF и скапуларно/параскапуларно.

Ампутациите на палец и/или множество пръсти са абсолютно показани за възстановителна 
хиругия посредством трансфер/и на пръст/и от ходилото на ръката. В случаите на ампутиран палец 
алтернативно може да се извърши полицизация на улнарно разположен пръст или реконструкция с 
остеокутанно радиално ламбо. При увреди на останалите пръсти по типа на метакарпалната ръка, 
класифицирана оптимално от Wei (13), трансферът на пръст от ходилото предоставя отлична въз-
можност за функционална и естетична реконструкция, поради което бе приложен при 3 пациенти 
в настоящата серия. Функционално значимите дефекти по воларната повърхност на предмишни-
цата, предна и задна киткова област и първо междупръстно пространство на ръката са показани 
за реконструкция с фасциокутанни ламба. Отдаваме предпочитание на свободното скапуларно/па-
раскапуларно и LAF ламбото при увреди с такава локализация (14, 15, 16).

Съвременното хирургично лечение с автоложни тъкани при придобита асиметрия на бюста 
вследствие на мастектомия при рак на млечната жлеза включва реконструкция със свободни лам-

69

ба от областта на мезо- и хипогастриума. От гледна точка на донорна морбидност най-щадящо е 
използването на DIEP ламбото (11, 17). Свободното TRAM ламбо се предпочита от някои автори 
(18, 19) като по-надеждно от гледна точка на съдови комликации, като същевременно е с по-малка 
донорна морбидност в сравнение с педикулирания TRAM. Нашите предпочитания са към сво-
бодното перфоративно ламбо при наличие на адекватни по размер перфоратори. Алтернативно в 
някои случаи прилагаме свободен TRAM с ограничен участък от правия коремен мускул инфра-
умбиликално по съседство с хранещото съдово краче, базирано на долните епигастриални съдове. 
За реципиентни съдове винаги изполваме a. et v.thoracica interna и съхраняваме торакодорзалния 
съдов педикул, който позволява в случай на неуспех конверсия към реконструкция, базирана на 
педикулирано LTD ламбо (3 пациентки). 

В заключение може да твърдим, че свободният тъканен трансфер е предсказуемо ефекти-
вен хирургичен метод за лечение на комплексни дефекти от различно естество във всички части 
на тялото. Понякога микрохирургичните реконструкции нямат друга терапевтична алтернатива. В 
определени случаи изборът на пациента се свежда до реконструктивна микрохирургия или перма-
нетен дефицит със или без носене на протеза или епитеза. Добрият краен функционален резултат 
оправдава рутинното използване на методиката в клиничната практика, независимо от голямата 
продължителност на оперативната намеса. 
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Хирургичен нийдлинг за лечението на 
посттравматични белези

Калинова К.
Клиника по изгаряния и пластична хирургия,  

УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив

Резюме: Споделяме впечатленията си от прилагането на хирургичен нийдлинг за лечението на посттравматични 
белези при 12 пациенти. Третираните белези са с давност от 1 до 22 години. Методиката е прилагана между 1 и 3 
пъти на пациент през интервал от 4 месеца до 1 година. Проследяването е от 6 месеца до 4 години. При всичките 
12 пациенти е отчетено подобряване на текстурата (плътност, еластичност) на кожата и изглаждане на повърх-
носта ù. При двама пациенти е установена промяна в оцветяването ù. Резултатите са окуражаващи по отношение 
окончателния вид на белезите и са в унисон с цитираните в литературата.
Ключови думи: лечение на белези; колаген; задебеляване на епидермиса; хирургичен нийдлинг; перкутанна колагенова 
индукция (PCI). 

Хирургичният нийдлинг или перкутанната колагенова индукция е съвременна миниинвазив-
на техника за моделиране на кожната повърхност. Разработена е в Южна Африка през 1997 год. 
и няколко години по-късно е донесена и популяризирана в Европа от един млад германски плас-
тичен хирург, д-р Матиас Ауст. Изразява се в следното: кожата се обработва с инструмент, който 
представлява барабан с около 200 перпендикулярно прикрепени фини игли с дължина от 1 до 3 мм. 
При упражняване на умерен натиск върху кожата се получават хиляди микроубождания на нивото 
на папиларния до към средата на ретикуларния дермис. Обработката продължава до получаване 
на кръвонасядане. Това отключва естествения оздравителен процес, минаващ през асептично въз-
паление, каскадата от растежни фактори и в крайна сметка водещ до увеличено производство на 
колаген и еластин. В резултат се подобрява тонусът, консистенцията и релефът на кожата. (1)

Фиг. 1. От Aust et al., Clin and Exp Dermatology Feb 2010 (3)

Ефектът става видим бавно – след 6 до 8 седмици, и се разгръща между 3-ия и 6-ия месец, 
защото натрупването на колаген отнема време. Консистенцията и еластичноста на кожата се подо-
бряват в следващите 12 мес. (1, 5)

Съществуват два типа нийдлинг в зависимост от дължината на иглите: хирургичен, при кой-
то дължината на иглите е между 2,5 и 3 мм и прилагането му изисква анестезия, и козметичен, при 
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който дължината на иглите е от 0,2 до 2 мм. При него обработката на кожата е много по-повърх-
ностна, не изисква анестезия и се прилага в амбулаторни или даже в домашни условия. 

Освен за лечение на белези методиката намира широко приложение в естетичната хирургия 
за третиране на отпусната и набръчкана кожа, стрии, акне и др. (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8)

Д-р Ауст подхожда научно към техниката и в обширна съвместна разработка между Меди-
цинския и Техническия университет в Бон и Хановер методично и подробно я анализира на фи-
зиологично, патофизиологично, анатомично, биохимично и микробиохимично ниво. Установява 
задебеляване на stratum spinosum на епидермиса от 40 до 657% за сметка на нетното увеличение 
и пренареждане на колагеновите влакна, което доказва с имунофлуоресценция на хистологичен 
материал, взет 6 и 12 мес. следоперативно. Подлежащата съединителна тъкан остава непроменена. 
(2, 4, 7, 8).

 
Контрола: Интактен епидермис Нийдлинг: 24 часа следоп

Oт Aust et al. Journal of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, 2010 (4)

Фиг. 2. Masson's Trichrome (Paraffin 5 µm)

Материал и методи
В периода 2012–2016 г. приложихме техниката при 12 пациенти: 8 жени + 4 мъже на възраст 

от 18 до 54 г. с белези от различно естество: 7 след изгаряния, 2 след деколман и 3 след комбинира-
ни травми, получени при ПТП. Давността на белезите варираше от 1 до 22 год.

На упоменатите пациенти бе извършен хирургичен нийдлинг с Roll сit с дължина на иглите 3 
мм под обща анестезия в 10 случая и с местна инфилтрационна анестезия – в два случая. Обработ-
ваната площ на белега бе от 70 см2 до 400 см2, а локализацията: лице, шия, гръб, крайници. Веднага 
след процедурата бе поставяна оклузивна мазева превръзка за 24–48 ч., последвана от прилагане 
на Vit. A oleosum локално 2 пъти дневно за 10 дни. При различните пациенти нийдлингът бе прила-
ган от 1 до 3 пъти през интервал от минимум 4 мес. и максимум 1 год. Проследяването бе между 1 и 
4 год. при контролни прегледи 1, 3 и 6 мес. следоперативно. Обработваната площ не сме третирали 
предварително с вит. А, каквато е препоръката на производителя.

Резултати
При всички дванадесет пациенти е отчетено подобряване на плътността и еластичността на 

кожата и изглаждане на повърхността ѝ в различна степен, а при двама – и промяна в оцветяването 
в посока хомогенизиране.
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Фиг. 3. А. Изразена цикатрициална хипертрофия 10 мес. след обширно изгаряне.
Б. Така изглежда на първия следоперативен ден след сваляне на мазевата превръзка.

Оклузивната превръзка не е задължителна. Обикновено нийдлингът е допълнителна процедура към 
основната операция, която налага някаква превръзка.

В. 9 мес. следоперативно

Фиг. 4. За да се оцени ролята на нийдлинга и да се диференцира от естествената инволюция на 
белега, ето случай, при който е обработена само част от засегнатата повърхност  

(достъпна поради положението – ляво странично – на оперативната маса).  
На втората снимка 9 мес. след 1 нийдлинг.

Обсъждане
„Идеалната“ кожна регенерация има няколко ключови елемента:
• Заздравяване без белег
• Възстановяване на епидермиса, без аблация
• Стимулиране на синтеза на колаген, без фиброзиране
• Стимулиране на растежните хормони

т.е. „идеалното“ лечение би било да се запази епидермисът и да се провокира нормалната синтеза 
на колаген и еластин в дермата. Колаген индуциращата терапия (CIT) се доближава максимално до 
тази идея. (8)

Наличните към момента методики за третиране на белези (извън чисто оперативните) като 
химически пилинг, дермабразио, лазери и т.н. са до една аблативни, т.е. са свързани с премахване 
в различна степен на външната защитна обвивка на кожата (епидермиса/базалната му мембрана), 
което води до поствъзпалителна фиброза в дермата и съответна цикатризация. (2)

В сравнение с останалите процедури за моделиране повърхността на белега нийдлинът има 
редица предимства: практически съществуващият епидермис се съхранява изцяло и се стимулира 
регенерацията. Досега няма описани хипертрофични реакции (2, 4, 7), т.е. е Epidermis – friendly за 
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всички кожни типове. Не се образува демаркационна линия между третирана и нетретирана кожа 
и няма фотосенсибилизация, както при излющващите техники като пилинг и дермабразио, което 
обуславя приложението и без топографски ограничения и без сезонност. Изключително благопри-
ятно е натрупването на ефекта, пропорционално на повторяемоста. Рискът от постинфламаторна 
диспигментация е минимален. Напротив – при два от случаите в нашата серия бе отчетено из-
вестно хомогенизиране на типичната цикатрициална полихромазия. Възстановителният период е 
кратък – до 2–3 дни (1, 6 ), през които може да има слаба до умерена болезненост на обработваната 
повърхност, купираща се успешно, ако се наложи, със стандартни перорални аналгетици. Що се 
отнася до недостатъците, наблюдавахме описания следоперативен оток до 14 дни, както и възпали-
телен еритем в първите няколко седмици от процедурата. Не сме имали случаи на херпес инфекция 
или бактериален целулит. Основният недостатък в нашите ръце бе доставката на ролера (засега в 
България е лицензиран само вносът на инструмента с игли до 1 мм), както и стойността му, която 
е значителна спрямо средния стандарт и не се покрива от НЗОК.

Изводи
Перкутанната колаген индуцираща терапия с хирургичен нийдлинг е прост и бърз метод за 

успешно и безопасно третиране на белези независимо от давността им. Без да е революционна, тя 
чудесно допълва конвенционалната хирургия и е добра алтернатива на досега известните аблатив-
ни методики за модифициране на повърхността на белезите.
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Трудно заздравяващи рани на подбедрицата –  
хирургично лечение със свободна кожна пластика
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Резюме: Въведение: Успешното лечение на трудно заздравяващите рани на подбедрицата представлява сериозен 
проблем. Най-често са засегнати възрастни хора с ограничена подвижност, редица придружаващи хронични заболя-
вания и раневи дефекти, изискващи продължителни грижи и трудно поддаващи се на консервативно лечение. Целта 
на настоящия доклад е да представи нашия опит при лечението на трудно заздравяващи рани на подбедриците с при-
ложението на свободна кожна автопластика. Материал и методи: Включените в това изследване пациенти са били 
с посттромбофлебитни и варикозни дефекти, язви в резултат на хипертонична болест и диабетни рани. Хирургична-
та техника включва дебридмънт и свободна кожна пластика. Резултати: Отлични резултати бяха наблюдавани при 
73%, много добри – 23.5%, незадоволителни, изискващи реоперация – 3,5%. Заключение: Техниката на свободна кожна 
автопластика е щадяща оперативна процедура с относително кратко оперативно време. С нея се осигурява добро 
покритие на труднозаздравяващите рани на подбедрицата и бързо възстановяване на пациентите.
Ключови думи: рани; дебридмънт; свободна кожна пластика.

Abstract: Successful treatment of poorly healing lesions poses a serious challenge to the surgeon. Individuals most commonly 
affected by this condition are senior citizens with limited mobility, suffering various chronical conditions, resistant to conserva-
tive treatment and requiring prolonged periods of medical care. The aim of the study is to present our clinical experience with 
surgical treatment of hard-to-heal wounds of the lower leg. Materials and methods: The patients included in the study were 
suffering from: post-thrombotic ulcer; ulcus cruris venosum and hypertonic; diabetic ulcers. The surgical approach involved 
initial debridement followed by free skin graft. Results: Excellent outcome was achieved in 73%, very good in 23.5% and poor, 
requiring secondary surgery in 3.5%. Conclusion: The technique of free skin grafting is relatively sparing surgical procedure 
requiring reasonably short operative time. It provides adequate tissue coverage of the poorly healing lesions of the lower legs 
and quick recovery.
Keywords: wounds; debridement; skin graft.

Въведение
Лечението на трудно заздравяващите рани на подбедрицата (с различна етиология) е изклю-

чително сериозен проблем. Той вълнува голям брой лекари от различни специалности – пластични, 
съдови и общи хирурзи, ортопеди и терапевти (9). Пациентите са предимно възрастни хора с хро-
нични заболявания, трудно подвижни, нуждаещи се от продължително лечение и грижи (8).

Материал и методи
В периода 2006–2015 г. свободна кожна пластика е приложена при 59 случая с трудно заздра-

вяващи рани на подбедрицата. Възрастта на пациентите е от 37 до 82 години. Всички пациенти са 
лекувани консервативно в продължение на 3 до 36 месеца. В зависимост от етиологията клинич-
ният контингент е разпределен на следните групи: посттромбофлебитни язви (n = 14); ulcus cruris 
hypertonicum (n = 9); ulcus cruris varicosum (n = 21); диабетни рани (n = 15). Хирургичното лечение 
е извършено след получени негативни резултати от антибиограма или стойности на микроорганиз-
мите под 105. Оперативната техника включва: дебридмънт; надрязване на фиброзната тъкан; сво-
бодна кожна автопластика с разцепен кожен трансплантат, перфориран 2:1, и мулажна превръзка с 
антисептик. Първа следоперативна превръзка е извършвана на 48. или 72. час.
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Резултати
Оценката на резултатите се базира на: степента на прихващане на трансплантатите; стабил-

ността на покритието; качеството на живот за пациента. Отчетени са следните резултати: отлични 
при 43 пациенти; много добри за 14 и лоши при 2 пациенти. В случаите на пълно прихващане на 
присадките и чувство за комфорт у пациента резултатът е отчетен като отличен. За добър е приет 
резултатът, при който е наблюдавана частична лиза на пластиката, но без да се е наложила рео-
перация и раните са заздравели вторично. Тоталната лиза на трансплантатите и необходимостта 
от реоперация са показатели за лоши резултати. При двама от болните настъпи тотална лиза на 
присадките, което наложи повторна трансплантация. В тези случаи се изчака образуване на нова 
гранулационна тъкан. Дефектите отново бяха покрити със свободни кожни присадки, които напъл-
но преживяха.

Случай 1: Мъж на 63 години с хипертонична болест и диабет. В областта на медиалния ма-
леол на десен долен крайник се появила рана, която постепенно увеличила размерите. Постепенно 
размерите на дефекта се увеличили и се оформила некроза. Лекуван повече от 10 месеца в амбу-
латорни условия. Извърши се дебридмънт и дефектът бе покрит със свободна кожна автопластика, 
която прихвана 80%. В областта на мелеола раната заздравя постепенно вторично в амбулаторни 
условия.

А. Ulcus cruris hypertonicum. Б. Следоперативно – 30 дни

Фиг. 1.

Случай 2: Мъж на 67 г. с посттромбофлебитен синдром и улкус крурис варикозум в областта 
на дистална трета на подбедрицата, който е лекуван 6 месеца консервативно. Некрозата бе ексци-
зирана. Оставен бе тънък (0.3-0.5 мм) слой фиброзна тъкан, който бе надрязан шахматообразно до 
появата на капилярно кървене. Дефектът бе затворен със свободен кожен трансплантат.

А. Улкус крурис варикозум Б. Фиброзната тъкан е надрязана В. Резултат – 10-ти ден.

Фиг. 2. 
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Случай 3: Mъж на 74 г. с улкус крурис варикозум с тригодишна давност. Раните обхващат 
циркулярно долната 1/3 на дясна подбедрица. Направен бе дебридмънт със запазване на тънък слой 
фиброзна тъкан. Същата се надряза до появата на капилярно кървене. Раните се покриха със сво-
бодна кожна автопластика, която прихвана в 98%. Останалите малки точковидни лезии заздравяха 
вторично.

А и Б (Преди) В. (Надрязване на фиброзната тъкан) Г и Д (След)

Фиг. 3.

Случай 4: Жена на 72 години със захарен диабет първи тип. След травма получава рана в 
областта на подбедрицата, която постепенно увеличила размера си. При постъпването на пациент-
ката в болницата раната е покрита с гранулационна тъкан и фибринозни материи. След подготовка 
с антисептици се извърши дебридмънт и свободна кожна автопластика, която прихвана изцяло.

А. Атонична рана Б. Раната е подготвена
за оперативно лечение

В. Следоперативно – 10-ти ден

Фиг. 4. 

Дискусия
Успешното лечение на трудно заздравяващите рани на подбедрицата е свързано с правилната 

предоперативна оценка. В повечето случаи е добре да бъде избрана най-атравматичната техника, 
поради общото увредено състояние на тези болни и анатомичните особености на дисталната тре-
та на подбедрицата (тънка кожа и подкожие; слабо кръвоснабдяване; ограничен тъканен ресурс), 
които правят реконструкцията трудна. При пациенти в стабилно общо състояние дефинитивното 
затваряне на раната се извършва след овладяване на инфекцията и негативна антибиограма (2). 
Предоперативната подготовка изисква ежедневни превръзки с антисептици, съобразно микробната 
флора. Операцията включва дебридмънт и покриване на раната със свободна кожна пластика (1, 
3). Алтернатива на лечението при трудно заздравяващите рани са различните ламба: рандомизи-
рани, фасциокутанни, миокутанни или свободни (4). Необходимостта от спазване на съотношение 
дължина/ширина 2:1 ограничава приложението на рандомизираните. Големите раневи дефекти с 
изложени кости, сухожилия, нерви изискват приложението на аксиални или микросъдови ламба 
(7). Микросъдовите ламба изискват добре обучен екип, оборудване и продължително оперативно. 
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Именно затова в случаите, когато дефектът позволява да бъде покрит със свободен кожен транс-
плантат, методът е предпочитан (5,8). Резултатите от тази техника, приложена при 59 пациенти, 
показаха висока степен на удовлетвореност от страна на пациента и хирурзите.

Заключение
Оперативното лечение на трудно заздравяващи рани на подбедрицата със свободни кожни 

трансплантати е щадяща интервенция, изискваща относително кратко оперативно време. С тази 
техника се осигурява добро покритие за мекотъканните дефекти на подбедрицата и бързо възста-
новяване на пациентите.
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Епидемиология на лицевите аномалии в България от  
националния регистър (DFA) и организация на  

диспансерното наблюдение и лечение 
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Резюме: Авторите представят някои епидемиологични данни от националния регистър за лицеви аномалии (https://
dfa-bg.org/) за 2013–2015, които показват, че нашият център лекува 70–90% от случаите в страната. В края на 
2015 г. броят на регистрираните случаи е над 640 с 54 регистрирани доверени специалисти. През 2013 при 61700 
живородени и въз основа на широко приетата честота от 1 на 700 раждания, цепнатините на устната и небцето 
родени през тази година би трябвало да са 86 случая. В нашия регистър са налице всички клинични данни на 64 случая, 
което е 74% от очакваните за 2013 година. От 2015 г. в DFA има нови функционалности с филтри според диагноза, 
подвидове, възраст, резултати и терапия.  Основното предимство на регистъра е пълното клинично проследяване 
(фотодокументация, текст, видео) и автоматични електронни напомняния към екипа и пациентите. Регистърът 
е инструмент, базиран на фактите за контрол на лечението, извършено извън нашия център, с истинско участие 
на пациента или неговите родители. Динамичен филтър за резултати според процедура ни дава бърза представа за 
резултати според определени критерии.

Въведение 
За нуждите на мултидисциплинарното лечение и проследяване на пациентите с лицеви ано-

малии нашият екип създаде уеб базиран регистър (DFA), финансиран по проект на Министер-
ството на образованието (2010–2014 година), осъществен чрез партньорство между Медицинския 
университет – Пловдив и АЛА – Асоциация на родители и деца с лицеви аномалии. DFA започна 
да функционира от септември 2013 г. и позволява на нашия център да оказва подкрепа и контрол 
при работата на доверените специалисти от страната, като пациентът или неговите родители имат 
пълен достъп и възможност да поместват информация, която ги касае. През 2015 и 2016 година се 
доразработиха различни нови функционалности и филтри, като се получиха и първи предварител-
ни епидемиологични данни за честотата на лицевите аномалии в България. 

Материал и методи
Регистърът, освен като класически медицински регистър, е проектиран да работи и като 

съвременна уеб базирана платформа, улесняваща работата на мултидисциплинарния екип от 
Центъра с пациентите и специалистите. Разположен е на специален интернет сървър, така 
че цялата информация в него е достъпна от всяка точка на света както за пациента, така и за 
избраните от него специалисти. При разработката на Регистъра са спазени всички правила за 
най-висока сигурност при работа с личните данни на участниците в него. Създадени са различ-
ни панели за отделните специалности, като данните от терапията и резултатите са съобразени 
с европейските изисквания за документация при цепнатините на устната и небцето (1). Въве-
дените данни могат да бъдат под формата на текст, снимки и видео, PDF файлове. Създадени 
са ремайндъри, отправящи се към пациента и администратора, когато пациентът навърши 3-, 
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5-, 8-, 12-, 16- и 18-годишна възраст. За останалите лицеви 
аномалии са създадени статуси и терапии от множествени 
менюта за избор и възможност за поместване на свободен 
текст. От 2015 година се създадоха и функционират филтри 
по диагнози, възраст, терапия или статус, както и по клю-
чова дума. 

Фиг. 2. Копие от екран в раздел справки и отчети чрез  
филтри по диагнози, терапия или статус

Резултати и обсъждане 
До април 2016 г. са регистрирани 670 пациенти с лицеви 

аномалии, на таблица 1 са представени отделните подгрупи за 
2013 г. От 670 пациенти 525 са регистрирани с личен е-мейл, 
а останалите са регистрирани със служебен е-мейл адрес. Ро-
дители или пациенти са създали 220 поста от общо 4000. Това 
показва, че родителите и пациентите се възползват в голяма 
степен от регистъра, като качват снимки или други документи, 
и са истински собственици на данните, които ги касаят.

Родените и регистрирани пациенти с лицеви аномалии 
са представени на таблица 1.

Таблица 1. Извадка от екран на регистъра за 2013 година с разпределението на случаите, регистрирани от нас

Фиг. 1. Копие от екран илюстриращ  
възможностите за клинично  

проследяване на пациента
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За 2013 г. ние регистрирахме 63 новородени с цепнатини на устната и или небцето, родени 
през тази година. Извън регистъра засега останаха 3 деца с цепнатини, родени през 2013 г., за които 
не получихме разрешение за регистрация. През 2014 г. при раждаемост от 67585 би трябвало да оч-
акваме 96 случая с цепнатини, а ние регистрирахме 65 ( 68% ), през 2015 – 65 (69%). Тези проценти 
са на база очаквания за раждания на цепнатини на устната и небцето при честота от 1 на 700, която 
е най-широко възприетата честота за Европа (2). Официалните данни за честотата на цепнатините 
на устната и/или небцето за България са 1 на 1000 (3), а нашите данни, макар и болнично базирани, 
се оказват по-близко до 1 на 700, тъй като е логично част от живородените да не достигат до нас. 
Някои от регистрираните деца за 2013 г. се явиха при нас за първи път навършили 2- или 3-годиш-
на възраст. Поради това много по-точни данни за реалната честота и вариациите според годините 
можем да имаме едва след 5 или повече години работа на този регистър. В бъдеще се надяваме да 
можем с по-голяма точност да представим данни за честотата на другите лицеви аномалии, тъй 
като част от краниостенозите и отомандубуларния синдром попадат в по-голяма степен от цепна-
тините и в други центрове за лечение и поне засега не успяваме да координираме тази информация 
с останалите хирурзи извън нашия център. 

В перспектива през 2016 и 2017 г. ще се разработят панели за психосоциални фактори, които 
ще разпределят пациентите на различни рискови групи, което според нас е особено важно за пред-
виждане на допълнителни средства за лечение при пациенти и семейства с по-висок риск. Пред-
вижда се и нов отделен психологичен панел за оценка на капацитета на пациента и семейството му 
за справяне със стреса, както панел за удовлетвореността им от лечението. 

В заключение, нашите епидемиологични данни отговорят на европейската честота за живо-
родени цепнатини на устната и небцето. Много по-важно е това, че ние разполагаме и с основни-
те клинични данни, като едновременно създадохме един оригинален метод за взаимодействие и 
контрол между специализиран център, специалисти от страната и пациент. Това е особено важно 
за нас, тъй като отчитаме извършената работа на специалистите от страната по проекти за дофи-
нансиране на логопедична и/или ортодонтска терапия. Този модел, при добро желание, би могъл 
да се експортира като форма на функциониране на здравните осигурителни фондове и би намалил 
проблемите с източването на здравни фондове поради фиктивните пациенти, на които не е извър-
шена терапия. От направената литературна справка, а и от личните ни контакти в международен 
план смятаме, че нашият регистър няма аналог с толкова пълно клинично съдържание и богатство 
на формите на документация, достъпност при защита на личните данни и отношение към пациента 
като участник в лечението.
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Хейло и алвеолопластика в един етап и  
как да изберем метода за корекция на небцето 

Анастасов Ю., К. Гигов, Р. Хатър
MУ – Пловдив, Катедра по пропедевтика на хирургическите болести, 

Отделение по пластична и краниофациална хирургия

Резюме: От 2008 променихме нашия протокол, като съчетаваме модифициран Милард за хейлопластика и алвеолопла-
стика в минимален вариант при всички видове цепнатини на устната и небцето. Тези пациенти имаха по-малък брой 
алвеоларни фистули и по-рядко необходимост от костна трансплантация. Нашите първи наблюдения на 5–6 години 
на тези пациенти е, че има по-голяма честота на кръстосана захапка с тенденция към ІІІ клас оклузия в сравнение със 
случаите с класическия протокол, когато извършвахме алвеолопластиката като отделен етап на 4–6 години и костна 
трансплантация на 8–9 години. Независимо от това тези първи наблюдения на зъбните съотношения не биха могли 
да бъдат окончателни относно отрицателното влияние върху растежа на горната челюст при пълни преминаващи 
цепнатини на устната и небцето, тъй като след ортодонтско лечение с фиксирани апарати за 1–2 години част от 
пациентите достигаха до нормална или ръбцова оклузия. Относно корекция на небцето от 2011 г. разработихме сме-
сена методика между модифиран Сомерлад и Уардил-Килнер Во според широчината на цепнатината и фиксирахме 
границите на едната или другата методика.
В заключение на този етап смятаме, че при цепнатини само на устната и венеца, както и тези с цепнатина на 
устната, венеца и мекото небце би следвало да се оперират устната и венецът в един етап, без това да създава съ-
ществен риск за растежа на горната челюст. За останалите случаи отделна операция на венеца със или без костна 
трансплантация ще бъде необходима. При 70% от случаите на цепнатини, включващи цепнатина на небцето, наши-
ят вариант на метода на Сомерлад е подходящ с еднакви говорни резултати и по-лек следоперативен период, като 
сравненията в растежа на горната челюст трябва да се правят като за две отделни групи пациенти.

Въведение
Изборът на хирургичен протокол при вродените цепнатини на устната и небцето е ключов 

въпрос, изискващ и поемането на отговорност за последствията за растежа на лицето, когато ана-
лизираме дългосрочните резултати. Голямото разнообразие на клинични форми, на генетична пре-
диспозиция с различен потенциал на растеж правят анализа на проблема изключително труден, 
независимо от прилагането на един и същ протокол достатъчно дълго време. Еволюцията в нашия 
подход е в посока на съкращаване на броя на операциите и минимизиране на травмата в небцето, 
като запазваме принципа за мускулопериосталната дисекция при хейлопластиката, но я разширя-
ваме с интервенция и на алвеоларния гребен.

Материал и методи
От 1989 до 2003 г. оперирахме устната между 1 и 3 месеца по наша модификация на метода 

на Милард, която е съчетание на принципите на Делер (1, 2) на Пелерен (3) със собствени промени 
в посока поставяне на ламбото „С“ в plica nasi, за разлика от Пелерен, който го поставяше извън 
пода на носа. Независимо от големината и ангажирането на небцето методът, който използвахме, 
беше комбинация от Уардил-Килнер-Во (5), като допълнително правим трансверзална секция на 
назалния слой. Между 3- и 5- или 8- и 9-годишна възраст извършвахме отделна гингивоперио-
стопластика със или без костна трансплантация (фиг. 1 и фиг. 2). Фистулите на твърдото небце 
бяха под 5%, а тези на алвеоларния гребен преди алвеолопластиката – около 20%. Този протокол 
беше приложен при приблизително 350 пациенти (40–45 нови случая годишно). От 2003 до 2008 г. 
започнахме да съчетаваме хейлопластиката с гингивопериостопластика в един етап, първоначално 
само при цепнатините на устната със засягане на алвеоларния гребен и двустранните цепнатини 
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на устната и небцето, а след 2008 г. и при едностранните преминаващи цепнатини на устната и 
небцето. От 2008 година започнахме да прилагаме метод за операция на небцето без повдигане на 
мукопериостални ламба и разрези върху твърдото небце, което ние наричаме модифициран метод 
на Сомерлад, без да претендираме, че става въпрос за мускулната дисекция на мекото небце, които 
извършва Сомерлад (4). Освен това ние отново прерязваме назалния слой, което не се прави от 
Сомерлад, така техниката условно наричаме на Сомерлад, тъй като не правим разрези на твърдото 
небе, освен тези, свързани с ръбовете на цепнатината (Фиг. 3, 4, 5, 6) Промененият протокол се 
извърша при около 60 нови случая годишно от 2008 г. и статистически анализ на късни резултати 
(12–15-годишни ) ще бъде възможен след 2020 година.

Фиг. 1. Хейло и алвеолопластика в един етап.  
Оклузия на 5 години и състояние на венеца 

Фиг. 2. Уранопластика по метода на Уардил–Килнер–Во  
с трансверзална секция на назален слой при същия пациент 
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Фиг. 3. Хейло и алвеолопластика в един етап и  
уранопластика по модифициран метод на Сомерлад 

Фиг. 4. Уранопластика по модифициран метод на Сомерлад  
при тотална цепнатина на небцето 

Фиг. 5. Уранопластика по модифициран метод на Сомерлад  
при цепнатини с ширина над 20 мм 
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Фиг. 6. Хейло и алвеолопластика в един етап и уранопластика по модифициран Сомерлад.  
Остатъчна фистула на твърдото небце 

Резултати и обсъждане
От 2014 година почти 90% от цепнатините на небцето оперираме без разрези по Уардил –Кил-

нер–Во, което засега има основното предимство за по-леко протичане на следоперативния период и 
видимо изглеждащите по близките до нормата небца, без да можем да анализираме влиянието върху 
растежа на горната челюст. Говорните резултати са сходни с останалите ни пациенти. Фистулите на 
твърдото небце вместо 5%, както е при Уардил–Килнер–Во, се срещат в около 15%, когато използ-
ваме модифираната техниката на Сомерлад. Това е особено валидно при широките форми, което е и 
ограничението на техниката, но това се дължи и кривата за натрупване на опит с всяка нова методи-
ка. Съчетаването на хейлопластиката и уранопластиката с гингивопериостопластика създава костна 
връзка в областта на алвеоларния гребен при над 60% от иначе имащите нужда от костна трансплан-
тация и преобладаващата част от пациентите с пълни преминаващи цепнатини на устната и небцето 
могат да се считат за хирургически „излекувани“ само с две оперативни намеси. Една немалка част 
от оперираните по този протокол 5–6-годишни пациенти имат сравнително по-често от старите ни 
пациенти кръстосана захапка, която обаче се коригира относително бързо ортодонтски. 12–16-го-
дишните ни пациенти, оперирани по този протокол, могат да се анализират относно развитието на 
скелетния клас едва след 2020 година. 

Заключение
Лечението на цепнатините на устната и небцето трябва да се разглежда в дългосрочен план, 

промените в протокола не трябва да стават по-често от 10-годишни периоди и при добри основания 
за извършване на промени.
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Съвременни методи за реконструкция на ушната мида – личен опит

Гигов K., Р. Хатър, Ю. Анастасов
Отделение по пластична и краниофациална хирургия, МУ – Пловдив

Резюме: Добрите резултати при реконструкция на ушната мида са трудно постижими. Авторите представят своя 
личен опит при отопоеза, като предлагат и обсъждат възможните посоки за по-нататъшно развитие в тази об-
ласт.
Методи: Представяме реконструкция на ушната мида при различни случаи, използвайки местни ламба и автоложен 
ребрен хрущял с комбинация на методите Брент и Нагата, с някои лични модификации. Тези хирургични методи отне-
мат между два и четири етапа, с първоначален, който представлява изграждане на новата ушна мида от автогенен 
ребен хрущял, имплантиран в подкожен джоб. Докладвани са няколко модификации на тези техники.
Резултати: При нашите пациенти времето за проследяване варира от няколко месеца до 5 години. Повечето от паци-
ентите са доволни от резултатите, включително добра форма, точен размер, ориентация и позиция. Усложненията, 
които срещаме, са счупен хеликс, некроза на кожата, инфекция и белези с лошо качество.
Изводи: Хирургичните техники и методи, използвани от авторите, показват приемливи резултати и по-малко ус-
ложнения. Този опит потвърждава надеждност, гъвкавост и добри резултати на този тип комбинирана техника 
при реконструкция на ушната мида. Тъканното инженерство е бързо развиваща се област и има публикувани статии 
за приложението му при реконструкция на ушната мида. Те показват голям потенциал за решение на предизвикател-
ството, свързано с изграждането на жизнеспособен автогенен хрущял, като същевременно се избягва морбидите-
тът на донорското място. Необходимо е по-задълбочено изследване на удовлетвореността и очакванията на пациен-
тите. Необходимо е задълбочено проучване и търсене както на оптималните хирургични методи, така и в посока на 
психоемоционална подготовка и оценка.

Въведение
Реконструкцията на ушната мида все още е огромно предизвикателство за пластичната хи-

рургия и изисква широк поглед върху различни техники, за да се открие най-добрият подход за 
всеки пациент. Аурикуларните дефекти и деформации не включват само придобити дефекти, свър-
зани с травми, изгаряния, тумори, пиърсинг дефекти, белези, но също така включват и вродените 
малформации на ушната мида, вариращи от I до III степен на микротия. Често те са придружени с 
атрезия на ушния канал, малформации на средното ухо, а понякога и с лицеви аномалии със зася-
гане на лицевия нерв. В зависимост от дефекта и съпътстващите обстоятелства възстановяването 
и получаването на задоволителен резултат при новосъздадената ушна мида винаги е основната цел 
на пациента и на пластичния хирург. С напредъка както в хирургичните техники, така и в облас-
тта на биотехнологиите границите на възможностите за използване на автоложен ребрен хрущял, 
алопластични материали и протези стават все по-широки. Синтетизирането на култивиран хрущял 
представлява клиничен интерес, но все още е въпрос на бъдеще. Първият автор, който описва 
операция на микротия III степен, е von Syzmanowski през 1870 г. Основните фактори, които вли-
яят върху възможностите на лечение, са конкретната патология при всеки пациент, качеството на 
местните тъкани, както и предпочитанията на пластичния хирург и на пациента.

Методи
Представяме шест случая от нашата практика. Единият от тях (фиг. 1), с тотална травматична 

ампутация, причинена от човешко ухапване, вторият (фиг. 2) – с 2/3 травматична ампутация след 
ухапване от куче с частично запазен лобулус. И двата случая бяха успешно лекувани в нашето от-
деление, като композитна присадка на кожа и хрущял по метода на Baudet, който не е достатъчно 
известен поне у нас. Следващите четири случая илюстрират обобщените принципи от скромния 
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ни опит при тотална отопоеза с автоложен ребрен хрущял. Три от случаите са с вродена микротия 
(един с изолирана анотия, а другите два в рамките на отомандибуларен синдром) и един случай с 
последствия от тотална травматична ампутация на ушната мида. Използваните методи са тези на 
Брент и Нагата с наши модификации. 

Резултати 
Случай 1
22-годишен мъж след побой постьпва по спешност с почти пълна ампутация на лявото ухо,

причинена от човешко ухапване (фигура 1). Само лобулусът и части от конхата са свързани с хра-
неща основа. Ампутираната ушна мида е поставена в чаша вода и лед с престой над 8 часа. Преце-
ни се, че липсват условия за съдова анастомоза, а се реши да се направи композитна присадка по 
метода на Baudet. Епидермисът и подлежащата дерма на ретроаурикуларната част бяха отстранени, 
като се направиха и множество малки фенестрации на хрущяла от задната и предната страна на 
ушната мида през хрущяла. Кожната граница на ампутираната част беше опреснена на разстояние 
0,5 мм от ръба, едноетапно се оформи ретроаурикуларното ламбо. Операцията се проведе с локал-
на анестезия и вазоконстриктор.

Предната част на кожата на композитната присадката беше зашита послойно за останалата 
част от ухото, а кожата на хеликса се заши за вече оформеното ретроаурикуларно ламбо. Три шева 
на Vicryl 4-0 бяха поставени с цел фиксиране на композитната присадка към вече оформеното ма-
стоидно реципиентно ложе.

Не беше поставен дренаж освен компресивна мазева превръзка и влажен памук, както при 
свободната кожна пластика. Ухото претърпя очаквана епидермолиза и некробиоза през първите 2 
седмици след операцията, но продължи да реепителизира спонтанно. Крайната оценка за успеха 
от реимплантацията може да се окачестви като не напълно задоволителен, поради лошите условия 
на съхранение, но въпреки това голяма част от хрущяла и кожата от предната повърхност на ухото 
преживяха. Наложи се все пак допълнително оформяне на тубулирано ламбо по съседство за офор-
мяне на антехеликс и свободна кожна пластика за отделяне на ушната мида в ретроаурикуларната 
област. Не се установиха други усложнения при повече от 16 месеца проследяване с изключение 
намаляване на общия размер на ушната мида в сравнение със здравата страна. Пациентът не ни е 
потърсил за допълнително лечение, въпреки че по наше мнение резултатът би могъл да бъде все 
още значително подобрен.

Случай 2
54-годишна жена, ухапана от куче, с ампутация на 2/3 от ушната мида (фигура 2). Ампутира-

на част, за разлика от предишния случай, бе запазена във физиологичен разтвор без лед с престой 
около 10 часа. Използвана беше същата хирургическа техника и сходна пред- и следоперативна 
терапия. Един месец след операцията се отчете пълен успех на реимплантацията. 

Три месеца по-късно се направи втора операция с цел оформяне на ретроаурикуларна гънка. 
Десет месеца след последната оперативна намеса не са установени усложнения.

Преди След Преди След
Фиг. 1 Фиг. 2
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Случай 3
30-годишен мъж с тотална травматична ампутация на лявата ушна мида с нож (фигура 3).

Използва се автоложен ребрен хрущял от контралатералната страна за донорско място, като се взе 
синхондрозата на 6–7 ребро. Макетът се постави в подкожието на активна аспирация за 48 часа. 
Три месеца след това се направи вторият етап от реконструкцията, като се използва хрущялно 
блокче за елевация на макета и конхо-скафален ъгъл. Едноетапно се направи свободна кожна плас-
тика и се оформи нова ретроаурикуларна гънка, без да се използва темпоропариетална фасция. Ця-
лото лечение продължи една година и включи три хирургични интервенции и два основни етапа. 3 
години след последната оперативна намеса не са установени усложнения. 

Преди След
Фиг. 3. Тотална травматична ампутация с нож

Случай 4
Касае се за 14-годишно момиче, родено с изолирана аномалия на дясната ушна мида, микро-

тия (анотия) III степен, липса на външен слухов канал (Фиг. 4). Използва се същият метод и тех-
ника за взимане на ребрен хрущял контралатерално с поставяне на активен аспирационен дрен 
за 5 дни. Моделира се хрущялният скелет на новата ушна мида от 6-7 ребро, но съставен от два 
елемента, които се фиксираха един към друг и към ложата с нерезорбируеми конци. Всички руди-
ментарни остатъци от хрущял се отстраниха, кожните инцизии за поставяне на макета се оформиха 
като Z пластика. Разместването на двете триъгълни ламба изисква голяма подкожна дисекция, но 
позволява ротация на лобулуса още на този първи етап на отопоезата. На втори етап се използва 
темпоро-париетална фасция, хрущялен блок и свободна кожна пластика с цел създаване на ретро-
аурикуларна гънка. Две седмици след операцията не се наблюдават усложнения.

Преди След
Фиг. 4. Изолирана анотия III степен

Случай 5
Пациентка на 13 години, родена с отомандибуларен синдром (анотия, хипопластична дясна 

зигоматична кост, хипоплазия на мандибулата, лицева парализа на долния клон на н. фациалис, 
атрезия на външен слухов проход) (фиг. 5). На 9-годишна възраст беше направен едни протокол 
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на дистракция на долен клон на мандубулата и един протокол на липофилинг. Направи се рекон-
струкция на ушната мида с ребрен хрущял от ипсилатералната страна. Моделира се хрущялният 
скелет на новата ушна мида от синхондрозата на 6–7 ребро с макет от две части. Имплантирането 
на макета стана с вертикален разрез без триъгълни ламба. Постави се на активна аспирация за два 
дни. Вторият етап се направи 6 месеца след първия. Използва се хрущялно блокче, оставено при 
първия етап в окципиталната област и се повдигна и покри ретроаурикуларната област с темпоро-
париетална фасция. Едноетапно се направи свободна кожна трансплантация в ретроаурикуларната 
област. При третия етап от реконструкцията се премести лобулусът чрез Z пластика и допълнител-
но се задълбочи ретроаурикуларната гънка посредством свободна кожна пластика.

Преди След
Фиг. 5

Случай 6
Пациент на 14 години, роден с отомандибуларен синдром – ляво (анотия, хипопластична дяс-

на зигоматична кост, хипоплазия на мандибулата, лицева парализа на долния клон на н. фациалис, 
атрезия на външен слухов проход) (фиг. 6). Направи се реконструкция на ушната мида с ребрен 
хрущял от контралатералната страна. Моделира се хрущялният скелет на новата ушна мида от 
синхондрозата на 6–7 ребро с макет от две части. Имплантирането на макета стана с вертикален 
разрез, без триъгълни ламба, постави се на активна аспирация за два дни. Вторият етап се направи 
след една година. Използва се хрущялно блокче, оставено при първия етап в окципиталната област, 
и се повдигна и покри ретроаурикуларната област с темпоро-париетална фасция. Едноетапно се 
направи свободна кожна трансплантация в ретроаурикуларната област. При третия етап от рекон-
струкцията се премести лобулусът чрез Z пластика и допълнително се задълбочи ретроаурикулар-
ната гънка посредством свободна кожна пластика.

     Преди         След
Фиг. 6
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Изводи
Използваните от нас хирургични техники и методи бяха с малко усложнения и скромни есте-

тични резултати. Тъканното инженерство е бързо развиваща се област и има публикувани статии 
за приложението му при реконструкция на ушната мида. Те показват голям потенциал за решение 
на предизвикателството, свързано с изграждането на жизнеспособен автогенен хрущял, като съще-
временно се избягва морбидитетът на донорското място. Необходимо е също така по-задълбочено 
изследване на удовлетвореността и очакванията на пациентите. Смятаме, от съществено значение 
е оптимизирането на хирургичните методи, но също така и трябва да обърнем съществено вни-
мание на очакванията на пациента и неговото семейство, както и цялостната психоемоционална 
подготовка и оценка при тези пациенти.

От дълги години е доказано, че методите за реконструкция на ушна мида с трупен хрущял са 
отживелица. Според някои автори отопоеза може да се започне още на 7–8-годишна възраст, когато 
окончателно е приключил растежът на ушната мида. Според повечето автори обаче това трябва да 
стане по-късно. При всички пациенти е добре да имаме достатъчно количество ребрен хрущял и 
обиколка над 60 см на гръдния кош. Търсенето на методи, които дават по-добри естетични резул-
тати, често е повече въпрос на опит и на използване на малки детайли, но също така и на подбор 
на случаите за реконструкция. Със сигурност при тежките случаи на отомандибуларен синдром 
постигането на отлични резултати не може да се разглежда изолирано, без цялостна оценка на 
крайния резултат – лечение на макростомии, костна и/или мекотъканна хипоплазия. Асиметрич-
ното разположение на външния слухов проход при някои от тези случаи може да изиграе основна 
роля за несъвършенство на крайния резултат. От друга страна, не всички травматични случаи имат 
еднакви условия за реконструкция (цикатрикси, наличност на здрави тъкани в околността и т.н.). 
Ние спонтанно модифицирахме някои от етапите в методите на Брент и Нагата според случаите и 
натрупания опит, но със сигурност смятаме, че трябва да има добър баланс между необходимостта 
от етапност и съкращаване на сроковете. В много случаи качеството на белезите може да се окаже 
основен проблем. При други оценката на резултата от самия пациент може да се окаже в много го-
ляма степен различна от тази на хирурга, така че в крайна сметка реконструираното ухо да остане 
скрито под косата на пациента, въпреки обективно отличния анатомичен резултат. Поради всичко 
това е важно още преди да се предприеме оперативно лечение, да се обясни добре на пациента и 
неговото семейство ограниченията на метода, възможните усложнения, така че очакванията да 
бъдат в съответствия с ограниченията на съществуващите досега методи.

Литература:
1. von Szymanowski J. Ohrbildung, otoplastik. In: von Szymenowski J, editor. Handbuch der Operativen Chirurgie. 

Braunschweig, Germany: Vieweg & Sohn; 1870. pp. 303–306.
2. Converse JM. Construction of the auricle in unilateral congenital microtia.Transactions of the American Academy of 

Ophthalmology and Otolaryngology. 1968; 72(6): 995–1013.
3. Tanzer RC. Total reconstruction of the auricle. The evolution of a plan of treatment.Plastic and Reconstructive 

Surgery. 1971; 47(6): 523–533.
4. Brent B. The correction of microtia with autogenous cartilage grafts: I. The classic deformity.Plastic and Reconstructive 

Surgery.1980; 66(1): 1–12.
5. Brent B. The correction of microtia with autogenous cartilage grafts: II. Atypical and complex deformities. Plastic 

and Reconstructive Surgery. 1980; 66(1): 13–21. 
6. Nagata S. A new method of total reconstruction of the auricle for microtia.Plastic and Reconstructive Surgery. 1993; 

92(2): 187–201.
7. Weerda H. Reconstructive surgery of the auricle.Facial Plastic Surgery. 1988; 5(5): 399–410.
8. Firmin F. Ear reconstruction in cases of typical microtia. Personal experience based on 352 microtic ear corrections.

Scandinavian Journal of Plastic and Reconstructive Surgery and Hand Surgery. 1998; 32(1): 35–47.
9. Zim SA: Microtia reconstruction: an update. Current Opinion in Otolaryngology & Hand and Neck Surgery 2003, 

11(1): 275–281.



90

Фиброзната дисплазия в областта на лицевите кости –  
представяне на три клинични случая
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Резюме: Фиброзната дисплазия е рядко по честота доброкачествено заболяване на костите, изразяващо се в ексесив-
ното им разрастване, което засяга както аксиалния, така и краниомаксилофациалния скелет. В зависимост от броя 
на засегнатите кости бива моноосозна (монокистична), полиосозна (поликистична) и синдром на McCune-Albright, 
включващ триадата – полиосозна фиброзна дисплазия, ранен пубертет с различни хормонални отклонения и петна 
тип „café au lait“.
В настоящия доклад авторите представят три клинични случая на фиброзна дисплазия, диагностицирани и лекувани 
в Отделението по пластична и краниофациална хирургия към УМБАЛ „Св. Георги“. И при тримата пациенти: 1) 
– жена на 20 години, 2) – мъж на 35 и 3) - дете на 5 години, заболяването засяга костите на средния лицев масив, 
като при клинични случаи 2) и 3) се касае за моноосозна форма, а при 1) – за полиосозна, по-силно изразена в областта 
на максилата. При двамата възрастни пациенти заболяването беше третирано посредством контурна пластика със 
задоволителен ефект, а при детето беше извършена тотална екстирпация и пластика на дефекта.
Докладът поставя на обсъждане етапите на медико-диагностичния процес, както и предимствата и недостатъци-
те на избраните терапевтични методи.

Въведение
Фиброзната дисплазия е доброкачествено заболяване на костите, изразяващо се в ексесивно-

то им разрастване. Обикновено дебютира малко преди или по време на пубертета и може да засегне 
както аксиалния, така и краниомаксилофациалния скелет. В зависимост от броя на засегнатите кос-
ти бива три форми: моноосозна/монокистична (в 70–80% от случаите), полиосозна/поликистична 
(20%) и синдром на McCune-Albright (3% от полиосозните форми), включващ триадата – полио-
созна фиброзна дисплазия, ранен пубертет с различни хормонални отклонения и петна по кожата 
тип „café au lait“ [4–7]. 

При това заболяване не е установена наследственост. То се проявява спорадично и е след-
ствие от клетъчен мозаицизъм и мутация в G-протеина, чиято понижена способност за хидролизи-
ране на гуанозин трифосфата (ГТФ) води до постоянна стимулация на цикличния аденозин моно-
фосфат и съответно повишена хормонална секреция и образуване на кост [7]. Според една теория 
тежестта на заболяването и неговата форма зависи от момента на възникване на мутацията. Ако 
тя се наблюдава по-късно в ембрионалното развитие, ще доведе до засягането на по-малък брой 
клетки и съответно развитието на моноосозна/монокистична форма. Съответно ранното възник-
ване ембрионално би довело до засягането на повече клетки и по-утежнена проява – полиосозна/ 
поликистична форма или синдром на McCune-Albright [1, 2, 8].

Методите на диагностика и особено на лечение на фиброзната дисплазия все още не са стан-
дартизирани и докато в диагностичен план повече се залага на образните техники, то в терапев-
тичен подходът е индивидуален и решенията варират от тоталната екстирпация, през контурната 
пластика до просто наблюдение [1, 2].
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В настоящия доклад авторите представят три клинични случая на фиброзна дисплазия, ди-
агностицирани и лекувани в Отделението по пластична и краниофациална хирургия към УМБАЛ 
„Св. Георги“ с цел обсъждане етапите на медико-диагностичния процес, както и предимствата и 
недостатъците на избраните терапевтични методи.

Клиничен случай 1
Касае се за жена на 20 години, постъпила с оплаквания от бавно нарастваща подутина в 

дясната половина на средния лицев масив, напълно деформираща лицето. Същата е била диагно-
стицирана и оперирана в детска възраст с незадоволителен ефект според родителите и е получила 
силен тласък в растежа по време на бременността. Пациентката не предоставя медицинска доку-
ментация, касаеща предишната операция. Към момента на постъпването жената не съобщаваше за 
болки. Основните ѝ оплаквания бяха свързани с естетичния вид, затруднения в дишането с дясната 
ноздра и сетивни оплаквания в зоната на десния инфраорбитален нерв – изтръпване и стрелкащи 
болки.

Обективно се установи голяма формация в областта на максилата, с костна плътност палпа-
торно и по-меки участъци в областта на носното крило, фиксирана – слабо поддаваща се на дви-
жение при натиск. Образуванието напълно запушваше дясната ноздра и проминираше в устната 
кухина. Наблюдаваше се значително удебеляване на максиларния гребен вдясно и липса на зъби 
(фиг. 1 – а, б, в, г, д, е). 

Фиг. 1. Клиничен случай 1 – пациентка с фиброзна дисплазия на среден лицев масив вдясно –  
а, б, в, г, д, е: снимки в различни проекции

Параклинично – пълна кръвна картина (ПКК), време на кървене и съсирване, както и био-
химичните показатели – в норма. От компютър аксиалната томография (КАТ) – костни промени с 
характеристиката на полиосозна фиброзна дисплазия, засягаща максила, сфеноидална кост, темпо-
рална кост и базата на черепа (фиг. 2).

Предвид рецидивиращия характер на заболяването и макар и малката, но все пак съществу-
ваща по литературни данни опасност за малигнизация се взе решение за биопсия. Същата се осъ-
ществи посредством интраорален достъп и хистологичният анализ потвърди диагнозата фиброзна 
биопсия.

След кратка подготовка и обсъждане с пациентката същата беше планирана за оперативно 
лечение тип контурна пластика, поради мултицентричния характер на заболяването, възпрепят-
стващ радикални подходи и чисто естетичните мотиви на пациентката. Интервенцията се осъщест-
ви посредством интраорален достъп (фиг. 3). Установи се наличие на голяма кистична формация 
с размери около 5 см в диаметър, лизираща фронталния израстък на максилата, както и части от 
назалната и лакримална кост вдясно и долната носна конха (фиг. 4). Образуванието се екстирпира 
и се извърши отнемане обема на ексесивно разрасналата се кост в областта на максилата до задо-
волителен естетически вид и отбременяване и запазване на инфраорбиталния нерв (фиг. 5). Хисто-
логичен анализ на резектата – фиброзна дисплазия.

Постоперативно пациентката изразява пълна удовлетвореност от постигнатия резултат в ете-
тичен аспект и липса на каквито и да е оплаквания. Жената е проследявана до третия месец от 
операцията (фиг. 6). 
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Фиг. 2. КАТ на черепа при клиничен случай 1 – данни за  
засягане на максила, зигоматична, сфеноидална, 
темпорална кост и база на черепа

Фиг. 3. Интраорален достъп 
клиничен случай 1

Фиг. 4. Екстирпирана киста  
клиничен случай 1

Фиг. 5. Контурна пластика  
клиничен случай 1

Фиг. 6. Резултат 3 месеца постоперативно – клиничен случай 1: различни проекции 

Клиничен случай 2
Мъж на 35 години, постъпил за лечение на бавно нарастващо образувание с давност от много 

години, заемащо дясната половина на средния лицев масив, напълно деформиращо лицето. Оплак-
ванията на пациента са чисто естетически. Същият не споменава за болки, проблеми с визуса или 
динамиката на темпоромандибуларната става. 

93

Обективно, наличие на формация с неясни граници и костна плътност, обхващаща максилата 
и зигоматичната кост и проминираща в устната кухина и орбита. Палпаторно – значително удебе-
ляване на предния долен орбитален ръб и максиларния гребен вдясно с липса на зъби (фиг. 7). 

Фиг. 7. Клиничен случай 2 – мъж на 35 г. с фиброзна дисплазия на  
среден лицев масив вдясно, различни проекции

Параклинично – пълна кръвна картина (ПКК), време на кървене и съсирване, както и био-
химичните показатели – в норма. От компютър аксиалната томография (КАТ) – костни промени с 
характеристиката на полиосозна фиброзна дисплазия, засягаща максила, орбитални кости, зигома-
тикус, назални кости и септум, база на черепа (фиг. 8).

       
Фиг. 8. Клиничен случай 2 – КАТ

Терапевтичният подход при този пациент беше контурна пластика със суборбитален и интра-
орален достъп и отнемане на костни фрагменти от максила, зигоматична кост и пода на орбитата. 
Хистологичното изследване доказа първоначалната диагноза. До момента са минали 3 години от 
операцията и мъжът е напълно удовлетворен от външния си вид, като същевременно не се наблю-
дават дани за рецидив (фиг. 9).
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Фиг. 9. 3 години постоперативно

Клиничен случай 3
Дете на 5 г., постъпващо за лечение на образувание с давност от няколко месеца в областта 

на максилата, бързо нарастващо и деформиращо лицето, без оплаквания от болков или сетивен 
синдром. Обективно – лека асиметрия между двете лицеви половини, с лека протрузия на очната 
ябълка (фиг. 10).

Параклинични изследвания в норма, от КАТ – наличие на добре отграничено образувание в 
областта на максилата, граничещо с латералната стена на носа и пода на орбитата (фиг. 11).

Фиг. 10. Клиничен случай 3 – дете на 5 г. с моноосозна форма на фиброзна дисплазия в областта на дясна максила

Фиг. 11. КАТ – Клиничен случай 3
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Терапевтично се взе решение за тотална екстирпация на образуванието, предвид обсъждани-
те възможности за малигнени състояния в диференциално-диагностичен план. Посредством ин-
траорален достъп се постигна тотална екстирпация на кистично образувание и пластика на дефе-
кта с кост от криста илиака. Хистологичното изследване доказа диагнозата – фиброзна дисплазия. 
Две години по-късно не се описват рецидиви (фиг. 12).

Фиг. 12. 2 години постоперативен резултат при клиничен случай 3

Дискусия 
Настоящият доклад представя три клинични случая на фиброзна дисплазия, засягаща крани-

омаксилофациалния скелет. По литературни данни [1, 2, 6] това се среща при 25% от случаите с мо-
ноосозна форма, какъвто е клиничен случай 3 и при 50% от случаите с полиосозна форма – каквито 
са останалите два случая. И при тримата пациенти е засегната максилата, което е описано – най-често 
засяганата кост. При двамата възрастни пациенти заболяването беше третирано посредством контур-
на пластика със задоволителен ефект, а при детето беше извършена тотална екстирпация и пластика 
на дефекта. Използваните техники са методите на избор, описани в литературата, но все пак предвид 
хронично рецидивиращия характер на заболяването не бихме могли да правим заключения относно 
радикалността на резултатите. Все пак методът на контурна пластика не лекува заболяването сам по 
себе си и са възможни рецидиви и/или тласъци в развитието му. Що се отнася до клиничен случай 3 – 
крехката възраст на пациента и кратките срокове на проследяване ни възпрепятстват от заключения. 
В бъдеще се залага на терапии с памидронат и аминобифосфонат [6, 7], които водят до намаляване 
дебелината на кортекса в някои случаи, но това все още подлежи на проучване. 

В заключение бихме могли да кажем, че въпреки проучванията ходът на заболяването остава 
загадка за терапевтите и подлежи на все още проучвания и индивидуален подход.
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Използване на експандер техника за реконструкция на  
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Резюме: Дългосрочното прогресивно разрастване на тъкан, използвано при експанзия, е широко приета техника в 
реконструкцията на скалпа. Твърдостта на калварията, дебелината на надлежащите тъкани и богатото им кръво-
снабдяване осигурява подходяща база за експандер техниката. В настоящото проучване представяме случаи, леку-
вани в Клиниката по пластично-възстановителна и естетична хирургия към УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив през 
периода 2011–2015 г., при които е използвана експандер техника за възстановяване на мекотъканни дефекти в окосме-
ната част на главата. Отчитайки усложненията и недостатъците на техниката, правим анализ на ограниченията 
и възможностите, пред които експандер техниката ни поставя. Оформените изводи потвърждават предимствата 
на експандер техниката за реконструкция със сходни тъкани при минимално образуване на нови белези на места със 
слаба подвижност на околните тъкани, какъвто е скалпът. 
Ключови думи: скалп, реконструкция, експандер

Дългосрочното прогресивно разрастване на тъкан, използвано при експанзия, е широко при-
ета техника в реконструкцията на скалпа, която включва хирургично поставяне на силиконов балон 
под галеа апоневротика (1; 2). Тази техника позволява покриването на дефекти с тъкани със сходни 
цвят, дебелина, еластичност и окосмяване (3; 4; 5). Твърдостта на калварията, дебелината на надле-
жащите тъкани и богатото им кръвоснабдяване осигуряват подходяща база за експандер техниката. 
Дългосрочната експанзия води до физиологични и морфологични промени в скалпа, като същевре-
менно се увеличава площта на експанзираната тъкан (6; 7). Тъканната експанзия обикновено не 
е опция за незабавна реконструкция на дефектите на скалпа. Тази техника е полезна за вторични 
ревизии, като отстраняване на участъци с дебели кожни присадки, затваряне на широки белези, 
възстановяване на косата след онкологична резекция. В допълнение, разширяването на тъкани е 
особено полезно за отстраняване на гигантски вродени меланоцитни невуси или други лезии с 
несигурно биологично поведение.

Материал 
В настоящето проучване представяме девет случая, лекувани в Клиника по пластично-въз-

становителна и естетична хирургия към УМБАЛ „Свети Георги“ през периода 2011–2015 г., при 
които е използвана експандер техника за възстановяване на мекотъканни дефекти в окосмената 
част на главата. Демографското проучване показва петима мъже и четири жени, разпределени 
във всички възрастови групи. Етиологичното разпределение, според първичната причина, е как-
то следва: трима пациенти с термична травма, двама – с механична травма, един – със съчетана 
(механична и термична) травма, двама – с тъканен дефект след интервенция по повод карцином, 
и един пациент с дефект след тежка мекотъканна инфекция в областта на скалпа. Давността на 
първичната травма е от два месеца до 14 години. Седем от пациентите постъпват в Клиниката за 
решаване на естетичен проблем, свързан с локална алопеция на мястото на извършената първична 
реконструкция, и двама (пациентите след операция за Са) – по повод груб хипер- и хипотрофичен 
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цикатрикс с промяна в релефа на мястото на реконструкцията, чести разязвявания и кървене. На 
последните двама предварително бе отхвърлен локален рецидив на основното заболяване със се-
рия биопсични изследвания от мястото на дефекта. Шестима от пациентите бяха с големи дефекти 
(> 50 см2), трима – със средни по големина дефекти (10–50 см2). Според разположението: по един 
пациент с дефект, съответно във фронталната, париеталната и окципиталната области; двама па-
циенти с дефекти, разположени темпорално; двама – с дефекти, разположени темпоропариетално; 
един – темпороокципитално, и един пациент с дефект, обхващаш всички области от дясната част 
на скалпа. При трима от пациентите имаше преминаване на космената линия.

Методика и обсъждане
Като фактори за успех при тъканната експанзия приемаме: 1. Показанията за извършването, 

включващи етиологоията, големината, дълбочината и мястото на тъканния дефект. 2. Форма и 
размер. Използвахме експандери с различна форма (1 правоъгълен, 1 квадратен и 7 с полулунна 
форма, тип кроасан) и обем между 200–500 мл. Подкрепяме мнението на Sasaki (8) затова, че пре-
поръчителното съотношение на големината на дефекта към големината на разтегнатите тъкани 
трябва да е 1 към 2–2,5, но според нас това съотношението може да бъде намалено в полза на 
експандираните тъкани. Богатото кръвоснабдяване на тъканите на скалпа и допълнително обра-
зуваната фиброзна капсула повишават устойчивостта на експандираните тъкани при разтягане, 
имащо за цел окончателното закриване на дефекта. Както Hoffmann (9), считаме, че експандери с 
„полулуна“ или тип „кроасан“ са най-подходящи за тъканна експанзия в областта на скалпа, като 
получените конусовидни деформации след окончателната реконструкция третираме на следващ 
етап, ако е необходимо. 3. Място на поставяне. Предпочитаме пълноценна околна тъкан, като 
цикатрициално изменените фиброзни тъкани, намиращи се в съседство на дефекта, смятаме за 
трудно подвижни и неподдаващи се на експанзия, поради ниската си еластичност. 4. Разрез. Пла-
нираме и извършваме разреза на мястото, което няма да е част от експандираната тъкан и е с най-
малко очаквано напрежение след раздуване на експандера. 5. Оформяне и големина на тъканния 
джоб. Присъединяваме се към Manders и Konior (2; 1) и поставяме експандера в субгалеоларен 
план. Рехавото захващане на галеата към периоста, както и малкото съдове, преминаващи през 
това пространство, улесняват отпрепарирането на тъканите, намаляват интраоперативното време 
и водят до минимална кръвозагуба. Субгалеоларният план е свързан и със сигурно предпазване на 
космените фоликули от травмиране. Отпрепарирането в този план, също така, ни дава възможност 
за максимално движение на ламбото на по късен етап. Клапата на експандера, чрез тунелизиране, 
разполагаме на отдалечено от джоба на експандера място с цел превенция от мигриране и „възся-
дането“ ѝ от експандера. 6. Дренаж. При наличие на кървене, въпреки прилаганата хемостаза, и 
поради особеностите на скалпа, не позволяващи винаги да ревизираме визуално източника на кър-
вене през разреза, поставяме аспирационен дренаж за период от 24 до 72 ч. 7. Пълнене. За разлика 
от Hoffmann (9), който препоръчва период от две седмици преди началото на раздуване на експан-
дера, ние започваме раздуването още интраоперативно с обем 10% от общия капацитет на експан-
дера, след като предварително сме евакуирали целия въздух (с цел предотвратяване на плискане-
то). Създадената компресия допълнително спомага за ограничаване на кървенето. Продължаваме 
пълненето няколко дни след инсерцията на експандера при първично заздравяваща рана и липса 
на други усложнения. Количеството при всяко пълнене на експандера зависи от напрегнатостта и 
избледняването на кожата, изразения ръб на експандера, субективното усещане за болка или дис-
комфорт на пациента. 8. Техника на оформяне на ламбото. За окончателна реконструкция, след 4 
до 6 седмици (8-10 апликации) и след постигане на желания обем, използваме техника за оформяне 
на ламбото чрез напредване и/или ротация на експандираните тъкани, като се стремим да покрием 
наличния дефект без напрежение. Считаме за важно да се съхрани капсулата на експнадерните 
тъкани и съдовете в основата на ламбото. В някои случаи за подобряване подвижността и напред-
ване на ламбото, както и Hoffmann (9) и Angelos (10), извършваме капсулотомии и галеотомии по 
определени правила, щадящи подлежащите тъкани, и в посока напредване на ламбото (Фиг. 1).
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Фиг. 1. Случай на тъканна експанзия по повод голям цикатрикс с локална алопеция,  
разположен темпоропариетално, следствие от механична травма и  

свободна кожна автотрансплантация на същото място
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Най-честото усложнение – екструдиране на експандера, според Antonyshyn (11) наблюдава-
но при 48%, а според Babak (12) – при 17%, наблюдавахме при един от случаите и го свързваме 
с наличието на цикатрициална тъкан в областта на експандиране. Временна локална алопеция в 
областта на експандираната тъкан, описана от Sasaki (8), наблюдавахме при един от случаите. 

Заключение
Експандер техниката е метод на избор за реконструкция със сходни тъкани при минимално 

образуване на нови белези на места със слаба подвижност на околните тъкани, какъвто е скалпът. 
Ограниченията, пред които ни поставя, са изискването за многоетапност, трудната социална адап-
тация на пациентите и рисковете от екструдиране.

Литература:
1.  Konior RJ, Kridel RWH. Tissue expansion in scalp surgery. Fac Plast Surg Clin North Am 1994, 2: 203.
2.  Manders EK, Graham WP, Scheiden MJ, et al. Skin expansion to eliminate large scalp defects. Ann Plast Surg 1984, 

12: 305.
3.  Austad ED. The origin of expanded tissue. Clin Plast Surg 1987; 14: 431–3.
4. Vander Kolk CA, McCann JJ, Knight KR, O’Brien BM. Some further characteristics of expanded tissue. Clin Plast 

Surg 1987; 14: 447–53.
5. Agris J. Tissue expansion – a new vista in reconstruction. Am J Cosmet Surg 1987; 4.
6.  Johnson TM, Lowe L. Histology and physiology of tissue expansion. J Dermatol Surg Oncol 1993, 19: 1074.
7.  Pasyk KA, Argenta LC, Austed ED. Histopathology of human expanded tissue. Clin Plast Surg 1987, 14: 435.
8.  Sasaki GH. Tissue expanders and general guidelines for tissue expansion technique. In Tissue Expansion in 

Reconstructive and Aesthetic Surgery. St. Louis, Mosby, 1998, 11–14 .
9.  Hoffmann JF. Management of scalp defects. Otolaryngologic Clinics of North America – Vol 34, Issue 3 (June 2001) 

571–582.
10.  Angelos PC, Downs BW. Options for the management of forehead and scalp defects. Facial Plast Surg Clin N Am 

17 (2009) 379–393.
11.  Antonyshyn O, Gruss J, Zucker R, et al. Tissue expansion in head and neck reconstruction. Plastic and Reconstructive 

Surgery 1988, 82: 58–68.
12.  Babak JM, Disa JJ, Pusic A. Scalp reconstruction. Journal of Surgical Oncology 2006, 94: 504–508.



100

Порокарцином. Клиничен случай и дискусия

Лозанов Хр., Л. Ефремова, Е. Далева, В. Василев
Клиника по пластична хирургия и изгаряния, 

Военномедицинска академия – София

Резюме: Въведение: Порокарциномът е изключително рядък злокачествен тумор на потните (екринни и апокринни) 
жлези с предилекционна поява в зоната на клепачите. Характеризира се с агресивен локален растеж, с относително 
бързо метастазиране най-често в регионалните лимфни възли и в околоушните слюнчени жлези. Често води до реци-
диви и потенциално до фатален изход. До този момент неоплазмата не е показала значителна чувствителност към 
радио-, нито към химиотерапия, макар те често да са прилагани като основен начин за третиране. 
Цели: Обсъждане на ефективността на хирургичното лечение чрез широка локална ексцизия и реконструкция чрез 
билобирано ламбо в сравнение с консервативните подходи.
Материали и методи: Пациент на 84 г. с бързо нарастващ тумор между медиален кант на десен долен клепач и ко-
рена на носа с размер 1 см в диаметър, неколкократно неуспешно ексцизиран и подлаган на криотерапия с течен азот. 
Подложен на дискутираната оперативна терапия.
Резултати: В първите осем месеца от активно наблюдение на пациента от онкокомитет не са отчетени никакви 
усложнения на заболяването.
Заключение: Честата поява на рецидиви и метастази в регионалните лимфни възли и същевременно ниската ефек-
тивност на консервативното лечение би следвало да наложат хирургичните манипулации на ексцизия и последвала 
реконструкция като първа линия на лечение при всички подобни случаи.
Ключови думи: порокарцином, екринен кожен тумор, лице.

Въведение
Порокарциномът е малигнена лезия, произхождаща от интраепителната дуктална част на 

потните жлези (1). За първи път новообразуванието е описано от Pinkus и Mеhregan през 1969 го-
дина. До днес малко подобни клинични случаи са представени (2).

Неоплазмата е изключително рядка – заема едва 0.005% от всички епителни кожни тумори. 
Клиничната диференциална диагноза с базо- и спиноцелуларен карцином, хидроакантома малигна 
симплекс, екринен пороепителиом, малигнен сирингоакатом и други е почти невъзможна. Добро-
качественият ѝ еквивалент е еккринният пором – често срещан кожен тумор.

Към малигнените прогностични фактори за еволюцията се счита (7), че този тип лезия може 
да се причисли към по-общи онкологични критерии: засягането на сентинелни лимфни възли, ре-
цидиви на първоначалното място, висок митотичен индекс над 14/зрително поле с инвазия на тъ-
каните в дълбочина (дебелина на тумора над 7 мм) говорят за по-агресивно заболяване с по-ниска 
преживяемост. Рискови фактори все още не са открити.

Порокарциномът може да се появи де ново или на основата на малигнизирала дългогодишна 
доброкачествена формация (2), себацеен невус или актинична кератоза. Засяга най-вече долните 
крайници (44%), трункуса (21%) и главата (18%). Метастазира предимно локо-регионално, но раз-
сейки както по лимфен (чрез сентинелните възли), така и по хематогенен път (предимно в черния 
дроб) не са изключени. Лицевите тумори често дават разсейки по съседство в околоушните жлези 
(3). При неадекватно лечение може бързо да се стигне до летален изход, което налага дискусията 
за ранно диагностициране и третиране. А именно – широка ексцизия в здраво и своевременно на-
значаване на химиотерапия, ако е нужно. (2, 3, 4)
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Клиничен случай
Мъж на 84 г. с безболезнена контактно кървяща формация между медиалния кант на долния 

си десен клепач и основата на носа (Фиг. 1, 2). С давност от около две години и бърза прогресия 
– нарастване с около 20% от обема си за последния един месец. Пациентът е подлаган трикратно
на криотерапия с рецидив. От статуса: екзофитен тумор с размери 10 х 5 мм; лобирана, разязвена,
телеангиектатична повърхност и плътна нехомогенна консистеция; слабо подвижен спрямо окол-
ните тъкани и придърпващ кожата в съседство. Регионални лимфни възли без патологична наход-
ка. Всички параклинични рутинни изследвания са в референтни стойности.

Фиг. 1. Екзофитна туморна формация, лобирана 
телеангиектатична разязвена повърхност

Фиг. 2. Лезията придърпва околната кожа

Пациентът бе подложен на оперативно лечение, а ексцизираната тъкан – изпратена за хис-
топатологично изследване. Извършена бе широка ексцизия с граници в широчина и дълбочина на 
лезията. Хистопатологичното изследване доказа добре дефинирани лобулирани епително микро-
структури, изградени от полигонални и кубоидни клетки с големи, плейоморфни, хиперхромни 
ядра, обхващащи в дълбочина околния дермис. Локална некроза, редувана с множество клетъчни 
митози (над 6/зрително поле) допълниха патоанатомичната диагноза (Фиг. 3, 4). Имунохистохи-
мично клетките са CEA, EMA, CK-7 – положителни и S-100 и СК-20 негативни. (1, 3, 4).

Фиг. 3. Хистологичен препарат на резектираната тумор-
на маса – лобуларна пролиферация от неопластични клет-

ки, инфилтриращи в дълбочина дермата (оцве. Х. Еоз.)

Фиг. 4. Полигонални туморни клетки с ясна цитоплазма, 
големи хиперхромни ядра и проминиращи нуклеоли
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Фиг. 5. Първи следоперативен ден

Резекционните линии бяха свободни от инфилтрация. Предвид оформилия се тъканен де-
фект, най-уместно бе покриването му чрез билобарно ротационно ламбо, образувано от тъканите 
по съседство. (Фиг. 6)

Дискусия
В описания от нас случай кожата беше лобирана, улцерирала и зачервена. Клиничната карти-

на не се отдиференцира от базоцелуларен, спиноцелуларен карцином и други. В проучването си от 
2001 г. на базата на 69 случая Robson et al. (6) установили, че клиничната картина не е патогномо-
нична. Диагнозата за порокарцином се поставя патоанатомично. 

Лечението на избор е широката ексцизия в здраво със свободни резекционни линии в хори-
зонтална и вертикална посока са ключови за предотвратяването на рецидиви и метастази и съще-
временно за пълноценно патохистохимично изследване (7, 5). Това беше и нашето решение – за 
ексцизия в кожа и подкожие на 2 мм от тумора с електрокаутер и отделни на кожни граници на 3 
мм с „легло на тумора“. 

Обсъждане на онкокомитет взе решение за активно наблюдение без допълнителна терапия. 
Осем месеца след операцията пациентът е без установена онкопатология. 

Заключение
Екринният порокарцином на лицето е рядка злокачествена неоплазма. Неговата клинична ди-

ференциална диагноза спрямо базо- и спиноцелуларен карцином е невъзможна и се поставя един-
ствено патоанатомично. Локалната ексцизия с чисти резекционни линии е основата в изграждането 
на диагностично-терапевтичния план. Малигнената природа на тумора налага активното хистоло-
гично изследване при всички видове кожни лезии с бързо нарастване и рецидивиращо кървене.
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Изгаряния в областта на ръката при деца –  
от лечението към профилактиката

Димитрова T., М. Аргирова, Е. Арнаутска
Клиника по изгаряния и пластична хирургия 

УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, София

Резюме: Въведение: Поради своето естествено любопитство, но не достатъчно развити рефлекси, децата често 
стават жертва на травми. Изгарянията в тази възраст, макар и по-малко през последните години, продължават да 
заемат своето важно място. Ръката поради своите анатомични особености се засяга както при обширни изгаряния, 
така и самостоятелно. Определени фактори, представени в това проучване, ни позволяват да определим правилната 
прогноза, точното лечение и евентуалната бъдеща профилактика. 
Цел: Целта на проучването е да се направи анализ на механизмите, водещи до изгаряне, факторите, определящи 
прогнозата след изгарянето, и да се разработят програми за превенция и профилактика. Възстановяването на опти-
малния обем функционални движения е основната цел на лечението. 
Материали и методи: Направен е ретроспективен анализ за тригодишен период (януари 2012 до декември 2014), 
включващ 386 деца, лекувани по повод изгаряния на воларната и/или дорзалната повърхност на едната или двете ръце. 
Анализираните фактори са демографски статус, място на злополуката, механизъм, дълбочина и площ на изгарянето 
и микробиологичният статус. За определяне дълбочината на изгарянето е използвана скалата на ISBI/WHO. Повърх-
ностните изгаряния от I степен не са включени в проучването. Отчетени са оперативни интервенции, ампутации и 
средният болничен престой. Проведеното лечение е консервативно и оперативно. След дехоспитализацията децата 
са проследени за последствия и оценени по VSS за срок ≥ 1 година. При всички деца, воларно и дорзално са приложени 
компресия, силиконови листа, триамцинолон ацетонид и/или шини. 
Резултати: От общо приети 952 деца с изгаряния 41 % са със засягане на поне една ръка, като общият брой изгорени 
ръце е 419. По-голямата част от пострадалите (56%) са момичета. Най-чести са контактните изгаряния – 43%. 
Средната площ на изгарянето е 1,64% ± 1,21%, като най-голям е процентът на изгарянията от IIАВ степен. В 98% 
от случаите изгарянето настъпва в домашни условия, когато детето е оставено без надзор. С употребата на биока-
тивните препарати с йонизирано сребро средното време за епителизация е скъсено до 6.06 дни ± 3.56 дни. При 42 ръце 
се е наложило оперативно лечение – ексцизия на раневите повърхности и покриване с цели разцепени или пълнослойни 
трансплантати. При никое от децата не е установено наличие на локална инфекция. Средният болничен престой е 
– 4,2 дни (± 1.7 дни). Реконструктивни операции са се наложили при 34 деца (9%). Рехабилитацията е дългосрочна и се 
следи за развитието на контрактури, ограничения на активните движения, развитието на синдактилии и анкилози.
Заключение: Дори при обширни и животозастрашаващи изгаряния засягането на ръката не бива да се подценява. С 
въвеждането на биоактивните препарати се скъсява срокът за епителизация, превантират се инфекциите, болнич-
ният престой намалява и се подобрява крайният функционален и естетичен резултат. Направените изводи са основа 
за въвеждането на пасивни и активни методи за превенция и профилактика.

Въведение
Поради своето естествено любопитство, но не достатъчно развити рефлекси децата често 

стават жертва на изгаряне. Ръката поради анатомичните си особености се засяга както при об-
ширни изгаряния, така и самостоятелно. Правилното лечение – оперативно или неоперативно, е в 
основата на запазването на нормалната функция на крайника. Но преди всяко лечение стои профи-
лактиката (2, 4, 8).

Цел
Да се направи анализ на механизмите, водещи до изгаряне, факторите, определящи прогно-

зата след изгарянето, и да се разработят програми за превенция и профилактика. Възстановяването 
на оптималния обем функционални движения е основната цел на лечението.
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Материал и методика
Направен е ретроспективен анализ за тригодишен период от януари 2012 г. до декември 

2014 г., включващ 386 деца, лекувани по повод изгаряния на воларната и/или дорзалната по-
върхност на едната или двете ръце. Анализираните фактори са демографски статус, място на 
злополуката, механизъм, дълбочина и площ на изгарянето, микробиологичният статус. За опре-
деляне дълбочината на изгарянето е използвана скалата на ISBI/WHO. Отчетени са оперативни 
интервенции, ампутации и средният болничен престой. Проведеното лечение е консервативно и 
оперативно. След дехоспитализацията децата са проследени за последствия и оценени по VSS за 
срок ≥ 1 година. Неоперативното лечение на последствията от изгаряне включва използването на 
силиконов лист, локалната интралезионна апликация на triamcinolone acetonide, компресивната 
и лазерна терапия (6). 

Резултати
От общо приети 952 деца с изгаряния 41% са със засягане на поне една ръка, като общият 

брой изгорени ръце е 419. По-голямата част от пострадалите (56%) са момичета. Най-чести са 
контактните изгаряния – 43%. Средната площ на изгарянето е 1,64%±1,21%, като най-голям е про-
центът на изгарянията от IIАВ степен. При никое от децата не е установено наличие на локална 
инфекция. Средният болничен престой е – 4,2 дни (±1.7 дни). 

При 377 от ръцете изгарянето епителизира след консервативно лечение с биоактивни препа-
рати, съдържащи йонизирано сребро. С употребата им средното време за епителизация е скъсено 
до 6.06 дни ±3.56 дни (2, 3, 4, 5, 7).

Клиничен случай 1. Изгаряне от гореща течност в областта на ръка и предмишница при дете 
на 1 година

Фиг. 1. Начало на  
лечението 

Фиг. 2. Начало на  
лечението

Фиг. 3. Поставен е препарат 
Aquacel Ag burn glove

Фиг. 4. Етап от  
лечението

Фиг. 5. Етап от  
лечението

Фиг. 6. Частично свален 
препарат

Фиг. 7. Поставен  
Aquacel Ag burn

Фиг. 8. Краен резултат –  
15 ден
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Клиничен случай 2. Контактно изгаряне по воларна повърхност на ръката при дете на 3 го-
дини

Фиг. 1. Начало на лечението –  
поставен Aquacel Ag extra

Фиг. 2. Етап от лечението –  
3 ден 

Фиг. 3. Краен резултат –  
19 ден 

Клиничен случай 3. Изгаряне от гореща течност, лекувано консервативно

Фиг. 1. Начало на  
лечението – дорзално

Фиг. 2. Начало на  
лечението – воларно

Фиг. 3. Поставен е  
Aquacel Ag extra

Фиг. 4. Поставен е  
Aquacel Ag extra

Фиг. 5. Етап от  
лечението – 3 ден

Фиг. 6. Етап от  
лечението

Фиг. 7. Краен резултат –  
10 ден 

Фиг. 8. Краен резултат –  
10 ден 

Клиничен случай 4. Контактно изгаряне на II–V пръст

Фиг. 1. Начало на  
лечението

Фиг. 2. Поставен  
Аquacel Ag burn

Фиг. 3. Етап от  
лечението

Фиг. 4. Краен резултат -  
10 ден 

Клиничен случай 5. Контактно изгаряне по воларна повърхност на двете предмишници и 
длани

Фиг. 1. Начало на лечението 
– поставен Аcticoat TM

Фиг. 2. Етап от  
лечението

Фиг. 3. Краен резултат  
20 ден

Фиг. 4. Краен резултат  
20 ден 
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При 42 ръце се е наложило оперативно лечение – ексцизия на раневите повърхности и покри-
ване с цели, разцепени или пълнослойни трансплантати или с тъкани по съседство (1, 3, 4, 5, 6).

Клиничен случай 6. Контактно изгаряне по воларна повърхност на двете ръце

Фиг. 1. Начало на лечението Фиг. 2. Краен резултат Фиг. 2. Краен резултат

Клиничен случай 7. Нисковолтово, контактно, електрическо изгаряне

Фиг. 1. Начало на лечението 
– поставен Аcticoat TM

Фиг. 2. Етап от лечението Фиг. 3. Етап от  
oперативното лечение

Фиг. 4. Краен резултат –  
4 месеца след изгарянето

Клиничен случай 8. Контактно, нисковолтово електрическо изгаряне след несвободна кожна 
автопластика с плъзгащо се ламбо – rectangular advancement flap.

Фиг. 1. Начало на  
лечението

Фиг. 2. Етап от лечението 
след автопластика

Фиг. 3. Краен резултат –  
3 месец

Фиг. 3. Краен резултат –  
3 месеца след травмата

Оперативно лечение на последствията след изгарянето се е наложило при 34 деца (9%). 

Клиничен случай 9. Неправилно проведено оперативно лечение с разцепен кожен автотранс-
плантат в областта на дланта и развитие на контрактури

Фиг. 1. Начало на  
лечението

Фиг. 2. Етап от  
лечението

Фиг. 3. Краен резултат -  
3 месец

Фиг. 4. Краен резултат -  
3 месец 
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Клиничен случай 10. Спонтанно епителизирало дълбоко-дермално изгаряне. За корекция на 
контрактурите се налага извършването на две оперативни интервенции.

Фиг. 1. Начало на  
лечението

Фиг. 2. Първи оперативен 
етап

Фиг. 3. Втори оперативен 
етап

Фиг. 4. Етап от лечението 
– шиниране

Фиг. 5. Краен резултат –  
6 месец

Фиг. 6. Краен резултат –  
6 месец

Фиг. 7. Краен резултат –  
6 месец

Фиг. 8. Краен резултат –  
6 месец

Клиничен случай 11. Спонтанно епителизирало изгаряне с офомен теглещ брид

Фиг. 1. Начало на 
лечението

Фиг. 2. Етап от  
оперативното лечение

Фиг. 3. Краен резултат  
след операцията

Клиничен случай 12. Корекция на теглещ брид в областта на първата комисура, a modo 
Butterfly

Фиг. 1. Начало на  
лечението

Фиг. 2. Етап от лечени-
ето

Фиг. 3. Етап от лечени-
ето

Фиг. 4. Краен резултат 
– 10 ден

Клиничен случай 13. Тежка флексионна контрактура след спонтанно епителизирало дълбоко 
изгаряне

Фиг. 1. Начало на лечени-
ето

Фиг. 2. Етап от лечението 
– ВБП

Фиг. 3. Втори оперативен 
етап 

Фиг. 4. Краен резултат –  
2 година
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Дискусия
В 98% от случаите изгарянията настъпват в домашни условия, когато детето е оставено без 

надзор. Най-често са засегнати малките деца до 3-годишна възраст. Прилаганите профилактичните 
мерки се разделят в две групи. I. Според времето, по което се извършват, биват: първични, вторични 
и третични. Първичната профилактика цели да предотврати инцидента. Вторичната профилактика 
се извършва по време на самия инцидент с цел минимализиране на последствията. Третичната про-
филактика се извършва след инцидента. II. Според начина си на осъществяване профилактичните 
мерки се разделят на две групи – активни и пасивни. Активният подход е насочен към обучението 
на родителите и хората, които са пряко отговорни за грижата за детето – учители, детегледачи и др. 
Пасивните методи са свързани с обезопасяването на предмети, които биха могли да предизвикат из-
гаряне при децата и въвеждането на правила и промени в законодателството. Най-добър резултат се 
постига с комбиниране на всички видове профилактични мерки (2, 8). Неоперативното лечение зна-
чително се подобрява с употребата на препаратите с йонизирано сребро. Необходимостта от по-ряд-
ка смяна на превръзките, по-малкият брой необходими анестезии намаляват болката и дискомфорта 
за децата. Позволява се амбулаторното проследяване при малки, ограничени изгаряния. По-бързата 
епителизация и микробиологичният контрол водят до по-добър краен естетичен и функционален 
резултат и по-рядкото развитие на хипертрофични цикатрикси. При необходимост от оперативна ин-
тервенция видът ѝ се определя индивидуално, като значение имат давността, локализацията и дълбо-
чината на изгарянето, наличието на инфекция, общото състояние на детето. За покриване на раневите 
повърхности се използват цели пълнослойни или разцепени автотрансплантати (според дълбочина-
та и локализацията на изгарянето). За воларната страна на ръката се използват пълнослойни авто-
трансплантати, взети от ингвиналната област или хипогастриума, а донорският участък се затваря 
първично. Трансплантатите се перфорират на ръка с помощта на скалпел, като перфорациите имат 
само дренираща функция. При възникване на контрактури и хипертрофични цикатрикси се прилагат 
оперативни и консервативни методи на лечение. Рехабилитацията след изгаряне започва възможно 
най-рано и продължава за дълъг период от време (1, 3, 4, 6, 7, 8).

Заключение
Дори при обширни и животозастрашаващи изгаряния засягането на ръката не бива да се 

подценява. Правилното поведение – консервативно или оперативно, продължителното проследя-
ване и рехабилитация са в основата на добрия резултат и запазването на нормалната функция на 
растящата детска ръка. 
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Ретроспективен епидемиологичен анализ на изгарянията в  
детската възраст за период от тринадесет години в  

Отделение по детски изгаряния при УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“

Арнаутска Е., Т. Димитрова, М. Аргирова
Клиника по изгаряния и пластична хирургия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“

Резюме: Въведение: Изгарянията в детска възраст са здравен проблем в целия свят. Близо половината от пострада-
лите от изгаряния са деца до 18-годишна възраст. Честотата на изгарянията е функция от степента на цивилизо-
ваност на обществото и от наличието и действието на превантивни програми.
Цел: Целта на настоящото проучване е да се направи ретроспективен анализ на най-честите причини за изгаряния 
при деца, на базата на които да се изготвят ефективни пасивни и активни мерки за превенция.
Материали и методи: Извършен е ретроспективен анализ от база данни на болничната система за тринадесетгоди-
шен период (1995–2004 и 2012–2014 г.). Направен е сравнителен демографски анализ и сравнителен анализ на следни-
те параметри: място и причина на инцидента, площ и дълбочина на изгарянето, вид приложено лечение (оперативно 
и неоперативно), продължителност на болничния престой.
Резултати: От общо 952 хоспитализирани деца с изгаряния (2012–2014) момчетата са 56%., а момичетата – 44%. За 
периода 1995–2004 са хоспитализирани 1944 деца, като 60,2% са момчета, а 39,8% момичета. И за двата периода най-
голям е процентът на децата на възраст до 3 години – 59% (2012–2014) и 42,3% (1995–2004). Най честата причина за 
периода 2012–2014 е изгарянето от горещи течности – 47,8%, следвано от изгарянето с гореща вода – 23,4%, докато 
за 1995–2004 г. най-голям е процентът на изгарянията от гореща вода – 49,8%, следвани от горещи течности – 29,5%. 
Водещи са малките, ограничени изгаряния и за двата периода – до 9% средна площ, като са по-подчертани през втория. 
Най-чести са повърхностните изгаряния – 70,45% за първия период и 71,23% за втория респективно. За двата периода 
водеща локализация е долен крайник – 19,25 % (2012–2014) и 18,43% (1995–2004). Продължителността на болничния 
престой е 16,37 дни (2012–2014) и 22,5 дни (1995–2004). Оперативни интервенции са извършени при 22% (2012–2014) и 
41.6 % (1995–2004). Смъртността е по-ниска за втория период – 0,2% (2012–2014) и респективно – 0,87% (1995–2004). 
Данните са статистически обработени.
Заключение: Резултатите от демографския анализ за двата периода са подобни и не показват съществени отклоне-
ния. Скъсяването на болничния престой, редуциране броя на оперативните интервенции и намаляване на леталитета 
при децата е резултат от въвеждането на модерните биоактивни превръзки за локално лечение на раните и ранна-
та хирургична ексцизия с едномоментна автопластика като водещ оперативен метод при обширните и ограничени 
дълбоки изгаряния.

Въведение
Изгарянето е вид травма, която често се случва неочаквано и има потенциална възмож-

ност да причини смърт, дълготрайни физически и психологически последствия, обезобразяване 
и функционални ограничения (1). Изгарянията са тъканна травма с различна по степен тъканна 
увреда, причинена от термични, електрически, химически и лъчеви фактори. Те са една от воде-
щите причини за заболеваемостта и смъртността в детска възраст, както и една от най-честите 
травми в дома. Получена самостоятелно или комбинирано, този вид травма остава една от най-
сериозните травми, от която човешкото тяло може да оцелее, не само поради мъчителната бол-
ка, но и поради дълготрайните, придружаващи целия живот тежки естетически и емоционални 
последици. Изгарянията в детска възраст са здравен проблем в целия свят. Близо половината от 
пострадалите от изгаряния са деца до 18-годишна възраст (1, 2, 3). Честотата на изгарянията е 
функция от степента на цивилизованост на обществото и от наличието и действието на преван-
тивни програми (5, 8, 9).
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Цел
Целта на настоящето проучване е да се направи ретроспективен анализ на най-честите при-

чини за изгаряния при деца, на базата на който да се изготвят ефективни пасивни и активни мерки 
за превенция (6).

Материали и методи
Извършен е ретроспективен анализ от база данни на болничната система за тринадесетгоди-

шен период (1995–2004 и 2012–2014 г.). Направен е сравнителен демографски анализ и сравнителен 
анализ на следните параметри: място и причина на инцидента, площ и дълбочина на изгарянето, 
вид приложено лечение (оперативно и неоперативно), продължителност на болничния престой.

Резултати
От общо 952 хоспитализирани деца с изгаряния (2012–2014) момчетата са 56%, а момичетата 

– 44%. За периода 1995–2004 г. са хоспитализирани 1944 деца, като 60,2% са момчетата, а 39,8% 
момичета (Фигура 1 и 2).

Фиг. 1 и 2. Честотно разпределение на децата по пол

И за двата периода най-голям е процентът на децата на възраст до 3 години – 59% (2012–2014) 
и 42,3% (1995–2004) (Фигура 3).
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Фиг. 3. Честотно разпределение на изследвания контингент по възрастови групи

Най-честата причина за периода 2012–2014 г. е изгарянето от горещи течности – 47,8%, след-
вано от изгарянето с гореща вода – 23,4%, докато за 1995–2004 г. най-голям е процентът на изгаря-
нията от гореща вода – 49,8%, следвани от горещи течности – 29,5% (Фигура 4, 5 и 6).

Фиг. 4 и 5. Честотно разпределение на пациентите по механизъм на изгаряне
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Фиг. 6. Честотно разпределение на термичните механизми на изгаряне 

За двата периода водещи са малките, ограничени изгаряния – до 9% средна площ. Най-чести 
са повърхностните изгаряния. За двата периода водеща локализация е ръка – 41% (2012–2014) и 
55,3% (1995–2004) (Фигура 7).

Фиг. 7. Честотно разпределение на изгарянията по площ
Продължителността на болничния престой е 16,37 дни (2012–2014) и 22,5 дни (1995–2004). 

(Фигура 8).
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Фиг. 8. Продължителност на болничния престой в дни

Оперативни интервенции са извършени при 22% (2012–2014) и 41.6 % (1995–2004) (Фигу-
ра 9).

Фиг. 9. Обем оперативни интервенции за двата изследвани периода

Смъртността е по-ниска за втория период – 0,2% (2012–2014) и респективно – 0,87% (1995–
2004) (Фигура 10).

Фиг. 10. Процент смъртност за анализираните периоди



114

Заключение
Изгарянията в детска възраст представляват голям епидемиологичен интерес, поради здрав-

ния и социален проблем, произтичащ от тях. Те са сериозна причина за заболеваемостта и смърт-
ността в детска възраст (1, 4, 7). Резултатите от демографския анализ за двата периода са подобни 
и не показват съществени отклонения. Скъсяването на болничния престой, редуциране броя на 
оперативните интервенции и намаляване на леталитета при децата е резултат от въвеждането на 
модерните биоактивни превръзки за локално лечение на раните и ранната хирургична ексцизия с 
едномоментна автопластика като водещ оперативен метод при обширните и ограничени дълбоки 
изгаряния. Усилията за създаването на превантивни и образователни програми с активни и пасив-
ни мерки може да предотврати и намали броя на децата с изгаряне. Голяма част от изгарянията са 
предотвратими (1, 5, 9).
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Резюме: Още в първите описания на болестта изгаряне се срещат и мнения за важността от активно хирургическо 
поведение при лечението на последствията от изгаряне. Грижата за намаляване тежестта на тези дефекти тряб-
ва да започне в най-ранния стадий след травмата. В настоящото проучване разглеждаме преминалите пациенти с 
последствия от изгаряния през Клиниката по пластично-възстановителна и естетична хирургия към УМБАЛ „Св. 
Георги“ – Пловдив за период от осем години. Всички те са лекувани оперативно с един или комбинация от няколко опе-
ративни метода за решаване на естетични и/или функционални проблеми като контрактури, хипертрофични цикат-
рикси и келоиди. Хирургичното лечение на последствията от изгаряния е важен момент в социалната реинтеграция 
на тези пациенти.
Ключови думи: хипертрофични цикатрикси, реконструктивна хирургия, контрактури след изгаряне

За период от осем години (2007–2014 г.) в Клиниката по пластично-възстановителна и есте-
тична хирургия при УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив сме извършили 431 операции на пациенти с 
хипертрофични цикатрикси и контрактури. Общо 45 пациенти сме оперирали повече от един път.

Разпределението по пол е: мъже – 248 (57,5%), жени – 183 (42,5%). Разпределение по въз-
раст: възрастни (55%) и деца (45%).

По брой операции 25 човека (55,6%) сме оперирали два пъти, 9 човека (19,98%) – три пъти, 
5 човека (11,1%) – четири пъти, 3 (6,66%) – пет пъти, двама – 6 пъти (4,44%) и само един пациент 
е опериран 10 пъти (2,22%). Пролежаването на пациентите e представено на Табл. 2.

Според етиологията сме анализирали причинителя на свежото изгаряне. При 22 (5,1%) от 
пациентите установихме наличието на келоиди, при 127 (29,5%) – контрактури и при 30 (7,0%) 
– синдактилии след изгаряния на крайниците.

Информацията от изследването е обработена с помощта на специализиран пакет SPSS 16.0 
(IBM Corporation, Armonk, NY). Всички средни стойности са представени ± грешка на средната 
аритметична. 

Таблица 1. Продължителност на пролежаването

Продължителност Честота Процент Кумулативен процент

до 5 дни 227 52,7 52,7

5-10 дни 116 26,9 79,6

над 10 дни 88 20,4 100

Общо 431 100
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Стойностите на статистическите критерии от проведените анализи се считат за значими при 
p < 0.05. За статистическата обработка сме използвали анализ на честотните разпределения, ал-
тернативен анализ, непараметричен анализ, дисперсионен анализ, корелационен и регресионен 
анализ, графичен анализ.

Получените резултати сме анализирали на базата на видовете извършени оперативни техни-
ки, използваемостта на които е демонстрирана в следната таблица.

Таблица 2. Видове хирургични техники

Възрастово разпределението на пациентите по вида на оперативния метод

Таблица 3. Разпределение по възраст и оперативен метод

Ex. sutura ACL PNL Z-plasty Expander Comb. tehnique

деца 13% 45% 41% 70% 50% 47%

възрастни 87% 55% 59% 30% 50% 53%

Z-пластиката разглеждаме като отделна оперативна техника от несвободната кожна пластика
поради честотата на приложението ѝ. Статистически значима разлика сме установили при Z-плас-
тиката, като децата са три пъти повече от възрастните Р < 0,05 (χ² = 22,862). При останалите опера-
тивни методики не сме установили такава зависимост.

Според етиологията на свежите изгаряния зависимостта е следната:

Таблица 4. Етиология на свежите изгаряния
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Таблица 5. Зависимост на метода на лечение от етиологията

Ex. sutura ACL PNL Z-plasty Expander Comb. tehnique

Пламък 6 27 44 17 2 23 119

Течност/пара 18 34 60 27 1 25 165

Електрически 2 4 11 3 3 3 26

Химически 5 6 13 1 0 3 28

Контакт 14 8 29 21 1 9 82

Статистически значима разлика намираме при зависимостта пол и етиология. Пораженията 
от електричество са в 92,3% при мъжете и само 7,7% при женския пол.

Операциите според локализацията са представени на Табл. 7.

Таблица 6. Разпределение според локализацията 

Таблица 7. Зависимост на локализацията и хирургичната техника

Ex. sutura ACL PNL Z-plasty expander dermabra-
sio lipofilling Comb. 

tehnique

Глава 17-19,10% 4-4,5% 48-53,93% 4-4,5% 4-4,5% 2-2,24%  - 10 (11,23%)

Шия 3 (9,1%) 1 (3,03%) 11-33,33% 7 (21,21%)  -  -  - 11 (33,33%)

Горен крайник 7 (3,84%) 37-20,32% 53-29,11% 44-24,17% 2-1,09% 4-2,19% 1-0,42% 34 (18,68%)

Тяло 10-14,08% 14-19,71% 17-23,94% 10-14,08% 1 (1,4%) 2 (2,81%) 2-2,81% 15 (21,12%)

Аксила 5 (20%) 6 (24 %) 4 (16%) 3 (12%)  -  -  - 7 (28%)

Долен крайник 5 (5,32%) 26-27,66% 30-31,92% 9 (9,58%) 2 (2,13%) 4 (4,25%) 5-5,32% 13 (13,82%)

Повече лок. 2 (2,56%) 19-24,35% 21-26,92% 12-15,39% 1 (1,28%) 1 (1,28%) 3-3,84% 19 (24,35%)

Статистически значима е разликата при продължителността на пролежаване при несвобод-
ната кожна пластика, при която има най-къс болничен престой.

Статистически значима разлика намерихме при PNL и лечението на келоиди и синдактилии, 
а Z-пластиката е основна техника при лечението на контрактури. При операциите на горния край-
ник – 42,4% (53 пациенти), техниката е локални и дистантни ламба.

Синдактилии сме установили при 33 пациенти (7,65%), от които 23(69,70%) са деца и 10 
(30,30%) са възрастни, т.е. разликата е 2:1. 

Контрактури установихме при 81 (63,78%) деца и 46 (36,22%) при възрастните. Разликата е 
статистически значима.

Келоидите са 12 (54,54%) деца и 10 (45,45%) възрастни.
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Таблица 9. Усложнения според оперативната техника

Усложнения брой реоперация

Експандер-техника 1 1

Лизиране на трансплантат 1 0

Епидермолиза 8 0

Частична некроза на ламбо 7 3

Рецидив на келоид 1 0

Рецидив на контрактура 4 2

Рецидив на синдактилия 2 2

Пациентите с усложнения, при които не се извърши реоперация, бяха лекувани консерватив-
но с дирижирана спонтанна епителизация.

Грижата за ограничаване степента на тежест при последствията от изгаряния трябва да запо-
чне още в най-ранния стадий на травмата и да продължи дълго време след завършване на основния 
оздравителен процес. (1)

Възрастово децата с последствия от изгаряния са 45% (189), като при 77 (40,7%) от тях уста-
новихме контрактура с различен дефицит в обема на движение. Според локализацията при децата 
водеща e тази на горния крайник 47 (61,0%). Това потвърждава мнението на Бархударова, според 
която 40-60% от ръбцовите изменения при децата са съпътствани с функционални нарушения. (2) 
Според Повстяной (3) контрактурите са най-тежкото усложнение на последствията от изгаряния 
и са средно около 3–10% при възрастни пациенти. Според нашите данни общо контрактурите са 
127, т.е. 29,5%. Във възрастта между 0–3 г. над 50% от изгарянията са довели до контрактура. 
Най-уязвима е групата на деца от 4–10 г., където броят на контрактурите е най-голям – 33 (42,8%). 
Това потвърждава мнението на Завьялов, че почти всеки хипертрофичен цикатрикс в ранна детска 
възраст води рано или късно до изменение във функцията или позицията на част от тялото. (4) С 
увеличаване на възрастта намалява и рискът от функционални усложнения. 

При възрастните контрактурите са 19,5% (46), и то за сметка на активната възраст 19–35 г. 
Разпределението по пол е почти равномерно при всички възрастови групи. Според Хаджий-

ски и при свежите изгаряния мъжете са повече от жените. (1) Ние потвърждаваме това становище 
и за последствията от тях. 

212 (89,9%) от възрастните са оперирани с основните хирургични техники (свободна и 
несвободна кожна пластика, експандер-техника и естетични процедури като дермоабразио и липо-
филинг) и 24 (10,2%) с комбинирани методи на един етап. При децата съотношението е приблизи-
телно същото 160 (84,7%) с основните техники самостоятелно и 29 (15,3%) – комбинации от тях. 
Подобни резултати са получили и Hop и Prasad в дългогодишни проучвания върху свежи изгаряния 
и последствията от тях. (5, 6) За разлика от нашето проучване Hop отчита повече деформации в 
областта на главата и шията. (5)

По отношение на използваната оперативна техника всички заставаме зад вариантите на 
несвободната кожна пластика. При възрастните ламбата по съседство, а при децата Z-пластиката 
са водещи. По отношение на комбиниране на Z-техниката с други оперативни методи потвържда-
ваме мнението на Евстатиев, че най-често се комбинира със свободна кожна автопластика (3,5%) 
и локални ламба (3, 9).

Z-пластиката сме разгледали отделно поради факта, че намира широко приложение както
в нашето проучване, така и в това на други автори. Тази техника води до прекъсване линиите на 
теглене и може да се използва при недостиг на тъкани в даден участък. (10) McGregor смята, че Z-
пластиката е най-често използваният метод при последствия от изгаряния.

Значителна разлика установихме при синдактилии – 7,65% в нашето проучване и 19% при 
анализа на Hop. Разлика установихме и във възрастта, като ние имаме по-голям процент деца с тази 
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деформация и само при трима пациенти общо сме използвали свободен кожен трансплантат. Hop 
и Prasad използват пълнослоен и разцепен кожен трансплантат при 20% от пациентие със синдак-
тилия (5, 6).

Класическата експандер-техника сме прилагали основно при пациенти с алопеция след изга-
ряне и при няколко случая с груби ръбцови деформации на подбедрица, предмишница и шия. Как-
то и Зънзов, смятаме, че експандер-техниката води до добри функционални и естетични резултати 
при посткомбусционна алопеция със сходна по цвят и еластичност кожа и запазване на космените 
фоликули. (7) При определяне размера на експандера към размера на дефекта сме спазвали съот-
ношението 2:1 както и Sasaki (8).

Според етиологията на свежите изгаряния сме единодушни с Хаджийски за водещата роля 
на горещите течности и пламъковите изгаряния при свежите изгаряния и хипертрофичните цикат-
рикси, образували се впоследствие (1).

Фиг. 1. Еxcisio sutura Фиг. 2. ACL

Фиг. 3. Параскапуларно ламбо Фиг. 4. Z-пластика

Фиг. 5. Комбиниран метод Фиг. 6. Z- пластика
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Локални ламба за хирургично лечение на 
кожни контрактури след изгаряне

Пашалиев Н., Д. Янков, Й. Заякова, Хр. Христов, 
Н. Ненкова, М. Башева

Отделение по термична травма, пластична,  
възстановителна и естетична хирургия, МБАЛ – Варна към ВМА – София

Резюме: Цел: Целта на хирургичното лечение при дълбоки изгаряния е да се отстранят некрозите, да се покрие 
дефектът и да се предотвратят последствията от ексцесивна контракция на цикатрикса. Въпреки значителния 
напредък в това отношение през последните десетилетия, тази патология все още се среща в практиката. Задачата 
на лечението на кожната контрактура е да се възстанови функцията, да се подобри естетиката и да се осигури 
психологичен комфорт на пациента. С това съобщение ние си поставихме за цел да представим нашия опит с хирур-
гичното лечение на контракцията на цикатрикса след изгаряне чрез локални ламба и да анализираме качеството на 
резултатите си в съответствие с приложения метод.
Материал и методи: За периода 2010–2015 г. в нашето отделение бяха лекувани 52 пациенти с кожни контрактури 
след изгаряне чрез локални ламба. Според размерите, естеството и локализацията на цикатрикса бяха използвани 
различни техники, в това число: Z-пластика, V-Y пластика, W-пластика, ромбовидно ламбо (Limberg) или комбинирани 
методи. 
Резултати: Резултатите от проучването систематизирахме въз основа на жизнеността на ламбата, наличието на 
усложнения, функционалното подобрение в зоната и удовлетворението на пациента. Резултатите са разпределени 
както следва: отличен – при 37 (71%) пациенти, добър – при 12 (23%) пациенти, задоволителен – при 2 (4%) пациенти, 
и лош – при 1 (2%) пациент.
Заключение: Повечето форми на кожна контрактура след изгаряне могат да се лекуват успешно с методите на 
локални ламба. За да се постигне удовлетворяващ резултат най-важни са изборът на подходяща методика, точното 
планиране и прецизната хирургична техника.

Въведение
Дори и при най-съвременното и добро лечение дълбоките изгаряния водят неминуемо до раз-

витие на цикатрикси. Кожната контрактура е една от последиците на тази травма, която се подлага 
обичайно на хирургично лечение. В болшинството от случаите рандомизираните локални ламба са 
ефективна методика при оперативното лечение на това усложнение.

От патофизиологична гледна точка кожната контрактура е продукт на сложни биологични 
процеси, чиито механизми не са напълно изучени. Множество фактори от страна на организма и 
естеството на термичния агент са с доказан принос, но протрахираното заздравяване при частична 
кожна увреда се счита за една от първопричините за контракцията на формиращия се цикатрикс (1). 
В основата на този феномен е свръхпролиферацията на миофибробласти в регенеративната тъкан, 
която предизвиква концентрична контракция. На молекулярно ниво този процес се предизвиква от 
небалансирано отлагане на колаген по време на основните фази на раневия процес – възпалителна, 
пролиферативна и ремоделираща (2, 3).

Клинично контракцията на цикатрикса се наблюдава най-често в областта на ставите и ес-
тествените отвърстия на тялото. Може да бъде най-разнообразна по форма – линейна, с няколко 
линии на теглене, У-образна, обхващаща циркулярно засегнатата зона, и т.н. Характеризира се 
с намален обем на движенията, болка и естетични промени, предизвикващи психо-емоционален 
дискомфорт на пациента.

Хирургичният подход при контрактури след изгаряне е многостранен процес, при който се 
цели освобождаване на наличното напрежение, заместване на липсващите тъкани и предотвратя-
ване на рецидиви.
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Цел
Целта на тази статия е да се представи опитът на екипа ни с оперативното лечение на кон-

тракцията на циктрикса след изгаряне чрез прилагане на локални ламба и да се постави на анализ 
качеството на постигнатите резултати в съответствие с приложените методи.

Материал и методи
Данните на клиничните случаи, които са обект на настоящото проучване, са събрани и обра-

ботени ретроспективно. За периода 2010–2015 г. в ОТТПВЕХ при МБАЛ – ВМА гр. Варна, бяха 
лекувани 52 пациенти с кожни контрактури след изгаряне чрез локални ламба. От общия брой па-
циенти 34 (66%) бяха от женски пол, а 18 (34%) от мъжки. Разпределението на пациентите по пол 
и възраст е представено в табл. 1.

Таблица 1. Разпределение на пациентите по пол и възраст

При обработката на клиничния материал установихме, че в нашето проучване най-чест обект 
на кожна контрактура е областта на дланта и китката – общо 20 случая. Следваща по честота е 
областта на главата – 14 пациенти, а най-рядко засегнати са областите на долните крайници и ге-
ниталиите, съответно по 2 случая (табл. 2).

Таблица 2. Честотата на кожната контрактура в съответствие със засегнатата област от тялото.

За оперативното лечение на контракцията на цикатриксите на нашите пациенти използва-
хме 5 различни оперативни техники. Според размерите, естеството и локализацията на цикатрикса 
бяха използвани Z-пластика, V-Y пластика, butterfly-пластика, ромбовидно ламбо (Limberg) или 
комбинирани методи. Сред тях Z-пластиката заема челно място, а най-рядко сме прилагали ромбо-
видно ламбо (табл. 3).
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Таблшца 3. Разпределение на пациентите според приложения оперативен метод

Z-пластика приложихме във всички области на тялото, butterfly-пластика – в областите на
тялото и горния крайник, V-Y пластика – върху главата, тялото и ръката, ромбовидно ламбо – гла-
вата и горния крайник, и комбинирани пластики – в областите на шията, тялото и горния крайник 
(табл. 4).

Таблица 4. Честота на използваните методи според локализацията на цикатрикса

Резултати
Резултатите от проучването оценихме и систематизирахме въз основа на жизнеността на 

ламбата, наличието на усложнения, функционално и естетично подобрение в третираната зона и 
удовлетворението на пациента.

Тотална некроза на ламбата не наблюдавахме при нито един пациент. Частична имаше при 
7 (13%) пациенти, при 5 (10%) от тях тъканите зараснаха вторично, а при двама (3%) се наложи 
ревизия. Пълно функционално възстановяване се постигна при 28 (54%) пациенти, частично – 21 
(40%), а невъзстановена функция наблюдавахме при 3 (6%) пациенти.

Значително естетично подобрение имаше при 39 (75%) пациенти, задоволително – в 10 (19%) 
от случаите, а без промяна – при трима (6%). Крайните резултати – разпределихме като отлични 
при 37 (71%) пациенти, добри – при 12 (23%) пациенти, задоволителни при двама (4%) и лоши 
– при един (2%) пациент.

За онагледяване на резултатите от проведеното лечение представяме три клинични случая, 
при които са използвани различни методи за лечение на кожна контрактура.
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Клиничен случай 1: Мъж на 45 г., осем месеца след пламъково изгаряне от III-та степен на 
ръцете и извършена свободна кожна автопластика. Постъпва в отделението по повод на ограни-
чени движения на пръстите на двете ръце поради развитието на контрактури в междупръстните 
пространства. След проведено обсъждане се взе решение за коригирането им чрез комбинация 
от Z-пластика на първо междупръстно пространство и V-Y пластика в останалите комисури 
(Фиг. 1).

А. Предоперативно състояние Б. Резултат 3 седмици след операцията
Фиг. 1. 

Клиничен случай 2: Момче на 16 г., осем месеца след изгаряне с гореща течност IIБ-III-та 
степен на десни аксила и горен крайник. Лекуван консервативно. Постъпва в отделението по повод 
на груб хипертрофичен цикатрикс и брид, ограничаващ абдукцията в засегнатия крайник. След 
щателно изследване се прецени за най-подходящ оперативен метод приложението на множествена 
Z – пластика (Фиг. 2).

А. Предоперативно състояние Б. Резултат 10 дни след операцията

Фиг. 2.

Клиничен случай 3: Мъж на 68 г., 1 месец след изгаряне с гореща вода от III-та степен в об-
ластта на ляв горен крайник и извършена свободна кожна автопластика. Постъпва в отделението с 
груб хипертрофичен цикатрикс и централно локализиран тъканен дефект в областта на ляв лакът. 
Извърши се анализ на клиничния случай и се взе решение за реконструкция чрез ромбовидно лам-
бо (Лимберг), (Фиг. 3).
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А. Предоперативно състояние Б. Резултат 39 дни след операцията

Фиг. 3.

Дискусия
Контрактурите са чест проблем след големи по площ изгаряния. Значителна част от тях се 

наблюдават въпреки правилно проведеното лечение дори в специализирани центрове. Причините, 
водещи до развитието им, са много и разнообразни. Рискът от развитие на контрактура зависи от 
общото състояние на пациента, наличието или липсата на инхалирани горещи газове, площта на 
изгарянето, удължения болничен престой, липсата на съдействие по време на лечението от страна 
на пациента и отлагането на оперативната интервенция във времето (4).

Приложението на локални ламба е най-простият хирургичен метод за осигуряване на дос-
татъчен тъканен ресурс и подобряване на функцията при минимален донорен дефект (5, 6). Съ-
ществува голямо разнообразие от рандомизирани локални ламба, чрез които могат да се заместят 
липсващи тъкани, използвайки съседни зони с богат ресурс (7, 8). При възможност трябва да се 
следва правилото за заместване на подобни с подобни тъкани, което осигурява максимално възста-
новяване на цвят, текстура и обем (4).

В нашето изследване са използвани част от методите за оперативно лечение на кожна кон-
трактура след изгаряне, всеки от който е избран в зависимост от особеностите на засегнатата зона, 
индивидуалните характеристики на тъканния дефицит и периферния кожен ресурс.

Проучването ни показа, че във всички възрастови групи най-често засегнат е мъжкият пол. 
Във възрастовата група 1–3 г. операцията бе проведена до една година след травмата, от което 
следва, че за нея е характерна ранна контракция на цикатрикса, докато във възрастта 4–18 г. бол-
шинството от пациентите са оперирани след изтичане на една година – белег за поява на късна 
контракция. Горният крайник и в частност ръката са предилекционни зони за контракция на ци-
катрикса. Най-често прилаганият метод за корекция на кожна контрактура в нашето изследване е 
Z-пластиката, която е прилагана във всички области на тялото, докато останалите методи са преце-
нени като подходящи само в определени зони.

Подобно на други проучвания, нашите резултатите бяха оценени в различни аспекти. На-
блюдавахме функционални и естетични подобрения след проведената корекция при 94% от паци-
ентите, като не регистрирахме значителни усложнения и повечето от пациентите бяха доволни от 
постигнатия резултат.

Заключение
Кожните контрактури след изгаряне се наблюдават обикновено в ставни зони и области на 

естествени отвърстия. Повечето форми на тази патология могат да се лекуват успешно и ефективно 
с методите на локални ламба. Според нашето изследване най-подходяща за оперативна корекция 
на кожна контрактура след изгаряне се оказва Z-пластиката. За постигане на оптимален резултат 
считаме за най-важни избора на подходяща методика, точното планиране и прецизната хирургична 
техника.
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