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СКЪПИ КОЛЕГИ,

В това издание са публикувани пълнотекстовите научни съобщения на представени на 
IV Национална конференция по пластично-възстановителна и естетична хирургия доклади. 
Събитието беше организирано от Българската асоциация по пластична, реконструктивна и 
естетична хирургия и се проведе в хотел „Адмирал“ в курортен комплекс „Златни пясъци“ 
край Варна, от 3 до 5 май 2019 г. В него взеха участие над 150 медицински специалисти от 
страната и чужбина, както и 8 гост-лектори – световно признати експерти в различни направ-
ления на специалността.

Сборникът предоставя полезна информация за резултати от клинични изследвания и на-
блюдения на творческите колективи на водещите медицински звена в страната, упражняващи 
дейности в различните направления на пластично-възстановителната и естетична хирургия. 
Шест от статиите са посветени на съвременните методи за реконструкции в областта на главата 
и шията. Също толкова на брой са и обсъжданията върху различните аспекти на лечението на 
термичната травма. За първи път в България е публикувано предложение за  мобилно приложе-
ние за адекватна първа помощ при изгаряне. Две са публикациите, разискващи възможностите 
на реконструкцията с микросъдов трансфер, както и основанията да бъдат предпочетени пред 
несвободните реконструкции. Една от статиите представя екипния опит на авторски колектив 
с все по-широко дискутираните в пластичната хирургия педикулирани перфоративни пропелер 
ламба, които намират приложение във всички области на тялото. Присъстват и анализи на ре-
зултати от приложението на осмотични експандри при деца с последствия от изгаряне, както и 
на ацелуларен дермален матрикс за лечение на сложни и трудно заздравяващи рани. Уникална 
за страната ни е и инициативата на интердисциплинарен екип от специалисти, които представят 
действащ проект за практическа употреба от пациенти и специалисти на електронно медицин-
ско досие за лицеви аномалии в България.  В сборника са включени и статии върху други важни 
теми и аспекти на пластичната хирургия, които допринасят за подобряване на качеството и раз-
витието на специалността у нас.

От името на Научната комисия на конференцията и от свое име приветствам авторите и 
поднасям благодарност на всички участници в този най-висок научен форум на Българската 
асоциация по пластична, реконструктивна и естетична хирургия. 

Доц. д-р Даниел Янков, д.м.
Председател на БАПРЕХ
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КОМПОЗиТни реГиОнаЛни ВъЗСТанОВЯВаниЯ на 
МеКОТъКанни деФеКТи В  

СреднаТа ЛиЦеВа ТреТа СЛед  
реЗеКЦии на аВанСираЛи МОрФеЙни 

БаЗОЦеЛУЛарни КарЦинОМи

Н. Янев1,2, Георгиев С.1, Лозанова П.1, Малинова Ал.1, Йорданова Г.1

1Специализирана болница за активно лечение по лицево-челюстна хирургия, София, България
2Медицински университет – Плевен, България

Резюме: Въведение: Морфейните базоцелуларни карциноми са специфична група малигнени кожни лезии, атаку-
ващи предилекционно централната част на лицето и инфилтриращи c пръснат фронт, често далеч отвъд грани-
ците на видимата лезия. Те налагат радикално хирургично лечение, което понякога води до оформяне на сложни 
композитни дефекти, подлежащи на регионално или дори микросъдово възстановяване, в обширните случаи.
Материали и методи: Представяме клинична серия от пациенти със срединни лицеви централно и латерално 
разположени базоцелуларни карциноми, тип „морфеа“, налагащи обширни мекотъканни резекции (вкл. до лига-
вица на устната кухина), интраоперативна хистологична верификация и едноетапна реконструкция, с помо-
щта на регионални артериализирани и локални авансиращи и ротационни ламба.
Резултати: Отчете се първично възстановяване на композитните дефекти, както и подобрено структурно 
и функционално възстановяване при използването на съответните регионални техники, в сравнение с изцяло 
локалните техники. Интраоперативната хистологична верификация повишава сигурността на контрол на ре-
зекционните граници при този тип агресивно инфилтриращи лезии.
Заключение: Регионалните композитни възстановявания на комплексни мекотъканни дефекти на средната ли-
цева трета показват устойчиви резултати в случаите на обширни резекции при лечението на агресивните 
форми на кожни карциноми.
Ключови думи: базоцелуларен карцином тип морфея, регионални артериализирани ламба, възстановяване на 
средна лицева трета, интраоперативна хистология.

REGIONAL COMPOSIT RECONSTRUCTIONS IN 
MIDDLE FACE SOFT TISSUE DEFECTS POST RESECTION OF 

ADVANCED MORPHAEIC BCCS

N. Yanev1,2, Georgiev S.1, Lozanova P.1, Malinova Al.1, Yordanova G.1

1University Hospital for Maxillofacial Surgery, Sofia, Bulgaria 
2Medical University Pleven, Bulgaria

Abstract: Introduction: The morphoeic basal cell carcinomas (BCCs) are a specific group malignant dermal lesions, 
invading preferably the central face and infiltrating on a scattered front, quite frequently beyond the borders of the visible 
lesion. They require a radical surgical treatment, which sometimes leads to the formation of complex composite defects, 
imposing a regional or even microvascular reconstruction techniques in the extensive cases.
Materials and methods: We present a clinical patient series with central face mid and lateral marphoeic BCCs, requiring 
large soft tissue resections (even incl. oral mucosa), intraoperative histology and single stage reconstruction by regional 
axial flaps and local advancement and rotation flaps.
Results: We report a primary reconstruction of the composite defects, together with an improved structural and functional 
recovery when the regional flaps are in use, compared to the local only techniques. The intraoperative histology verification, 
increases the safety of the surgical margin control, in this type of aggressive infiltrating lesions.
Conclusion: The regional composite reconstructions of complex middle facial third soft tissue defects, demonstrate 
sustainable results in extensive resection cases in the treatment of aggressive skin cancer lesions.
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Keywords: Morphoeic basal cell carcinoma, regional axial flaps, middle facial third reconstruction, intraoperative 
histology.

Въведение

Базалноклетъчните карциноми (БКК) са най-често срещаните кожни карциноми и заемат 
до 70 – 80% от всички малигнени кожни лезии, като броят им нараства (1, 2). Причина за тяхна-
та поява е най-вече продължителното или епизодично, но остро излагане под слънцето (3). За 
предиспозиционни фактори се считат светлият тип кожа, имуносупресията и някои генетични 
състояния, като албинизма, синдрома на Gorlin, xeroderma pigmentosum и т.н. (4). Развитието 
на БКК е по-често при хора, които са претърпели слънчево изгаряне в детството или са развили 
лунички (ефелиди) по кожата (5, 6).

Съществуват няколко съществено различни форми на базалноклетъчните карциноми, но 
като цяло до около 80% от тях се разполагат в областта на главата и шията (7). Клинично лези-
ите се представят в 4 основни групи: повърхностни, нодуларни, морфейни и пигментни, като 
сред тях съществуват и съответни подтипове.

Може би най-важни от клинична гледна точка сред БКК са морфейните карциноми, които 
са специфична и подчертано агресивна група немеланомни малигнени кожни лезии, атакува-
щи предилекционно централната част на лицето и инфилтриращи c пръснат фронт, често далеч 
отвъд границите на видимата лезия. Те налагат радикално хирургично лечение, което понякога 
води до оформяне на сложни композитни дефекти, подлежащи на регионално или дори микро-
съдово възстановяване в най-обширните случаи.

Материали и методи

Представяме клинична серия от четирима пациенти, оперирани по повод морфейни базал-
ноклетъчни карциноми на лицето с помощта на интраоперативна хистологична верификация, 
спазвайки подхода за радикалност и абластичност.

Пациент 1
52 год. мъж, с морфеен БКК в темпоралната област вдясно. Радикална ексцизия, включи-

телно с подлежащата темпорална фасция, хистологична интраоперативна верификация и ло-
кално ротационно-авансиращо възстановяване.

Фиг. 1. Предоперативен изглед Фиг. 2. Резекционни граниици Фиг. 3. Ексцизионен обем/
дълбочина на инвазия
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Фиг. 4. Оперативен дефект 
и ротационно-авансиращо 

възстановяване

Фиг. 5. Мобилизация на  
тъканите 

Фиг. 6. Възстановяване на 
дефекта

Пациент 2
46 год. мъж, с мултицентричен морфеен БКК на ухото вдясно, с широка инфилтрация на 

кожата, с инфилтрация на външния слухов проход и на паротидната слюнчена жлеза.
Лечение посредством радикална ексцизия на кожата, в блок с паротидектомия и субто-

тална резекция на ухото и върха на мастоидния израстък, вкл. със залавното място на СКМ 
мускул. Съставна реконструкция посредством мускулно ламбо от СКМ и ротационно цервико-
фациално ламбо.

Фиг. 7. Общ предоперативен изглед –  
профил

Фиг. 8. Детайлен предоперативен изглед –  
мултицентрична зона

Фиг. 9. Зона на инфилтрация 
и граници на резекцията

Фиг. 10. Оперативен  
дефект 

Фиг. 11. Оформяне на 
съставното възстановяване
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Пациент 3
62 год. мъж, с рецидивен морфеен карцином, ангажиращ назалната, параназалната и ин-

фраорбиталната области вдясно. Лекуван чрез радикална мекотъканна резекция в ширина и 
дълбочина (вкл. и подлежащия периост), последвана от едномоментна композитна реконструк-
ция с две ламба – транспозиционно челно и ротационно зигоматико-фациално, според принци-
пите на възстановяване на анатомичните подобласти (субюнити).

Фиг. 12. Предоперативно състояние Фиг. 13. Резекционен дефект

Фиг. 14. Зигоматико-фациално ламбо Фиг. 15. Челно ламбо

Пациент 4
48 год. мъж, с мултифокален морфеен БКК на горната устна, параназалната, инфраорби-

талната и букалната области вдясно, с мекотъканна инфилтрация в дълбочина, до лигавицата 
на горната устна. Лекуван хирургично чрез радикална резекция и композитно възстановяване 
чрез лигавична пластика, транспозициониране на букално мастно тяло, ре-анастомозиране на 
ductus parotideus dex., ротиране на латерално цервико-фациално ламбо и транспозициониране 
на темпорално мускулно ламбо, базирано на a.temporalis profunda dex. и темпорално кожно 
ламбо, базирано на a.temporalis superficialis dex.
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Фиг. 16. Предоперативно състояние Фиг. 17. Функционална асиметрия –  
изява на склерозиращата характеристика на 

морфейните БКК

Фиг. 18. Граници на  
резекцията

Фиг. 19. Обем на  
резекцията 

Фиг. 20. Подготовка за 
композитно възстановяване

Фиг. 21. Възстановяване на  
ductus parotideus

Фиг. 22. Транспозиция на темпоралното  
артериализ. ламбо

резултати

След осъществяване на по-горе описаните резекционни и едномоментни пластично-ре-
конструктивни подходи, в условията и на интраоперативна хистологична верификация, се от-
четоха свободни от карциномна инфилтрация резекционни граници на трайните хистологични 
препарати.
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Първичното възстановяване на съставните дефекти чрез послойни изграждащи техники, 
както и подобрено структурно и функционално възстановяване при използването на съответ-
ните регионални ламба се отчете като значително превъзхождащо използването на изцяло ло-
кални техники, при подобен тип дефекти.

Наблюденията ни по отношение на интраоперативната хистологична верификация чрез 
използване на картографираща техника и замразяващ микротом са, че тя повишава сигурнос-
тта на контрол на резекционните граници, особено при такъв тип агресивно инфилтриращи 
лезии, каквито са морфейните базалноклетъчни карциноми.

В повече детайли резултатите при описаните пациенти бяха както следва:

Пациент 1

Фиг. 4. Оперативен дефект Фиг. 6. Оперативно 
възстановяване

Фиг. 23. 4 мес. постоперативно

Пациент 2

Фиг. 10. Оперативен дефект Фиг. 24. Обем и дълбочина на 
резекцията

Фиг. 25. 4 мес. след края на  
хирург. и ЛТ лечение
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Фиг. 26. Съхранени постоперативни функционални 
обеми– горна лицева трета

Фиг. 27. Съхранени постоперативни функционални 
обеми – долна лицева трета

Пациент 3

Фиг. 13. Резекционен дефект Фиг. 28. Дефектът възстановен с  
латерално ротац. и челно транспоз. ламбо

Фиг. 29. Преди прекъсване на  
челното хранещо краче

Фиг. 30. 4 мес след завършване на 
хирургичните етапи
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Пациент 4

Фиг. 19. Обем на резекцията Фиг. 31. Послойно 
възстановяване

Фиг. 32. Ранен резултат

Фиг. 33а. 2 мес. след края на 
комбинираното хирургично/ЛТ лечение

Фиг. 33б. 2 мес. след края на  
комбинираното хирургично/ЛТ лечение

Обсъждане

Морфейните базоцелуларни карциноми на лицето често представляват предизвикателство 
по отношение на разпространението си и ангажирането на различни по състав лицеви тъкани. 
Разполагайки се често в средната лицева трета, те биха могли да засегнат много важни във 
функционално и естетично отношение структури, като външното ухо и останалата част на слу-
ховия апарат, паротидната жлеза и лицевия нерв, клепачите и очницата, носа и параназалните 
зони, горната устна и т.н. Определянето на границите на хирургична резекция е също значител-
но затруднено, от една страна, поради честата мултицентричност на лезиите и инфилтративния 
(гнездовиден) характер на инвазивния фронт, и от друга страна, поради естествения стремеж 
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на хирурга за запазване на максимален обем видимо здрави тъкани. В тези случаи смятаме, че 
е разумно да се разчита на интраоперативна хистологична верификация под съответна форма 
– замразяващ микротом с картографиране и възможност за едномоментно интраоперативно 
изследване на по-голямо количество препарати, или алтернативно – Mohs хирургия.

Същевременно оперативното лечение на подобни лезии често води до оформянето на със-
тавни дефекти, налагащи внимателна оценка, задълбочено пред- и интраоперативно планира-
не и използване на максимален обем локални, регионални и свободни реконструктивни техни-
ки с оглед възможно най-пълноценното тъканно възстановяване и психологическа и социална 
рехабилитация на засегнатите пациенти. Изграждането на широк интердисциплинарен екип 
от хирурзи, онколози/лъчетерапевти, патолози, образни диагностици, протезисти, клинични 
психолози и т.н. е важно условие по отношение на практическото приложение на съвременни-
те клинични подходи, спазването на правилата за добра практика и най-вече на поставянето на 
нуждите на пациента и цялостните грижи за него в пресечната точка на всички усилия.

изводи

Регионалните композитни възстановявания на комплексни мекотъканни дефекти на сред-
ната лицева трета показват устойчиви резултати в случаите на обширни резекции в хода на хи-
рургичното лечение на агресивните форми на кожни карциноми, и в частност, при морфейните 
базалноклетъчни малигнени епителни процеси. Внимателното планиране, възможностите за 
контрол на резекционните граници чрез интраоперативно хистологична верификация, щател-
ното възстановяване и цялостният интердисциплинарен подход, според нас, са изключително 
важни условия за постигането на цялостни позитивни резултати.

Литература
1. Dacosta Byfield S, Chen D, Yim YM, Reyes C. Age distribution of patients with advanced non-melanoma skin 

cancer in the United States., Arch Dermatol Res. 2013 Nov; 305(9): 845–50.
2. Lomas A, Leonardi-Bee J, Bath-Hextall F. A systematic review of worldwide incidence of nonmelanoma skin 

cancer. Br J Dermatol. 2012 May; 166(5): 1069–80.
3. Armstrong BK, Kricker A. The epidemiology of UV induced skin cancer. J Photochem Photobiol B. 2001 Oct; 

63(1–3): 8–18.
4. Baxter JM, Patel AN, Varma S. Facial basal cell carcinoma. BMJ. 2012 Aug 21; 345: e5342.
5. Corona R, Dogliotti E, D’Errico M, Sera F, Iavarone I, Baliva G, Chinni LM, Gobello T, Mazzanti C, Puddu 

P, Pasquini P. Risk factors for basal cell carcinoma in a Mediterranean population: role of recreational sun 
exposure early in life. Arch Dermatol. 2001 Sep; 137(9): 1162–8.

6. Gallagher RP, Hill GB, Bajdik CD, Fincham S, Coldman AJ, McLean DI, Threlfall WJ. Sunlight exposure, 
pigmentary factors, and risk of nonmelanocytic skin cancer. I. Basal cell carcinoma. Arch Dermatol. 1995 Feb; 
131(2): 157–63.

7. Wong CSM, Strange RC. Basal cell carcinoma. BMJ. 2003 Oct 4; 327(7418): 794–798.



18 IV Национална конференция по пластична, реконструктивна и естетична хирургия

PеКОнСТрУКЦиЯ на деФеКТи В шиЙнаТа ОБЛаСТ

Й. Заякова, Янков Д., Пашалиев Н.,  
Валериев Б., Цветков Б.

Клиника по термична травма, пластично-възстановителна и естетична хирургия

МБАЛ – Варна към ВМА – София, България

Резюме: Въведение: Реконструкцията на дефекти в шийната област представлява предизвикателство в плас-
тичната хирургия. Важно е да се вземе под внимание функционалният и естетичeн аспект при плануването ѝ.
Целта на презентацията е да се представят резултатите от реконструктивната хирургия на шията при ле-
чението на дефекти, резултат от туморна ексцизия, последствия от изгаряния и травми. 
Материал и методи: Извърши се ретроспективен анализ на резултатите от оперативното лечение на 43 
пациенти, пролежали в Клиника по термична травма, пластично-възстановителна и естетична хирургия на 
ВМА – МБАЛ гр. Варна в периода 01.2010 г. – 12.2018 г. Възрастта на изследвания контингент беше между 1г. 
и 76 г. От тях 24 мъже и 19 жени. Дефектите са резултат от: изгаряне при 27 от случаите; туморна ексцизия 
– 13 и травма – 3. В зависимост от общото състояние на пациента, размера на дефекта и наличния тъканен 
ресурс са приложени различни оперативни техники: свободна кожна автотрансплантация; локална пластика; 
педикулирани ламба. 
Резултати: Много добри резултати, без усложнения бяха регистрирани при 34 пациенти, добри резултати 
– при 6, а при 3 – незадоволителни. При 12 от пациентите са извършени две и повече оперативни интервенции.
Заключение: За постигане на оптимален функционален и естетичен резултат при лечението на дефекти в 
областта на шията изборът на реконструктивен метод трябва да бъде съобразен с индивидуалността на па-
тологията, възрастта, общото състояние на пациента и уменията на хирурга.
Ключови думи: дефект, реконструкция на шия, кожен графт, ламбо.

Abstract: Introduction: The reconstruction of defects in the neck region has remained a challenging problem in plastic 
surgery. It is important to consider both the functional and aesthetic aspects while planning the reconstruction.
The aim of our report is to present the results obtained in our department, with reconstructive neck surgery following 
tumor resection, scarring or trauma 
Material and Methods: A retrospective analysis on inpatient database was conducted. Between 01.2010. – 12.2018 in our 
department, reconstructive surgeries was performed on 43 patients, of which 24 males and 19 females. Upon addmition 
patient age range was 1-76 y.o. In 27 of cases surgery was performed due to scarring, in 13 – tissue deficit was a result 
from tumor excision and in 3 from trauma. While choosing for optimal reconstructive method: precise evaluation of 
patient overall status, defect size and available surrounding tissues were taken into account. The utilized techniques in-
volved skin grafts, local and pedicled flaps.
Results: The achieved results analysis revealed: very good, uneventful outcome in 34 patients, good results – in 6 of them, 
and unsatisfactory – in 3 patients. In 12 cases, two or more surgeries were performed.
Conclusion: In order to achieve optimal functional and aesthetic outcome in neck reconstructive surgery, while plan-
ning the procedure, it is imperative to: provide individually based, pathology oriented approach and take into account, 
patient’s age overall status as well as surgeon’s experience.
Keywords: defect, neck reconstruction, skin graft, flap. 

Въведение

Реконструкцията на дефекти в областта на шията представлява предизвикателство в плас-
тичната хирургия. За разлика от други части на тялото, при които вторичното заздравяване на 
раневи дефекти не би довело до развитието на големи усложнения, ранното затваряне на де-
фектите в шийната област е от жизненоважно значение, тъй като предотвратява възникването 
на евентуални животозастрашаващи усложнения от страна на големите съдове, разположени в 
тази зона.1 Контрактурите в тази област влияят не само върху движенията на шията, но и върху 
функцията на долната част на лицето2. При избора на реконструктивен подход под внимание 
трябва да се вземат общото състояние на пациента, размерите на дефекта и качествата на окол-
ните тъкани. 
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Реконструкция в тази област цели естетически приемлив от пациента резултат, подобря-
ване обема на движенията.

Материал и методи

Извърши се ретроспективен анализ на резултатите от проведеното оперативно лечение на 
43 пациенти, лекувани в периода 2010 г. – 2018 г. в Клиника по термична травма, пластично-
възстановителна и естетична хирургия на ВМА – МБАЛ гр. Варна. Възрастта на изследвания 
контингент беше между 1 г. и 76 г.

Табл. 1. Разпределение по пол Табл. 2. Етиология на дефектите

От тях 19 жени и 24 мъже (Табл. 1.). Дефектите са резултат от: изгаряне (n = 27); туморна 
ексцизия (n = 13) и травма (n = 3) (Табл. 2.). В зависимост от общото състояние на пациента, 
размера на дефекта и наличния тъканен ресурс са приложени следните оперативни техники: 
свободна кожна автотрансплантация; локална пластика и педикулирани ламба.

В случаите на (обширни) дълбоки изгаряния, в острата фаза, след отстраняване на некро-
тичните тъкани, раневите дефекти бяха покрити с дебели разцепени кожни присадки. В едни 
случаи това бе и дефинитивен метод на лечение (Фиг. 1), а в други бе използван като метод, 
подпомагащ стабилизиране на общото състояние, до извършване на следващата оперативна 
интервенция (Фиг. 3 и Фиг. 4). 

Фиг. 1. А. Пациент на 1 г. 2 м. с изгаряне от гореща течност. Б. Ексцизия на девитализираните тъкани, 
последвана от СКА, мануално перфорирана. В. Резултат след 6месеца. 

Фиг. 2. А) Кожен брид при 46 г. жена, развил се след лимфна дисекция.  
Извършена множествена симетрична Z-пластика. Б) ранен и В) късен резултат.
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Локална пластика с насрещно разместване на триъгълни ламба (Z-пластика) намери при-
ложение при линеарни придръпващи цикатрикси с цел променяне на дължината и посоката на 
брида (Фиг. 2).

При лечението на тежки контрактури от изгаряния бяха използвани различни варианти на 
ламба от „супер-тънък“ тип – окципито-цервико-дорзално (Фиг. 3) и окципито-цервико-рамен-
но (Фиг. 4). 

Фиг. 3. А) Тежка контрактура при 59 г. жена 5 седмици след като е лекувана със СКА по повод пламъково 
изгаряне. Б) Планувана реконструкция с OCD ламбо вляво с размери 22,5х10 см с изтъняване на дисталните  
2 см. В) Пет седмици по-късно поради развила се некроза на дисталния участък на ламбото и контрактура  

от същата страна е извършена десностранна реконструкция с OCD ламбо.  
Г) Финален резултат 22 месеца по-късно.

Фиг. 4. А) Жена на 42 г. с контактно изгаряне, лекувана със и развилата се контрактура, придръпваща 
включително устния ъгъл. Б) Планувана за реконструкция с окципито-цервико-раменно ламбо.  

В) Късен резултат след 7 години, с помощта на две множествени симетрични Z-пластики.

резултати

Отчетоха се следните резултати: много добри, без усложнения при 34 пациенти, добри 
резултати – при 6, а при 3 – незадоволителни. Критерии за много добри резултати са пълна 
преживяемост на ламбата и графтовете, увеличен обем на движение в шийната област и удо-
влетвореност от страна на пациента. Добри са резултатите в случаите, при които се е развила 
частична лиза на присадка или некроза на ламбо (до 20% от повърхността им). Незадоволи-
телни са тези резултати, при които се наблюдава пълна лиза (на присадките) или некроза (на 
ламбото), рецидив на контрактурата (ре-контрактура) и без промяна или с влошаване на мо-
билността в зоната.

При 12 от пациентите са били необходими две и повече оперативни интервенции поради 
необходимостта от етапност – поради компроментирана хемодинамика, поставяне на тъканен 
експандер и други.
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дискусия

Реконструкцията на дефекти в областта на шията е предизвикателство поради особено-
стите в структурата и необходимостта да не се ограничава мобилността ѝ 2,3,4. Сред най-често 
срещаните предизвикателства, свързани с дълбоките изгаряния, са контрактурите и функци-
оналните нарушения, които възникват1,2,5. Такива деформации причиняват също и затруднена 
социална адаптация. В случаите на дълбоки изгаряния девитализираните тъкани представля-
ват благоприятна за развитие на микроорганизми среда, а също така и място за отделяне на 
различни токсични продукти – тези тъкани следва да бъдат премахнати с цел намаляване риска 
от развитие на местни и общи усложнения. 

Въпреки че са описани многобройни техники, включително местна кожна пластика, локо-
регионални и свободни ламба, СКА продължават да бъдат признати за стандартно лечение, 
особено за дълбоки и обширни изгаряния6.

При свободната кожна автопластика, с оглед постигане на оптимални естетични резулта-
ти, донорският участък трябва да бъде със сходни на шията характеристики (консистенция, 
дебелина, цвят и текстура)3,4. В случаите на обширни изгаряния това е нелесна задача. Въз-
можно е тя да се използва като дифинитивен метод на лечение или като инициална стъпка, до 
стабилизиране на състоянието или подготвянето на следващ етап в иначе продължителното 
лечение на изгарянията.

За постигане на оптимален функционален и естетичен резултат при лечението на дефекти 
в областта на шията изборът на реконструктивен метод трябва да бъде съобразен с индивидуал-
ността на патологията, възрастта, общото състояние на пациента (техническата обезпеченост) 
и уменията на хирурга. Свободните ламба се считат за стандартен подход за възстановяване 
на дефекти на шията. Локалните и регионалните ламба са опция, лишена от необходимостта 
от скъпоструващо оборудване и продължително оперативно време3,7. Свободната кожна транс-
плантация, въпреки че е сред основата на реконструктивната стълба, също намира индикации 
за приложение10. Тя нерядко служи като инициална стъпка, позволяваща отлагане до стаби-
лизиране и овладяване на общото състояние за последваща реконструктивна интервенция, а 
понякога и като дефинитивен метод на лечение. 

С оглед постигане на увеличен обем в движенията на шията е необходимо преместване на 
тъкани, под формата на несвободни и свободни ламба, лишени от контрактилните характерис-
тики на свободния графт8,9,11,12. 
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аУГМенТаЦиОнна МаМаПЛаСТиКа

Й. Заякова1, Аргирова М.2, Цветков Б.1

1Клиника по термична травма, пластична и естетична хирургия,  
МБАЛ – Варна, Военномедицинска академия – София, България

2Клиника по изгаряния и пластична хирургия,  
УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – София, България

Резюме: Въведение: Независимо от от постоянното усъвършенстване на имплантите и появата на нови хи-
рургични техники при жените с асиметрия, птоза и констрикция на базата на гърдите аугментационна ма-
мапластика е все още сложна и комплексна процедура. До голяма степен добрият следоперативен резултат се 
определя от прецизното планиране на оперативния метод. Предоперативните измервания са важни за устано-
вяване на асиметрията, степента на птозата и качеството на тъканите. Анализът на получените стойности 
е в основата на избора на имплантите и оперативната техника. 
Материал и методи: Споделя се опит при 264 първични аугментации за периода 2014 – 2016 г. При всички 
пациентки е наблюдавана. С различна степен на птоза са били 97, а констрикция на базата на жлезата – 34. 
Изборът на хирургичната техника и импланти се базира на получените стойности от направените измерва-
ния и е съобразен с очакванията на пациентите. Използвани са следните хирургични методи: самостоятелна 
аугментация, аугментация с мастопексия, аугментация с реконструкция на основата на гърдата (при тубе-
розен бюст). В случаите на лека птоза се приложи мултиплейн метод, а при тези с тежка такава се извърши 
аугментация с мастопексия (периареоларна, ветикална или обърната „Т“). Имплантите са поставени в двоен 
план при всички пациенти. 
Резултати: Оценката на резултатите се базира на сравнение между пред- и следоперативни измервания и 
снимков материал. За определяне на удоволетвореността на пациентките от форма, обем и постигната си-
метрия на гърдите е използвана VAS-скалата. Наблюдаваните усложнения включват: възвръщаща се птоза, 
разширяване на ареолата, инфекция, малпозиция на импланта.
Заключение: Нашият опит показва, че добрият естетичен резултат зависи до голяма степен от внимателна-
та оценка на индивидуалната анатомия, както и от избора на подходяща оперативна техника. Очакванията на 
пациента също трябва да се вземат предвид, преди да се вземат окончателните хирургични решения.
Ключови думи:, импланти, аугментация, птоза, мастопексия асиметрия.

BREAST AUGMENTATION

Yolanda Zayakova1, Maya Argirova2, Boris Tsvetkov1

1Clinic of Burns, Plastic and Aesthetic Surgery, Multi-Profile Hospital for  
Active Treatment – Varna, Military Medical Academy – Sofia, Bulgaria 

2Clinic of burns and plastic surgery, UMHATEM „N. I. Pirogov“, Sofia, Bulgaria

Abstract: Background: Breast augmentation in women with asymmetries, ptosis or constricted lower pole is still regarded 
as a complex and demanding procedure despite the rapid technical evolution of implants and the new surgical techniques. 
Detailed planning determines to a large extent the positive outcome. The preoperative measurements establish the existing 
asymmetries, the degree of ptosis and the quality of the breast tissue. The analysis of the values provide the basis for the 
selection of appropriate implants and surgical techniques. 
Methods: The authors share their experience with 264 primary augmentation procedures performed in the period 
2014 – 2016. All the women had existing asymmetries; 97 had various degrees of ptosis and 34 were with tuberous 
breasts. The surgical technique and the implants were selected after considering the breast measurements and the 
expectations of the patients. The used surgical methods were: augmentation alone, augmentation with mastopexy, 
augmentation with reconstruction of the breast base (tuberous breasts). The choice of the technique largely depended 
on the individual anatomy. The multiplane method was applied in mild ptosis while severe ptosis was corrected by 
augmentation with mastopexy (periareolar, vertical or T-inverted skin excision). The dual plane technique for implant 
positioning was used in all cases. 
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Results: The scheduled post-op examinations took place after 3, 6 and 12 months. The evaluation of the results was based 
on the comparison between the pre-op and the follow-up photos and measurements. The VAS scale was used to assess the 
women’s level of satisfaction with the shape, volume and achieved symmetry. Most women were quite satisfied with the 
results which were assessed as excellent, very good and good. The complications were rare and included recurrent ptosis; 
areola enlargement with time; infection; implant malposition. 
Conclusion: The conclusions from our surgical experience prove that good aesthetic outcome depends to a large extent 
on the careful assessment of the individual anatomy as well as the selection of suitable operative technique. Patient’s 
expectations should also be taken into account before taking the final surgical decisions.
Key words: implants; augmentation; ptosis; mastopexy.

Въведение

Аугментационната мамапластика е оперативна намеса, която допринася за подобряване 
на външния вид и повлиява положително психиката на пациента. Възрастта, хормонални 
промени или загуба на тегло могат да доведат до промени, които изискват корекция на кожа-
та и паренхима на гърдата. Не са малко случаите, при които развитието на бюста не протича 
нормално [1]. Жените с хипоплазия, асиметрия, птоза и констрикция на базата на гърдите 
желаят уголемяване на гърдите, за да се коригира наличната аномалия. Представата за иде-
ална форма и размер е индивидуална, а постигането им не винаги е възможно. До голяма 
степен добрият следоперативен резултат се определя от прецизното планиране на хирургич-
ния метод, съобразен и с желанията на пациента. Описани са много хирургични подходи, 
включително периареоларен, вертикален и Wise моделни техники, но повечето съвременни 
мастопексии включват манипулиране на паренхима на гърдата, за да се подобри дълготрай-
ността на на резултата [10].

Материал и методи
Направен е ретроспективен анализ за период от 3 години (2014 – 2016 г.), обхващащ общо 

264 пациенти с първична двустранна самостоятелна аугментация и аугментация с мастопе-
ксия (съответно периареоларна, вертикална, T-inverted или мултипланова) . С птоза са били 
97 от пациентите, а 34 от тях – с констрикция на основата на гърдата. Достъпът при 250 от 
пациентите с аугментация е бил инфрамамарен, а в останалите 14 – периареоларен. При 216 
от тях имплантите са анатомични, а при 48 – кръгли. Импланти с еднакъв обем са поставе-
ни в 205 от случаите, а с различен – при 59. Изборът на импланти се базира на получените 
стойности от направените измервания (SSN-Ni; Ni-IMF; Ni-IMFmax; NAC-V/H; Ni-med; Ni-
lat; SSN-IMF; BW; P-St; P-Ax.) и е съобразен с очакванията на пациентите. Предоперативно 
са оценени BMI, формата на гръдния кош, налични аномалии на ребрата и гръдната кост, 
еластичността на кожата. 

резултати

Удовлетвореността на пациентите е отчетенa с помощта на ВАС, а тази на хирурга чрез 
анализ на пред- и постоперативния снимков материал и измервания. Наблюдаваните резултати 
спрямо постигната форма на бюста, от гледна точка на пациента, са: отлични (94,4%), добри 
(3,5%), лоши (2%); от гледна точка на хирурга: отлични (87,4%), добри (7,6%), лоши (5,1%). 
Резултатите спрямо обема на гърдите за пациента са: отлични (89,9%), добри (6,1%), лоши 
(4%); според хирурга: отлични (96%), добри (3%), лоши (1%). Резултатите спрямо постигната 
симетрия на бюста, от гледна точка на пациента са: отлични (94,9%), добри (4%), лоши (1%); 
спрямо хирурга: отлични (89,4), добри (7,1%), лоши (3,5%). На следващите фигури са предста-
вени случаи от нашата практика.
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Фиг. 1. Пациентка с хипоплазия и асиметрия на гръдния кош.  
Корекция с анатомични импланти 255cc вляво и 210cc вдясно.  

Предоперативно и година след операцията.

Фиг. 2. Аугментация с едномоментна периареоларна мастопексия.  
Поставени кръгли импланти – 300сс вдясно и 215сс вляво.  

Предоперативно и 8 месеца следоперативно.
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Фиг. 3. T-inverted мастопексия с аугментация – анатомични импланти 420сс.  
Предоперативно и 3 месеца следоперативно.

Фиг. 4. Туберозни гърди: unfurling техника и аугментация с 325сс анатомични импланти.  
Предоперативно и 3 месеца следоперативно.
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Усложнения

Не са наблюдавани тежки усложнения (дефинирани като смърт, инфаркт нa миокарда, бе-
лодробна емболия, дълбока венозна тромбоза, загуба на голямо ламбо или на зърно). Най-чес-
тите усложнения: малпозиция на имплантите (4,1%), излишък от кожа (2,7%), двойна дефор-
мация/double bubble (1,9%), асиметрия (1,9%), капсулна контрактура (1,6%).

дискусия

След селекцията на импланта решението за вида на разреза се обсъжда и взема от пациен-
та и хирурга [9]. При самостоятелно извършена аугментация инфрамарният достъп позволява 
добра визуализация на ложето, щателна хемостаза и позициониране на белега в инфрамамар-
ната гънка, който е слабо забележим, защото се покрива от гърдата [7]. Този достъп е най-често 
използваният при аугментационна мамапластика, следван от периареоларния [5]. Птозата на 
гърдата може да се определи по различни скали, но в практиката най-широко приложение на-
мира класификацията на Regnault [4]. Определянето на вида мастопексия зависи и от степента 
на увисване на жлезния паренхим. При първа степен и псевдоптоза самостоятелната аугмен-
тация би могла да реши проблема. При по-висока степен на птоза под внимание се вземат и 
фактори като еластичност на кожата, форма на гърдата. В тези случаи целта е не само увели-
чаване на гърдата, но и създаване на добра форма [3]. Аугментацията с мастопексия може да 
бъде извършена едно- или двуетапно.

Периреоларна мастопексия е показана, ако позицията на зърното е до 1,5 см под инфрама-
марната гънка и не повече от 4 cm жлезиста птоза или ако е налице желание за намаляване на 
ареоло-мамиларния комплекс. Периареоларната мастопексия е отлична процедура при пациен-
ти, които желаят по-голям размер на гърдата и са с лека до умерена птоза на зърното [6,8].

Независимо от избраната техника на мастопексията, важно е точно да се прецени пози-
цията на зърното спрямо импланта и инфрамамарната гънка, за да се намали вероятността от 
несъответствие. Поради тази причина първо се поставя имплантът, след което се преценява 
излишъкът от кожа и видът на окончателната ексцизия – обърнато Т или вертикална. Важен 
момент за добрия резултат е правилното позициониране на зърното. Грешка е зърното да се 
постави прекалено високо или ниско спрямо инфрамамарната гънка. И в двата случая естетич-
ният резултат няма да е добър.

Техниката на вертикална мастопексия може да се използва при голяма част от пациентите. 
В някои случаи може да се наложи добавяне на малък Т-inverted или L-разрез за отстраняване 
на излишната кожа в областта на инфрамамарната гънка. Проучвания показват, че за пациента 
вертикалният белег е по-приемлив от хоризонтален белег. Техниката за вертикална мамаплас-
тика е популяризирана от Lassus. Според него всички видове гърди могат да бъдат оперирани 
с вертикален разрез без хоризонтален компонент. Въпреки че вертикалната техника на мама-
пластиката все повече се използва от северните и южноамериканските хирурзи, все още има 
някои противоречия около това дали използването на тази техника при пациенти повишава 
риска от образуване на „кучешко ухо“ (dog ear) и остатък от излишна кожа [2]. 

Мастопексията с обърнато Т е най-подходяща при пациенти със значителен кожен из-
лишък във вертикално и хоризонтално направление. Това са най-често случаи с масивна 
загуба на тегло или тежка птоза. Инцизионните разрези са: периареоларен, вертикален и 
хоризонтални. Педикулът, който носи ареоло-мамиларния комплекс, може да бъде: горен, до-
лен, горно-медиален или латерален. Важно е кръвоснабдяването на ареоларния комплекс да 
е добро, тъй като при едномоментна аугментация/мастопексия рискът от некроза на ареолата 
е по-висок. С не по-малко значение за успеха на една такава интервенция е оформянето на 
кожния сутиен. 

Резултатите от едномоментната аугментация с мастопексия са по-трудно предсказуеми от 
тези, свързани със самостоятелна мастопексия или аугментация. Хирургът трябва да преду-



Сборник доклади  2�

преди пациента за потенциална необходимост от корекция след операцията. При тези комби-
нирани процедури може да се появи разочарование по отношение на крайното положение на 
зърното, положението на белега, позицията на импланта или формата на гърдата [6].

Заключение

Макар и многокомпонентна и сложна процедура, аугментацията с мастопексия остава цен-
трален и основен компонент в алгоритъма за лечение на пациенти с птоза на бюста. Внимател-
ното предоперативно планиране, съчетано с правилен подбор на достъп и имплант, са в осно-
вата на добрия краен резултат. Пластичните хирурзи трябва да знаят, че според литературата 
честотата на реоперации, по отношение на тази процедура, е висока, а дискусиите с пациента, 
преди пристъпване към операция, могат да помогнат за облекчаване на общи недоразумения и 
предизвикателства, присъщи за тази операция.
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ПедиКУЛиранО и СВОБОднО МиОКУТаннО  
ЛаТиСиМУС дОрЗи „FLEUR DE LIS“ ЛаМБО  

КаТО реКОнСТрУКТиВен МеТОд

Р. Романски, Комитски Ст., Вачкова Цв.
Клиника по пластично-възстановителна и естетична хиругия,  

УМБАЛ „Александровска“, МУ – София

Резюме: Миокутанното латисимус дорзи ламбо – било то свободно или педикулирано, е отдавна утвърдена 
методика в реконструктивната хирургия на гърдата, а също и за покриване на обширни дефекти на главата 
и крайниците под формата на свободен тъканен трансфер. В настоящото изследване фокусът е върху специ-
фичен дизайн на ламбото, включващ кожен остров под форма подобна на хералдическа лилия (Fleur-de-Lis). 
Клиничните случаи включват две групи пациенти. При първата група бе извършено автоложно възстановяване 
на гърдата с педикулирано латисимус дорзи ламбо. Втората група включва пациенти с обширни комплексни 
дефекти на главата, ангажиращи значителна част от черепния покрив и капилициума. Етиопатогенетично 
дефектите са асоциирани с предхождащи хирургични намеси по повод на неоплазми, локални рецидиви и хронич-
на инфекция. При тези случаи бе извършена реконструкция със свободно Fleur-de-Lis латисимус дорзи ламбо. 
Резултатите от техниката както при свободното, така и при педикулираното ламбо се оценяват като добри 
от страна на пациентите. Fleur-de-Lis дизайнът на кожния остров на ламбото се определя от хирурзите като 
полезна реконструктивна алтернатива. Обилното количество кожа в състава на ламбото лесно може да се 
ремоделира и/или деепителизира или да се използва като пълнослойна кожна присадка. Според авторите този 
характерен дизайн на ламбото е много подходящ, от една страна, за автоложна реконструкция на гърдата, а 
от друга – за покриване на обширни комплексни дефекти с различна локализация.
Ключови думи: реконструкция, латисимус дорзи ламбо, свободно ламбо.

FLEUR DE LIS LATISSIMUS DORSI MyOCUTANEOUS FREE AND 
PEDICLED FLAP AS A RECONSTRUCTIVE TOOL

Roman Romansky, Stefan Komitski, TsvetelinaVachkova
Clinic of plastic reconstructive and aesthetic surgery, University Hospital „Alexandrovska”, Sofia

Abstract: Myocutaneous latissimus dorsi (LD) flap has long been established as a standard method of breast reconstruc-
tion both as pedicled and free flap, as well as for microsurgical free tissue transfer to cover large defects of head and neck, 
and extremities. In the present study we focus on a particular design of the flap, that includes skin island with a shape 
similar to „Fleur-de-Lis”. The case series includes two groups of patients. First group consists of patients, that received 
autologous breast reconstruction (BR) with pedicled LD flap. Second group, includes patients with large complex defects 
of the head engaging substantial part of calvaria and capillitium. Etiology and pathogenesis was associated with previous 
neoplasm surgery, local recurrence and chronic infection. Radical surgery and reconstruction with free LD Fleur de Lis 
flap was performed in those cases. Results with the technique both as a pedicle as well as a free flap were evaluated as 
good by the patients. The surgical team finds the „Fleur-de-Lis“ pattern of the skin island of LD myocutaneous flap as 
a useful reconstructive alternative. The excess skin harvested with the flap can be easily remodeled or deepitelialized, or 
used as a full thickness skin graft. This particular flap design is considered by the authors suitable for autologous BR on 
one hand, and for coverage of large complex defects with various locations on the other.
Key wards: reconstruction, latissimus dorsi flap, free flap.
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Въведение

Възстановителната хирургия на гърдата често включва използването на автоложни тъкани 
под формата на миокутанни ламба, особено в случаите, в които в областта на отстранената гър-
да е проведена или се очаква да бъде направена лъчетерапия. Една от алтернативите за авто-
ложна реконструкция е педикулираното миокутанно ламбо от латисимус дорзи (LD-ламбото) 
[1, 2]. Максимален обем тъкани в състава на ламбото биха могли надеждно да бъдат пренесени 
при т.нар. Fleur-de-Lis дизайн на кожния остров (фиг. 1). Реконструкцията с педикулирано LD-
ламбо успешно се прилага от десетилетия за възстановяване на гърдата както самостоятелно, 
така и в комбинация с мамарни импланти. 

Свободното LD-ламбо, от друга страна, намира широко приложение за покриване на ком-
плексни дефекти на голяма площ във всички области на тялото. Понастоящем успеваемостта 
от свободния микросъдов трансфер в световен мащаб по литературни данни надхвърля 90% [3, 
4]. В настоящото изследване представяме нашия клиничен опит с педикулираното и свободно 
Fleur-de-Lis LD-ламбо за реконструкция на гърда и комплексни дефекти в областта на окосме-
ната част на главата.

Материал и методи

За тригодишен период (2017 – 2019) бяха оперирани 10 пациенти, разделени в две групи. 
Бяха приложени общо 11 Fleur-de-Lis LD-ламба, от които 7 педикулирани и 4 свободни микро-
съдови. Пациентите бяха разпределени в 2 групи. Първата група включваше 6 пациентки, при 
които беше извършена автоложна реконструкция на гърдата с педикулирано миокутанно LD-
ламбо, при една от пациентките двустранно. Втората група включваше 4 пациенти от мъжки 
пол с обширни комплексни дефекти в областта на черепния покрив, с което наложи хирургич-
на ревизия след хирургични намеси по повод на неоплазми. При тези пациенти след радикална 
хирургична ексцизия бе извършена реконструкция със свободно Fleur-de-Lis LD-ламбо. В 3 
от случаите при втората група пациенти реконструкциите бяха извършени при едновременна 
работа на два хирургични екипа, включващи пластични хирурзи и неврохирурзи, без промяна 
на позицията на пациента интраоперативно. Във всички случаи за реципиентни съдове бяха 
използвани a. et v. temporalis superficialis и реваскуларизацията на ламбата се извърши чрез тер-
мино-терминални микросъдови анастомози към торакодорзалните съдове. В следоперативния 
период мониторирането на ламбата бе извършвано по клинични показатели: цвят, температура 
и наличие на капилярен рефил феномен на видимата част от кожния остров на ламбото.

резултати

Всички ламба от двете групи преживяха напълно. При всички пациенти от първата група 
следоперативният период премина гладко и не бяха наблюдавани усложнения. При един па-
циент от втората група настъпи венозна стаза, което наложи хирургична ревизия на четвъртия 
следоперативен ден. Установи се венозна тромбоза в областта на микросъдовата анастомоза. С 
помощта на венозен графт бе възстановен венозният отток и в крайна сметка ламбото преживя 
напълно. 

Следоперативните резултати при случаите с реконструкция на гърдата бяха проследени за 
период от 3 месеца до 3 години. Субективната оценка на пациентите за крайния естетичен ре-
зултат е много добра. На фигури 1, 2 и 3 са представени случаи на пациентите с педикулирано 
Fleur-de-Lis LD-ламбо. Два от случаите на реконструкция със свободно Fleur-de-Lis LD-ламбо 
са представени на фигури 4 и 5. При дългосрочното проследяване на втората група пациенти 
от 6 месеца до 2 г. и 6 месеца не се наблюдават данни за рецидиви. 
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Фиг. 1. Пациентка на 37 г. след извършена квадрантектомия вляво по повод на неоплазма,  
планирана за едномоментна двустранна автоложна реконструкция с педикулирано LD Fleur-de-Lis ламбо 

последователно на лявата и дясната гърда : А, Б, Г, Д – предоперативно състояние и маркиране;  
В, Е – дисекция и моделиране на ламбото; Ж, З, И – резултат 45 дни след завършване на реконструкцията
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Фиг. 2. Пациентка на 59 години с рак на лявата млечна жлеза: А – предоперативно;  
Б – ранен резултат след едномоментна реконструкция с Fleur-de-Lis LD-ламбо;  

В-късен резултат след 1 година; Г – изглед на донорната област

Фиг. 3. Отложена автоложна реконструкция с Fleur-de-Lis LD-ламбо при 47-годишна пациентка:  
А – предоперативно; Б, В – късен резултат, 14 месеца след завършване на реконструкцията 



32 IV Национална конференция по пластична, реконструктивна и естетична хирургия

Фиг. 4. Пациент на 69 години с комплексен дефект на окосмената част на главата с рецидивен  
злокачествен тумор: А – локален статус на дефекта; Б – позициониране на пациента и маркиране на 
Fleur-de-Lis LD-ламбото; В – отпрепариране на ламбото; Г – финално позициониране на ламбото и  

покриване на дефекта; Д – резултат 2 седмици след операцията, след извършване на ревизия на  
венозната микроанастомоза на 4-ия следоперативен ден; Е – резултат 4 месеца след реконструкцията

Фиг. 5. Пациент с фибросарком на 
калварията в парието-окципитал-
ната област след предходна опера-
тивна намеса и рецидив:  
А – предоперативно; Б – интраопе-
ративно позициониране; В, Г – къ-
сен резултат около 3 месеца след 
радикално отстраняване на тумора 
и реконструкция на дефекта със 
свободно Fleur-de-Lis LD-ламбо.  
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Обсъждане
Автоложните реконструкции на женската гърда изискват използването на миокутанни 

или перфоративни кожно-подкожно-фасциални педикулирани или свободни ламба. Най-
предпочитаното донорно място е предната коремна стена. В случай на достатъчно налични 
тъканни запаси в тази област може да бъде възстановена гърда с голям размер, съответ-
стваща на контралатералната посредством педикулиран или свободен TRAM, или свободно 
перфоративно ламбо [5, 6, 7]. Като алтернатива при пациентки с нормотрофичен или леко 
хипотрофичен жлезен паренхим изцяло автоложно възстановяване на гърдата успешно може 
да се осъществи чрез педикулирано LD-ламбо. Класически миокутанното LD – ламбо е с 
елипсовидна форма на кожния остров с различна ориентация [8]. При този дизайн максимал-
но голям по размер кожен остров може да се вземе при коса ориентация на острова, напречно 
спрямо хода на влакната на широкия гръбен мускул. При необходимост от още по-голям 
тъканен обем съществуват 2 възможности. Първата включва Fleur-de-Lis дизайна на кожния 
остров, по представената в настоящото изследване хирургична техника. Втората алтернатива 
е т. нар. екстензирано LD-ламбо с елипсовидна форма на острова и включване на максимал-
но количество мастна тъкан под повърхностната фасция в състава на ламбото [9, 10]. При 
пациентите от първата група регистрираме много добър естетичен резултат по отношение 
на обема и проекцията на новоизградената със собствени тъкани гърда, съответстваща на 
умерената по размер здрава контралатерална гърда. Като приемлив недостатък отчитаме от-
носително грубите видими цикатрикси в областта на гърба.

Подобно на други автори [11] определяме свободното LD-ламбо като много удачно за 
реконструкция на обширни комплексни дефекти на черепния покрив и капилициума. Харак-
терният Fleur-de-Lis дизайн на кожния остров позволява лесно интраоперативно моделиране 
и позициониране на кожния остров съобразно индивидуалната специфика на дефекта. Не 
на последно място определени участъци от кожния остров могат да бъдат използвани като 
свободни кожни присадки, от една страна, а от друга – намаляват необходимостта от използ-
ване на допълнителни донорни области за свободна кожна автопластика. Реконструкциите 
на сигнификантните по размер проникващи дефекти в окосмената част на главата с налични 
първични и най-вече рецидивни туморни формации изискват комплексен хирургичен под-
ход. Едновременната работа на смесени екипи, включващи пластични и неврохирурзи, е 
предпоставка за намаляване общата продължителност на оперативната намеса и гаранция за 
благоприятен изход от лечението. 

С признателност: Изразяваме специална благодарност на неврохирурзите, участвали при 
операциите на втората група пациенти: д-р Е. Найденов, д-р К. Минкин и д-р Б. Каменов, от 
УМБАЛ „Св. Иван Рилски“.
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КЛиниЧнО ПриЛОжение на ПедиКУЛиранО 
ПерФОраТиВнО ПрОПеЛер ЛаМБО:  
индиКаЦии, ТеХниКа, реЗУЛТаТи

Д. Янков, Заякова Й., Пашалиев Н., Ненкова Н., Башева М.
Клиника по термична травма, пластична, реконструктивна и естетична хирургия 

МБАЛ – Варна към ВМА София, България

Резюме: Педикулираното перфоративно пропелер ламбо придоби популярност благодарение на относително 
лесната хирургична техника, минималната донорна увреда и спазването на принципа за съответствие в ка-
чествата на загубените и заместващите тъкани. Пропелер ламбото е островно фасциокутанно ламбо с фор-
ма на витло, кръвоснабдено от септокутанни или мускулокутанни перфорантни съдове. Обикновено ламбото 
се планира в съседна на дефекта област от тялото. Главните предимства на педикулираното перфоративно 
пропелер ламбо са избягването на микросъдови анастомози, работа в едно хирургично поле, съхраняване на му-
сукулите и значимите кръвоносни съдове, както и съкратените оперативно време и възстановяване.
Това съобщение има за цел оценката на резултатите от клиничното приложение на перфоративното пропелер 
ламбо за реконструкции на различни по произход и характеристики дефекти във всички области на тялото. 
Ние използвахме този вид ламбо при 34 пациенти. Усложнения получихме при 5 пациенти (14,7%) – частична 
загуба на ламбо при двама (5,7%), тотална загуба на ламбо при един (2,7%) и частична дехисценция на ламбо 
при двама (5,7%).
Независимо от регистрираните усложнения, ние считаме педикулираното перфоративно ламбо за полезна, 
надеждна и безопасна реконструктивна методика, с която се постигат добри естетични и функционални ре-
зултати.
Ключови думи: реконструкция, перфоративно пропелер ламбо.

CLINICAL APPLICATION OF PEDICLED PERFORATOR PROPELLER 
FLAP: INDICATIONS, TECHNIQUE, OUTCOMES

D. Yankov, Y. Zayakova, N. Pashaliev, N. Nenkova, M. Basheva
Clinic of Burns Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Military Medical Academy – Bulgaria, 

Multiprofile Hospital for Active Treatment – Varna, Bulgaria

Abstract: The pedicled perforator propeller flap have gained popularity due to relatively simple surgical technique, 
minimal donor site morbidity, and respect to the „like-by-like“ principle. Propeller flap is an island fasciocutaneous flap 
with „propeller“ – like shape, nourished by septocutaneous or musculocutaneous perforator vessels. This flap is normally 
planned in adjacent to the defect body area. The main advantages of the pedicled perforator flaps are the avoidance of 
microsurgical sutures, work in the same surgical field, muscles and main vascular pedicles sparing, and shorter operative 
and recovery time.
This study was undertaken to assess the outcomes of the clinical application of perforator propeller flap for the 
reconstruction of various defects in all body areas. We used perforator propeller flap in 34 patients. The complication 
rate was 14,7% – partial flap loss (5,7%), total flap loss (2,7%) аnd partial flap dehiscence (5,7%).
The pedicled perforator propeller flap is a useful, reliable and safe reconstructive procedure that can achieve good 
cosmetic and functional results.
Keywords: reconstruction, perforator propeller flap.

Въведение

Днес реконструктивната хирургия разполага с голямо разнообразие от перфоративни лам-
ба, които допринасят за постигане на по-добри естетични и функционални резултати. Прео-
ценяването на откритията за съдовата анатомия на кожата на Manchot и Salmon (1, 2) от Taylor 
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и Palmer (3, 4) постави началото на ерата на перфоративните ламба в пластичната хирургия. 
Всъщност тя започва през 1989 г., когато Koshima и Soeda (5) и отделно Kroll и Rosenfield (6) 
публикуват за първи път резултати от клиничното приложение на перфоративни ламба. Воде-
щите предимства на тези ламба, независимо дали се пренасят като свободни или педикулира-
ни, са по-добрите естетични резултати и по-леките увреждания в донорните области. 

През 1991 г. Hyakusoku (7) дефинира перфоративното „propeller“ ламбо като адипозоку-
танно ламбо с форма на витло, базирано на централно разположен съдов педикул и ротирано 
на 90°. През 2006 г. Hallock (8) отива по-далеч в работата с перфоративните ламба и ги опре-
деля като фасциокутанна ламба базирани на скелетонизиран съдов педикул, ротиран на 180° 
около ексцентрична точка на въртене. През същата година Тео (9) описва техниката в детайли 
и допринася в най-голяма степен за нейното разпространение.

В това съобщение ние представяме клиничния си опит с приложението на педикулирани 
перфоративни пропелер ламба, в различни области на тялото и обсъждаме резултатите в съот-
ветствие с утвърдени критерии за тяхното качество.

Материал и методи

През периода м. февруари 2014 г. – м. декември 2018 г. ние използвахме педикулирани 
перфоративни пропелер ламба за реконструкция на дефекти в различни области на тялото при 
34 (n = 34) пациенти на възраст между 32 и 71 г. (средно – 46,3 г.). От тях 32 бяха от мъжки пол, 
а 2 – от женски. Причините за изявата на раните и дефектите бяха разнообразни – термично 
изгаряне (n = 7), електрическо изгаряне (n = 7), открита фрактура (n = 6), злокачествен кожен 
тумор (n = 3), последствия от предходни оперативни интервенции (n = 1), декубитална рана 
(n = 10). Дефектите по повърхността на тялото при всички пациенти бяха дълбоки, с открити 
кост, хрущял, става, перитонеум или други уникални тъкани със слаб регенеративен потенци-
ал. Локализацията им включваше всички части на тялото – глава (n = 3), шия (n = 1), корпус 
(n = 12), горни (n = 7) и долни крайници (n = 11). Размерите на дефектите варираха от 1 см2 до 
120 см2. Четирима мъже и една жена боледуваха от захарна болест – инсулинонезависим тип, 
а трима мъже – от хипертонична болест. При всички пациенти със съпътстващи заболявания 
бяха проведени консултации със специалисти и съответна предоперативна медикаментозна 
подготовка.

В серията от наблюдавани случаи бяха приложени педикулирани перфоративни пропе-
лер ламба с индивидуално оразмеряване и пропорции, базирани на перфорантни съдове в съ-
седство на дефектите. Всички перфорантни съдове бяха идентифицирани с доплер ехография 
(фиг. 1) и отбелязани върху кожата с оглед екзактно планиране на ламбата. Преобладаващата 
част от ламбата (n = 28) бяха подготвени за ротация до 90°, което позволи ограничена дисекция 
в зоната на съдовия педикул, без скелетонизация и риск от торзия и тромбоза. В останалите 
4 случаи (n = 4) беше извършена мобилизация на педикула и ротация на 180°. При 26 (n = 26) 
от пациентите използвахме едноетапна реконструкция, а при останалите 8 (n = 8) – отложени 
реконструкции, с оглед намаляване риска от частична или цялостна исхемия на ламбата.

По отношение на техническото изпълнение на реконструкцията всяко ламбо беше адапти-
рано и фиксирано интимно към дъното и стените на раневия дефект с множество резорбиру-
еми лигатури, за да се избегнат ефектите на „мъртвото пространство“ – създаване на условия 
за течна колекция – хематом или сером. Налагането на всяка обтурираща свободното простран-
ство лигатура беше съобразено с позицията и хода на кръвоносните съдове и плексуси в лам-
бата. Дренаж не беше използван при нито един от случаите, които представяме. Закриването 
на донорната рана при всички пациенти почиваше на същите принципи – мобилизиране чрез 
дисекция при нужда, съответно тъканно съпоставяне, приближаване и фиксиране на раневите 
стени и кожни ръбове, без напрежение и без допускане на свободни пространства. При големи 
на плащ ламба донорната рана покривахме с разцепен кожен автотрансплантат.
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Фиг. 1. Предоперативно откриване и маркиране на 

перфорантни съдове чрез доплер ехогрофско изследване 

резултати

От всичките 34 използвани педикулирани перфоративни пропелер ламба за лечение на 
дефекти в различните области на тялото частична исхемия на ламбо установихме при 2 мъже 
(5,9%) с рани в областта на подбедрицата, а при един (2,9%) – със следоперативна рана върху 
едното ахилово сухожилие – цялостна некроза. Зоните на частична исхемия бяха лекувани 
консервативно до спонтанна епителизация, а пациентът с изцяло загубеното ламбо не пожела 
последващо лечение. При двама пациенти (5,9%) с долна параплегия и декубитални рани в та-
зовата област се получи частична дехисценция на ламбата, което наложи допълнителна хирур-
гия за преодоляване на усложнението. Освен тези усложнения (14,7%) не бяха наблюдавани 
други, често обсъждани в хирургията с ламба, като хематом, сером или инфекция. 

В групата на пациентите (n = 29) с успешни реконструкции с педикулирани перфоратив-
ни пропелер ламба установихме добра адаптация на ламбата по отношение на релеф и цвят, 
при отсъствие на функционален дефицит и задоволителни естетични последствия в донорната 
зона (фиг. 2). 

А             Б

В  
Фиг. 2. Приложение на перфоративно пропелер ламбо, включващо прилежащия участък на предното 

влагалище на m. rectus abdominis, базирано на перфорантите на а. epigastrica superor, за реконструкция на 
дефект на коремната стена с открито нерезорбируемо хирургично платно върху перитонеума.  
А. Идентифициране и маркиране на перфорантните съдове и планиране на реконструкцията.  

Б. Дисекция на ламбото и ротация на 90° за преместване в зоната на дефекта.  
В. Резултат 1 месец след реконструкцията.
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дискусия

Педикулираните перфоративни пропелер ламба могат да се ползват във всички области 
на тялото. Hyakusoku ги класифицира в два основни типа според позицията на съдовия педи-
кул (7). Първият тип се определя като „ламбо с централно разположена точка на ротация“ и е 
близък до оригиналното пропелер ламбо. Педикулът е в центъра на ламбото и то може да се 
ротира на 90°. Тези ламба са особено полезни за едновременно покриване на два съседни де-
фекта. Ламбото се планира в зоната между тях и след ротация на 90° покрива и двата дефекта. 
При този тип реконструкция обаче често се налага да се използват свободни кожни присадки 
за донорните рани в отдалечните от центъра им зони. 

Вторият тип ламбо е „ламбото с ексцентрично разположена точка на ротация“, при което 
педикулът е изместен встрани от центъра на ламбото. Този тип е докладвано от Тео на Първата 
работна среща за пропелер ламбата в Индия (10). Това ламбо може да покрие раневи дефект 
по протежение на дългата му ос след ротация на 180° и е полезно в реконструкциите на край-
ниците, но може да се прилага във всички области на тялото. Освен това, в много от случаите, 
донорната рана може да се затвори първично. Перфорантните съдове при ексцентричния тип 
ламба и нужда от ротация на 180° трябва да се идентифицират предоперативно с доплерова 
флоуметрия. 

Водещите преимущества на педикулираните перфоративни пропелер ламба са избягване-
то на сложните и изискващи продължително оперативно време микрохирургични реконструк-
ции, възможността да се работи в една или съседни анатомични области, съхраняването на 
мускулите и големите кръвоносни съдове, скъсеното време за възстановяване (11).

В нашата серия използвахме голям брой педикулирани перфоративни пропелер ламба  
(n = 10) в тазовата област, при пациенти с долна параплегия и декубитални рани. Три от 
ламбата бяха приложени за дефекти в сакралната област, а останалите 8 – в областта на ту-
бер ишиадикум. При двама от оперираните болни с декубитуси в зоната на тазовите тубери 
и основно заболяване долна спастична параплегия се прояви нечесто срещано усложнение 
– дехисценция на ламбо. Ламбата се откъснаха частично след дехоспитализацията, поради 
неконтролируемата спастична максимална флексия в съответната тазобедрена става, при 
транспортиране на болните с автомобил до дома им. Тези нежелани инциденти ни насочиха 
вниманието към една допълнителна мярка, която препоръчваме да се използва в клиничната 
практика. Тазобедрената става в страната на реконструкцията при болни със спастична долна 
параплегия трябва да се имобилизира в екстензия или физиологична флексия, според кон-
кретното локално състояние на пластиката. 

По отношение на избора на едномоментна или отложена реконструкция при работа с пе-
дикулирани перфоративни пропелер ламба ние считаме, че той трябва да бъде съобразен с оп-
ределени съчетания от фактори. Според нас едноетапна реконструкция е допустима при млади 
пациенти (до 45-годишна възраст), без придружаващи заболявания, с установени чрез доплер 
ехографско изследване надеждни перфорантни съдове, възможност за планиране на ламбо в 
една ангиозомна територия и съотношение дължина : широчина на ламбото – под 3:1. При въз-
раст на пациента над 45 г., локални или системни заболявания със засягане на функциите на 
кръвоносните съдове, малък калибър на перфорантните съдове, нужда от планиране на ламбо 
в повече от една ангиозомна територия и съотношение дължина : широчина на ламбото – над 
3:1 би следвало да се обмисли двуетапна (отложена) реконструкция.

Заключение

Педикулираното перфоративно пропелер ламбо е полезен, надежден и безопасен рекон-
структивен метод, който осигурява добри функционални и естетични резултати. То е уместен 
вариант за лечение на трудни рани във всички области на човешкото тяло. Дисекцията му е 
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лесна и бърза при добри хирургични умения и сръчности и предоставя голяма свобода в избо-
ра на дизайн и донорна област.

Нашият ограничен, но поучителен опит с клиничното приложение на педикулираните 
перфоративни пропелер ламба ни дава основание да потвърдим тяхната ефективност и да про-
дължим да търсим оптималното съчетание на условия и преценки за повишаване качеството 
на резултатите ни.
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УПОТреБа на ОСМОТиЧни еКСПандри При 
МеКОТъКанна реКОнСТрУКЦиЯ СЛед иЗГарЯне При 
деЦа: БеЗ ПъЛнене, БеЗ КОнТрОЛ и БеЗ ПрОБЛеМи?

М. Аргирова1, Заякова Й.2, Викторова А.1

1Клиника по изгаряния и пластична хирургия УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ 
2Отделение по изгаряния и пластична хирургия, МБАЛ – Варна, ВМА – София

Въведение: Тъканното експандиране е добре познат и утвърден метод в реконструктивната хирургия. Конвен-
ционалните тъканни експандри изискват серийно пълнене с болезнени и некомфортни за децата процедури. Ос-
мотичните експандри преодоляват тези недостатъци и предлагат несъмнени предимства, особено при децата. 
Те са малки и се поставят с малки инцизии, като се избягват честите визити и риска от ятрогенна инфекция. 
Разнообразието от размери и форми ги прави приложими във всяка зона на тялото. Веднъж имплантиран, 
експандерът увеличава обема си постепенно до 10 пъти чрез абсорбиране на телесни течности за период от 4 
до 12 седмици. Представя се шестгодишен клиничен опит с употреба на осмотични експандри при корекция на 
цикатрициални деформитети след изгаряне при деца.
Материал и методика: Направен е ретроспективен анализ на приложението на осмотичните експандри за 
шестгодишен период (2013 до 2018). Анализирани са демографски и клинични данни – локализация на деформи-
тета, брой и размер на имплантите, време и финален обем след имплантация, брой визити, проблеми по време 
на раздуването и усложнения. Всички експандри са поставени, следвайки стандартните принципи на методи-
ката и указанията на производителя. 
Резултати: Поставени са 25 Osmed™ експандри на 23 деца от двата пола с различна локализация на цикатрикси 
след изгаряне. На две деца едновременно са поставени по два експандера. Средната възраст на оперираните е 
8.56 ± 4.24 години. Зоните на имплантация са капилициум (10), шия (5), гърди (6), горен крайник (1) и гръб (1). 
Размерът на експандрите варира от 6 до 30 мл при поставянето. При всички случаи процедурата на поставяне 
е къса и не се регистрират проблеми следоперативно. Всички деца се изписват до 3 дни след операцията. Сред-
ното време на раздуване е 46.24±6.11 дни. Средният брой на следоперативните визити е 3.80 ± 0.96. Деветнаде-
сет импланти достигат прогнозния си обем. Пет усложнения са регистрирани: преждевременна експлантация 
(1), малки некротични зони с перфорации (3), миграция и дехисценция на раната (1).
Заключение: Приложението на осмотичните експандри има значителни предимства, особено в ранната 
детска възраст. Индикациите за приложение трябва да се обмислят внимателно. Липсата на контрол при 
раздуването и гаранции за финалния обем прави трудно оперативното планиране и предвиждане на крайния 
резултат. Ключови думи: тъканно разширение, осмотични експандри, цикатрикси след изгаряне, деца.

Въведение

Травмата от изгаряне може да причини хипертрофични цикатрикси и контрактури, воде-
щи до тежки деформитети и респективно до функционални и психо-емоционални проблеми 
в детската възраст. Лечението на локалните последствия от изгаряне е най-често оперативно. 
Ресурсът на местните тъкани често е недостатъчен за цялостна корекция на деформитети с 
местна пластика. Използването на свободната автопластика за корекция на цикатрикси води до 
образуване на потенциални зони на цикатрикси. Тъканната експанзия е добре познат и утвър-
ден в пластичната хирургия метод за реконструкция при цикатрикси след изгаряне. Прилагане-
то на метода на тъкано разширение минимизира донорските участъци и пренася пълнослойна 
кожа с подкожие, която има качествата на здравата кожа в съседната на цикатрикса област (6). 
С последователното прилагане на метода на тъканно разширение на няколко оперативни ета-
па могат да бъдат покрити области с широки цикатрикси. За тази цел регулярно се използват 
конвенционалните тъканни експандри. Те се пълнят мануално чрез клапа, която се свързва 
с експандера посредством тръбичка и се поставя на различно отстояние от него. Пълненето 
става на интервали чрез инжекции до постигане на желания обем. Неудобството при децата е, 
че оперативната процедура е двуетапна и изисква по-дълъг болничен престой при по-малките 
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деца. Раздуването създава дискомфорт, неудобства и необходимост от обща анестезия при мал-
ките деца за избягване на болезнените манипулации (7). 

През 1982 г. Austad и Rose развиват първия самопълнещ се експандер, съставен от хипер-
тоничен и наситен физиологичен разтвор, който е изоставен поради опасност от кожна некро-
за при изтичане на разтвора от обвивката на експандера (1). През 1993 г. Weise открива нов 
хоризонт, използвайки самопълнещ се експандер от хидрогел с тестове на мишки (10). Osmed 
(Ilmenau, Germany) дават нова възможност за тъканна експанзия със създаването на нов вид 
самопълнещи се експандри. Последните са направени от твърд материал, наречен хидрогел 
винил пиролидон и метил метакрилат, който абсорбира тъканните течности и така увеличава 
обема си за 6 – 8 седмици. Първото поколение от тези осмотични експандри са без обвивка, 
бързо нарастват по размер и се експлантират по-рано поради тъканна хипоксия и некроза на 
надлежащата кожа. Това налага на производителите структурно да модифицират осмотичния 
експандер, опаковайки го със силиконова обвивка с малки пори със специфичен брой и размер, 
които ограничават и контролират скоростта на осмозата. Това второ поколение осмотични тъ-
канни експандри показва по-добър тъканен толеранс, особено в зони с по-тънка кожа. Експан-
дерът е малък по размер и изисква малка инцизия и „джоб“ за поставяне, като при по-големите 
деца може да се извърши под локална анестезия (4). Децата изпитват по-малък дискомфорт, 
поради избягването на честите болнични визити и болезнените процедури за пълнене. По този 
начин се редуцира и опасността от ятрогенни инфекции. Експандрите имат разнообразни раз-
мери и е възможно поставянето им в почти всички зони на тялото (8).

Това проучване е анализ на шестгодишен клиничен опит с осмотични експандри при ре-
конструкция на цикатрикси след изгаряне при деца и има за цел да определи тяхната приложи-
мост, предимства и ограничения пред конвенционалните експандри.

Материал и методика

Направен е ретроспективен анализ на приложението на осмотичните експандри за шест-
годишен период (2013 до 2018). Всички деца с поставени осмотични експандри са включени в 
проучването. Анализираните демографски и клинични показатели включват възраст, пол, ло-
кализация на деформитета, анатомична област на поставяне, индикации, брой на операциите 
при всяко дете, размер на експандера, време на раздуване в дни, финален обем на импланта, 
миграция, брой визити, видове компликации и проблеми по време на лечението. Селекцията 
на пациенти зависи от преценката на хирурга и предпочитанията на родителите. Влизат в съо-
бражение деца след обширни и дълбоки изгаряния, силно стресирани от болнична обстановка 
и манипулации, както и такива от отдалечени райони. 

Всички приложени експандри са поставени, следвайки стандартните принципи на ме-
тодиката и указанията на производителя. Реконструкцията се планира по същия начин като 
при конвенционалните експандри. При всички деца са използвани експандри с правоъгълна 
форма и предполагаем финален обем от 75 до 300 мл. Всички операции са извършвани под 
обща анестезия. Инцизията се позиционира на достатъчно отстояние от цикатрикса, така, 
че да се минимизира тегленето и участието на цикатрикциална тъкан в разширението. Екс-
пандрите се поставят подкожно. В областта на капилициума имплантацията е субгалеално. 
В случаите на поставяне на повече от един експандер от една страна се правят отделни 
джобове за предотвратяване разпространението на потенциална инфекция. Дренажи не са 
използвани. След експлантацията финалният обем на експандера се измерва по заимстван 
от литературата начин, като се потапя в градуирана купа, съдържаща физиологичен серум 
(8). Обемоизместването съответства на обема на експандера. Материал за микробиологично 
изследване се изследва само при клинични белези за инфекция. Всички усложнения в хода 
на лечението като инфекция, миграция, кожна некроза и дехисценция на оперативната рана 
са регистрирани.
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резултати

Поставени са 25 Osmed™ експандри на 23 деца от двата пола с различна локализация на 
цикатрикси след изгаряне. На две деца едновременно са поставени по два експандера. Средната 
възраст на оперираните е 8.56±4.24 години. Зоните на имплантация при пациентите са капили-
циум (10), шия (5), гърди (6), горен крайник (1) и гръб (1). Анатомични зони с два експандера 
едновременно са съответно – капилициум и гърди. Размерът на експандрите варира от 6 до 30 
мл при поставянето. При всички случаи процедурата на поставяне е къса и не се регистрират 
проблеми следоперативно. Всички деца се изписват до 3 дни след операцията. Средното време 
на раздуване е от 37 до 63 дни (46.24±6.11). Средният брой на следоперативните визити е от 3 
до 6 (3.80±0.96). Деветнадесет от експандрите достигат прогнозния си обем. Останалите шест 
не достигат финалния си обем, като регистрираният при тях обем е между 20 и 83% от предпо-
лагаемия. Само един от тях е свързан с компликация. 

Фиг. 1. Алопеция след свободна автопластика.  
Поставяне на 20 мл експандер по съседство с дългата страна на цикатрикса. 
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Фиг. 2. Етап от лечението и късен резултат.
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Фиг. 3. Реконструкция на широкоплощен цикатрикс 
след изгаряне с два едновременно поставени осмотични 

експандри по 20 мл.

 
Фиг. 4. Реконструкция на цикатрикс след изгаряне с 30 мл осмотичен експандер
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Фиг. 5. Реконструкция на цикатрикс след нисковолтово контактно изгаряне с  
20 мл осмотичен експандер

Пет усложнения са регистрирани. При едно от децата поставеният експандер на ляв горен 
крайник се експлантира преждевременно – на втората седмица от имплантацията. При трима 
пациенти се наблюдават малки некротични зони с перфорации на надлежащата кожа, които не 
са наложили междинна оперативна интервенция и преждевременна експлантация. Миграция 
на импланта и дехисценция на раната се наблюдават при едно дете. 

Фиг. 6. Наблюдавани усложнения в хода на лечението 
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При експлантацията на едновременно поставените с еднакъв обем експандри се регистри-
ра разлика в обема, без да се компрометира поставената реконструктивна цел. При два от екс-
пандрите след експлантацията се вижда нарушена цялост на силиконовата обвивка със запа-
зен обем и не са регистрирани компликации при визитите. След отстраняването експандрите 
изглеждат с различен цвят и прозрачност. Повечето са със светлокафява оцветка и различна 
прозрачност. В хода на лечението липсват оплаквания от родителите и децата по отношение на 
раздуването на експандрите и общия комфорт (7).

Фиг. 7. Промени в експандрите след експлантация.

дискусия

След въвеждането на самопълнещите се осмотични експандри в клиничната практика са 
публикувани много съобщения относно тяхната употреба и индикации за приложение. Мал-
кият им размер ги прави особено приложими в краниофациалната хирургия и при реконструк-
ция със свободни ламба. Berge et al. използват осмотични експандри за затваряне на донорски 
места при радиални свободни ламба с 90% успех и нисък процент усложнения (2). През 2004 
г. Ronert et al. публикуват техния опит с кръгли и правоъгълни осмотични експандри при ре-
конструкция на гърди, за корекция на цикатрикси и покриване на мекотъканни дефекти след 
ексцизия на тумори (9). Относно употребата на този вид експандри при деца публикациите са 
малко, с разнопосочни резултати (8). При децата тъканното разширение позволява постигане 
на много добри функционални и естетични резултати. Идеята за този вид експандри е много 
привлекателна, защото редуцира честите посещения в болницата и отсъствия от училище, осо-
бено при най-малките деца и тези от отдалечени населени места. Елиминира се необходимост-
та от мануално пълнене и риска от ятрогенна инфекция. Избягват се стресът и дискомфортът 
от болничните визити. Операцията за поставяне е по-краткотрайна от тази на конвенционал-
ните експандри, с малка инцизия и при по-големите може да се направи с местна анестезия. 
Употребата им обаче изисква внимателно предоперативно планиране и преценка на индикаци-
ите за употреба (3).

Ние започнахме използването на второто поколение осмотични експандри през 2013 г. 
с 20 мл правоъгълен експандер за корекция на цикатрикс в областта на шията с много добър 
ранен и късен резултат. Последваха няколко реконструкции на цикатрикси след изгаряне в 
областта на капилициума също с правоъгълни експандри с различен обем и много добри резул-
тати. Предимствата, които показаха в хода на лечението, ни дадоха основание да ги направим 
средство на избор, особено при по-малките деца и тези от отдалечени райони. Най-честата 
локализация за корекция и с най-добри резултати е капилициумът, последвана от гърди и шия. 
Прилаганите експандри са предимно с първоначален обем от 20 и 30 мл. Експандрите трябва 
да се имплантират върху относително твърда повърхност, поради триизмерното им разшире-
ние (5). Поради твърдата структура на експандера поставянето му в областта на капилициума 
изисква преценка относно проекцията на експандера. При първоначален обем от 20 мл тя е 18 
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мм, а от 30 мл – респективно 21 мм. Необходим е по-голям джоб за експандера и хемостазата 
е трудна. Това създава трудности при поставянето, особено при едновременна апликация на 
два експандера, поради ограничената подвижност на тъканите в региона. Конвенционалните 
експандри са меки, могат да се нагъват и това позволява по-лесно поставяне и използване на 
по-голям обем. При повечето пациенти ранният следоперативен период протича гладко и без 
усложнения. Периодът на раздуването също протича гладко, като средният брой на болнични 
визити е около три пъти до експлантацията. Средното време на раздуване е от 37 до 63 дни. 
Веднъж достигнал финалния си обем, експандерът не променя обема и формата си. Наблюда-
ваме интересен ход на разширение на експандрите в зависимост от локализацията. Най-бързо 
се постига разширение в областта на капилициума, следвано от областта на шия и гръб. На-
длежащата кожа при по-бързо разширение е леко ливидна, със силно развита съдова мрежа. 
При някои пациенти се образуват декубитални зони без наличие на инфекция, което не налага 
преждевременна експлантация. Мнозинството от експандрите (9) при нашите пациенти дости-
гат прогнозния си обем. Останалите не достигат финалния си обем, но реконструктивната цел 
е постигната с изключение на един с локализация в областта на мишницата. Горният крайник е 
локализация с най-много усложнения и при конвенционалните експандри (3). Избягването на 
серийните инжекции е едно от големите предимства на самопълнещите се експандри. Невъз-
можността от контрол при пълненето на този вид експандри е един от големите им недостатъ-
ци, което се посочва от всички автори (4, 7, 8). След започване на разширението то не може да 
бъде спряно и не може да се контролира. Постепенното разширение е по-физиологично, както 
е при конвенционалните експандри. Бързото разширение създава опасност от тъканна исхемия 
и преждевременна експлантация и компрометиране на поставената цел, особено при тъкани с 
по-нисък толеранс (3, 6). Това прави трудно предоперативното планиране и съставяне на точен 
план при втората операция. 

Успехът при мекотъканното разширение от самото начало е свързан със значителни компли-
кации. В литературата честотата на усложненията при тъканно експандиране при деца е между 
13 и 20% (6). Въпреки че от 25 имплантирани експандри при пет се установяват усложнения, 
последните не са значими. Само при едно от децата има преждевременна експлантация в облас-
тта на мишницата и търсеният резултат е компрометиран. В случая с миграция на импланта и 
дехисценция на раната операцията е извършена по-рано от предвидения срок и е с добър резул-
тат. Другите регистрирани усложнения не са повлияли на крайните резултати. Наблюдаваните 
промени в експандрите след експлантация не показват връзка с вида на експандираната кожа и 
клиничния ход по време на тъканното разширение. След експлантация два от експандрите са с 
нарушена силиконова обвивка, което няма клинична изява и няма загуба на обем. Това се посоч-
ва от някои автори като предимство пред конвенционалните експандри (4). 

Успехът на тъканното разширение зависи от подходящи клинични индикации и индиви-
дуални рискови фактори (3). Osmed™ тъканните експандри имат определени предимства пред 
конвенционалните експандри, но имат и ограничения, които ни насочват да бъдем особено вни-
мателни при преценката за тяхната употреба (4, 7, 8). Те са ново и полезно допълнение към на-
бора от средства на пластичния хирург при реконструктивни операции в детската възраст. Упо-
требата им е свързана с потенциални усложнения като инфекция, миграция, тъканна исхемия и 
некроза. Необходимо е прецизно да се определи податливостта на тъканите в зоната на бъдеща-
та реконструкция, за да се минимизират усложненията и профилактират лошите резултати. 

Заключение

От анализа на резултатите и опита, който имаме с осмотичните експандри, считаме, че са 
подходящи при реконструкция на цикатрикси след изгаряне при деца в ранна детска възраст 
и след внимателна преценка на анатомичната локализация, психоемоционалното състояние на 
детето, придружаващи заболявания и социален статус. 



48 IV Национална конференция по пластична, реконструктивна и естетична хирургия

Литература

1. Austad E. D. and G. L. Rose: A self-inflating tissue expander, Plastic and Reconstructive Surgery, vol. 70, no. 
5, pp. 588–594.

2. Berge SJ, Wiese KG, Von Lindern JJ et al.: Tissue expansion using osmotically active hydrogel systems for 
direct closure of the donor defect of the radial forearm flap. Plast Reconstr Surg, 108: 1–5, 2001.

3. Braun TL1, Hamilton KL1, Monson LA1, Buchanan EP1, Hollier LH Jr1: Tissue Expansion in Children. Semin 
Plast Surg. 2016 Nov; 30(4): 155–161.

4. Chummun S1, Addison P, Stewart KJ.: The osmotic tissue expander: a 5-year experience. J Plast Reconstr 
Aesthet Surg. 2010 Dec; 63(12): 2128-32.

5. Fochtmann A1, Keck M2, Mittlböck M3, Rath T2.: Tissue expansion for correction of scars due to burn and 
other causes: a retrospectivecomparative study of various complications. Burns. 2013 Aug; 39(5): 984–9. 

6. Hudson DA, Grob M: Optimising results with tissue expansion: 10 simple rules for successful tissue expander 
insertion. Burns, 31: 1–4, 2005.

7. Jamal Omran Al Madani: Second Generation Self-Inflating Tissue Expanders: A Two-Year Experience. Plast 
Surg Int. 2014; 2014: 457205

8. Lohana P1, Moiemen NS, Wilson YT: The use of Osmed(TM) tissue expanders in paediatric burns reconstruction. 
Ann Burns Fire Disasters. 2012 Mar 31; 25(1): 38–42.

9. Ronert M. A., H. Hofheinz, E. Manassa, H. Asgarouladi, and R. R. Olbrisch: The beginning of a new era in 
tissue expansion: self-filling osmotic tissue expander—four-year clinical experience, Plastic and Reconstructive 
Surgery, vol. 114, no. 5, pp. 1024–1031, 2004.

10. Wiese K. G.: Osmotically induced tissue expansion with hydrogels: a new dimension in tissue expansion? A 
preliminary report, Journal of Cranio-Maxillo-Facial Surgery, vol. 21, no. 7, pp. 309–313, 1993. 



Сборник доклади  4�

ПЛаСТиЧнО ПОКриВане на деФеКТи  
на ГръднаТа СТена
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2Клиника по гръдна хирургия, Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда, София

Резюме. В етиологията на заболяванията в областта на гръдната стена влизат различни фактори, налагащи 
извършването на резекции, водещи до образуването на обширни дефекти. Основният стремеж в лечението при 
този тип проблеми е възстановяването на структурната защита на жизненоважните органи, намиращи се в 
гръднта клетка, тяхната адекватна функция, осигуряване на мекотъкнно покриване на гръдния скелет и макси-
мално задоволителен естетичен резултат. Докато в миналото постигането на всичко това се осъществяваше 
предимно с използването на изцяло собствени тъкани, в наши дни възможността за прилагане на синтетични, 
биологични и титаниеви материали допълнително подобрява следоперативните резултати и намалява периопе-
ративната смъртност и постоперативни усложнения. Резекциите, резултиращи в образуването на обширни 
дефекти, често засягат не само меките тъкани, а и подлежащи кости и хрущяли, пораждат нуждата от 
възстановяване послойната цялост на торакса, което се отразява в необходимостта от мултидисциплинарен 
екип от специалисти по гръдна и пластична хирургия. Ето защо в арсенала от методи за покриване на гръдни 
дефекти влиза в съображение използването на синтетични платна, титаниеви плаки, както и повечето по-
знати техники за мекотъканно покриване. Целта на тази статия е да покаже индикациите, разнообразните 
материали и техники за реконструкция на гръдна стена и резултатите след тяхното приложение за постигане 
на възможно най-добро лечение в неговата цялост. Включени са случаи на 17 пациенти, претърпели резекция в 
областта на гръдния кош, при някои от които мекотъканният дефект е съчетан с резекция и на подлежащи 
костно-хрущялни структури, наложила използването на комбинация от собствени тъкани и синтетични ма-
териали. 
Ключови думи: гръдна стена, дефект, пластично покриване, техники.

PLASTIC COVERAGE OF THORACIC wALL DEFECTS

*Lachezar Yordanov, *Stefan Komitski, **Tsvetan Minchev,  
*Evgeni Sharkov, *Roman Romansky
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University Hospital „Alexandrovska”, Sofia 
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Abstract. Introduction: Chest wall defects have various etiology, that leads to formation wide range of simple and 
complex wounds, requiring plastic coverage. Effective surgical treatment is a real challenge, demanding multidisciplinary 
approach form medical specialists in plastic and thoracic surgery and oncology.
Aim: The present study represents the experience of the plastic surgeons at University clinic of plastic reconstructive and 
aesthetic surgery in Sofia, which had the difficult task to provide the patients with chest wall defects, with the best possible 
restoration of structural and functional recovery.
Methods and Material: In 10 year period 17 patients were operated, 10 female and 7 male, between 43 and 75y.o. 
Thoracic wall defects with different size, location and engagement of the underlying structures were most commonly 
associated with primary neoplasms or local recurrences. Reconstructive surgical techniques used, included latissimus 
dorsi pedicled myocutaneous (LD) flap, pedicled TRAM flap, pectoral flap, locoregional flaps, autologous skin grafts, in 
some cases combined with omental flap or synthetic mesh.
Results: Results of the surgical treatment demonstrate the overall success of single operative intervention as well as the 
cases that required further surgeries due to complications.
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Conclusion: Good judgement of the defect type, size and location is crucial for effective treatment of patients with 
thoracic wall defects and could be accomplished with autologous tissue alone or combined with synthetic materials. 
Achieving good postoperative results demands well motivated patients, careful surgical planning and technically prepared 
specialists in plastic and thoracic surgery
Key wards: thoracic wall, defect, plastic coverage, techniques.

Въведение

В ежедневната си практика специалистите от гръдна и пластична хирургия са изправени 
пред битка с вродени, неопластични или травматични заболявания, водещи до нарушаване 
на анатомичната и функционална цялост на гръдния кош и необходимостта от неговата ре-
конструкция. Различните по площ и дълбочина новообразували се раневи дефекти и тяхната 
локализация изискват мултидисциплинарен подход и оптимален избор на реконструктивен ме-
тод. През 1906 год. е извършена първата реконструкция на дефект по предна част на гръдна 
стена с миокутанно педикулирано латисимус дорзи ламбо от Тенсини. [1] От тогава насам 
реконструктивната хирургия в областта на торакса значително се подобрява, опосредствана от 
наличието и приложението на различни синтетични и биосинтетични материали. [2, 3] Основ-
на роля в нарастващия брой пациенти с подобен тип проблем играе увеличаващата се честота 
на онкологичните заболявания, които са най-честа причина за обширни резекции (Първични 
тумори на гръдна стена – 55% произхождащи от кост или хрущял, 45% от меките тъкани). [4, 5] 
Допълнително нуждата от онкологично чисти граници в повечето случаи оказва влияние върху 
дълбочината и размера на дефекта, като води до образуването на големи пълнослойни дефекти 
със или без нарушаване на гръдният скелет. [2, 6] 

Материали и методи

За период от 10 години (2009 – 2019) бяха оперирани и проследени 17 пациенти – 10 жени 
и 7 мъже, на възраст от 43 до 75 години. При по-голям процент от жените основното заболя-
ване беше свързано с карцином на млечната жлеза или негов рецидив и по-малка част с вро-
дена деформация, саркоми, тумор на Маржолин. При мъжете преобладаващата част причини 
за възникване на гръдни дефекти бяха вследствие радикално хирургично лечение на саркоми, 
малигнен меланом и спиноцелуларен карцином. Според локализацията си най-често дефектите 
се намираха по предна и латерална част на торакса, а според размер, площ и дълбочина: големи, 
много големи, пълнослойни, в някои от случаите комбинирани с нарушена скелетна цялост. При 
реконструкция бяха използвани познати оперативни техники като педикулирано миокутанно 
ламбо от m. latissimus dorsi (LD) при 6 пациенти, педикулирано TRAM ламбо при четирима, 
пекторално ламбо при трима, локорегионални ламба при трима и свободна кожна присадка при 
един пациент. Ламбо от оментум се използва при 2 от случаите, а синтетично платно при 4.

резултати

Данните от следоперативното дългосрочно проследяване на всички 17 пациенти показват 
напълно преживяване на педикулираните ламба, липса на усложнения и добри постоператив-
ни резултати при приложението на пекторални ламба, локорегионална пластика и при тази със 
свободен кожен автотрансплант. Единствено в 2 от случаите бяха наблюдавани усложнения, 
при единия изразяващи се в периферна некроза на ламбото, а при другия рецидив на основ-
ното неопластично заболяване в зоната на предходна реконструкция с педикулирано TRAM 
flap. При първия случай се извърши дебридман и ексцизия с последващо покриване на ново-
оформили се парастернално дефект с контралатерален m LD flap, а при втория оперативно се 
отстрани TRAM ламбото и рецидивният тумор с последващо възстановяване с ипсилатерално 
педикулирано миокутанно латисимус дорзи ламбо. При всички от пациентите се постигна мак-
симално анатомо-фунционално възстановяване, а крайният естетичен резултат и наличието на 
белези в реципиентните и донорни зони бяха приети добре от пациентите. 
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На Фиг. 1 и 2 е представена реконструкция чрез m LD flap; Фиг. 3 Педикулирано TRAM 
ламбо; Фиг. 4 – пекторално ламбо; Фиг. 5 и 6 – локорегионални ламба ; Фиг. 7  – свободен ко-
жен трансфер.

А – Предоперативно Б – Интраоперативно В – Интраоперативно

Г – Интраоперативно Д – 1 месец след операция Е – 1 месец след операция
Фиг. 1. Пациентка, претърпяла радикална десностранна мастектомия поради карцином на млечна жлеза. 
Гърдата е реконструирана с TRAM ламбо, но няколко месеца след това развива рецидив на заболяването в 
горно-медиален квадрант с ангажиране на ламбото от предходната операция. Извършено е оперативно 
отстраняване на туморната маса и на цялото ламбо и новообразуваният дефект е покрит с m LD flap.

А – Предоперативно Б – Предоперативно В – Интраоперативно

Г – Интраоперативно Д – 1 месец след операция Е – 6 месеца след операция
Фиг. 2. Състояние след левостранна мастектомия и имплантиран тъканен експандер. Рецидив на 

заболяването след 4 месеца в конралатералната гърда, наложило тотална мастектомия, реконструкция с 
m LD flap и поставяне на експандер. На последен етап експандерите са заменени с постоянни протези и са 

възстановени мамилите.
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А – Предоперативно планиране Б – Интраоперативно В – Макроскопски препарат  
(с резецирани ребра)

Г – в края на операцията Д – 3 месеца след операцията Е – 3 месеца след операцията

Фиг. 3. Пациентка след десностранна мастектомия и последваща лъчетерапия. С данни за  
следлъчева мекотъканна инфекция, наложила широка, дълбока ексцизия с премахване на част от ребра. 

Оформилият се дефект е покрит със синтетично платно и педикулирано TRAM ламбо.

А – Предоперативно планиране Б – Интраоперативно Г – в края на операцията

Фиг. 4. Пациент със сарком на гръдната стена с ангажиране на костни структури. Извършено радикално 
премахване на тумора и резекция на стернум и ребра. Целостта на торакса е възстановена посредством 

синтетично платно и две пекторални ламба.
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А – Предоперативно Б – Интраоперативно

Г – в края на операцията Д – 2 месеца след операцията
Фиг. 5. Неоплазма на млечна жлеза и проведена предоперативна химиотерапия. Извършена тотална 

мастектомия и покриване на дефекта с мобилизиране на локорегионални ламба.

А – Предоперативно Б – Предоперативно В – Интраоперативно

Г – Интраоперативно Д – 1 месец след операцията Е – 1 месец след операция

Фиг. 6. Сарком, произхождащ от гръдна стена. Извършено оперативно премахване на тумора с  
резекция на подлежащи ребра. Реконструкцията е извършена чрез комбинация от ламбо от  

оментум, синтетично платно и Z-пластика.
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А – Предоперативно Б – 1 месец след операция

Фиг. 7. Случай на пациент със сарком на гръдна стена. Широка ексцизия с премахване на част от  
стернална кост. Торакалната цялост е възстановена чрез синтетично платно,  

ламбо от оментум и свободен кожен автотрасплант.

Обсъждане

Заболяванията в областта на гръдната стена и в частност неоплазмите са често срещан 
проблем, налагащи ексцизия с последваща реконструкция. Оформянето на обширни дълбоки 
раневи дефекти по повърхността на торакса, често засягащи и подлежащите костно-хрущял-
ни структури вследствие на хирургично лечение в областта, представлява предизвикател-
ство, налагащо съвместната екипна работа на специалисти от пластична, гръдна хирургия и 
онкология. За постигането на успешни резултати в предопертивно съображение влизат пра-
вилната преценка на вида заболяване, неговата локализация, размер, инвазия в дълбочина, 
съпътстващата противотуморна терапия или нуждата от следоперативна такава. От нашия 
опит, а и от този в световен мащаб, може да отбележим, че всички от случаите с резекция 
на кост или хрущял налагат използването на синтетични или биосинтетични материали с 
цел осигуряване на протективна цялост на гръдната клетка и нормална респираторна функ-
ция. Индикираното и умело използване на ламбо от оментум за дефекти по предна част на 
гръдната стена е отличен избор при неуспешна предходна реконструкция с педикулирано 
или свободно ламбо, или невъзможността за използването им. [7] Като златен стандарт за 
мекотъканни реконструкции на всяка част от ипсилатералната гръдна стена се явява педи-
кулираното миокутанно LD ламбо. Достатъчно дългото и мобилно краче на миокутанното 
LD ламбо и класическата му елипсовидна форма с различна ориентация [8] са достатъчна 
предпоставка за успешно покриване на дефекти в областта, a в допълнение с възможността 
за вземане на по-голям кожен остров при необходимост, утвърждава този тип ламбо като 
предпочитан хирургичен реконструктивен метод като педикулизиран или свободен тъканен 
трансфер. Втора по честота от най-използваните техники е с педикулирано TRAM ламбо, 
следвано от пекторалното и локорегионалните ламба, които са отлично средство на избор 
при дефекти по предната и антеролатерална повърхност на торакса, характеризиращи се с 
много ниска честота на следоперативни усложнения и много добри естетични резултати. [9, 
10, 11] Добре познатата техника за покриване на дефекти със свободен кожен трансфер е чес-
то прилаган метод, било то самостоятено или в комбинация с педикулирани ламба, оментум 
и/или комбинирано със синтетични материали.

Ключът към успешно пластично покриване на дефекти на гръдната стена е комплексен 
процес, в състава на който влизат фактори от страна на пациента и лекуващия медицински 
екип. Индивидуалният подход към всеки отделен случай, правилната му преценка, предопера-
тивно планиране, правилно разчетените индикации и оптимален избор на оперативна техника 
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са предпоставка за успешно и максимално ефективно лечение и задоволителен естетичен кра-
ен резултат.
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реКОнСТрУКЦиЯ на деФеКТи на СКаЛПа
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Резюме. Въведение: Етиологията на дефектите на скалпа е разнообразна: ексцизия на тумори; радиационни не-
крози; алопеция; изгаряния; инфекциозни и вродени състояния. Предизвикателството пред пластичните хирурзи 
е постигане на стабилно покритие и добър естетичен резултат. Цел: Споделяне на опит в реконструкцията 
на скалпа и анализ на постигнатите резултати при различните оперативни техники. Методи: Проучването 
обхваща 91 пациенти на възраст 12 – 90 г., с дефекти на скалпа, лекувани в клиниката в периода от 2012 г. до 
2018 г. Използвани са следните хирургични техники: първично затваряне; свободен кожен трансплантат; акси-
ални и рандомизирани ламба; експандер или комбинация от методите. Оперативният метод е избран съобразно: 
размер, локализация и дълбочина на дефекта; качество на околните тъкани; общо състояние и придружаващи 
заболявания на пациента. Резултати: Наблюдавахме отлични и много добри резултати. Отбелязаните постопе-
ративни усложнения са: лиза на кожен трансплантат; парциална или тотална некроза на ламбо; инфекция при 
пациент с тъканен експандер. Заключение: За постигане на отлични постоперативни резултати е необходимо 
задълбочено анатомично познаване на скалпа; биомеханичните свойства на кожата; прецизно планиране и опе-
ративна техника; постоперативно наблюдение и съдействие от страна на пациента.
Ключови думи: скалп; реконструкция; ламба; дефекти; рани.

Abstract: Background: Reconstruction of scalp defects is required in many cases, including: trauma; tumor excision; 
radiation necrosis; repair of alopecia; burn defects; infections and congenital lesions. However, the challenge to the 
reconstructive surgeon is to obtain durable coverage to the exposed cranium with cosmetically appealing results. 
Objectives: To share our experience and analyze results of applied surgical techniques. Methods: The study includes 91 
patients (aged 12-90y) with scalp defects, surgically treated in our department for the period between 2012 and 2018. The 
applied reconstructive techniques include primary closure, skin grafting, pedicle flaps, tissue expansion or combination 
of the all methods.The proper choice of a reconstructive technique is determined by several factors: the size, deph and 
location of the defect; the quality of surrounding tissue; the patient comorbidities. Results: Excellent and very good 
results were observed. Postoperative complications that were noted: partial loss of skin graft; partial or total necrosis of 
the flap; infection in patient with tissue expander. Conclusion: Detailed knowledge of scalp anatomy, skin biomechanics 
and the variety of available local tissue rearrangements allows for excellent aesthetic reconstruction. Outcomes are 
largely dependent on thorough planning; meticulous technique; close follow- up and patient compliance.
Keywords: Scalp; Reconstructive procedures; Surgical flaps; Defects; Wounds.

Въведение

Въпреки широките терапевтични възможности, реконструкцията на дефектите на скал-
па остава предизвикателство [1, 2]. Етиологията е различна: травми, изгаряния, инфекции, 
радиотерапевтични последици, отсраняване на доброкачествени и злокачествени тумори или 
вродени лезии [3-5]. Подробно анатомично познаване на скалпа е от съществено значение за 
техническото изпълнение и планиране на успешна реконструкция. 

Методи

Проучването обхваща 91 пациенти на възраст 12 – 90 г., с дефекти на скалпа, лекувани 
в клиниката в периода от 2012 г. до 2018 г. Изборът на оперативен метод зависи от: размер, 
дълбочина и локализация на дефекта; качество на околните тъкани; общо състояние и нали-
чие на придружаващи заболявания. Използваните техники са: първично затваряне; свободен 
кожен трансплантат; аксиални и рандомизирани ламба; експандер или комбинация от спо-
менатите.
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резултати

Наблюдавахме отлични и много добри резултати. В ранния и късен следоперативен пери-
од са проследени: стабилност на тъканното покритие, естетически вид, удовлетвореност на па-
циента и хирурга. Отбелязаните постоперативни усложнения са: лиза на кожен трансплантат; 
парциална или тотална некроза на ламбо; инфекция при пациент с тъканен експандер.

Клинични случаи:

1. Мъж на 74 г. с радиационно изгаряне. Реконструкция с окципито-темпорално транспо-
зиционна ламбо.

2. Мъж на 53 г. със себорейна хиперкератоза. Реконструкция чрез ромбовидно транспози-
ционно ламбо.

3. Мъж на 60 г. с радиационно изгаряне и реконструкция чрез две напредващи ламба.
4. Жена на 82 г. с контактно изгаряне, ангажиращо и ламина екстерна. Реконструкция с 

окципитално транспозиционно ламбо.

дискусия

Принципите на реконструктивната стълбичка се спазват и при възстановяването на дефе-
ктите на скалпа [3,11]. Изборът на хирургичен метод зависи от фактори като размер на раната, 
дълбочина, локализация и не на последно място от придружаващите заболявания на пациента 
[4].

Малките дефекти могат да бъдат оставени да заздравеят вторично, особено ако има ин-
тактен периост. Недостатъците включват по-дълъг период на цикатризация, тънко покритие, 
промени в пигментацията, алопеция и телеангиектазии, но това е вариант при пациенти, които 
не са подходящи за продължителна анестезия или с проблеми в областта на донора [3, 8].

Първичното затваряне е най-простата и предпочитана алтернатива в повечето случаи, по-
ради отличния естетически резултат и бързото възстановяване. Обаче, той е подходящ само 
при дефекти, по-малки от три сантиметрa [2, 3, 7]. Може да се наложи обширно подкопаване, 
за да се получи затваряне без напрежение, в допълнение към релаксиращи разрези в галеата. 
Тези разрези трябва да се извършват внимателно, за да се избегне хематом и увреждане на 
кръвоснабдяването на ламбата; разрезите трябва да са успоредни и да се правят на всеки 15 до 
20 mm [1, 8, 10, 12].

Разцепеният кожен трансплантат се счита за бърза, проста и безопасна техника за възста-
новяване на средни до големи дефекти, когато козметичният резултат не е приоритет. Свободни 
кожни трансплантати се използват и за покриване на донорските зони, при елевация на големи 
локални ламба. За тази цел периостът трябва да е интактен, като по този начин се гарантира 
адекватно кръвоснабдяване на трансплантираната кожа [2, 8].

В случаите, когато този слой липсва, може да се използва ламбо от периост, за предпо-
читане бипедикулирано, субгалеално фасциално ламбо или перфорация на външната ламина, 
стимулираща растежа на гранулационна тъкан [2, 5]. По-късно могат да се планират серийни 
ексцизии на присадката, за да се намали алопецията, докато е възможно първичното затваряне 
[3, 10, 12].

Вакуумните превръзки са въведени в края на 90-те години като мощно средство в случаи 
на трудни за лечение рани и могат да бъдат разглеждани като допълващо лечение при пациен-
ти със сложни дефекти на скалпа. Целта е да се получи гранулационна тъкан и да се намали 
размерът на раната чрез дебридман, намаляване на колонизацията на бактериите, увеличаване 
на кръвоснабдяването и отстраняване на излишния ексудат, всичко, което може да потисне 
заздравителния процес.

Съществуват различни локални ламба, които могат да бъдат използвани при реконструк-
цията на скалпа: напредващи, ротационни и транспозиционни [8]. Местните ламба позволяват 
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реконструкции с подобни тъкани и затова са основен избор за реконструкция на дефекти, кои-
то не могат да бъдат затворени първично [3, 7]. При планирането е важно избраното ламбо да е 
по-голямо от дефекта, който трябва да бъде реконструиран, и с голяма основа, включваща кол-
кото един или два кръвоносни съда. Не трябва да има нарушаване на линията на окосмяване. 
Друг важен аспект е, че мобилизирането на ламбото трябва да бъде достатъчно, за да позволи 
разпределение на напрежението на по-голяма повърхност. Корекцията на кожните конуси не 
трябва да се извършва веднага, тъй като може да се увреди васкуларизацията на ламбото [1, 8, 
10, 12, 13].

Като цяло, напредващите ламба имат ограничена роля поради нееластичността на скалпа 
и се използват главно при малки дефекти в темпоропариеталната област. Ротационните имат 
по-широко приложение, тъй като естествената изпъкналост на черепа е подходяща за извити 
разрези.

Регионалните ламба имат ограничени индикации, особено в ерата на микрохирургичните 
ламба. Те могат да се използват, когато се изисква голямо количество васкуларизирана тъкан, 
но пациентът не е подходящ за реконструкция със свободни ламба. Такива ламба са от м. тра-
пециус и м. латисимус дорзи. Недостатък е, че те имат ограничена елевация и не достигат 
вертекса [3].

Дермалните заместители са подходящи при пациенти, които не са показани за дълги и 
сложни интервенции. [8].

Контролираната експанзия на тъканите се използва все повече и се превръща във важен 
инструмент за реконструкция на средни и големи дефекти на скалпа, където локалните ламба 
не могат да осигурят достатъчно покритие. Използването на тъканни експандери позволява 
първично затваряне при наранявания до 50% от скалпа [2, 3, 8]. Трябва да бъдат поставени суб-
галеално и експанзията да продължи до достигане на ламбо с 20% по-голямо от дефекта, който 
трябва да се коригира. Предхождаща лъчева терапия и налична инфекция са противопоказания 
за приложението им [2, 5, 7].

В момента свободнитe ламба са основният начин на възстановяване при големи дефекти, 
особено при наличие на предшестващо облъчване, открити мозъчни структури и хронична 
инфекция. Те осигуряват голямо количество васкуларизирана тъкан. Недостатък е, че само 
големите центрове разполагат с необходимата апаратура [9].

И накрая, трансплантацията на коса е алтернатива, която може да се използва за скрива-
не на малки участъци от алопеция, хирургически разрези и цикатрикси [5, 6]. Необходимо е: 
електрокаутерът да се използва внимателно, като по този начин се избягва термично уврежда-
не на космените фоликули; раната да не е затворена под напрежението, за да не исхемизират 
космените фоликули [5].

Заключение

Внимателната предоперативна оценка на размера, дълбочината, позицията на дефектите, 
коректната преценка за качеството на тъканите и общото състояние на пациента както и избо-
рът на правилен оперативен метод са в основата на успешното хирургично лечение на дефе-
ктите на скалпа.

Литература
1.  Cunha CB, Sacramento RMM, Maia BP, Marinho RP, Ferreira HL, Goldenberg DC, et al. Perfil epidemiolуgico 

de pacientes vítimas de escalpelamento tratados na Fundação Santa Casa de Misericуrdia do Pará. Rev Bras 
Cir Plást. 2012; 27(1): 3-8.

2.  Fowler NM, Futran ND. Achievements in scalp reconstruction. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg. 2014; 
22(2): 127-30. 



Сборник доклади  ��

3.  Desai SC, Sand JP, Sharon JD, Branham G, Nussenbaum B. Scalp reconstruction: an algorithmic approach and 
systematic review. JAMA Facial Plast Surg. 2015; 17(1): 56-66. 

4.  Eck DL, Koonce SL, Al Majed BM, Perdikis G. Evaluation of options for large scalp defect reconstruction: a 
12-year experience. Eplasty. 2014; 14: e10.

5.  Leedy JE, Janis JE, Rohrich RJ. Reconstruction of acquired scalp defects: an algorithmic approach. Plast 
Reconstr Surg. 2005; 116(4): 54e-72e.

6.  Anbar RA, Almeida KG, Nukariya PY, Anbar RA, Coutinho BBA. Métodos de reconstrução do couro cabeludo. 
Rev Bras Cir Plást. 2012; 27(1): 156–9. 

7.  Neligan PC. Cirurgia Plástica – Princípios. 3a ed. Rio de Janeiro: Elsevier; 2015
8.  Dedhia R, Luu Q. Scalp reconstruction. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg. 2015; 23(5): 407–14. 
9.  Tutela JP, Banta JC, Boyd TG, Kelishadi SS, Chowdhry S, Little JA. Scalp reconstruction: a review of the 

literature and a unique case of total craniectomy in an adult with osteomyelitis of the skull. Eplasty. 2014; 14:
e27.

10.  Makboul M, Abdel-Rahim M. Simple flaps for reconstruction of pediatric scalp defects after electrical burn. 
Chin J Traumatol. 2013; 16(4): 204–6. 

11.  Souza CD. Reconstrução de grandes defeitos de couro cabeludo e fronte em oncologia: tática pessoal e 
experiéncia – análise de 25 casos. Rev Bras Cir Plást. 2012; 27(2): 227–37. 

12.  Zayakova Y, Stanev A, Mihailov H, Pashaliev N. Application of local axial flaps to scalp reconstruction. Arch 
Plast Surg. 2013; 40(5): 564–9. 

13.  Goertz O, von der Lohe L, Martinez-Olivera R, Daigeler A, Harati K, Hirsch T, et al. Microsurgical 
Reconstruction of Extensive Oncological Scalp Defects. Front Surg. 2015; 2: 44. 



�0 IV Национална конференция по пластична, реконструктивна и естетична хирургия

ПраКТиЧеСКа УПОТреБа ОТ ПаЦиенТи и  
СПеЦиаЛиСТи на еЛеКТрОннОТО МедиЦинСКО дОСие 

За ЛиЦеВи анОМаЛии В БъЛГариЯ (еМдЛа):  
5-ГОдишен ОПиТ

Ю. Анастасов1, Гигов К.1, Маркова Й.2, Хатър Р.1,  
Петров П.3, Великова Р.2, Желязков Хр.4, Гюлев Ат.5,  
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Медицински университет – Пловдив, България 

2АЛА – Асоциация лицеви аномалии 
3Клиника по лицево-челюстна хирургия, Медицински университет – Пловдив, България 

4Клиника по неврохирургия, Медицински университет – Пловдив, България 
5Клиника по уши, нос и гърло – Медицински университет – Пловдив, България 

6Отделение по образна диагностика в стоматология, Медицински университет – Пловдив, България

Резюме: Въведение: През 2013 г. започва да функционира ЕМДЛА, така Специализираният център в Пловдив 
може да оказва контрол върху работата на доверените специалисти на национално ниво и да общува с пациен-
тите, като подобрява тяхното проследяване.
Цели: Настоящото изследване анализира нивото на използване на този инструмент от специалистите и паци-
ентите-родители на национално ниво за периода 2013 – 2019 година.
Методи: До края на 2018 г. са регистрирани общо 1032 пациенти, 836 са с личен електронен адрес. Доверените 
специалисти в страната са 65, от които 7 работят в Центъра. EMДЛА предоставя разнообразна динамична ин-
формация, както и статистически анализ на конкретен въпрос (нови случаи, родени в страната всяка година, брой 
на постовете от пациенти-родители и специалисти, рискови фактори, случаи на изгубени от поглед и т.н.)
Резултати: Броят на постовете от пациенти-родители е 890, а този на специалистите е 7877. Общият брой 
на постовете от пациенти през периода 2013 – 2018 г. е 958 (394 съдържат качени снимки или видеоклипове). 
За същия период броят на публикациите от специалисти извън Центъра е 216 (137 от тези постове съдържат 
качени снимки или видеоклипове). Анализът на психосоциалните рискови фактори показва, че имаме 20 паци-
енти с висок и 60 със среден риск. Регистриран е 1 пациент на възраст над 1 година, който не е опериран за 
цепнатината на устната, 9 пациенти на възраст между 1,6 – 3 години са регистрирани с неоперирано небце, а 
14 пациенти на възраст между 1 и 4 години не са дошли за консултация.
Заключение: В това проучване се вижда все по-честата употреба на ЕМДЛА от потребителите – родители-
пациенти и специалисти. Обсъждаме използването на някои нови функционалности като индивидуални ремайн-
дъри–напомняния (задачи) и автоматични напомняния по възраст.
Ключови думи: лицеви аномалии, електронно досие, цепнатини на устната и небцето, диспансерно наблюдение.

PRACTICAL USE OF THE ELECTRONIC MEDICAL RECORD FOR 
FACIAL ANOMALIES IN BULGARIA (EMRFA) FOR PATIENTS AND 

SPECIALISTS: A 5 yEARS ExPERIENCE

Y. Anastassov1, Gigov К.1, Markova Y2, Khater R.1,  
Petrov P.3, Velikova R.2, Zhelyaskov Hr.4, Guylev At.5,  
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Abstract: Background: The EMRFA has started in 2013 enabling the Centre to control the work of the trusted specialists 
on a national level and to communicate with the patients improving their follow up.
Aims: This study analyses the level of use of this tool by the specialists and the patients –parents on a national level from 
2013 to 2019.
Methods: In the end of 2018 are registered a total of 1032 patients, 836 of them have personal electronic address. There 
are 65 registered trusted specialists in the country, 7 of them work at the Centre. The EMRFA gives us a variety of dynamic 
information and also statistical analysis of a concrete question (new cases born in the country each year, the number of 
posts from patients-parents and specialists, risk factors, loss of view cases, etc.)
Results: The number of posts from patients and parents is 890 and 7877 from the specialists. The total number of posts 
from patients in the period 2013-2018 are 958 (394 contain uploaded pictures or videos). For the same period the 
number of posts from the specialists outside of the Centre is 216 (137 of these posts contain uploaded pictures or videos). 
Analysing the psychosocial risk factors, we have assessed 20 patients at high and 60 at medium risk. 1 patient older than 
1 year has not been operated for his cleft lip, 9 have non operated palate and were aged more than 1.6- to 3 years and 14 
patients did not come for consultation between 1 and 4 years of age.
Summary/Conclusion: In this study we have seen how increase the use of the EMRFA by the users – parents-patients and 
the specialists. We discuss the use of some new functionalities as individual reminders (tasks) and the reminders by age 
for a better documentation of each case.
Key words: Facial anomalies, Electronic medical record, cleft lip and palate, follow up.

Въведение 

През 2010 година Отделението по пластична и краниофациална хирургия към МУ – Плов-
див спечели проект, финансиран от Министерството на образованието, за създаване на регис-
тър – база данни за лицеви аномалии в партньорство с Асоциация АЛА http://ala-bg.org/. В 
съществуващите регистри за лицеви аномалии (1, 2) липсва конкретна клинична информация 
и проследяване на случаите от всички специалисти, въвлечени в лечението. В нашия регистър 
освен специалистите пациентът може да качва постове и файлове под формата на снимки, ви-
део файлове и т.н. Това беше особено необходимо за нашата дейност, която има национално 
покритие и след приключването на проекта към МОН и МУ – Пловдив, поради липса на други 
източници на финансиране, АЛА получи правата за поддръжка и доразвиване на регистъра. 
През 2015 година се създадоха нови функционалности и принципи на работа и продуктът пре-
расна в Електронно медицинско досие за лицеви аномалии – (ЕМДЛА) https://emrfa.org/. (8, 9). 
ЕМДЛА представлява нов метод за съвместна работа между специалисти, участващи в екип за 
мултидисциплинарно лечение, и пациенти, намиращи се в различни географски местонахож-
дения. Технически, това представлява компютърна програма, разположена на сървър, достъ-
пен отвсякъде и по всяко време посредством Интернет. Връзката клиент-сървър е защитена с 
криптографски методи с цел защита на личните данни на регистрираните пациенти.

Софтуерната платформа позволява на мултидисциплинарния екип и на пациента да про-
следяват и допълват във времето информацията, касаеща етапи от лечението, плана за лечение 
и изхода от определен етап от лечението на дадения пациент. В информацията се включват 
данни от различните специалисти, участващи в мултидисциплинарното лечение и работещи 
на различни географски местоположения, като използват интернет и оригиналната софтуерна 
платформа, при спазване на правилата за конфиденциалност и съхранение на личните данни.

Целта на това съобщение е да бъдат запознати различни специалисти от страната за съ-
ществуването на този проект, неговото развитие и практическите ползи от функционирането 
му за 5 години. Идейният проект е използван за първи път при мултидисциплинарното лечение 
на лицеви аномалии в България, но може да бъде адаптиран според нуждите при други видове 
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патологии, изискващи дългогодишен мултидисциплинарен подход, диспансерно наблюдение 
и лечение, както и за създаване на подобни досиета в чужбина. Тук ще представим параметри, 
които показват все по-голямата употреба на ЕМДЛА от специалистите и пациентите, новите 
функционалности – групи на изгубени от поглед, групи с различна степен психосоциални ри-
скови фактори и бъдещите проекти за глобална етапна оценка на развитието, регистрация на 
пренаталните случаи.

Специфика и изисквания при лечението на вродените лицеви аномалии (ВЛа)

Лечението и или проследяването продължава през целия живот на пациента и включва 
различни видове специалисти, обединени в мултидисциплинарен екип като – хирург (лицево-
челюстен, отоларинголог, пластичен, неврохирург), ортодонт (и/или стоматолог), специалист 
по хранене (медицинска сестра, акушерка, логопед), специалист УНГ, логопед и психолог, как-
то и други специалисти при необходимост. За изброените специалисти са разработени отделни 
панели за оценка и план на лечението. Разработен е и раздел и за психолог, както и тестове за 
оценка на лечението от самия пациент на различни етапи от лечението (CHASQ – тест, по кой-
то работят и други екипи в Европа). Чрез оценка на психосоциални фактори, които могат да се 
оценят на различни възрастови етапи от всеки член на мултидисциплинарния екип, се създава 
основен филтър за откриване на рискови пациенти относно психосоциалните фактори, като 
рисковите пациенти се насочват от системата към психолога и социалния работник. За нужди-
те на сравнителните проучвания е важно да разполагаме с оценка на развитието на детето на 
няколко важни възрастови групи – 5 – 7 години, 10 – 12, 15 – 18 години. Системата трябва да ни 
напомня, че когато пациентът навърши конкретната възраст, той трябва да бъде обследван от 
всички специалисти и те да качат в досието му своята оценка, спазвайки минималните изисква-
ния на документация по Евроклефт (3). 

Организация на лечението на ВЛа чрез еМдЛа

Засега държавните институции не са признали съществуването на специализиран цен-
тър за лечение на лицеви аномалии в България. До известна степен ролята на такъв играе 
Отделението по пластична и кранио-фациална хирургия към УМБАЛ „Св. Георги“ в Плов-
див (Отделение по ПВЕХ – деца), където се провежда хирургичното лечение на 90% от паци-
ентите с ВЛА в България. Отделението, подпомогнато от Асоциация АЛА (http://ala-bg.org/), 
поддържа мултидисциплинарен екип за лечение на лицеви аномалии, който дава ежеседмич-
ни консултации, но предвид националния характер на заболяванията, комуникацията между 
специалисти и пациенти е затруднена. Когато съществува специализиран Център, възниква 
необходимост за контрол на лечението както в Центъра, така и в периферията. Ето защо 
трябваше да се създаде място (макар и виртуално), където да се срещат и обменят инфор-
мация пациенти и специалисти. При лечението на ВЛА водещ специалист е хирургът, който 
освен че извършва хирургичното лечение, определя нуждата от допълнително лечение на 
всеки пациент. Останалата част от лечението на пациента (напр. ортодонтско, логопедично) 
се провежда при специалисти по местоживеене и продължава с години, ето защо комуника-
цията между Центъра и останалите лекуващи специалисти често е затруднена заради различ-
ното географско местонахождение. Настоящата компютърна програма, обслужваща ЕМДЛА 
и разположена на интернет сървър, предоставя възможност на пациенти и специалисти да 
се регистрират като потребители на ЕМДЛА, да създадат контакт помежду си и да пишат 
публикации в досието на пациента. По този начин се дава възможност по-лесно и точно да 
се оцени ефективността на лечението на всеки пациент и да се предприемат своевременни 
мерки при нужда от промяна в лечението. Софтуерът има разработена търсачка и филтри за 
лесно търсене и обработка на данни от ЕМДЛА.
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Описание на сайта и функционалностите в еМдЛа 

Сайтът има публична част и част за регистрирани потребители. Публичната част съдържа 
общи инструкции за възможностите на системата и начините за регистриране, демострацион-
но видео, вход за регистрирани потребители. Съществуват раздели с информация за лицевите 
аномалии, библиотека по специалности, списък на специалистите, карта на специалистите и 
контакти. Има страница за често задавани въпроси, общодостъпна статистика за регистрира-
ните брой пациенти по години, диагноза, местонахождение. 

Фиг. 1. Начална страница в публична част 

Фиг. 2. Пример как пациент избира специалист
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Частта за регистрирани потребители е същинската част на ЕМДЛА, където при спазване 
на принципите за защита на личните данни се осъществява връзката между специалисти и 
пациенти, регистрирани в ЕМДЛА.

Видовете потребители в ЕМДЛА са четири – Администратор, Специалист, Пациент или 
Родител/Настойник на пациент (за случаите, когато пациентите са непълнолетни или наста-
нени в институции). След като се създаде връзка между специалист и пациент – всеки от тях 
може да пише публикации на стената на пациента, които се четат от самия пациент и от всички 
специалисти, свързани с неговото лечение. Важно е най-напред да се създаде връзка Пациент-
Хирург. Тъй като в ролята си на водещ специалист хирургът трябва да постави диагноза на 
пациента (4,5,6) и по този начин се класифицират номенклатурите за въвеждане на публикации 
Терапия и Консултация за всички специалисти. На практика поставянето на диагноза или и ди-
агнози и съгласието на пациента и родителите за участие в електронното досие става на място 
в Центъра, а изборът на специалисти по местоживеене може да се осъществи по електронен 
път, но и след консултация на място и съгласие на двете страни. 

Видовете възможни публикации са Коментар, Консултация и Терапия. Пациентите имат 
право да публикуват само коментари, които съдържат свободен текст и прикачени файлове 
(снимки, текст, видео и др) . Специалистите имат право да използват и други видове постове 
– Консултация, Терапия, Задачи, оценка на психо-социалните рискови фактори. С цел стан-
дартизирано попълване на документацията и генериране на справки от ЕМДЛА впоследствие, 
те работят с предварително разработени формуляри, но имат възможност и за попълване на 
свободен текст и добавяне на прикачени файлове. Всички публикации са подредени хроно-
логично и при преглед на досието на пациента лесно се проследява лечението. Категорията 
„загубени от поглед“ се създава, когато даден пациент не е посещавал мултидисциплинарната 
консултация на място над 2 години от определената от системата възраст за среща с екипа от 
Центъра или когато липсва пост „Консултация“ или „Терапия“ за същия период. Тези пациенти 
автоматично преминават в групата „рискови“ пациенти.

Фиг. 3. Пример на стената на пациент с постове от различни специалисти и пациент 
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Публикация „Терапия“ се прави, когато на пациента се извършва терапия – операция от 
хирург, поставяне на шънтове от УНГ специалист, поставяне на ортодонтски апарат от орто-
донт, логопедична терапия и други. При такова събитие от лечението се публикува Терапия. 
Последващите наблюдения на Терапията или извършени контролни прегледи във връзка с пла-
новото лечение се отбелязват с публикация „Консултация“.

Самият пациент има достъп до информацията, която публикуват специалистите за него, и 
може да публикува коментари във връзка с лечението си, което позволява той да бъде активен 
участник в собственото лечение. Освен това с участието си той е гарант за достоверността 
на данните в ЕМДЛА. При този начин на водене на досието защитават в най-висока степен 
правата на пациентите с лицеви аномалии, което е и главна задача на организацията, създала 
ЕМДЛА – Асоциация АЛА. 

Фиг. 4. Пример в раздел „файлове“с възможност за качване и на видео файл

Важна част от ЕМДЛА е разработената система от напомнящи съобщения (римайндъри). 
В съответствие с утвърдени европейски и световни стандарти за лечение на лицеви аномалии 
пациентите трябва да посетят контролен преглед с мултидисциплинарен екип периодично на 
определени възрасти (3,7). Този план е различен за различните видове лицеви аномалии. За 
всяка от диагнозите в ЕМДЛА е създаден римайндър с въведени възрасти за извършване на 
планов периодичен контролен преглед. Системата за напомняне ежедневно проверява диагно-
зата и възрастта на всички регистрирани пациенти и в случай, че в предстоящия 1 месец даден 
пациент ще навърши възрастта за явяване на контролен преглед в зависимост от диагнозата му, 
той получава писмо на електронната му поща, което му напомня да се запише за преглед при 
мултидисциплинарния екип. 
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Фиг. 5. Получени съобщения на електронната поща на потребител за нови постове в ЕМДЛА

Разработен е също така Статистически раздел в два варианта – публичен и само за потреби-
тели Специалисти. Благодарение на него може да се правят оценки и анализи за заболеваемостта 
по региони и по пол, за протичането на лечението, за броят ангажирани специалисти и др.

Фиг. 6. Търсене по различни критерии в раздел справки и отчети
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Фиг. 7. Раздел статистика

резултати

През май 2019 г. в ЕМДЛА са регистрирани 1067 пациенти и 73 специалисти. Изследвани-
те пациенти по критерия рискови психосоциални фактори са 720, от тях 20 са с висок и 60 – със 
среден психосоциален риск. Системата откри само 1 пациент над 1 година, който не е опериран 
за цепнатината на устната и 9 не са оперирани за цепнатината на небцето, а са на възраст от 18 
месеца до 3 години. 14 не са дошли на консултация от 1 до 4 години. 

Активността на потребителите на ЕМДЛА нараства, като постовете от пациенти през 2014 
г. са само 50, през 2017 г. – 524, през 2018 г. – 890. От 2013 до 2018 г. постовете от пациенти и 
родители са 958, от тях 394 са снимки или видео файлове. За същия период броят на постовете 
от специалистите извън Центъра е 216, като 137 съдържат снимки или видео файлове. 

Предстои да се създаде система за напомняния на глобално обследване на определени въз-
расти, така че пациентите, при които липсва определен компонент от обследването – например 
оценка на захапката или говора, ще остават на екрана ни като непълно обработени пациенти. 
По този начин в много по-голяма степен ще стане ясно колко загубени от поглед, колко непъл-
ни досиета ще имаме и конкретните пациенти ще се търсят активно. 

Предстои също създаването на пренатална група пациенти, което би спомогнало освен за 
по-бързото насочване на родители към специализирания екип, но и за работата на медицин-
ските специалисти в помощ при храненето, които ще могат да регистрират своята дейност по-
бързо още преди пациентите да са дошли за регистрация. 

Заключение

В заключение, чрез ЕМДЛА се създава отлична комуникация между специалисти и па-
циенти в условията на мултидисциплинарно лечение на дадено заболяване и при различни 
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географски местонахождения на участниците. Улеснява се общата оценка на резултатите от 
лечението на даден пациент, като се вземат предвид всички аспекти на лечението – хирургич-
но, ортодонтско, логопедично и други, както и да се сравняват различните протоколи и методи 
на лечение при уеднаквена и стандартизирана документация по ЕВРОКЛЕФТ (3). По този на-
чин се улеснява провеждането на междуцентрови и международни сравнителни проучвания, 
вземащи решение за оптималния протокол за лечение за отделните заболявания. Чрез разрабо-
тената система от напомнящи електронни съобщения (римайндъри) се улеснява и прави сис-
тематизирана цялостната организация на лечението във връзка със спазване на стандартите на 
лечение на лицевите аномалии (технически доклад – стандартизационен документ на СЕН и 
БИС (7). Системата изпраща електронни напомняния за предстоящ планов преглед, изпращат 
се съобщения за наличие на публикация в досието на даден пациент (както до пациента, така 
и до свързаните с него специалисти) и други. Предоставя се възможност за достъп до данните 
както на специалистите, така и на пациентите, които имат право да бъдат информирани за ре-
зултатите от лечението си. 

Моделът или скелетът на програмата са максимално стандартизирани, така че може да 
бъде приложен за създаване на Електронно медицинско досие на всяко заболяване, нуждаещо 
се от мултидисциплинарно лечение, при което участниците се намират в различни географски 
местонахождения. Освен за различни заболявания, моделът може да бъде преведен на друг 
език и реализиран в друга държава.
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ПредиЗВиКаТеЛСТВа При реКОнСТрУКТиВниТе 
ОПераЦии на ПаЦиенТи С ЛиЦеВи КОжни деФеКТи 

СЛед ХирУрГиЧна еКСЦиЗиЯ на ТУМОри

В. Василев, Л. Попова
Клиника по пластична хирургия и изгаряния, ВМА – София

Базоцелуларният карцином (БЦК) е малигнен епителен тумор, който възниква от базал-
ните клетки на епидермиса. Той е най-разпространеният кожен карцином при хората. Харак-
терно за него е свойството да рaзраства и да причинява значителна деструкция на околната 
кожа и подлежащите структури, което води до сериозни функционални и козметични про-
блеми (фиг. 1, 2) [1].

     
Фиг. 1, 2. Базоцелуларни карциноми в областта на лицето. 

Материал и методи

За периода 2015 – 2019 г. в Клиниката по пластична хирургия и изгаряния, ВМА – София 
бяха лекувани 250 пациенти с БЦК. Използваха се хирургични методи за лечение, а именно 
конвенционална хирургична ексцизия (СЕ) и Mohs микрографска хирургия (ММS), послед-
вани от пластично възстановяване на оперативния дефект, получен след туморната ексцизия. 
Пациентите бяха разделени в две терапевтични подгрупи в зависимост от хирургичния метод 
на лечение – 121 пациенти, лекувани с конвенционална ексцизия, и 129 пациенти, лекувани с 
Mohs-микрографска хирургия (фиг. 3).

Фиг. 3. Дял на пациентите, разделени в две терапевтични подгрупи в зависимост от  
хирургичния метод на лечение
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Най-многобройните първични BCC са разположени в областта на носа, като най-често се 
засягат тялото и основата му. На следващо място по честота са базалиомите, ангажиращи бу-
зите, челото и слепоочията (фиг. 4). 

Фиг. 4. Честота на разпространение на БЦК в областта на лицето

Лечебният подход се определя от редица фактори, сред които основно значение имат хис-
тологичният подвид на БЦК; клиничният стадий на заболяването; анатомичната локализация; 
това дали туморът е първичен, или е рецидив; наличието на метастази и протичането на болес-
тта. Не на последно място трябва да бъде съобразено общото състояние, възрастта и психиче-
ското състояние на пациента [2]. 

Преди да се пристъпи към оперативната интервенция, е необходимо да се направи прецизно 
предоперативно планиране, т. к. наличието и на най-малката деформация и асиметрия в областта 
на лицето е лесно забележима. То трябва да бъде съобразено с т. нар. естетични анатомични еди-
ници на лицето (чело, периорбитален регион, нос, устни, бузи и брадичка), като по възможност 
се използват тъкани от същата анатомична област (фиг. 5). Ако се налага тяхното пресичане, 
цикатриксите трябва да съвпадат с естествените гънки на лицето или с т. нар. линии на отпус-
нато кожно напрежение (RSTLs) (фиг. 6). Оперативни техники, които могат да са изключително 
полезни за даден регион на лицето, могат да бъдат неприложими за съседните региони [3, 4]. 

    
Фиг. 5, 6. Естетични анатомични единици на лицето и линии на  

отпуснато кожно напрежение (RSTLs).



Сборник доклади  �1

Конвенционалната хирургична ексцизия се извършва в здраво между 0.4 – 1 см от гра-
ниците на лезията (до 1.5 см при по-агресивните подтипове БЦК) [5]. Недостатък на метода 
е, че този подход предполага симетричен растеж на тумора във всички посоки, което често 
не е така, особено при рецидиви, големи или инфилтративни тумори. Широката хирургична 
ексцизия осигурява висок процент излекуване, който обаче често е свързан с функционално и 
козметично неприемливи резултати. Това е особено изразено в областта на лицето и скалпа, 
които са и най-честите предилекционни места на БЦК [6]. 

Mоhs-микрографската хирургия е цикличен хирургичен метод, който се базира на хори-
зонталното разделяне на тъканния препарат. Прилага се на пресни тъкaни, като се визуализира 
100% от пробата (фиг. 7). В основата на метода лежи използването на микротомно замразява-
ща хистопатология. Работи се с местна анестезия и макар и по-продължителна, обикновено 
процедурата завършва в рамките на деня. Основното предимство на метода е, че ексцизията се 
извършва в по-тесни тъканни граници, с по-висок процент на излекуване [7, 8]. 

Фиг. 7. Mohs-микрографската хирургия – поетапна ексцизия и картографиране на тумора

Оперативната техника и при двата метода е сходна. Започва се с поставяне на локална 
анестезия или въвеждане на пациента в обща анестезия, при наличие на съответните за това 
индикации. Следва ексцизия на тумора в зависимост от метода и се завършва с пластична ре-
конструкция на кожния дефект.

резултати

Реконструктивните операции на кожните дефекти, получени след туморната ексцизия, се 
осъществяват с помощта на ламба, елипсовидна ексцизия и сутура, геометрични фигури, сво-
бодна кожна пластика, комбинирана пластика или оставяне на вторично зарастване [9]. Поради 
по-малкия оперативен дефект, който се получава след ММS, в по-голямата част от случаите 
методът позволява възстановяване на дефекта с елипсовидна ексцизия и сутура. При конвен-
ционалната ексцизия по-често се налага използването на ламба, геометрични фигури или авто-
трансплантация на кожа (фиг. 8). От видовете ламба при СЕ използваме по-често ромбовидни, 
транспозиционни и билобирани ламба, докато при MMS по-голям е дялът на островните и би-
лобираните ламба. При еднаква големина на тумора кожните дефекти след MMS са с по-малък 
размер в сравнение със СЕ, което улеснява реконструкцията и води до по-добри функционални 
и естетични резултати. 
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Фиг. 8, 9. Разпределение по честота на видовете реконструктивни операции  

според хирургичния метод на лечение.

Елипсовидната ексцизия и сутура е приложима при по-малки дефекти (под 1.5 см), по-
лучени след туморната ексцизия (фиг. 10) [10].

Фиг. 10. Елипсовидна ексцизия и сутура за затваряне на оператиен дефект в областта на бузата

Ромбовидните ламба са вид транспозиционни ламба, при които дефектът се конфигурира 
под формата на ромб. Съществуват различни модификации, при които ламбата са оформени 
под различен ъгъл. Стандартната фигура на Limberg представлява ромб с ъгли от 60° и 120° 

(фиг. 11). Съществуват и други модификации, например ромбовидни ламба по Dufourmentel и 
Webster [11].

Фиг. 11. Ромбовидно ламбо с ъгли от 60° и 120°

Те са най-често употребяваните ламба за затваряне на лицеви оперативни дефекти след 
СЕ. Използват се предимно при дефекти в областта на слепоочието и бузите (фиг. 12).

Фиг. 12. Обширен туморен процес, ангажиращ лява инфраорбитална област.  
След ексцизия на тумора дефектът се затвори с ромб-пластика.
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Транспозиционните ламба са унипедикулни ламба, които се повдигат и преместват в 
близост чрез използване на различни ъгли на въртене. Те могат да бъдат ротирани до ъгъл 90° 
към дефекта, като колкото е по-малък ъгълът на транспозиция, толкова по-добър е крайният 
резултат. Съобразно еластичността на кожата, ширината на ламбото би следвало да бъде 2/3 до 
1/2 от ширината на дефекта (фиг. 13). Тургорът и кожната еластичност са фактори от основно 
значение при тези ламба. Те са подходящи при възрастни, но не са оптималният вариант при 
млади пациенти, при които кожата все още не е отпусната [12]. 

Фиг. 13. Транспозициони ламба 

Те са най-подходящи за дефекти, ангажиращи преаурикуларната, субмандибуларната и 
периоралната област, като в нашата практика най-голям брой сме прилагали в областта на носа 
и периорално (фиг. 14 – 17). 

Фиг. 14, 15. Транспозиционни ламба за затваряне на дефекти в областта на носа

Фиг. 16. Транспозиционно ламбо за покриване на дефект, ангажиращ назолабиалната гънка
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Фиг. 17. Реконструкция чрез транспозиционно ламбо на дефект,  
ангажиращ латералната страна на носа, достигащ медиалния очен ъгъл

Ротационните ламба имат формата на полукръг, който се ротира към дефекта, като завър-
тането се осъществява чрез дъговидна разрезна линия около ос, преминаваща в края на разреза 
(фиг. 18). Нужно е прецизно предоперативно планиране, за да сме сигурни, че дължината на 
ламбото ще бъде достатъчна за покриване на целия дефект, без да има прекомерно напрежение 
на тъканите [13]. 

Фиг. 18. Ротационни ламба

Най-често приложими са в областта на бузите и скалпа (фиг. 19 – 22).

Фиг. 19. Ротационно ламбо на Imre за възстановяване на обширен дефект,  
ангажиращ медиалния очен ъгъл и част от носа

Фиг. 20. Реконструкция с две насрещни ламба на обширен дефект,  
ангажиращ скалпа и достигащ lamina externa
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Фиг. 21. Възстановяване на дефект с големина над 5 см, разположен преаурикуларно в  
близост до мандибуларния ъгъл чрез широко ротационно ламбо странично на шията

Фиг. 22. Обширен туморен процес в областта на главата с ангажиране на калварията,  
достигащ dura mater

Операцията се осъществи с участието на неврохирургичен екип. След ексцизия на тумора 
и поставяне на титаниева мрежа мекотъканният оперативен дефект се затвори пластично с 3 
насрещни ротационни ламба.

Билобираните ламба се състоят от две ламба с една хранеща основа, разположени на 
ъгли между 45 и 180° (фиг. 23). 

Фиг. 23. Билобирано ламбо

Те се използват най-често в областта на носа, бузите и скалпа и са метод на избор при де-
фекти на върха на носа или долната 1/3 с диаметър под 1.5 см (фиг. 24 – 29). По-големи дефекти 
е трудно да бъдат затворени с билобирани ламба, т.к. очертанията излизат извън пределите 
на носа. Ламбото се оформя латерално за дефекти на върха на носа и медиално при дефекти, 
ангажиращи ноздрите. При планирането на второто ламбо е важно цикатриксът да попада в 
границата на съответната анатомичната област [14, 15].
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Фиг. 24. Ексцентрично разположен БЦК, ангажиращ върха на носа.  
Оперативният дефект е затворен с билобирано ламбо с  

медиално разположена хранеща основа.

Фиг. 25. Билобирано ламбо за затваряне на дефект,  
ангажиращ фронто-окципиталния дял на главата 

Фиг. 26. Реконструкция на дефект в средна лицева половина с билобирано ламбо

Фиг. 27. Билобирано ламбо с преаурикуларна локализация
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Фиг. 28. Модифицирано билобирано ламбо с неправилна форма 
поради засягане на колумелата от туморния процес.

Фиг. 29. Постоперативно усложнение, представено от некроза на ръбовете на  
билобирано ламбо в областта на носа

Островните ламба се захранват само от подлежащите кръвоносни съдове. Те са най-чес-
то приложими в областта на назолабиалните гънки, носа, устните ъгли и медиалния кантус на 
орбитите (фиг. 30 – 32) [16].

    
Фиг. 30. Островно ламбо

Фиг. 31. Островно ламбо в областта на медиалния кантус
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Фиг. 32. Реконструкция на дефект в областта на назолабиалната гънка с две насрещни островни ламба  
с цел максимално запазване на симетрията и функционалността на съответната област.

Напредващите ламба се формират чрез линеарно преместване на ламбото от донорния 
участък към дефекта без допълнително ротиране или латерално движение, основавайки се на 
еластичността на кожата (фиг. 33). Те са различни видове – уни- и бипедикулни ламба; V-Y и Y-
V пластики; Burrow и East-West напредващи ламба; напредващи ламба по Weerda и др. [17].

Фиг. 33. Напредващи ламба

В някои случаи трудно може да се разграничи елипсовидната ексцизия и сутура в широки 
граници от напредващото ламбо (фиг. 34 – 37).

Фиг. 34. Възстановяване на обширен дефект, ангажиращ лява темпорална област с насрещно ламбо 

  
Фиг. 35, 36. Напредващо ламбо при дефекти в назолабиалната област
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Фиг. 37. Покриване на обширен дефект във фронтална област с напредващо ламбо.

Burow-напредващите ламба се използват най-често в областта на горна устна, чело и бузи 
(фиг. 38). При тях се ексцизират малки триъгълници в основата на ламбото, които подпомагат 
придвижването му напред, без да се образуват конуси [18].

Фиг. 38. Burow-напредващо ламбо

East-west напредващите ламба са подходящи за покриване на ексцентрични дефекти в об-
ластта на върха на носа (фиг. 39) [19].

Фиг. 39. East-west напредващо ламбо

Друга модификация е напредващо ламбо по Weerda, което е приложимо при по-големи 
дефекти, ангажиращи горната устна (фиг. 40) [20].

Фиг. 40. Напредващо ламбо по Weerda
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Друг вариант за затваряне на оперативните дефекти е чрез използване на геометрични 
фигури, например Z-пластика и W-пластика. И двeте фигури осигуряват ориентиране на бе-
лега по посока на по-изразената мобилност на кожата и са полезни при корекции на хипо- и 
хипертрофични цикатрикси, реконструкции на периоралните комисури, апикантопластика, 
блефарифимоза, лицеви малформации и др. [21]

При Z-пластиката дефектът се превръща в основа на две триъгълни ламба с ъгли между 
30° и 120°. При разменяне на местата им се постига удължаване в желаната посока, като удъл-
жаването е правопропорционално на големината на ъглите (фиг. 41) [22].

Фиг. 41. Z-пластика – модификации

W-пластиката е техника, чрез която се постига промяна във видимостта на белега, без да 
се увеличава общата му дължина. Осъществява се посредством ексцизия на цикатрикса чрез 
няколко малки триъгълника [23].

Геометричните фигури са широко приложими в области, в които има позициониране на 
гранични зони, например в областта на клепачите и канталните региони, където има опасност 
от възникване на ектропион и бридове, както и в областта на вермилиона, където може да се 
получи разминаване на червената ивица (фиг. 42) [24].

Фиг. 42. Серия от Z-пластики за затваряне на дефект в областта на канталния регион.

Свободна кожна пластика се използва при пациенти с кожен дефицит и множество ци-
катрикси по съседство или при трофично променена кожа (фиг. 43) [25].

Фиг. 43. Свободна кожна пластика в областта на носа

Комбинирана пластика е приложима при много големи дефекти и ограничен кожен ре-
сурс (фиг. 44).
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Фиг. 44. Възстановяване на обширен мекотъканен дефект в областта на главата чрез  
комбинирана пластика. Използва се ротационно ламбо за покриване на първичния дефект и  

свободна кожна пластика за покриване на вторични дефекти от ламбото. 

Постоперативните усложнения са стандартни и включват кървене, образуване на хемато-
ми и сероми, дехисценция или инфекция на раната, некроза на ламбото или лиза на присадка-
та; контактни дерматити, хипертрофични цикатрикси или келоиди (фиг. 45). 

Фиг. 45. Постоперативни усложения – тотална лиза на присадката и  
инфекция на оперативната рана

Обобщение

Представяме алгоритъм за пластичното възстановяване на дефекти в областта на главата, 
получени след хирургична ексцизия на тумори (фиг. 46). 

Фиг. 46. Алгоритъм за пластично възстановяване на мекотъканни дефекти в областта на главата
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Пластично възстановяване след ексцизия на тумори в областта на лицето се налага при 
образуване на кожни дефекти с диаметър над 0,5 см.

При кожни дефекти с размер до 1 см предлагаме първично затваряне чрез елипсовидна 
ексцизия или микроламба. При пациенти в напреднала възраст или със съпътстващи забо-
лявания, непозволяващи пластична реконструкция, кожните дефекти могат да се оставят на 
вторично зарастване.

При кожни дефекти с размер между 1 – 2 см е удачно използването на елипсовидна ексци-
зия, геометрични фигури или ламба. При по-обширни дефекти над 2 см е подходящо използ-
ването на ламба, свободна кожна пластика или комбинирана пластика.
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ЛОКаЛна ПЛаСТиКа За реКОнСТрУКЦиЯ При  
деФеКТи на ЛиЦеТО

Й. Заякова, Янков Д., Пашалиев Н., Ненкова Н., Тачев Р.
КТТПВЕХ – МБАЛ – ВМА – Варна към ВМА – София, България

Резюме: Въведение: Възстановяването на лицевата хармония при нарушена анатомична цялост и тъканен 
дефицит представлява предизвикателство в реконструктивната хирургия. Дефектите след травма, ексцизия 
на тумори или цикатрикси често обхващат гранични или няколко топографски области на лицето. Изборът на 
хирургичен метод трябва да е съобразен с необходимостта да се възстанови функционалния, естетически и 
психологичен комфорт на пациента.
Цел: Да споделим опит с приложението на метода локална пластика при реконструкция на лицеви дефекти и да 
анализираме качеството на постигнатите резултати в съответствие с приложената техника.
Материал и методи: За периода 2010 – 2019 г. през Клиниката по термична травма, пластично-възстанови-
телна и eстетична хирургия към МБАЛ – ВМА гр. Варна, са преминали 147 пациенти (68 мъже и 79 жени) на 
възраст от 10 месеца до 91 години с дефекти на лицето. При всеки от тях е бил приложен оперативен метод, 
съобразен с етиологията, размера, качеството на тъканите и локализацията на дефекта. За реконструкциите 
са използвани рандомизирани и аксиални ламба.
Резултати: Резултатите са отчетени и анализирани въз основа на жизнеността на ламбата, наличието на 
усложнения, фукционалното и естетично подобрение в третираната зона и удовлетворението на пациента. 
Много добри функционални и естетически резултати, без усложнения, регистрирахме при 98 (66,6%) от паци-
ентите, добри резултати с локално възпаление отчетохме при 25 (17%) от болните, краева некроза на ламбата 
наблюдавахме при 12 (8,1%) от тях, частична веностаза – при 7 пациенти (4,7%), и незадоволителни резултати 
с тотална некроза – при 5 (3,6%) пациенти.
Заключение: Постигането на добри резултати при лечението на лицеви дефекти с различни методи на местна-
та пластика изисква индивидуализиран подход спрямо всеки един пациент. Съществуващите техники на локал-
на пластика имат важно място в терапевтичното обсъждане и реконструктивната стълбичка, ако изборът и 
планирането им бъдат съобразени с комплексното състояние на пациента и уменията на хирурга.
Ключови думи: лицеви дефекти, локална пластика, реконструкция, рандомизирани ламба, аксиални ламба.

Abstract: Introduction: The reconstruction of facial harmony in anatomic integrity and tissue deficiency is a challenge in 
plastic surgery. Defects after trauma, tumor excisions or scarring often involve borderline or multiple facial topographic 
areas. The choice of surgical method should be consistent with the need to restore functional, esthetic and psychological 
comfort of the patient. 
The aim of our presentation is to share experience with the application of various local plastic techniques in the 
reconstruction of facial defects and to analyze the results achieved.
Material and methods: For the period of 2010-2018 in our deprtment, 147 patients have been admitted with facial defects 
at the age of 10m. up to 91y (68 men,79 women). The chosen reconstructive method depended on size, location, depth and 
etiology of the defect. Randomized and axial flaps were performed.
Results: The results of the study were systematized based on flap vitality, other complications, functional and aesthetic 
improvement and patient satisfaction. Very good functional and aesthetic results without complications were recorded in 
98 (66.6%) patients, good results with local inflammation were reported in 25 (17%) of the cases, partial flap necrosis 
was observed in 12 (8,1%) of them, partial venous stasis in 7 (4,7%) and unsatisfactory results with total flap necrosis in 
5 (3,6%) patients.
Conclusion: The achievement of good functional and aesthetic results in patients with facial defects is based on: an 
individual approach for surgical method, precise planning, meticulous technique and correct assessment as well as the 
surgeon’s experience. 
Key words: facial defects, local flaps, reconstruction, random pattern flaps, axial pattern flap.

Въведение

Лицето е най-проминиращата част от тялото и осигурява идентичността на човека. Чрез 
него се изразяват емоции, осъществява се комуникация. Ето защо лицевите дефекти – вродени 
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или придобити, предизвикат различни физиологични проблеми и психосоциална дисфункция 
[1, 2, 3].

Възстановяването на лицевата хармония при нарушена анатомична цялост и тъканен де-
фицит представлява предизвикателство в реконструктивната хирургия. Дефектите след трав-
ма, ексцизия на тумори или цикатрикси често обхващат гранични или няколко топографски 
области на лицето. Изборът на хирургичен метод трябва да е съобразен с необходимостта да се 
възстанови функционалния, естетически и психологичен комфорт на пациента.

Хирургичната реконструкция на лицето следва класическия принцип на Gillies за използва-
не на „подобни“ тъкани. Малките и повърхностни лицеви дефекти могат да бъдат коригирани 
с локални ламба, които осигуряват подходящи тъкани, в съответствие със съответни за лицето 
цвят, контур, текстура, гъвкавост, дебелина и наличие или отсъствие на окосмяване [4, 5].

Цел

Да споделим опит с приложението методите на локална пластика при реконструкция на 
лицеви дефекти и да анализираме постигнатите резултати.

Материал и методи

За периода 2010 – 2018 г. през Клиниката по термична травма, пластично-възстановителна 
и естетична хирургия към МБАЛ – ВМА гр. Варна, са преминали 147 пациенти с дефекти на 
лицето на възраст от 10 месеца до 91 години. От тях 68 са мъже и 79 жени (Фиг. 1; Фиг. 2).

Фиг. 1. Възрастово разпределение на пациентите

Фиг. 2. Графично разпределение на пациентите по пол

Всички пациенти са оперирани. Реконструктивният метод е избран в зависимост от разме-
ра, локализацията, дълбочината, качествата на околните тъкани и етиологията на дефекта (Фиг. 
3). Приложени са рандомизирани и аксиални ламба (Фиг. 4). 
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Фиг. 3. Разпределение на дефектите според локализацията

Фиг. 4. Видове и брой ламба

резултати

Систематизирахме резултатите от проучването въз основа на жизнеността на ламбата, на-
личието на общохирургични усложнения, функционалното и естетично подобрение в третира-
ната зона и удовлетвореността на пациента. Много добри функционални и естетически резул-
тати, без усложнения, регистрирахме при 98 (66,6%) от пациентите, добри резултати с локално 
възпаление отчетохме при 25 (17%) от болните, краева некроза на ламбата наблюдавахме при 
12 (8,1%) от тях, частична веностаза – при 7 пациенти (4,7%) и незадоволителни резултати с 
тотална некроза – при 5 (3,6%) пациенти. На фигури 5 – 8 са представени някои от приложени-
те методи за покриване на дефекти в областта на лицето:

      

А Б В Г
Фиг. 5. A. Базоцелуларен карцином. Предоперативно планиране; Б. и В.  

Ротационно ламбо от бузата; Г. Постоперативен резултат на първи месец.
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А Б В Г
Фиг. 6. А. Базоцелуларен карцином; Б. Планиране на перфоративно пропелер ламбо; 

В. Интраоперативно; Г. 1 месец постоперативно. 

      

А Б В Г
Фиг. 7. А) Посттравматичен ектропион; Б) Латерална кантопексия. Корекция на  

хипертрофичния цикатрикс с рандомизирано, транспозиционно ламбо;  
В) Първи следоперативен ден; Г) 1 месец постоперативно.

      

А Б В Г
Фиг. 8. Случай с пороиден хидраденом А) и Б) Предоперативно планиране на  

назолабиално ламбо на горен педикул; В) и Г) 1 месец постоперативно.

дискусия

Реконструкцията на лицевите дефекти не е лесна задача, тъй като включва цялостно раз-
биране на човешката анатомия, анализ на самия лицев дефект – местоположението, дълбо-
чината, размера и прогнозата му, от една страна, както и възрастта и общото състояние на 
пациента – от друга [6]. Времето на реконструкцията зависи от вида на дефекта, както и от 
фактори, като общо състояние на пациента, наличните тъканни ресурси и опита на хирурга.
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За постигане на възможно най-добрия естетически резултат при оперативни интервенции 
в областта на лицето е необходимо да се спазват принципите на възстановяване на анатомични-
те субединици и топографски области. Под внимание се отчитат цветът, текстурата и дебели-
ната на кожата, както и растежът на косата или космените фоликули в лицевата зона [7]. Няма 
универсално ламбо, подходящо за всеки вид дефект. Всеки пациент и всеки дефект трябва да 
се третират като индивидуален случай, за който да се изготви подробен анализ и да се оцени 
дългосрочната прогноза. Местните ламба се различават по форма, вид, състав на включените 
тъкани, начин на кръвоснабдяване и преместване. 

Планирането на реконструктивна процедура трябва да се съобрази с избора на подходящ 
донор, което да осигури достатъчно добро покритие на дефекта, без да предизвика тъканен де-
фицит в други зони. Също така трябва да се обмисли начинът за затваряне на мястото на доно-
ра. Инцизиите трябва да спазват хода на линиите на отпуснато кожно напрежение (RSTL)[8,9]. 
В съображение влиза и правилото на реконструктивната стълбичка, според което преди да се 
приложат по-сложни техники, трябва да се обмислят и разгледат най-простите методи за въз-
становяване.

Заключение

Постигането на добри функционални и естетични резултати при пациенти с дефекти на 
лицето е базирано на: индивидуален подход при избора на оперативен метод, прецизно плани-
ране, атравматична хирургична техника, правилна преценка на общото състояние на пациента, 
както и опита на хирурга.
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ЛеЧеБен ПОдХОд При иЗГарЯниЯ на ЛиЦеТО

К. Калинова¹, Райчева Р.²
¹Клиника по пластично-възстановителна и естетична хирургия, УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив 

²Катедра по социална медицина и обществено здраве, МУ – Пловдив

Резюме: Въведение: Изгарянията на лицето са тежък медицински проблем, но също така психически и социа-
лен. По литературни данни те възлизат на около и над 50% от всички изгаряния. Приблизително 1/3 от тях са 
дълбоки (ІІБ – ІІІ степен, свързани с трайна загуба на тъкан) и налагат оперативно лечение както на първични-
те поражения, така и на оставените трайни деформации. 
Цел: Да се анализира епидемиологията и лечението на изгарянията на лицето. 
Материали и методи: Направен е лонгитудинален анализ на лечението на 967 пациенти с изгаряния на лице-
то, преминали през Клиниката по пластично-възстановителна и естетична хирургия на УМБАЛ „Св. Георги“, 
Пловдив за 10-годишен период. Систематизирането, обработката и анализът на данните са осъществени със 
статистически пакет SPSS v.22 (SPSS, IBM Analytics, Armonk, NY, USA). 
Резултати: От 2005 до 2014 г. в клиниката са хоспитализирани 340 (35,2%) жени и 627 (64,8%) мъже на въз-
раст от 5 мес до 95 години с изгаряния на лицето. Основните термични агенти са горещите течности и пла-
мъците. Средната площ на засегнатaтa повърхност е 13,78% (мин. 0,5%, макс. 80%). Предпочитан е ранният 
прецизен, етапен, хирургичен подход, целящ бързо затваряне на раните без жертване на оцелелите тъкани. 
Проследяването е от 3 мес до 5 год., средно 31,5±28,5 мес. Късни функционални последствия са документирани в 
50 (5,17%) случая, като късни очни последствия има общо при 33 (3,41%) пациенти. Нямаме случаи на вторична 
перфорация на роговицата и на загуба на зрение. 
Изводи: Навременното и адекватно лечение в острия период може да ограничи значително началните пораже-
ния и да редуцира честотата и тежеста на късните последствия. Предимство има ранният, балансиран хи-
рургичен подход, като целта е бързо затваряне на раните с оглед намаляване риска от инфекции и ограничаване 
на цикатрициалното фиброзиране. 
Kлючови думи: лице, изгаряне, ранно лечение.

MANAGEMENT OF FACIAL BURNS

K. Kalinova¹, Raicheva R.²,
¹Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, St George’s University Hospital, Plovdiv 

²Department of Social Medicine and Public Health, Medical University, Plovdiv

Abstract: Introduction: Facial burns are a serious medical problem, and also psychological and social. According to 
literature, they account for about 50% of all burn injuries. Approximately one third of these are deep (deep partial and 
full thickness, i.e. associated with permanent tissue loss) and require surgical treatment both of initial lesions and of late 
sequelae. 
Aim: To analyze management and outcomes of facial burns. 
Materials and methods: A longitudinal study was conducted for 967 patients treated in the Department of Plastic, 
Reconstructive and Aesthetic Surgery of St George’s University Hospital in Plovdiv over a decade. Data were analysed 
using the SPSS v.24 (SPSS, IBM Analytics, Armonk, NY, USA). 
Results: Between January 2005 and January 2014 340 (35,2%) females and 627 (64,8% ) males aged from 5 months to 
95 years were admitted to our department for facial burns. Most frequent burn agents were hot liquids and steam as well 
as flames. The mean total body surface area burned was 13,78% with a range of 0.5-80%. Favour was given to the early, 
meticulous, staged surgical approach aimed at rapid wound closure with salvage of survived tissues. Follow up time was 
from 3 months to 5 years, mean 31,5±28,5 months. Late functional sequelae occurred in 50 (5,17%) patients of which 
ocular in 33 (3,41%). We had not had any secondary corneal perforation and definitive loss of vision. 
Outcomes: Timely and adequate acute management of facial burns could limit substantially initial damage and reduce 
frequency and severity of late sequelae, as well as disablement. The early judicious surgical approach is preferred with 
regard to the risk of secondary infections, subsequent profound fibrosing and cicatrisation.
Key words: face, burn, acute treatment.
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Въведение

Изгарянията на лицето са тежък медицински проблем, но също така психически и соци-
ален. По литературни данни те възлизат на около и над 50% от всички изгаряния. [1, 2] При-
близително 1/3 от тях са дълбоки (ІІБ – ІІІ степен, свързани с трайна загуба на тъкан) и нала-
гат оперативно лечение както на първичните поражения, така и на оставените от тях трайни 
деформации. Сред водещите специализирани центрове в световен мащаб съществува голям 
разнобой на мнения по отношение на видовете и сроковете на лечение и хирургичните мето-
дики. Това води до поляризация на регистрираните резултати – от възстановяване на изходното 
състояние до тежки резидуални деформации, причиняващи вторична инвалидизация.

Цел

Настоящото проучване има за цел да се направи анализ на епидемиологията и лечението 
на изгарянията на лицето. 

Материали и методи

Направено е лонгитудинално проучване върху 967 пациенти със свежи изгаряния на ли-
цето, лекувани в Клиниката по пластично-възстановителна и естетична хирургия (ПВЕХ) на 
УМБАЛ „Свети Георги“, Пловдив за периода януари 2005 – януари 2014 г. Поради невъзмож-
ност за проследяване от изследването са изключени починалите пациенти (n = 80) и тези, на-
пуснали стационара преди приключване на лечението (n = 6). Направен е анализ на възрастта, 
пола, термичните агенти, площта на изгарянето, хронологията и методиките на лечение, вида 
и честотата на последствията. За източник на информация са използвани историите на забо-
лявания на пациентите, оперативни и болнични журнали. Систематизирането, обработката и 
анализът на данните са осъществени със статистическия пакет SPSS v.22 (SPSS, IBM Analytics, 
Armonk, NY, USA).

резултати

Изследваният контингент пациенти произхожда от Централна и Югоизточна България 
– район, обслужван от клиниката по ПВЕХ и възлизащ на около 1/3 от населението на страната 
– фиг. 1.

Фиг. 1. Обезпечаван район [3, 4] Дял от населението

Хоспитализираните пациенти за цитирания 10-годишен период са отразени в табл. 1.
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Таблица 1. Преминали пациенти

Година Хоспита-
лизации 

Пациенти 
с изгаря-

ния

Изгаряния 
на лице

Дълбоки 
изгаряния 

на лице 
(ІІБ, ІІІ ст.)

Пери-ор-
битални 

изгаряния

Дълбоки 
пери-ор-
битални 

изгаряния
2005 376 301 96 61 44 34
2006 420 434 87 72 55 43
2007 433 325 72 49 47 35
2008 506 360 61 41 33 27
2009 509 391 109 74 64 54
2010 512 404 102 60 61 50
2011 612 451 103 52 52 42
2012 624 458 131 72 72 65
2013 691 497 122 60 59 50
2014 624 454 84 55 51 46

Общо 5307 4075 967 596 538 446

24% (1/4) от лекуваните в клиниката пациенти с термични травми имат и изгаряния на ли-
цето, като 61,6% (2/3) от тях са дълбоки (ІІБ-ІІІ ст.) В литературата винаги се посочват отделни 
цифри за периорбиталните изгаряния, поради ключовото значение на зрението, което сме на-
правили и ние. [5, 6] Периорбиталната област се засяга в 13.2% от всички изгаряния на тялото 
и в 55.6% от всички изгряния на лицето. 

Проследяването през годините на „пътечната“ медицина показва, че докато броят на хос-
питализираните пациенти с изгаряния стабилно нараства, броят на тези с изгаряния на лицето 
остава относително постоянен – табл. 1.

Болничният престой е средно 16,9±13,6 дни (1 – 105 дни), но не е показателен, защото в 
повечето случаи пострадалите имат и изгаряния с други локализации (торс, крайници), чието 
лечение влияе върху продължителността на престоя. Средната засегната площ е 13,78±12,6% 
(0,5 – 80%). Изолираните изгаряния на лицето са доста редки – както е видно, те са едва 2,4% 
от всички хоспитализирани изгаряния – фиг. 2.

Фиг. 2. Дял на изолираните изгаряния на лицето

Възрастовият диапазон е максимално широк – от 5 месеца до 95 години. Пиковете са при 
децата от 1 до 3 – 3,5 год. и възрастните след 45 год. Честотата се задържа висока до 75 год., 
после просто контингентът намалява. (Фиг. 3) 
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Фиг. 3. Възрастова характеристика на пациентите с изгаряния на лицето

Мъжете преобладават в съотношение почти 2:1 спрямо жените през целия период на на-
блюдение, а във възрастовите групи от 30 до 45 год. то стига до 3:1. (Фиг. 4)

Фиг. 4. Характеристика по пол на пациентите с изгаряния на лицето

В етиологично отношение най-чести са изгарянията от горещи течности и пара, следвани 
от пламъковите и комбинираните, като последните са главно за сметка на избухване на газ 
пропан-бутан и ПТП. (Фиг. 5)
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Фиг. 5. Етиологични агенти

Протоколът ни за лечение на пациент с изгаряне на лицето включва:
 Първичен офталмологичен и УНГ преглед до 2 ч от хоспитализацията и съответно пара-

лелно проследяване при налични очни и УНГ увреди.
 Ежедневен хирургичен контрол и поведение според находката. При приемането се из-

вършва хирургично почистване на детрит, замърсявания и евентуални чужди тела. При 
дълбоките изгаряния на лицето от llБ-lll степен според нас превръзките имат преиму-
щество пред традиционния открит метод, при който лезиите изсъхват и това може да ги 
задълбочи вторично. [1] Предпочитанията ни за готови превръзки са към мазни марли 
(Бактиграс, Тюлграс) или такива, съдържащи сребро, както и временни кожни замести-
тели, като БИОБРАН и др.

Оперативното лечение касае преходните и дълбоките изгаряния от втора степен и тези от 
трета степен с уговорката, че болшинството изгаряния не са хомогенни по отношение на дъл-
бочината. Некректомиите са максимално икономични: некротичните тъкани се премахват тан-
генциално, стъпка по стъпка, по-често със скалпел или фина ножица, отколкото с дерматом. За 
лицето са използвани неперфорирани дебели разцепени кожни присадки или, при възможност, 
такива в цяла дебелина. При оголване на важни структури като кост, нерв и т.н. се осигурява 
кръвоснабдено покритие с ламбо. Поради липса на тъканна банка прилагането на консервира-
на ало- и ксено-кожа бе силно ограничено.

Тенденцията е ясно видима на фиг. 6. Основният обем хирургична работа, предимно не-
кректомии, е концентриран във времето до 10-ия ден. След 10-ия ден се извършва само 8,4% от 
оперативното лечение, като тогава броят на операциите е предимно за сметка на некректомии 
с присадки или присадки върху гранулиращи повърхности. 
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Фиг. 6.

Проследяването е от 3 мес до 5 год., средно 31,5±28,5 мес. За показател за ефективността 
на лечението е използвана честотата на трайните функционални последствия – табл. 2. При 
преценката на естетичните последствия има голяма доза неизбежен субективизъм и от страна 
на пациента, и от страна на лекаря, който не може да бъде елиминиран в нито една система за 
оценка. По отношение на функционалните последствия нещата са доста по-конкретни. Такива 
са документирани в 50 (5,17%) случая или в 8.39% от случаите на дълбоки изгаряния. Късни 
очни последствия са установени у 33 (3,41%) пациенти или в 5,54% от пациентите с дълбоки 
изгаряния. Нямаме случаи на вторична перфорация на роговицата и на загуба на зрение. 

Тези резултати са напълно измерими с изнесените от други колективи. Нашите резултати 
потвърждават наблюденията на Dlimi et al, че зоните с най-много функционални последствия 
са периокуларната и периоралната. [7]

Таблица 2. Късни функционални последствия след дълбоки изгаряния на лицето

Локализация Последствия Резултати от проучва-
нето (n = 596)

Лит. данни 
Dlimi et al  
(n = 100)

брой % Sp% брой %
Орбитална 
област 33 
(5,54±0,94%)

Трихиаза + иритативен конюнк-
тивит

2 0,34 0,24

Ретракция на клепач 14 2,35 0,62 4 4
Деформация на кантус 6 1,00 0,41
Цикатрициално помътняване на 
роговицата – частично

3 0,50 0,29

Синдром на сухото око 7 1,18 0,44
Роговична перфорция 0 0
Катаракта 1 0,17 0,17
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Нос 7 
(1,18±0,44%)

Стеноза на ноздрите 2 0,34 0,24
Ектропион на ноздрите 5 0,84 0,37

Уста 10 
(1,68±0,53%)

Микростомия 2 0,34 0,24 3 3
Орална инконтиненция 1 0,17 0,17 2 2
Деформации на устните 7 1,17 0,44

8.4±1,14% Oбщо 50 8.4 1,14 9 9%

а б

в г
Фиг. 7. 24 г.: а. изгаряне с разтопена пластмаса при производствена злополука;  

б. след хирургично почистване; в. след етапно почистване на 12-ти ден; г. след 2 мес.
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а. б.

в. г.
Фиг. 8. 78 г.: а. контактно изгаряне при епилептичен припадък;  

б. етапна некректомия на 6-тия ден;  
в. дефинитивна СКАП на 20-ия ден; г. ранен резултат

Обсъждане

Успешното лечение на изгарянията на лицето и особено на дълбоките изгаряния е сери-
озен проблем, който няма лесни решения. Лечението не само не е унифицирано, а напротив 
– крайно поляризирано относно сроковете и методиките за интервениране. В единия полюс са 
защитниците на ранните и радикални намеси, според които ранното елиминиране на загинали-
те тъкани и дефинитивното покриване на раневите повърхности с присадки свежда до мини-
мум инфекциозните усложнения и прекомерното фиброзиране, респективно цикатризация. [8, 
9] В другия полюс са по-консервативните хирурзи, които считат, че изчаквателното поведение 
до 10 – 14-ия даже 20-ия ден има предимство, тъй като обилното кръвоснабдяване в района 
обуславя по-големи регенеративни възможности, което във времето ограничава или даже спес-
тява оперативните намеси. Според тях твърде ранната намеса рискува да се създадат повече 
последствия, отколкото да се избегнат. [1, 10, 11]

 Намираме, че нашият подход на чести щадящи интервенции, макар и по-трудоемък, е 
по-балансиран в сравнение с ранните агресивни некректомии до здраво и покриване на рани-
те с кожни присадки в същото оперативно време, които бързо ликвидират раните, но оставят 
неминуемо обширни белези. От една страна, нашият подход позволява запазване на повече 
от ценните тъкани на лицето, при добър контрол на раневата инфекция, от друга – дава шанс 
за бърза спонтанна епителизация от запазилите се кожни придатъци и ограничава площта и 
тежестта на трайните последствия. Също така считаме, че при дълбоките изгаряния отлага-
нето на оперативните намеси след края на 2 – 3-та седмица е излишна загуба на време, a и 
повишава риска от инфекции и от вторично задълбочаване на изгарянето. Богатото кръво-
снабдяване на лицето, от една страна, е предпоставка за по-висок регенеративен потенциал, 
но от друга – то опосредства буен възпалителен отговор на травмата и бързо развитие на 
гранулационна тъкан, която впоследствие става база за развитие на хипертрофични белези и 
контрактури. [2, 12]
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Тези обстоятелства правят нашия подход по-премерен, по-прецизен и по-перспективен 
по отношение на последствията от останалите методики. Това се потвърждава и от ниската, 
статистически значима честота на трайни функционални последствия при нашите пациен-
ти.

Заключение

Събраните и обработени данни показват, че лицето се засяга при 24% (¼) от всички из-
гаряния. В 2/3 от случаите (61%) тези поражения са дълбоки и налагат комплексно лечение. 
Навременното и адекватно лечение в острия период може да ограничи началните поражения, 
а също честотата и тежестта на късните последствия. Предимство има ранният и прецизен 
хирургичен подход, като целта е бързо затваряне на раните с оглед намаляване риска от инфек-
ции и ограничаване на цикатрициaлното фиброзиране. Съхраняването на зрението е ключов 
ангажимент на хирурга и определящ критерий за успешно лечение. 
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МОБиЛнО ПриЛОжение За  
адеКВаТна ПърВа ПОМОЩ При иЗГарЯне

М. Мартинов, Аргирова М.
Клиника по изгаряния и пластична хирургия,  

УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, София

Резюме: Въведение: Изгарянията могат да варират по тежест от малки, неизискващи лечение, до обширни, 
изискващи високо ниво на интензивни грижи и хирургично лечение. Повечето от тях получават първа помощ 
на мястото на инцидента. Правилно оказаната първа помощ след изгаряне може да редуцира тежестта и 
дълбочината на тъканната увреда и да минимизира функционалните, естетически и емоционални последици от 
травмата. Смартфон приложенията са популярен източник на информация и често се използват от родители 
и пострадали преди съвет от медици. Въпреки изобилието от здравна информация онлайн, точни и правилни 
насоки за оказване първа помощ при изгаряне в зависимост от механизма са малко. Целта на новосъздаденото 
мобилно приложение „Какво да правим при изгаряне?“ е да предостави адекватна информация по достъпен, 
разбираем и удобен начин на потребителите и така да се редуцират грешките в оказването на първа помощ 
при изгаряне.
Материали и методика: Мобилното приложение е създадено на Андроид базираната платформа Sketchware, 
като в допълнение са използвани езиците за програмиране C/C++, JAVA и XML. Информацията под формата на 
текст и изображения е съгласувана с водещи експерти в лечението на изгаряния в България.
Резултати: Създадено е смартфон приложението „Какво да правим при изгаряне?“, базирано на операци-
онната система Андроид. Вградената информация е представена под формата на ръководство за поведение 
при различна етиология на изгарянето. Приложението е предназначено както за немедицински лица, така и за 
медици, оказващи първа помощ или транспортиращи пациент с изгаряне.
Заключение: Това е първото мобилно приложение, създадено изцяло от лекари, ангажирани с лечението на изга-
ряния. Противоречивата онлайн информация води до прилагане на неподходящи и увреждащи лечебни методи, 
особено при деца. Мобилното приложение цели транслация на точна, висококачествена и удобна за употреба 
информация, която потребителите могат лесно да намерят, разберат и приложат.
Ключови думи: мобилно приложение, първа помощ, изгаряне.

Въведение

Изгарянията могат да варират по тежест от малки, неизискващи лечение, до обширни, 
изискващи високо ниво на интензивни грижи и хирургично лечение. Повечето от тях получа-
ват първа помощ на мястото на инцидента. Правилно оказаната първа помощ след изгаряне 
може да редуцира тежестта и дълбочината на тъканната увреда и да минимизира функци-
оналните, естетически и емоционални последици от травмата. При обширните изгаряния 
адекватната първа помощ и правилното доболнично поведение могат да спасят човешки жи-
вот.

Цифровите технологии навлизат все по-дълбоко в ежедневието на хората. Смартфон при-
ложенията и Интернет са популярен източник на здравна информация и често се използват 
от родители и пострадали преди съвет от лекар. Чрез търсачката Google се извършват 75% от 
всички онлайн търсения, което се равнява на 63 000 търсения всяка секунда! При добавяне 
процентния дял и на останалите търсещи машини онлайн търсенията за 1 секунда се равня-
ват на 84 000. По данни на технологичния гигант Google за 2017 г. 20% от всички търсения в 
световната мрежа (17 000/s) са свързни с медицина и здраве. Медицинските специалисти не са 
изключение от тази статистика. 87% от лекарите използват удобствата на мобилния телефон, 
като Интернет и разнообразни приложения, за справки относно здравни проблеми.
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Съществуват огромен брой приложения и сайтове, които да удовлетворят нуждите и 
търсенията на потребителите. Многобройни са и електронните източници на информация, 
които дават указания за първа помощ при изгаряне. От друга страна, често се виждат сериоз-
ни грешки в доболничното поведение и помощ. По литературни данни 50 – 80% от пациенти-
те с изгаряне получават неподходяща или изобщо не получават първа помощ, включително 
пациенти с обширни изгаряния. Това повдига въпроса за качеството на електронните източ-
ници на информация. Въпреки изобилието от здравна информация онлайн, твърде малко 
са точните и правилни насоки за оказване първа помощ при изгаряне от различни агенти. 
Наличната информация на български език е стара и изобилства от методи, които вредят. 
Пациенти се доверяват изцяло на „алтернативната медицина“, „народна медицина“ и хомео-
патия. Неадекватната първа помощ е огледален образ на наличната информация в Интернет 
и мобилните приложения.

Очевидна е нуждата от действия, които да осигурят ситематизирана и вярна информация, 
представяща последователността от стъпки в процеса на оказване на първа помощ при изга-
ряне. Целта на новосъздаденото мобилно приложение „Какво да правим при изгаряне?“ е да 
предостави адекватна информация по достъпен, разбираем и удобен за потребителите начин и 
така да се редуцират грешките в оказването на първа помощ при изгаряне.

Материали и методика

Основата на мобилното приложение е създадена на Андроид базираната платформа за 
блок – програмиране – Sketchware. Като допълнение са използвани езиците за програмиране 
C/C++, JAVA и XML. Информацията под формата на текст и изображения е съгласувана с най-
новите международни ръководства и водещи експерти в лечението на изгаряния в България.

резултати

Създадено е смартфон приложението „Какво да правим при изгаряне?“, базирано на опе-
рационната система Андроид. Това е първото мобилно приложение, създадено изцяло от лека-
ри, ангажирани с лечението на изгаряния. Вградената информация е представена по достъпен, 
разбираем и удобен начин за потребителите под формата на ръководство за поведение при 
различна етиология на изгарянето – от гореща течност, пламъково, електрическо, химическо и 
лъчево(соларно) . Включена е обща информация за изгарянето като травма, подробни инструк-
ции за превръзка в домашни условия, както и координати на специализираните центрове за 
лечение на изгаряне в България. Освен „какво да се прави“ в случай на изгаряне приложението 
отговаря и на въпроса „какво да не се прави“.

Графичният потребителски интерфейс е изграден под формата на „решетка“. Главното 
меню се побира в един екран, което го прави лесен за употреба в случай на спешност (фиг. 1). 
След изтегляне приложението не се нуждае от Интернет връзка. На този етап „Какво да правим 
при изгаряне?“ е достъпно за всички потребители на мобилната операционна система Андро-
ид и може да бъде инсталирано от Google Play безплатно и без реклами (фиг. 2).
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                     Фиг. 1. Потребителски интерфейс              Фиг. 2. QR код

Приложението е предназначено както за немедицински лица, така и за медици, оказващи 
първа помощ или транспортиращи пациент с изгаряне. В отделен раздел на приложението са 
включени:

 ATLS с акцент върху специфичните за изгаряне стъпки
 формули и начална интравенозна инфузия – деца и възрастни
 първична хирургична обработка и превръзка
 критерии за трансфер в специализиран център.

Заключение

Противоречивата онлайн информация води до прилагане на неподходящи и увреждащи 
лечебни методи, особено при деца. Мобилното приложение „Какво да правим при изгаряне?“ 
цели транслация на точна, висококачествена и удобна за употреба информация, която потре-
бителите могат лесно да намерят, разберат и приложат. Приложението е предназначено както 
за немедицински лица, така и за медици, оказващи първа помощ или транспортиращи пациент 
с изгаряне. Това е първото мобилно приложение, създадено изцяло от лекари, ангажирани с 
лечението на изгаряния. Към момента приложението е без аналог в България.
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еТниЧеСКи и СОЦиаЛни ФаКТОри При деЦа В  
ранна деТСКа ВъЗраСТ С ОБширни иЗГарЯниЯ – 

ПрОБЛеМи, диЛеМи, решениЯ

М. Аргирова, Евелина А.
Клиника по изгаряния и пластична хирургия – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, София, България

Резюме: Въведение: Лечението на обширните изгаряния в ранната детска възрастова група е сериозно предиз-
викателство дори и за най-подготвените специалисти. Крехкият детски организъм бързо декомпенсира и всяко 
забавяне или грешка в терапията могат да доведат до фатални последствия.
Цел: Целта на настоящото проучване е чрез ретроспективен анализ да се създаде профил на децата в риск 
– етническа принадлежност, местожителство, самотен родител, възраст на родителя. На базата на харак-
теристиките на профила на дете в риск от изгаряне да се предложат съответните мерки за превенция.
Материали и методи: Извършен е ретроспективен анализ от база данни на болничната система. Направен е 
демографски анализ и профил на родителя, отглеждащ детето, етническа принадлежност, местожителство, 
площ на изгарянето, място на инцидента.
Резултати: Общо 100 деца от двата пола на възраст до 36 месеца (средна възраст 21 месеца, стандартно 
отклонение 1.35), които са лекувани в клиниката за периода 2012 – 2019 година, са включени в проучването. 
Всички деца са с изгаряния над 10% и са преминали през отделението по интензивно лечение към клиниката. 
Децата на самотни майки са 43%, а 57% са деца с двама родители. При 27% от пострадалите деца майките 
са непълнолетни. Децата от отдалечени и слабоурбанизирани райони са 58%. От тях 39% са българи, българо-
мохамеданите – 9%, и роми са 50%. При 57% изгарянето е станало по време на хранене, по време на къпане са 
изгорени 26% от децата, а 17% са получили изгаряния на други места.
Заключение: Децата в реален риск произхождат от бедни, слабоурбанизирани райони и покрайнините на голе-
мите градове. Пострадалите деца се отглеждат предимно от самотни и ниско образовани родители. Повечето 
са с лош социален статус. Оттук произлиза и реалната трудност за намаляване на процента на битовите из-
гаряния в тези семейства. Необходима е добре структурирана национална програма, която да обучава младите 
родители, както и да контролира битовите условия и нивото на адекватност на родителите, отглеждащи 
деца в тази възрастова група.
Ключови думи: етническа принадлежност, родител, риск, изгаряния, възраст.

Въведение

Обширните изгаряния в ранна детска възраст се случват неочаквано, причинявайки дъл-
готрайни физически и психологически последствия. Те се асоциират с мъчителна болка и 
придружаващи целия живот емоционални и физически последствия. Често те водят до обез-
образяване и инвалидизиране. Изгарянията са една от водещите причини за заболеваемост и 
смъртност в детска възраст. В повечето случаи, при засегнати малки деца, мястото на инци-
дента е домът на семейството. Изгарянията в детската възраст са световен здравен проблем (1, 
3). Заболеваемостта от изгаряния се асоциира и с редица фактори като бедност в семейството, 
необразованост на родителите, липса на финансови ресурси и обитаване на отдалечени, неур-
банизирани райони (4,6). Целта на настоящото проучване е чрез ретроспективен анализ да се 
създаде профил на децата в риск – етническа принадлежност, местожителство, самотен роди-
тел, възраст на родителя. На базата на характеристиките на профила на дете в риск от изгаряне 
да се предложат съответните мерки за превенция.

Материали и методи

Извършен е ретроспективен анализ от база данни на болничната система. Направен е ана-
лиз на демографски данни и параметри на изгарянето: профил на родителя, отглеждащ детето, 
етническа принадлежност, местожителство, площ на изгарянето, място на инцидента.
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резултати и дискусия

Общо 100 деца от двата пола на възраст до 36 месеца (средна възраст 21 месеца, стандарт-
но отклонение 1.35), които са лекувани в клиниката за периода 2012 – 2019 година, са вклю-
чени в проучването. Всички деца са с изгаряния над 10% и са преминали през отделението по 
интензивно лечение към клиниката. Децата на самотни майки са 43%, а 57% са деца с двама 
родители. При 27% от пострадалите деца майките са непълнолетни (Фиг. 1).

Фиг. 1. Разпределение на пострадалите деца по брой родители,  
които ги отглеждат

Децата от отдалечени и слабоурбанизирани райони са 58%. От тях 39% са българи, бъл-
гаро-мохамеданите – 9%, и роми са 50% (Фиг. 2). При 57% от децата изгарянето е станало по 
време на хранене, по време на къпане са изгорени 26%, а 17% са получили изгаряния на други 
места (Фиг. 3).

Фиг. 2. Разпределение на пострадалите деца по етнически произход
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Фиг. 3. Разпределение на децата по място на инцидента

Една от основните причини за възникването на тези инциденти са семейството и начи-
нът на живот на пострадалите деца. Семействата, от които произлизат, живеят в покрайни-
ните на големи населени места или в откъснати села и махали. Те са с нисък социален статус 
– могат да бъдат определени като бедни или крайно бедни домакинства. Родителите често са 
нискоквалифицирани или с липсващи професионални умения, което обуславя високото ниво 
на трайно безработни възрастни хора в тези семейства. Много често и двамата родители не 
работят. Голям е процентът на неграмотните и тези, които не са посещавали и не посещават 
училище. Често в тези семейства има родител със заболяване – психическо или соматично, 
или непълнолетен родител (по-често майката). Характерна е нетрадиционната разширена 
структура – наличието на съвместно съжителство с деца от предшестващи бракове на еди-
ния или и двамата родители (1, 4, 6). Семействата са многодетни и често в тях има деца под 
петгодишна възраст и/или дете инвалид. В тези семейства се регистрират по-често прояви 
на домашно насилие.

Дотук изброените фактори са независими един от друг, но много често действат съв-
местно, като потенцират ефекта си. Децата, живеещи в бедност, са застрашени от различно 
естество травматизъм. Въпреки това този широко дискутиран проблем в световен мащаб ос-
тава неразрешим (2, 3). Според Конвенцията за защита правата на детето на ООН, приета на 
20.11.1989 г. (в сила за Р. България от юни 1991 година): „Децата не трябва да бъдат разделя-
ни от родителите си, освен ако това не е за тяхно добро. Родителите споделят отговорността 
за отглеждането на децата и винаги се съобразяват с това, кое е най-добро за тях. Държавата 
оказва помощ, като осигурява услуги за подкрепа. Държавата трябва да следи дали за децата 
се полага подходяща грижа и да ги защитава от насилие, малтретиране, експлоатация, изо-
ставяне или небрежно отношение от страна на родителите им или всеки друг, който се грижи 
за тях.“ (5)

В ежедневната работа с малки деца с обширни изгаряния специалистите се изправят пред 
много на брой дилеми. Като най-чести можем да посочим въпросите, свързани с родителите, 
а именно: Дали те осъзнават случилото се? В състояние ли са да предприемат самостоятелно 
мерки за превенция на бъдещи инциденти? Дали обществото, социалните служби, педагози-
те могат да помогнат за подобряване на условията за живот на тези деца? Описани са много 
протективни фактори, наличието на които помага за редуциране на риска от изгаряния. Като 
такива можем да посочим:

 наличие на образование (гимназиално или по-високо) при майките, отглеждащи децата.
 информираност относно потенциалните рискове от изгаряне;
 семейство, което е собственик на жилището, което обитава;
 жилище, в което дневната и кухнята не се помещават в едно пространство;
 употреба на специални негорящи материи за бебешки и детски дрехи;
 наличие на противопожарна инсталация в дома;
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 добре обучени екипи на СМП;
 високо ниво на здравните услуги в страната.
Решението на проблема с големия брой малки деца с обширни изгаряния не е еднозначно. 

Необходима е национална превантивна програма, включваща на първо място мерки за пре-
венция на дома. Като част от тези мерки могат да се посочат доказано ефективните мерки: 
задължителното монтиране на детектори за пушек в жилищата. Продажба на запалки със за-
щита срещу деца. Фабрично ограничена и постоянна температура на нагревателите, които се 
използват в домакинството – бойлери, душове, сифони. Много обещаващи мерки за превенция 
на жилището: разделяне на кухнята от дневната и употреба на готварски печки и лампи с не-
нагряваща се повърхност. Строго препоръчителни мерки: наличие на детектори за пушек и 
интегрирани в таваните на стаите пръскачки, които се задействат автоматично. Освен превен-
цията на дома е необходима и програма за обучение и информиране на родителите и бъдещите 
родители на малки деца. Запознаване на децата от детските градини с опасността от изгаряне и 
методите за превенция под формата на забавни игри (4, 7). Въвеждане на стандарт за изработка 
на бебешко и детско спално бельо от негорим текстил (вж. табл. 1).

Таблица 1. Ключови стратегии за превенция на децата от изгаряния

Стратегия Ефектив-
ност

Обещаващ 
резултат

Много  
малък 

резултат

Липса на 
ефектив-

ност

Опасно  
влияние

монтаж на проти-
вопожарни аларми 
(задължителен, 
обвързан с промяна 
в закона)

въвеждане на стан-
дарт за запалки със 
защита от деца

фабрично огранича-
ване на температу-
рата на крановете за 
топла вода и нагре-
вателите в дома

лечение на пациен-
тите само в специ-
ализирани центрове

разделяне на кухня-
та от дневната

въвеждане на стан-
дарт за употреба на 
негорими материи за 
деца
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ограничаване на 
продажбата и произ-
водството на пироте-
хника

употреба на безопас-
ни и ненагряващи се 
електрически уреди

обучение за даване 
на адекватна първа 
помощ

домашни обучи-
телни програми за 
семействата в риск

инсталиране на 
пръскачки в тавани-
те на жилищата

провеждане на обу-
чителни семинари за 
определени квартали 
(жилищни сгради)

правилно съхране-
ние на запалимите 
течности

промяна в бита на 
семейството

обучителни беседи в 
училищата

самоволно (по жела-
ние на семейството) 
монтиране на про-
тивопожарна инста-
лация

употреба на домаш-
ни средства за лече-
ние на изгарянията

Заключение

Децата в реален риск от изгаряния произхождат от бедни, слабоурбанизирани райони и 
покрайнините на големите градове. Пострадалите деца се отглеждат предимно от самотни и 
ниско образовани родители. Повечето са с лош социален статус. Оттук произлиза и реалната 
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трудност за намаляване на процента на битовите изгаряния в тези семейства. Въвеждането на 
единна национална програма, която да има задължителни обучителни модули и квалифицира-
ни специалисти, които да контролират битовите условия, в които се отглеждат малките деца, 
както и нивото на адекватност на родителите или настойниците им ще доведе до намаляване 
на процента приети деца с изгаряния и ще намали риска от тежка инвалидизация и индекса на 
детска смъртност в тази възрастова група.
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УПОТреБа на МаТридерМ При ЛеЧение на 
МеКОТъКанни деФеКТи

М. Аргирова1, Заякова Й. 2, Викторова А.1

1Клиника по изгаряния и пластична хирургия УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ 
2Клиника по изгаряния и пластична хирургия, МБАЛ – Варна, ВМА – София

Резюме: Въведение: Свободната кожна автопластика е златен стандарт при покриване на пълнослойни кож-
ни дефекти. Функционалните и естетични резултати след приложението ѝ са незадоволителни. По принцип 
само при обширните изгаряния има недостиг на автокожа. При следтравматичните дефекти или тези от друг 
произход проблемът обикновено е липса на кожата и по-дълбоко лежащите структури. Развитието на изкуст-
вените кожни заместители намали усложненията, свързани със свободната кожна автопластика – донорски 
области, болка, бавно оздравяване, цикатрикси и инфекция.
Материал и методика: Направен е ретроспективен анализ на пациенти за период от шест месеца (август 2018 
– февруари 2019), лекувани едноетапно с изкуствен кожен заместител Matriderm® и цял разцепен автотранс-
плантант за затваряне на мекотъканни дефекти в областта на горния крайник. Анализирани са демографски 
и клинични данни – възраст, механизъм на травмата, локализация и размер на дефекта. Ефикасността на 
Matriderm® е изследвана, като е оценена следоперативно преживяемостта на автоприсадката и функционални-
те ѝ качества. Проведен е сравнителен анализ между зоната, покрита с автотрансплантат, и околната здрава 
кожа, както и зоната на прехода. Пациентите са проследени следоперативно, използвайки субективната скала 
за оценка на параметрите на цикатрикса – VSS.
Резултати: Общо на 4 пациенти е приложен Matriderm®. Средната възраст е 33.75±17.82 години. Локализа-
цията при всички е горният крайник, като причините за раните включват: цикатрициална контрактура (1) и 
конквасация (3). Средният размер на раните е 235±79.37 см2. Трансплантацията при всички е успешна, като е 
приложен Matriderm® с дебелина 1 мм, покрит едноетапно с цял разцепен автотрансплантат. Усложнения не 
се наблюдават, с изключение на един сером. Всички рани епителизират до 10 дни без допълнителна процедура. 
Преживяемостта на автоприсадките се оценява на 98.25±1.71%. Средната стойност на оценката на параме-
трите по VSS е 1.71, която се отчита като много добра.
Заключение: Matriderm® допринася за бързото възстановяване на дермата като матрица и намалява форми-
рането на фиброзна тъкан. Еластичността и кожната бариера на зоната, покрита с препарата, са близки до 
тези на нормалната кожа. Има разнообразно клинично приложение за покриване на мекотъканни дефекти по 
лесен, надежден, удобен и бърз начин.
Ключови думи: Matriderm®, изкуствени кожни заместители, покриване на рани.

Въведение

Кожата играе ролята на бариера, за да предпази тялото от външната среда. При пълнослой-
ни дефекти от различен произход за реконструкция най-често влизат в съображение свободната 
кожна автопластика с цяла дебелина или местни ламба. За покриване на мекотъканни дефекти 
с по-голяма площ пълнослойният кожен ресурс е недостатъчен и се използва свободна кожна 
автопластика с разцепен автотрансплантат.

Зарастването на раните е процес, целящ да възстанови нарушената цялост на кожната 
бариера (5). Този процес е комплексен и въвлича разнообразие от биохимични механизми. 
Нарушената дерма се замества от цикатрициална тъкан или свободния трансплантат затваря 
раната. Количеството и разпределението на еластичните влакна имат значителен ефект вър-
ху качеството на възстановената кожа. Функционалните и естетични резултати след прило-
жението на свободната кожна автопластика (СКА) са незадоволителни поради образуването 
на хипертрофични цикатрикси, лоша еластичност на кожата и ограничения в движението на 
ставите поради развитието на контрактури. В тази връзка са разработени и създадени различ-
ни алтернативни кожни заместители като ацелуларен дермис и изкуствен дермален матрикс, 
които да подобрят функционалните и естетични резултати при лечението на пълнослойните 
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мекотъканни дефекти (6, 11). Създаването на AlloDerm (ацелуларен дермален матрикс), който 
съдържа колаген и еластин, стартира с голям успех в клиничната практика. Той подпомага 
зарастването на раните и подобрява значително локалните последствия (13). Този препарат 
среща обаче редица ограничения при прилагането си, защото се извлича от донорски тъкани 
и е икономически неизгоден. Изкуствените дермални заместители се създават и въвеждат в 
употреба с цел преодоляване на недостатъците от приложението на AlloDerm за покриване на 
пълнослойни мекотъканни дефекти, като и за постигане на дерма с максимална еластичност 
и подвижност. Няколко кожни заместители са намерили приложение за реконструкция или 
заместване на единия или двата слоя на кожата, улеснявайки зарастването на раните при раз-
лични клинични случаи (7, 12). В зависимост от тяхната структура и състав те играят ролята 
на временно или постоянно покритие на раневата повърхност. Те намаляват или отстраня-
ват инхибиторни фактори и помагат за бързото и безопасно затваряне на раните. Също така 
те намаляват риска от инфекция, като осигуряват възможност за отстраняване на девитални 
тъкани с голяма площ и поетапно дефинитивно покриване чрез използване на много тънки 
автоприсадки. Прилагането на повечето от изкуствените кожни заместители изисква двуетап-
на оперативна процедура (1, 5). След поставянето на кожния заместител е необходимо време 
за „зреене“, при което се изгражда собственият неодермис и впоследствие раната се покрива 
дефинитивно. Създаването на кожни заместители с възможност за дефинитивно покриване на 
раните едноетапно съкрати сроковете на лечение, болничния престой и респективно свърза-
ните с това разходи (1, 10, 15).

Matriderm е високопорьозна мембрана, съставена от триизмерно съчетание на естествен 
колаген тип I, II и V и еластин. Тази мембрана служи като матрица за образуване на нова дерма 
и моделира образуването на цикатрикса. Структурният интегритет и биологичната активност 
на препарата зависят от вида на производствения процес, който постоянно се усъвършенства. 
Колагенът в матрикса се получава от говежда дерма, а еластинът се получава от говеждия 
ligamentum nuchae чрез хидролиза. Matriderm® редуцира риска от хематоми, тъй като притежа-
ва хемостатични свойства. Съществува в различни размери и вариант от 1 и 2 мм. По-голямата 
дебелина се използва за двустепенна процедура и при открити сухожилия и кости. Някои авто-
ри посочват възможност при открити сухожилия последните да се обвият с Matriderm от 1 мм 
и над тях да се постави едноетапно слой от още един милиметър.

Базирайки се на съобщенията в литературата, наличието на препарата у нас, както и на-
трупания достатъчен опит в известни световни медицински центрове, решихме да започнем 
приложението на Matriderm в Клиниката по изгаряния и пластична хирургия на УМБАЛСМ 
„Н. И. Пирогов“. Целта на тази статия е да споделим нашите първи впечатления от употребата 
на този дермален заместител и да оценим неговата ефикасност относно определени клинични 
параметри (1, 2, 4).

Материал и методика

Направен е ретроспективен анализ на пациенти за период от шест месеца (август 2018 
– февруари 2019), лекувани едноетапно с изкуствен кожен заместител Matriderm® с дебелина 
1 мм и цял разцепен автотрансплантат за затваряне на мекотъканни дефекти в областта на гор-
ния крайник. Анализирани са демографски и клинични данни – възраст, механизъм на травма-
та, локализация и размер на дефекта. Ефикасността на Matriderm® е изследвана, като е оценена 
следоперативно степента на преживяемост на автоприсадката и функционалните ѝ качества. 
Преживяемостта на автоприсадката се определя като процент от цялата стабилна и с добро 
прирастване повърхност от 7. до 10. ден от операцията. Приемаме я за успешна, ако повече 
от 90% е стабилна и е без ранички. Проведен е сравнителен анализ между зоната, покрита с 
автотрансплантат, и околната здрава кожа, както и зоната на прехода. Пациентите са проследе-
ни следоперативно, използвайки субективната скала за оценка на параметрите на цикатрикса 
– VSS от трима висококвалифицирани пластични хирурзи (1, 3, 14).
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Всички рани са подготвени с няколкократни дебридмани и поставяне на нанокристално сре-
бро – предимно Acticoat™. След изчистване на раните от девитални тъкани и липса на микробен 
растеж раните се оперират. В един оперативен етап се поставя Matriderm® върху подготвената 
повърхност на раната и извършена хемостаза. Поставеният препарат се полива с физиологичен 
разтвор и след това се покрива с цял разцепен автотрансплантат, без да се перфорира. Фиксира 
се за ръбовете на раната с единични шевове. Надлежащата превръзка е с Acticoat Flex, а в един 
от случаите с VAC до първата оценка. Последната се прави на 5. ден от операцията. Втората и 
последващи оценки се правят на 10., 15. ден и след откриване на раната всеки месец.

резултати

Matriderm® е приложен на общо четирима пациенти. Средната възраст е 33.75±17.82 годи-
ни. При всички пациенти раните са локализирани в областта на горния крайник, като причи-
ните включват: цикатрициална контрактура при един и трима с тежка конквасация. Средната 
площ на раните е 235±79.37 см2. Трансплантацията при всички е успешна, като е приложен 
Matriderm® с дебелина 1 мм, покрит едноетапно с цял разцепен автотрансплантат без перфо-
рации. Усложнения не се наблюдават, с изключение на един сером. Всички рани епителизи-
рат до 10 дни без допълнителна процедура. Преживяемостта на автоприсадките се оценява на 
98.25±1.71% до 10. ден. Средната стойност на оценката на параметрите по VSS е 1.71±0.80, 

Фиг. 1. Поставяне на Matriderm® върху подготвената ранева повърхност
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която се отчита като много добра. Най-добра оценка имат параметрите еластичност, височи-
на и цвят. Преходът между интактна кожа и автоприсадка е без рязка граница и е с еднакъв 
цвят. При нито един от пациентите не се наблюдава разлика в релефа на оперираната зона и 
интактната кожа. Липсва хиперпигментация, която е характерна за ранния период на зреене 
на цикатриксите. Автоприсадката е с добър тургор и влажност и васкуларизацията отзвучава 
след 20. ден от операцията. При всички пациенти рехабилитацията започва рано – от 14. ден и 
функционалните резултати са много добри за срока на лечението. Един от пациентите с тежка 
конквасация е подготвен за протезиране на 3. месец от травмата.

Фиг. 2. Етап от лечението и късен резултат с много добър функционален и естетичен резултат.

Фиг. 3. Тежка конквасация на дясната ръка. Раната е изчистена от девитални тъкани и  
подготвена за поставяне на Matriderm® и свободна автопластика.
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Фиг. 4. Matriderm® е покрит с цял разцепен неперфориран автотрансплантат и  
превръзка с Acticoat Flex. Ранен следоперативен резултат

Фиг. 5. Резултат 3 месеца след прилагането на Matriderm®. 
Много добър козметичен резултат.



112 IV Национална конференция по пластична, реконструктивна и естетична хирургия

Фиг. 6. Момче на 11 години с флексионна контрактура на десен горен крайник след изгаряне.  
След ексцизия на цикатрициалната тъкан в кубиталната област дефектът е покрит с  

Matriderm® и цял разцепен неперфориран автотрансплантат

дискусия

Целта на това кратко проспективно проучване е да се определи степента на преживяемост 
на автоприсадката след приложение на Matriderm® и да се анализират качествата на получения 
цикатрикс, релефът на покрития дефект и границата с интактната кожа. Известно е, че сво-
бодната кожна автопластика с разцепен автотрансплантат е средство на избор при покриване 
на мекотъканни дефекти с голяма площ. Функционалните и естетични резултати след това 
много често са нежелани. Това се дължи на хипертрофичната цикатризация и свързаните с 
нея контрактури, лоша еластичност и ограничения на движенията в ставите (2, 8). Разликата 
в релефа с интактната кожа води до деформитети, които имат своите естетични и психо-емо-
ционални последствия, особено при подрастващите. При покриване на рани с много голяма 
площ донорските места са недостатъчни, което удължава срока на лечение и увеличава риска 
от усложнения. Алтернативните кожни заместители се въвеждат в клиничната практика имен-
но за преодоляване на недостатъците на СКА с разцепен автотрансплантат. Съществуват раз-
лични кожни заместители, които се предлагат (Integra dermal regeneration template, Alloderm, 
Permacol®, OASIS®, но тези, които изискват едноетапна оперативна процедура, показват опре-
делени предимства в клиничната практика (7, 11). Недостатъците са, че са скъпи и у нас не се 
предлагат всички продукти. Matriderm® е отскоро на разположение у нас във всички размери. 
Той подпомага възстановяването на дермата като „скеле“, осигурява на подготвената ранева 
повърхност мрежа от съдове и капилярни бримки и впоследствие намалява формирането на 
цикатрициална тъкан.

Лечението на дефектите в областта на горния крайник винаги е било предизвикателство 
за пластичния хирург. С оглед важността на горния крайник за ежедневната дейност и со-
циална интеграция след травма е необходимо да се приложат процедури за подобряване на 
функционалните и естетични последствия и свързаното с тях качество на живот на пострада-
лите. Въпреки че ламбата осигуряват най-доброто тъканно покритие, те не се считат за първо 
средство на избор. Те често са обемни, естетически неприемливи, изискват дълго оперативно 
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време и често последващи оперативни интервенции (3, 5). Много проучвания са проведени с 
новото поколение кожни заместители с цел подобрение на параметрите на присадената дерма, 
предлагащи просто и краткотрайно лечение. Проучванията, публикувани в литературата, по-
казват следните предимства при употреба на кожните заместители: възможност за едноетапно 
лечение, минимизиране на цикатрициалните контрактури, осигуряване на добра еластичност, 
добър естетичен изглед и са достъпни за употреба. Краткият ни опит показва, че едноетапна-
та процедура с Matriderm® не компрометира прирастването на автоприсадката (98.25% до 10 
ден). Несъмнено ползата за пациента е ранно затваряне на раната, ранно раздвижване и по-къс 
болничен престой (8, 15). Зоните с малки следоперативни ранички, заздравели вторично, не 
показват развитие на хипертрофична цикатризация. Повечето автори препоръчват следопера-
тивното поставяне на VAC, считайки, че има по-добра фиксация между повърхността на рана-
та, новия матрикс и кожния автотрансплантат.

При нашите пациенти се наблюдава минимална контракция на автоприсадките, което е 
важно за областта на ставите и подчертава едно от предимствата на този кожен заместител. 
Точна функционална оценка на крайника не може да се направи поради късия следоперативен 
период. Малкият брой на пациентите изисква още наблюдения и клиничен опит. За оценка 
на параметрите на цикатриксите е използвана добре познатата VSS. При нашите пациенти 
оценката е много добра (1.71), което е в полза на използвания матрикс и резултатът е сравним 
с този на други публикувани проучвания. Освен това оценките по отношение на еластичност, 
височина и пигментация са много добри, което показва, че качествата на нормалната кожа са 
почти постигнати. Преходът с интактната кожа е гладък и няма разлика в релефа. (4, 7, 11).

Заключение: Базирайки се на краткотрайния ни опит, ние считаме, че Matriderm® е много 
добра съвременна опция за едноетапно лечение на мекотъканни дефекти в областта на горния 
крайник и други функционални области на тялото. Този матрикс представлява алтернатива на 
другите начини за покриване на дълбоки дефекти, особено в деликатните райони на ставите. 
За ясно определяне и подчертаване на предимствата при използването на този матрикс са не-
обходими бъдещи проспективни рандомизирани проучвания.
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еЛеКТриЧеСКи иЗГарЯниЯ В ОБЛаСТТа на ГЛаВаТа: 
аМБиСПеКТиВен анаЛиЗ За ПериОд ОТ 11 ГОдини

Ст. Проданов, Аргирова М.
Клиника по изгаряне и пластична хирургия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – София

Резюме: Въведение: Електрическото изгаряне се счита за едно от най-деструктивните наранявания поради 
сравнително високата му заболеваемост и смъртност. Целта на това проучване е да се определят значимите 
фактори, свързани с изгарянето, имащи отношение към лечението на пациенти с електрически увреждания в 
областта на главата. Материал и методи: Проведено е амбиспективно проучване на пациенти с електрически 
изгаряния, лекувани в Клиника по изгаряния и пластична хирургия към УМБАЛСМ „Пирогов“ за период от 11 
години (2008 – 2018). Събрани и анализирани са клиничните данни на пациентите, включително демографски, 
естеството на изгарянията, лечението им и резултатите от него. Основната група е съставена от 721 паци-
енти, като 579 от тях са възрастни, а 142 се причисляват в групата до 18-годишна възраст. За статистиче-
ския анализ изследвахме групата пациенти с изгаряне от електрически ток в областта на главата, които бяха 
общо 136 пациенти (19%). Резултати: Засягането в областта на главата от електрически ток най-често е в 
комбинация с увреждане на горния крайник. Само двама пациенти (1.5%) са с изолирано увреждане на главата. 
Възрастните пациенти са 109 (80%), а 27 (20%) са в групата на децата. Възрастта на пациентите варира от 
1 до 75 години със средна стойност 34.3 години. Средната обща телесна повърхност с изгаряне е 22.5±2.4%. 
Пострадалите са предимно мъже с наличие на само две жена в групата на възрастните и две момичета в гру-
пата на децата. Починали са 7 пациенти, което резултира в смъртност 5.2%. Интересен факт е, че въпреки 
голямата разлика в броя на пациентите, процентът на възрастните и децата с увреждане на главата е 19% от 
всички електрически изгаряния в съответната група. Друг интересен факт е, че увредата на една от жените 
в групата е причинена от мълния. Дискусия: Пострадалите от електрически изгаряния имат някои специфич-
ни характеристики по отношение на еволюцията на патологията, дължащи се на съдовите увреди, водещи 
до прогресивна тъканна некроза. Изгарянията от волтова дъга засягат лицето, често са обширни по площ и 
имат по-малка дълбочина от контактните електрически изгаряния, ако не са асоциирани с пламъково изгаряне. 
Контактните засягат най-често скалпа и оптималното лечение на тези рани изисква ранни и многократни 
дебридмани. Локо-регионалните ламба, използващи принципите на ротация, авансиране, транспозиция, са из-
ползвани в повечето от нашите случаи. „Идеалният“ оперативен подход е различен и зависи от всеки пациент 
и от всяка рана.
Ключови думи: електрическо изгаряне, травма на главата, високоволтово изгаряне.

ELECTRICAL HEAD INJURIES:  
AN AMBISPECTIVE ANALySIS OVER AN 11-yEAR PERIOD

Stancho Prodanov, Maya Argirova
UMHATEM „N. I. Pirogov“, Department of Burns and Plastic Surgery, Sofia, Bulgaria

Abstract: Introduction: Electrical burn is considered one of the most devastating injuries due to its high morbidity and 
mortality. The aim of this study was to assess the burn-related factors of significance associated with optimal management 
and challenges in treatment of patients with electrical head injuries
Material and Methods: An ambispective study was conducted on patients with electrical burns presenting to the largest 
burn center at Bulgaria over an 11-year period (2008 – 2018). Clinical data including patient demographics,nature of 
burns,management and outcomes were collected and analyzed. The main group was composed of 721 patients. Of them 
579 are adults and 142 belonged to the pediatric age group. For statistical analysis we studied the group of patients 
suffered electrical injuries of the head which were 136 patients (19%) and formed the basis of this study
Results: The head injury from the current most often was combinated with upper limb involvement. Only two patients 
(1.5%) were with isolated head injury. Adults were 109 (80%) and 27(20%) were children. The age of patients ranged 
from 1 to 75 years with mean age 34.3. The mean TBSA burned was 22.5±2.4%. Injured were predominantly men with 
only two female patients in the adult group and two girls in the children group. Seven patients died resulting in a mortality 
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rate of 5.2%. An interesting fact is that despite the large difference in the number of patients, the percentage of adults 
and children with head injury were 19% of all electrical burns in the relevant group. Another interesting fact is that the 
electrical damage to the one of the two women was caused by lightning
Conclusions: The victims of electrical burns show certain specific features with regard to the evolution of the pathology 
due to its vascular damage leading to progressive tissue necrosis. Electrical flash burns affects the face, often are larger 
and has less depth than the contact injury if not associated with flame burn. Contact ones affects hair-covered scalp and 
the optimal management of these wounds has evolved into a plan of early and multiple debridement. Loco-regional flaps 
using principles of rotation, advancement, transposition served well in most of our cases. The „ideal“ procedure differs 
from patient to patient and wound to wound
Keywords Electrical burns, head injury, high voltage injuries.

Въведение

Електрическите травми представляват сериозен проблем с инвалидизиращи последствия, 
въпреки напредъка на медицината и съвременните диагностични и лечебни методи. Често-
тата на електрическите изгаряния в развития свят представлява 3 – 5% от всички случаи на 
термични поражения. В развиващите се страни това съотношение се увеличава до 21 – 27%. 
В България честотата на електрическите изгаряния съставлява 4 – 6% от всички термични 
поражения – втора по честота, след термичните изгаряния. Има единични доклади, свързани с 
електрическите изгаряния в нашата страна, но реалните измерения на проблема все още не са 
детайлно проучени.

Над 1/3 от електрическите изгаряния възникват при електротехници и строителни работ-
ници и 1/3 при деца:

 най-често битови, от нисковолтов електрически ток при малки деца;
 на открито, от високоволтов електрически ток при подрастващите.
Кожните увреди често са доста ограничени по площ, но в дълбочина се засягат в различна 

степен тъкани и органи („айсберг ефект“). Често се наблюдава оток, напрежение в тъканите 
и компартмент синдром. Публикуваният процент на смъртност вследствие на електрическа 
травма варира в широки граници както по отношение на изследвания регион, така и по отно-
шение на изследвания период и популация – от 3.75% до 58.8%.

Цел

Целта на това проучване е да се определят значимите фактори, свързани с изгарянето, има-
щи отношение към лечението на пациенти с електрически увреждания в областта на главата.

Материал и методи

Извършен е амбиспективен анализ на 1581 пациенти на възраст от 8 месеца до 89 години 
с електрическо изгаряне, преминали през Клиниката за период от 11 години, от които хоспи-
тализирани 721 (46%), а от тях със засягане в областта на главата 136 (19%). Събрани и анали-
зирани са клиничните данни на пациентите, включително демографски, естеството на изгаря-
нията, лечението им и резултатите от него. Основната група е съставена от 721 пациенти, като 
579 от тях са възрастни, а 142 се причисляват в групата до 18.годишна възраст.

резултати

За статистическия анализ изследвахме групата пациенти с изгаряне от електрически ток в 
областта на главата, които бяха общо 136 пациенти. Както е отбелязано на Табл. 1, пациентите 
с електрическо изгаряне в областта на главата са 19% от хоспитализираните пациенти с елек-
трическо изгаряне.
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Таблица 1. Сравнителен анализ на пациенти с електрическо изгаряне и пациенти със засяга-
не в областта на главата за 11-годишен период (2008 – 2018 год.)

На Графика 1 е визуализирано съотношението между общия брой хоспитализирани пациен-
ти с електрически изгаряния и тези със засягане в областта на главата, като със стрелки са отбе-
лязани годината с най-висок процент (2008 – 32%) и тази с най-нисък процент (2016 – 7%).

Графика 1: Сравнителен анализ на хоспитализирани пациенти с електрическо изгаряне и  
пациенти със засягане в областта на главата за 11-годишен период (2008 – 2018 год.)

На Графика 2 е представено разпределение на пациентите по пол в двете възрастови групи, 
която демонстрира категоричното превалиране на мъжкия пол. Интересен факт е, че увредата 
на една от двете жени в групата е причинена от мълния.



118 IV Национална конференция по пластична, реконструктивна и естетична хирургия

Графика 2: Разпределение на пациентите по пол в двете възрастови групи.

На Табл. 2 пациентите са разпределени в отделни възрастови групи и по пол за изслед-
вания период. Установява се, че електрическите изгаряния са характерни за пациентите от 
мъжки пол в активна възраст. Най-засегната е групата пациенти от 40 до 49 години, следвана 
от групите от 18 – 29 и 30 – 39-годишна възраст.

Таблица 2. Разпределение по възрастови групи и по пол на пациентите с електрическо изга-
ряне и засягане в областта на главата за периода 2008 – 2018 год.
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На Табл. 3 пациентите са разпределени по площ на засягане от общата телесна повърх-
ност. От тази таблица става видно, че най-често електрическото изгаряне е на площ от 5 до 
10% (в 24% от случаите), следвано от групата от 1 до 5% (22% от случаите).

Таблица 3. Разпределение на пациентите в зависимост от площта на засягане за периода 
2008 – 2018 год.

На Графика 3 пациентите са групирани в тримесечието, в което са претърпяли инцидента. 
Установява се леко превалиране на електрическите изгаряния във второто тримесечие.

Графика 3. Сезонно разпределение на пациентите с електрическо изгаряне
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Засягането в областта на главата от електрически ток на преминалите 136 пациенти най-
често е в комбинация с увреждане на горния крайник. Само двама пациенти (1,5%) са с изо-
лирано увреждане на главата. Възрастните пациенти са 109 (80%), а 27 (20%) са в групата на 
децата. Въпреки голямата разлика в броя на пациентите, процентът на възрастните и децата с 
увреждане в областта на главата е 19% от всички електрически изгаряния в съответната група. 
Възрастта на пациентите варира от 1 до 75 години със средна стойност 34.3 години. Средната 
обща телесна повърхност с изгаряне е 22,52,4%. Пострадалите са предимно мъже (97,1%) с 
наличие на само две жени (1,8%) в групата на възрастните и две момичета (7,4%) в групата на 
децата. Починали са 7 пациенти, което резултира в смъртност 5,2%.

Представяме няколко пациенти с „обичайни рани“ в необичайни клинични ситуации, кои-
то са третирани с различни лечебни методи, следвайки реконструктивната стълбица:

1. „Консервативно лечение“, вкл. дебридман и употребата на различни видове превръзки.
2. Свободна кожна автопластика.
3. Локо-регионални ламба:

– ротационни, авансиращи, транспозиционни;
– използване на експандер техника.

4. Свободни ламба.
Пациент 1 е на 47 год. Пострадал от електрошокова палка с висок волтаж (30kV). Лекуван 

в друго лечебно заведение и постъпва в клиниката около месец след инцидента. Първоначално 
категорично отказва предлаганото оперативно лечение. След проведено консервативно лече-
ние и окончателна демаркация се извършва свободна кожна автопластика на раневия участък.

Пациент 1

Пациент 2 е на 24 год. Електротехник, пострадал от високоволтово електрическо изгаряне 
по време на работа. Извършена е едноетапна некректомия и покриване на оформилия се де-
фект с размери около 6 см в диаметър чрез ротационно ламбо в париеталната област.
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Пациент 2

Пациент 3 е на 38 год. Хоспитализира се в клиниката с високоволтово електрическо 
изгаряне, засягащо капилициума, двете ръце и ляво стъпало. На проведеното ЯМР се уста-
новяват симетрично локализирани исхемични зони в областта на globus pallidus и nucleous 
caudatus. Извършена е ранна некректомия с последваща свободна кожна автопластика върху 
galea aponeurotica в стадий на некробиоза. След стабилизиране на общото състояние и лабо-
раторните резултати се установи некротичен свободен кожен автотрансплантат и исхемична 
апоневроза. Последва премахване на некротичните тъкани, включително костни участъци със 
сиво-сини и восъчно-бели оттенъци. След премахване на lamina externa се установиха коагулу-
ми в синкавите участъци, а във восъчно-белите дегенеративни промени на диплоето с некроза 
и на подлежащата lamina interna. Премахнаха се всички некротични участъци, като в лява па-
риетална област се достигна до виталната dura mater.

Пациент 3
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След 7 месеца е поставен правоъгълен експандер с размери 15/8 см в субгалеален план, 
под ротационното ламбо в париеталните области, който за 44 дни е раздут с 740 мл физиологи-
чен серум. На следващите снимки представяме пациента с раздут експандер и следоператив-
ния резултат.

Пациент 3
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изводи

Пострадалите от електрически изгаряния имат някои специфични характеристики по от-
ношение на терапията и еволюцията на патологията, дължащи се на съдовите увреди, водещи 
до прогресивна тъканна некроза.

Изгарянията от волтова дъга засягат лицето, често са обширни по площ, но имат по-малка 
дълбочина от контактните електрически изгаряния, ако не са асоциирани с пламъково изга-
ряне. За разлика от тях, контактните засягат най-често скалпа и оптималното лечение на тези 
рани изисква изготвяне на план за ранни и многократни дебридмани, агресивни, но предпазли-
ви, запазвайки целостта на костта, дори да е в процес на денатурация, тъй като тя може да ре-
генерира частично при покриване с васкуларизирана тъкан. Ранното покриване на оформилите 
се дефекти чрез използването на синтетични и/или биологични превръзки е с цел запазване 
на виталните подлежащи структури. Локо-регионалните ламба, използващи принципите на 
ротация, авансиране, транспозиция са използвани в повечето от нашите случаи. „Идеалният“ 
оперативен подход е различен за всеки пациент и за всяка рана. Оформилият се дефект във 
фронто-париеталните области с размери 15/16 см или 240 cm2 се затвори с голямо ротационно 
ламбо, а донорният участък в окципиталната област се затвори с разцепен кожен автотранс-
плантат.
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ПриЛОжение на ХиПерБарна ОКСиГенаЦиЯ 
При КОМПЛеКСнОТО ЛеЧение на  

ТежКи ОТКриТи ФраКТУри

Юл. Крумов, Обретенов В., Янков Д.1, Бозов Хр.2,  
Тодоров Ст.2, Митев Н.3

Клиника по ортопедия и травматология 
1Клиника по изгаряне, пластична, реконструктивна и естетична хирургия 

2Катедра по анестезиология, морска и интензивна медицина 
3Клиника по обща хирургия 

МБАЛ – Варна към ВМА

Резюме: Комплексното лечение на тежки открити фрактури обединява усилията на ортопед-травматолози, 
пластични хирурзи, съдови хирурзи, реаниматори и др. специалисти. Разгледаните фрактури са стабилизирани 
с външна фиксация, като при всички случаи е приложена хипербарна оксигенация. Лечението на 5 пациенти със 
засегнати шест долни крайника се включва за период от 4 години. Отчетени са добри резултати. Авторите 
смятат, че хипербарната оксигенация е полезен терапевтичен метод и трябва да се прилага рутинно в ком-
плексното лечение на откритите фрактури на подбедрицата.
Ключови думи: открити фрактури, комплексно лечение, хипербарна оксигенация.

HyPERBARIC OxyGENATION IN  
COMPLEx TREATMENT OF SEVERE OPEN FRACTURE

J. Krumov1, Obretenov V.1, Yankov D.2, Bozov H.3,  
Todorov St.3, Mitev N.4

1Clinic of Orthopedic Surgery and Traumatology 
2Department of Burn Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery 
3Department of Anaesthesiology, Maritime and Intensive Medicine 

4Departement of General Surgery 
Multiprofile Hospital for Active Treatment – Varna, Military Medical Academy

Abstract: Complex treatment of severe open fracture unites the efforts of orthopedic-traumatologists, plastic surgeons, 
vascular surgeons, intensive care and other specialists. Presented 6 fractures can be divided depending on primary 
contamination, including evolution of anaerobic infection. The fractures are stabilized with external fixation, and in all 
cases is applied hyperbaric oxygenation. Good functional results were obtained. The authors recommend the routine 
application of hyperbaric oxygen therapy in patient with severe tibial open fractures.
Key words: open fractures, complex treatment, hyperbaric oxygenation.

Въведение

Откритите фрактури със значителна мекотъканна увреда се свързват с високи нива на ус-
ложнения като незаздравяване, инфекция, хронична болка и инвалидизация. Усложненията 
често налагат допълнителни болнични грижи за пациентите и в много случаи многоетапни 
операции и продължителна рехабилитация.

Този вид травми се характеризират с тежка костна увреда, загуба на меки тъкани, открити 
кости, стави, сухожилия, съдове или нерви, бактериална контаминация и нарушени локална 
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циркулация и инервация. За определяне тежестта на травмата най-широко разпространена е 
класификацията на Gustilo (1), съгласно която най-тежките поражения се категоризират Gustilo 
III. Gustilo III А травмата се характеризира с рана на площ, по-голяма от 10 см2, тежка мекотъ-
канна увреда, тежка контаминация, мултифрагментарна фрактура, възможност за закриване на 
дефекта с локални тъкани, без засягане на съдове и нерви. Gustilo III В травмата е с характе-
ристиките на Gustilo III А, но изисква реконструкция с педикулирано или микросъдово ламбо. 
При Gustilo III С, освен реконструкция с ламба, се налага и възстановяване на лезии на съдове 
и нерви.

Лечението на откритите фрактури е мултидисциплинарно и се води от ортопед-травма-
толози, пластични хирурзи, съдови хирурзи, анестезиолози и др. специалисти. Комплексното 
поведение изисква прецизна диагностика на костните и мекотъканни поражения и неотложно 
начало на лечението. Извършва се хирургичен дебридман, стабилизация на фрактурата, най-
често с помощта на външен фиксатор, възстановяване на лезии на съдове и нерви по преценка, 
и ранни реконструкции при значителен дефицит на меки тъкани. Наред с хирургичните меро-
приятия се назначава антибиотично лечение, нискомолекулярни антикоагуланти, обезболява-
щи и други медикаменти при съпътстващи заболявания.

Използването на хипербарна оксигенация (ХБО) е допълнение към стандартното лечение 
на ортопедичната травма и притежава потенциала да намали изявата на усложнения от увреж-
данията на опорно-двигателната система и подобри крайния резултат. ХБО представлява пе-
риодично подаван 100% кислород под налягане, по-високо от 1 атмосфера, в затворена камера. 
Технологията е използвана за лечение на редица заболявания и основно за трудно заздравява-
щи рани или неконсолидирани костни фрактури.

В нашето болнично заведение, макар и рядко, постъпват пациенти с тежки открити фрак-
тури на подбедрицата, придружени от конквасация на мекотъканните обвивки на крайника. 
На базата на валидизираните терапевтични протоколи за лечение на този вид травми ние си 
поставихме за цел да проследим и анализираме резултатите от приложеното от нас комплексно 
лечение при няколко пациенти с тази патология, при всеки от които проведохме ХБО.

Материал и методи

В периода м. май 2014 г. – м. февруари 2019 г. в нашата клиника бяха лекувани 5 мъже с 
открити фрактури на подбедрицата, единият от които с фрактури на двата крайника. Пациен-
тите бяха на възраст между 24 и 57 г., средно 34 г. Четири фрактури бяха определени с тежест 
Gustilo III А, а останалите две – Gustilo III В. Нито един от пациентите нямаше захарен диабет 
или други придружаващи заболявания, повишаващи риска от усложнения. Видът и обемът 
на комплексното лечение на всеки пациент бяха обсъдени от ортопед-травматолог, пластичен 
хирург, съдов хирург, рехабилитатор и специалист по хипербарна медицина. При всички беше 
приложен валидизираният оперативно-терапевтичен протокол. Фрактурите бяха стабилизира-
ни с външен фиксатор. Мекотъканните лезии на четиримата пациенти с тежест Gustilo III А 
бяха възстановени с локални тъкани, а на двамата пациенти с тежест на травмата Gustilo III В 
се извършиха реконструкции с педикулирани перфоративни ламба от съседни интактни ангио-
зомни единици на подбедрицата. Донорните рани се покриха с разцепени кожни автоприсадки. 
При всички пациенти се проведоха и 10 процедури по 60 мин. лечение с кислород под налягане 
в барокамера.
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Фиг. 1. Gustilo III В открита фрактура на подбедрицата при мъж на 38 г.  
А. Състояние при постъпване, 3 дни след травмата. Б. Интраоперативен резултат след поставен  

външен фиксатор и дебридман. В. Резултат 2 седмици след пластика с педикулирано ламбо и  
свободна кожна автопластика – страничен изглед. Г. Резултат 2 седмици след пластика с  

педикулирано ламбо и свободна кожна автопластика – изглед отпред.

резултати

Не беше допусната нито една ампутация на крайник. Външните фиксатори се снеха в 
индивидуално преценени срокове, според характера на фрактурата, преценката за костната 
консолидация и постигнатото качество на мекотъканно възстановяване в зоната. Не се допусна 
нито един случай на хронична костна инфекция. При пациентите с тежест на травмата Gustilo 
III А бяха постигнати добри функционални резултати. Поради лезия на n. tibialis при единия 
от двамата болни с Gustilo III В фрактура (фиг. 1) шест месеца след травмата беше направена 
артродеза в глезенната става за стабилизация на походката. Използваните педикулирани пер-
форативни ламба запазиха пълна жизненост и се адаптираха адекватно върху тибията и при 
двамата пациенти.

дискусия

Въпреки факта, че преобладаващата част от фрактурите на тибията са закрити, откритите 
фрактури са обект на голямо внимание, защото поставят сложни терапевтични предизвикател-
ства и са свързани със значително по-висок риск от компликации. Откритите фрактури освен 
това, обикновено са продукт на високоенергийни травми и съответно – по-тежки мекотъканни 
поражения. Насочени изследвания установяват, че общият брой открити фрактури на дълги 
кости е 11,5/100 000 души годишно, а болшинството са тибиални (2).

Откритите фрактури на тибията със значителна увреда на меките обвивки се свързват с 
най-висок риск от компликации като забавено заздравяване, инфекция, дехисценция на раната, 
компартиментен синдром и остеомиелит. Преодоляването на тези проблеми изисква удължен 
болничен престой, многобройни операции, продължителна рехабилитация и високи разходи за 
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целия лечебно-възстановителен процес. В допълнение, тези пациенти често се инвалидизират и 
страдат от хронична болка. Не рядко всичко това продължава 12 месеца, понякога – по-дълго.

Хипербарната оксигенация (ХБО) предлага възможност за намаляване изявата на услож-
нения при сложни фрактури и съответно подобрява резултата от лечението. Методът се използ-
ва при конквасации и компартиментен синдром и се препоръчва в специфичната медицинска 
литература (3-5). ХБО може значително да редуцира следтравматичния оток, да повлияе бла-
гоприятно инфламаторния отговор и провокира активацията на различни ендогенни антиок-
сидантни системи. Във времето на исхемия или непосредствено след нея ХБО може да стиму-
лира реперфузията чрез механизмите на инхибиция на β2 интегрин-медиираната неутрофилна 
адхезия. Този процес не само че не потиска неутрофил-медиирания бактерициден ефект, но 
даже го потенцира (6). Бактерицидният ефект на неутрофилите е във висока зависимост от 
кислородното насищане. ХБО може да подпомогне в максимална степен ендогенната и фарма-
кологичната антибактериална активност както чрез неутрофилите, така и непосредствено чрез 
инхибиция на анаеробните микроорганизми и увеличаване ефекта на антибиотиците, които 
са слабо ефективни в условия на хипоксия. ХБО влияе позитивно и върху раневия процес, 
като ускорява ангиогенезата и фибробластната пролиферация (3). Всички тези ефекти прида-
ват особено значение на ХБО в лечението на тежките травми на крайниците в ортопедията и 
травматологията.

Предвид обнадеждаващите резултати от отделни изследвания на влиянието на ХБО върху 
лечението на конквасирани тъкани и открити фрактури (7, 8), ние приложихме методиката при 
малка група от 5 пациенти. Болшинството от съобщенията по проблема разглеждат ползите от 
ХБО при вече настъпили компликации като хроничен остеомиелит или мащабни мекотъканни 
некрози, а не от самото начало на лечението на откритите сложни травми на крайниците.

Една от големите теми при тежки открити фрактури е срокът за мекотъканните рекон-
струкции – неотложно или в отложен порядък. Ранните микрохирургични реконструкции на 
мекотъканния дефицит се препоръчват от 20 г. насам като подход, който намалява риска от не-
зарастване и развитие на хронична инфекция (9, 10). Тази концепция дава значителен напредък 
в лечението на откритите фрактури на крайниците, особено в профилираните травма центрове, 
но не е лишена от недостатъци – сложна операция и донорна травма. Скорошни публикации 
препоръчват ранен дебридман и вакуум терапия като възможност да се избегне микрохирур-
гичната реконструкция, без това да увеличава риска от компрометирани резултати (11, 12). Ако 
с ХБО се намали отокът и недопусне развитие на некрози и инфекция, мекотъканното възста-
новяване е улеснено и може да се изчака оптималният за пластично възстановяване момент.

На Х Европейска консенсусна конференция по хипербарна медицина, проведена през м. 
април 2016г. с участие на голяма делегация от експерти от Европа и други континенти, е ре-
шено, че лечението с хипербарна оксигенация (ХБО) при открити фрактури с конквасация е 
подкрепено с второ – „В“ ниво на доказателственост (според класификацията на медицината 
базирана на доказателства) и се препоръчва с висока степен на съгласие (13). Във фокуса на 
срещата e актуализацията на списъка с утвърдени индикации за лечение с хипербарна оксиге-
нация, на базата на подробен преглед на проведени по темата проучвания и медицината, бази-
рана на доказателства (МБД).

Съветът от експерти препоръчва ранно приложение на ХБО, понеже тя може да ограничи 
тъканната некроза и инфекция. Gustilo ІІІB и ІІІC фрактури са индицирани за ХБО, а по-ле-
ките травми подлежат на преценка след обсъждане на придружаващите състояния и рискови 
фактори. ХБО се препоръчва и при отворени рани без фрактура на кости, но с повишен риск 
от инфекция – тип 3 препоръка, ниво „С“ на доказателственост. Приема се като уместно да се 
проведе ХБО при закрити компресивни травми с риск от компартментен синдром, за който 
няма категорични индикации да се лекува с фасциотоми – тип 3 препоръка, ниво „С“ на дока-
зателственост.
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Заключение

В нашето наблюдение ние преценихме, че откритите фрактури с мекотъканна увреда 
Gustilo ІІІ са най-подходящи за проследяване ефекта на ХБО. Ние предположихме, че прило-
жението на ХБО при всеки от тези 5 пациенти ще намали риска от усложнения и ще подобри 
резултатите. Въпреки недостатъчния брой клинични случаи, включени в нашето обсъждане, и 
липсата на доказателствена стойност на изследването, ние смятаме, че ХБО подпомага трофи-
ката в увредените тъкани и влияе позитивно върху комплексното лечение на сложните открити 
травми на опорно-двигателната система.
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КЛиниЧен ОПиТ ОТ ПриЛОжениеТО на 
СиСТеМа За ОТриЦаТеЛнО наЛЯГане (VAC) При 

ЛеЧениеТО на ХрОниЧни рани

Ж. Димитров, Хаджийски О., Иванов К.
УМБАЛ „Медика“, Отделение по пластично-възстановителна и  

естетична хирургия, Русе, България

Въведение

Хроничните рани са сериозен медицински, социален и икономически проблем. Те водят 
до понижение в качеството на живота на пациентите, лечението им изисква продължителен 
болничен престой и съответно значителни разходи от страна на системата на здравеопазване. 
Сред най-честите причини за затруднено зарастване на раните са неконтролирана инфекция, 
венозна и артериална недостатъчност, диабет и неговите усложнения, както и залежаване и 
произтичащите от него декубитални рани.

Сред иновациите в лечението на хронични рани е системата за отрицателно налягане 
(Negative Pressure Wound Therapy, Vacuum Assisted Closure). Създадена през 1993 г. от KCI като 
алтернатива на конвенционалните превръзки, тя доказва ефективността си и се налага като 
метод на лечение на труднозарастващите рани на световно ниво. Представлява машина за съз-
даване на отрицателно налягане, свързана с гъба, която се поставя върху раневата повърхност 
и се покрива с вакуумиращо фолио. Обикновено се комбинира със сребърна антибактериална 
превръзка при инфектирани рани. Така приготвената превръзка може да се държи между 48 
и 72 часа, но нашият опит показа, че при слабо ексудиращи, гранулиращи рани този период 
може да се удължи, без да повлияе на ефективността на превръзката. Отрицателното налягане 
активно отстранява ексудата от раната, потиска развитието на инфекция чрез създаване на 
хипоксична среда и стимулира локалната перфузия, ангиогенезата и появата на гранулацион-
на тъкан. Интимните механизми, чрез които това се постига, са недостатъчно проучени, но 
според скорошно проучване отрицателното налягане води до в пъти по-добра микроперфузия 
на раневата повърхност и стимулиране на ангиогенезата чрез повишение на множество анги-
огенеза-асоциирани растежни фактори, сред които ангиогенин, ангиотензин-2, ендотелиален 
растежен фактор и лептин. Обект на бъдещи проучвания е как отрицателното налягане води до 
повишението на тези растежни фактори.

Материали и методи

Ретроспективно разгледахме резултатите на 33 пациенти с трудно зарастващи рани, пре-
минали през Отделението по пластично-възстановителна и естетична хирургия към УМБАЛ 
Медика, гр. Русе за периода 07.2017 – 04.2019 г. При тези пациенти приложихме терапия със 
система за отрицателно налягане на Hartmann за подготовка на раната за затваряне чрез ин-
дивидуално избрана кожна пластика. Системата беше включена на интермитентен режим с 
променливо налягане през 4 минути. Средната продължителност на цялата терапия беше 12.8 
дни, през които превръзката е била сменена средно 1.3 пъти. Това прави около 5.7 дни на пре-
връзка, което е по-дълго от препоръчания период от производителя, но според нас това не води 
до влошаване на резултатите при слабо ексудиращи рани.

Проведеното лечение беше оценявано чрез състоянието на раната преди, по време и след 
приложената VAC терапия. Раните се наблюдаваха за данни за инфекция като зачервяване, 
оток, болка, ексудация, както и за образуване на гранулации и покриване на оголени структури. 
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Бяха отчетени периодите от свалянето на VAC превръзката до оперативната интервенция за 
затваряне на раната и от операцията до изписването на пациента от отделението. Пациентите 
бяха проследени в ранния постоперативен период за усложнения и до 1 година след операци-
ята за рецидив на раната.

резултати

Пациентите бяха със средна възраст 61.4 години и средно с 2.8 придружаващи заболява-
ния, което ги прави близки до дефиницията за полиморбидност. Най-често срещаните при-
дружаващи заболявания бяха хипертонична болест (75.8%), захарен диабет (42.4%) и хронич-
на артериална недостатъчност на долните крайници (27.3%). Раните, които лекувахме с VAC 
терапия, бяха със средна давност 7.9 месеца. Това число беше завишено от няколко случая с 
изключително дълга давност, но най-често третираните рани бяха от няколко месеца, което се 
потвърждава от медианата и модата – 2 месеца.

Таблица 1. Разпределение на локализацията и етиологията на раните

От разпределението по локализация на раните става видно, че над 75% са в областта на 
долния крайник. Причината вероятно е, че кракът е предилекционна област за образуване на 
рани при системни заболявания, водещи до влошена перфузия като хипертонична болест и 
захарен диабет. Разпределението по етиология е сравнително равномерно и включва случайни 
инциденти като изгаряне и травма. При тях увреждането на тъканите от придружаващите за-
болявания води до непълноценно зарастване и хронифициране на раните.

След проведената VAC терапия се отчете намаляване на дълбочината и площта на рани-
те, овладяване на инфекцията и поява на гранулации в различна степен при 85% от случаите. 
Последващото затваряне на раната беше извършено средно на 3-тия ден от свалянето на VAC 
превръзката. Пациентите бяха изписани средно 6.9 дни след операцията, което прави общо 
около 10 дни след операцията.

Оперативните техники за покриване на кожния дефект включват свободен кожен транс-
плантат с дебелина 0.4 мм при 18 случая (54.5%), несвободна кожна пластика при 8 случая 
(18.3%) или комбинация от двете техники при 2 случая (6.1%). При 4 пациенти (12.1%) поради 
недостатъчни гранулации или последващо усложнение раната беше оставена за вторично за-
растване. В ранния следоперативен период бяха отчетени усложнения, включващи частично 
или пълно лизиране на присадката и дехисценция на раната при затваряне чрез ламбо при 6 
случая (18.2%) При някои от тях раната беше затворена в рамките на същото пролежаване 
чрез друга оперативна техника. При проследяването на пациентите открихме, че при 5 от тях 
(15.2%) в рамките на година след изписването са приети за рана в същата област.
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Клинични случаи

Един от трудните случаи беше този на жена на 68 г. с тежка артериална недостатъчност 
на долните крайници, която беше приета с рана на ампутационния чукан на ляво бедро с площ 
около 900 см2 и тежка инфекция с P. aeruginosa. Раневата повърхност включваше множество 
джобове и оголени костни структури. Взе се решение за прилагане на превръзки с отрицателно 
налягане за 7 дни, последвано от несвободна кожна пластика с адвансно ламбо от дорзалната 
повърхност на бедрото, при което се покри латералната половина на раната.

Фиг. 1

На 10-тия ден раната направи дехисценция на кожния шев поради супурация. От микро-
биологичното изследване отново се откри P. aeruginosa. На този етап отновo се постави VAC 
превръзка върху раната за 7 дни. В резултат на терапията раневата повърхност се санира и 
подготви за покриване със свободен кожен трансплантат. При изписването на пациентката ос-
тана рана с площ 50 см2 за вторично зарастване, което означава над 95% затваряне на кожния 
дефект.

Фиг .2

Друг интересен случай беше на пациент с двустранна бедрена ампутация поради арте-
риална недостатъчност. Вляво беше направена дезартикуларизация на бедрото, което остави 
голям кожен дефект. Поради слабата перфузия и подлежащата инфекция консервативното 
лечение не даде задоволителни резултати и се премина към VAC терапия за 14 дни. Подгот-
вената рана се затвори чрез комбинация от ротационно глутеално ламбо и свободна кожна 
пластика.
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Фиг. 3

Последният случай, който представяме, е на мъж с голям кожен дефект на гърба след 
флегмон и дебридман на некротичните кожни участъци. При постъпването в областта на рана-
та съществуваше кожен мост, който се опитахме да съхраним като част от несвободна кожна 
пластика. Кръвоснабдяването на кожния мост се оказа компрометирано и доведе до частична 
некроза на ламбото. След ексцизия върху кожния дефект се приложи превръзка с отрицателно 
налягане, което подготви раната за дефинитивно покриване с разцепен кожен трансплантат.

Заключение

При лекуваните от нас пациенти терапията с отрицателно налягане постигна целите си 
– саниране на раната, стимулиране на гранулациите и подготовка за кожна пластика. За сравни-
телно кратък период – 10 дни след свалянето на VAC превръзката, пациентите биват изписани 
без рана в 87.5% от случаите. Сравнително високият процент усложнения и рецидиви показ-
ва, че терапията с отрицателно налягане не е гаранция за успех на пластиката, нито може да 
замести лечението на подлежащо системно заболяване като ХАНК и захарен диабет. С оглед 
тежестта на случаите, лекувани с VAC превръзки, считаме, че този вид терапия значително 
допринася за успеха при лечението на хроничните рани.
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ТераПеВТиЧен ПОдХОд При 
ОБширни иЗГарЯниЯ 

В. Анастасова, Зънзов Е., Кръстева Е.
УМБАЛ „Св. Георги“, Клиника по пластично-възстановителна и естетична хирургия,  

Медицински университет „Пловдив“, Пловдив, България 

Въведение

Тежките изгаряния са едни от най-травматичните и инвалидизиращи наранявания, зася-
гащи почти всяка система и водещи до значителна заболеваемост и смъртност. С оглед подо-
бряване на резултатите от лечението при пациентите с тежки изгаряния, намаляване на смърт-
ността и съкращаване на болничния престой методите на лечение се развиват в годините.

Материал и методи

В настоящото проучване разглеждаме пациентите с изгаряне, преминали през клиниката 
по „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“ към УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив 
за 2015 г. и 2018 г. Обхванати са всички пациенти с обширни изгаряния, обхващащи над 20% 
от телесната повърхност. Паралелно се сравняват пациентите от двете посочени години по 
демографски признак, процент на изгаряне, използване на различни видове превръзки, време 
на започване на оперативните намеси, брой и вид на операциите, микробиологичен контрол, 
наличие на инфекции, раздвижване и рехабилитация, болничен престой.
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резултати

За 2015 г. през Клиниката са преминали 63 пациенти с обширни изгаряния, от които 32 
(51%) са с до 30% TBSA и 31 (49%) с изгаряния над 30% TBSA. С > 50%TBSA са 12 паци-
енти от. За 2018 г. пациентите с обширни изгаряния са 86, под 30%TBSA са 56 (65%), а над 
30%TBSA са 30 (35%). С > 50% TBSA са 11 пациенти.

Диаграма № 1

Диаграма № 2

Обширните изгаряния са причинени най-често от пламък и горещи течности. Не открива-
ме статистически значима разлика между разглежданите две години. През 2018 г. се наблюдава 
повишаване на производствените съчетани травми, предизвикани от химически вещества. От 
6 през 2015 г., те стават 11 през 2018 г., като някои от тях обхващат над 50% от телесната по-
върхност и за съжаление имат летален изход.
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Диаграма № 3

При всички пациенти бе извършена първична хирургична обработка след постъпване в 
клиниката с поставяне на ЦВК, ПУК, премахване на девитализираните тъкани, при някои нек-
ротомни разрези, започнато бе реанимационно лечение и при някои лечение на флуидно легло. 
Всички пациенти бяха обработени под обща анестезия и бе започнат протокол за обезболяване 
по време на лечението. Пациентите с инхалаторни изгаряния и токсична инхалация бяха поста-
вени на апаратна вентилация.

За 2015 г. 8 пациенти са били на апаратна вентилация, а за 2018 г. – 5 пациенти. Само 2 
пациенти са били с изгаряния под 30%. От разглежданите 13 пациенти 2 са екстубирани и ле-
чението е завършено, а останалите 11 са завършили летално.

Дълбочината на засягане при обширните изгаряния е в повечето случаи смесена. Наблю-
дават се IIAB-III степен при повечето пациенти.

При всички пациенти бе започнато реанимационно лечение по формулата на „Parkland”. 
Приблизително 1/3 от пациентите са получили лечение на флуидно легло. Некротомни разрези 
са направени при циркулярни изгаряния на крайниците. За 2015 г. са 15, а за 2018 г. са 19.

Най-честата операция е свободната кожна автопластика. На такава бяха подложени всички 
пациенти.

Броят на оперативните намеси при пациентите от двете сравнявани години са приблизи-
телно еднакви – 3 – 5 операции.

Разлика откриваме във времето на започване на хирургичната намеса. През 2018 г. опера-
циите започваме на 2 – 3 ден след термичната травма. А през 2015 г. операциите започваме на 
4 – 6 ден след травмата. И в двете сравнявани години сме покривали функционалните места 
на по-ранен етап. При повечето пациенти сме прилагали пълнослоен кожен трансплантат. При 
обширните изгаряния над 50% с оглед своевременно покриване на по-голяма площ сме прила-
гали РКТ с межгрев перфорации. След кръвната некректомия сме покривали раневите зони с 
временни кожни заместители – биосинтетични и антибактериални превръзки (биобран, акти-
кот). При повърхностни изгаряния тези превръзки често са дефинитивно лечение .

През 2015 г. сме използвали временните кожни заместители при 19% от пациентите, а през 
2018 г. при 31%.

Като различия в терапията през разглежданите години отчитаме: – 2018 – по-продължи-
телното лечение с нискомолекулярни хепарини (клексан, фраксипарин), намаляване на услож-
нения в коагулационния статус (тромбози) – намаляване броя на оперативните намеси за смет-
ка на използването на повече антибактериални и биосинтетични певръзки – намаляване на 
болничния престой през 2018 г.
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За последните няколко години наблюдаваме динамика в развитието на инфекциозни ус-
ложнения при пациентите с изгаряния – микробните причинители се запазват като вид, но се 
повишава нивото на резистентност грам (-) – Pseudomonas aeruginosa и Acinetobacter baumanni, 
Escherchia coli грам (+) – Staphylococcus aureus, MRSA. През последните години по-често при-
лагаме антибиотици като Colistin и Vancomycin

Таблица 1.
Group Species 2015 2018 Antibiotic 

treatment
Gram negative Psuedomonas 

aeruginosa
29 38 Pipercillin-

tazobactam
Actinetobacter 
baumanni

48 56 Carbapenems

Enterobacteriaceae 12 17 Cephalosporins
Gram positive Staphylococcus aureus 37 42 Penicillins

Streptococcus 7 13 Penicillins
Enterococcus 5 9 Penicillins

Drug resistant 
strains

MRSA 5 8 Vancomycin
MDR P. aeruginosa 2 3 Colistin

При повечето пациенти се наблюдава динамика в микробиологичния статус, което счита-
ме, че се дължи на вътреболнични резистентни щамове. Наблюдава се повече от един причи-
нител на почти всички пациенти.

Най-честите усложнения, наблюдавани в годините са:
БД усложнения, ранева инфекция, сепсис, съчетана травма, хипопротеинемия, нарушения 

в кръвосъсирването, ОБН
Не отчитаме съществена разлика при смъртността в двете изследвани години.

Диаграма № 4
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дискусия

През последните години се наблюдава значителен напредък в лечението на изгарянията. (1)
Още след Първата световна война се стига до извода, че етапните превръзки, хирургич-

ната ексцизия, свободната кожна пластика и лечението на болката са най-ефективната терапия 
при изгаряния. (2,3)

През 1950 г. 45% изгаряне корелира средно с 50% смъртност при млади мъже. За 2010 г. 
СЗО обявява 50% смъртност при изгаряния от 80%. Тази драстична разлика се дължи на подо-
брение в реанимационното и хирургично лечение на обширните изгаряния. (4)

Смъртността при децата в 80-те години е била 33% при пациенти с 80% TBSA. Докато в 
днешно време се отчита преживяемост при 50% от децата с изгаряния от 98%.

Лечението на изгарянията има няколко компонента – етапни превръзки, реанимационно 
лечение, оперативно лечение, борба с инфекциите, превенция на последствията от изгаряния.

Най-подходящата превръзка за лечението на изгаряния трябва да е с добри епитело-
тонични и антимикробни свойства, да не пропуска вода, но да може да евакуира раневата 
секреция и да намалява болката. Превръзка, притежаваща всички тези качества, все още не 
е измислена. (5)

Локалното лечение на изгарянията също претърпява значителна динамика в последните 
години. През 1985 г. Lineaweaver et al установяват, че клетъчната токсичност на водороден 
пероксид и оцетна киселина надхвърля тяхната бактерицидна активност, но концентрациите 
на йод-повидон и натриев хипохлорид не са токсични, но с персистираща бактерицидна актив-
ност.

Сребърният сулфадиазин дълги години е „златен стандарт“ в антимикробното локално 
лечение на изгарянията. (6)

Биологичните превръзки като ксенографт, алографт вече не се прилагат поради значи-
телните странични реакции като сенсибилизация на организма, трудности при съхранение и 
високата цена. (7)

Епителотонични препарати, синтетични и хидроколоидни превръзки са подходящи при 
лечението на повърхностни изгаряния. (8)

Антимикробните сребърни превръзки, в частност тези с нанокристално сребро, са водещи 
в лечението на изгаряния. Приложението им води до намаляване броя на оперативните намеси, 
абсорбират ексудата и поддържат влажността в раната, намаляват болката и като цяло намаля-
ват продължителността на лечението. (9, 10)

С напредването на биоинженерните технологии в последните години се съобщава за пре-
връзки и гелове, съдържащи естествени глюкозоаминогликани, хитин и растежни фактори. 
Съобщава се, че предпазват от задълбочаване на изгарянето, повишават пролиферацията на 
фибробласти и ангиогенезата и имат антимикробно действие. (11)

Сепсисът се счита за най-честото усложнение при изгаряне, което води до смърт. (12)
Още през 1950 г. Meleney доказва, че най-сигурният начин за предпазване от ранева ин-

фекция е ранната хирургична ексцизия.
За съжаление в последните години се наблюдава увеличаване на резистентните щамове 

при раните от изгаряне. Голяма част от тях са ВБИ. (13)
Инфекциите от изгаряне са причинени най-често от грам-позитивни организми, стрепто-

коки, стафилококи и ентерококи. Те са чувствителни към пеницилинови препарати. Резис-
тентните на метицилин микроорганизми се наричат MRSA (methicillin-resistant staphylococcus 
aureus) и за тяхното лечение се прилага Vancomycin и Linezolid. (14)

При грам – отрицателните микроорганизми метод на избор са аминогликозидите. Но в 
лечението на изгарянията високата резистентност изисква по-агресивно лечение. Branski за-
ключава, че полимиксините колистин или полимиксин Е са безопасно и ефикасно антимик-
робно лекарство за деца и възрастни без токсични странични ефекти, но трябва да се използва 
внимателно с проследяване на бъбречната функция. (15)
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Противогъбичните препарати включват полиени (Амфотерицин В), азоли, нуклеозиди 
(Flucytosine). Изборът на лекарства за лечение на гъбични инфекции трябва да е след микро-
биологично изследване. (16)

В следвоенно време активно се развива и инфузионното лечение на изгарянията. Установява 
се вътреклетъчно натрупване на натрий и вода при неадекватно реанимационно лечение. (17)

Barrow счита, че до два часа след изгарянето трябва да започне инфузионното лечение, за 
да се овладее хиповолемията и адекватната органна перфузия.

Загубата на протеини и последващата възпалителна реакция водят до преместване на ин-
траваскуларната течност в интерстициалното пространство. В годините са разработвани мно-
жество формули за купиране на хипопротеинемията. При някои вливането на Human albumin и 
ПЗП започва още в първото денонощие. (18)

Реанимационното лечение започва да се определя според процента на изгаряне. Knaysi 
въвежда „правилото на деветките“ (19),

Cope and Moore създават формули за изчисление на количеството и вида на инфузионните 
разтвори. Такива са и формулите на Evans и Brooke. Baxter и Shires (82) установяват, че вли-
ването на протеини през първите 24 часа задълбочава отока, и разработват формули с крис-
талоидни разтвори за първо денонощие на шока. Формулата на Parkland включва 4 ml Рин-
гер лактат (RL)/kg/% TBSA за първите 24 часа. Половината от обема се влива през първите 8 
часа, а останалата част през следващите 16 часа. Второ денонощие е половината количество от 
кристалоиди от първото, като се прибавят и протеини. Трето денонощие е половината от второ 
и Human albumin и ПЗП. Формулата на Parkland е една от най-разпространените и е основен 
метод на лечение в България.

Няма идеална формула, която да не търпи промени при различните пациенти. Усложнени-
ята в реанимационното лечение при шокови изгаряния са хипер- и хиповолемия, които могат 
да доведат до белодробен оток, бъбречна дисфункция, задълбочаване на фазата на токсикои-
некция. (20–25)

Следенето на часова диуреза е основен показател за ефективността на инфузионното ле-
чение. За възрастни часовата диуреза трябва да е около 50 mL/h, а за деца – приблизително 1 
mL/kg на час при малки деца.

Някои пациенти се нуждаят от по-голямо количество реанимация от изчисленото по фор-
мулата. Такива са например пациентите с политравма, със слоупотреба на алкохол, с инхала-
ционни изгаряния, забавена начална инфузионна терапия. При тях често се налага добавяне на 
инфузионни разтвори и биопродукти. (26)

Janzekovic през 70-те години на миналия век утвърждава мнението, че ранната хирургична 
ексцизия и свободна кожна автопластика са „златен стандарт“ в лечението на обширните изга-
ряния. Оперативното лечение започва 3 – 5 ден след травмата. (27) В рандомизирано проспек-
тивно проучване Engrav et al съобщават, че ранното тангенциално изрязване и присаждане на 
автотрансплантати подобряват смъртността и също така намаляват времето за хоспитализация 
в сравнение с консервативното лечение. (28)

В ретроспективно проучване Tompkins et al съобщават за подобрение на смъртността в 
периода от 1974 до 1984 г. чрез прилагане на ранна хирургическа ексцизия. Herndon и Parks 
осъществяват ранна ексцизия (в рамките на 48 – 72 часа) до фасция с прилагане на межгрев 4: 
1 на трупна кожа за лечение на големи изгаряния при деца. Резултатите включват намаляване 
на продължителността на престоя, но не и на смъртността. В рандомизирано проспективно 
проучване при 85 пациенти с изгаряния от трета степен над 30% TBSA ранната ексцизия е по-
лучила значително намаляване на смъртността при пациенти на възраст 17 до 30 години, без 
инхалационна травма. Няма значима разлика при смъртността при пациенти над 30 години с 
едновременно инхалационно увреждане. (29) Няколко години по-късно Tompkins et al доказ-
ват, че ранната оперативна намеса и дефинитивно покриване на обширните изгаряния при деца 
води и до значително намаляване на смъртността. (30–32)
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След като Blair and Brown114 откриват, че запазените епителни клетки на космените фо-
ликули са в основата на бързото оздравяване на донорните зони, пълнослойните кожни транс-
плантати придобиват голяма популярност. Разработват се мобилните електродерматоми и 
„межгрев-дерматоми“, които увеличават площта на присадката до 9:1 и спомагат за бързо въз-
становяване при обширни изгаряния с ограничени донорни зони. Някои автори препоръчват 
метода на микроприсадките за покриване на обширни изгаряния. (33–35)

С напредването на генното инженерство тъканните заместители стават обект на изследва-
не. През 70-те години Yannas и Burke разработиват първата двуслойна изкуствена кожа Integra, 
която се състои от силиконов епидермис и пореста колаген-хондроитин дерма. Burke et al също 
са първите, които използват тази изкуствена кожа при пациенти с 50% до 95% TBSA изгаряне 
след ранна хирургическа ексцизия. Heimbach et al водеха първото мултицентрово рандомизи-
рано клинично изпитване, използвайки Integra през 1988 г. (36, 37)

След одобрение от Агенцията по храните и лекарствата през 1996 г. Integra е широко из-
ползвана при лечение на изгаряния и в реконструктивната хирургия. Други изкуствени кожни 
заместители са Apligraf (култивиране на неонатални фибробласти, произведени от говежди 
тип I) и Matriderm (естествен говежди тип I, III и V и еластин). (38, 39)

Заключение
Като основна цел при лечението на обширни изгаряния приемаме възстановяването на 

пациентите, запазване на функционална активност, добър естетичен резултат с оглед добро 
качество на живот и социализиране в обществото.
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ЗнаЧение на КаЧеСТВаТа на КОжаТа При  
раЗЛиЧни инТерВенЦии В ПЛаСТиЧнаТа ХирУрГиЯ

Ю. Анастасов
Медицински университет – Пловдив,  

Отделение по пластична хирургия за деца, Пловдив, България

Резюме: Въведение: Съществуват възможности за минимализиране размера на белезите при някои случаи, при 
които добрата кожна еластичност и тургор позволяват да се избегнат по-големи белези. Като припомним за 
тези възможности, в този материал показваме примери, при които сме избегнали класическите решения.
Материал и методи: Използвани са примери на пациенти с гинекомастия, субкутанна мастектомия, аугмен-
тационна и редукционна мамапластика, гигантски невуси, абдоминопластика.
Резултати и заключение: Примерите може да ни накарат да преоценим класическите решения при пациенти 
с добра кожна еластичност. Важно е да се определят границите при използване на този подход и кои качества 
на кожата трябва да бъдат изследвани по-обстойно чрез по-задълбочени бъдещи проучвания.
Ключови думи: качества на кожата, гинекомастия, субкутанна мастектомия, пигментни невуси.

IMPORTANCE OF QUALITy OF SKIN IN  
VARIOUS INTERVENTIONS IN PLASTIC SURGERy

Y. Anastassov
Medical University Plovdiv,  

Department of Plastic Surgery for Children, Plovdiv, Bulgaria

Abstract: Introduction: There are possibilities to minimize scarring in some cases where good skin elasticity and turgor 
allow to avoid larger scars. Recalling these possibilities in this paper, we show examples where we have avoided classical 
solutions.
Materials and Methods: Examples of patients with gynecomastia, subcutaneous mastectomy, augmentation and reduction 
mammoplasty, giant nevi, abdominoplasty are used.
Results and conclusions: These examples can make us reassess classic solutions in patients with good skin elasticity. 
It is important to define the limits when using this approach and what skin qualities should be studied more thoroughly 
through more in-depth future research.
Key words: skin qualities, gynecomastia, subcutaneous mastectomy, pigmented nevi.

Въведение

Качествата на кожата обичайно са основен обект на дерматологията, където най-често се 
обсъжда как да запазим или възвърнем еластичността на кожата, какви са грижите при мазна 
или суха кожа и т.н. Ния смятаме, че не са достатъчно проучени характеристиките на кожата 
във връзка с различни хирургични интервенции, така че при подходящи случаи може да се 
избегнат класическите решения, които са с повече белези. Наблюденията ни са, че следопера-
тивната контракция на кожата, по-голямата или малка еластичност, дебелината на кожата и по-
дкожието е различна при различните зони на тялото, индивиди и възрасти и това има значение 
при избора на хирургична техника.

При някои интервенции повече, отколкото при други, качествата на кожата могат да проме-
нят подхода или тактиката и така да се избегнат или не типичните разрези и съответно белези в 
пластичната хирургия. Наблюденията ни са основно насочени към случаите с аугментационна 
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мамапластика и птоза, при гинекомастия и субкутанна мастектомия, гигантски невуси, но анализ 
на качествата на кожата трябва да се направи и при цервикофациални лифтинги, ринопластика 
и всички потенциални пациенти в пластичната хирургия – абдоминопластики, липосукции и 
т.н. Тук няма да се спираме на патологичните белези – хипертирфични, келоидни или атрофич-
ни, тъй като за тяхното естество има достатъчно информация в достъпната литература.

Материал и методи

Тук ще представим няколко примера, които показват, че кожата на нашите пациенти е мно-
го различна и може да очакваме различни резултати.

Фиг. 1. Пациентка с много тънка, атрофична кожа, дисоциация между жлеза и кожа,  
предоперативно и 15 дни след субпекторално имплантиране на 290 сс импланти

Фиг 2. Същата пациентка 1 година след операцията, имплантите се очертават,  
има лека птоза и асиметрия в позициите на имплантите
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Фиг. 3. Пациентка без птоза и дебела кожа, без дисоциация между кожа и жлеза,  
при която са имплантирани 400 сс субгландуларно, преди и 2 години след операцията

Фиг. 4. Същата пациентка, 11 година след операцията

Фиг 5. Пациентка след карцином на млечната жлеза отдясно, профилактична  
субкутанна мастектомия, с отлични качества на кожа, липса на  
стриии на корема, което ни накара да избегнем отстраняване на  

кожа при подкожна мастектомия отляво
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Фиг. 6. Краен резултат след двустранно субпекторално имплантиране на 
протези от 335 сс и липса на видими белези на лявата гърда

Фиг. 7. Пациентка с дисоциация между кожа и жлеза, множество стрии по гърдите и корема,  
при която се поставиха субпекторално импланти с размер 295 сс, преди и месец след операцията

Фиг. 8. 1 година след операцията, носене на лента в продължение на няколко месеца,  
качествата на кожата и мускула позволяват очакване правилно позициониране на  

импланта от гравитацията и натиска от лентата
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Фиг. 9. Пациент с трансекуална гинекомастия преди и 15 дни след  
субкутанна мастектомия без кожна ексцизия

Фиг. 10. Дете на 6 месеца с гигантски невус, при което с итеративни ексцизии,  
без кожна експанзия се отстрани целият невус

Фиг. 11. След две итеративни ексцизии, при кърмачетата, еластичността на  
кожата е отлична. В случая остават линеарни пигментни участъци,  

които ще се ексзицират допълнително, преди детето да постъпи в училище.
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резултати и заключение

Тези няколко клинични примера не могат да се окачествят за резултати, а са идеи в предва-
рително съобщение, базирано изцяло върху наблюдения и оценки на резултати, при които сме 
се опитали да оценим и други качества на кожата, освен добре известните в дерматологията. 
Готовите схеми на поведение (1) при трансексуална мастектомия с различни крайни белези 
според обема на гърдите не се потвърждават при нашия случай от фигура 9, при който остана 
белег само в долния ръб на ареолата и се постигна добра репозиция на кожата без излишък. На-
шият подход се оказва правилен и случая от фигура 5 и 6, при който спестихме на пациентката 
циркулярен периареоларен, вертикален и хоризонтален белег. Ние смятаме, че при абдоминоп-
ластика с тънка кожа можем да разчитаме на пълно изглаждане на неравностите и конусите, 
докато при дебелите кожи това не е така. При цервико-фациални лифтинги излишъкът от кожа 
понякога е привиден и прекомерните ексцизии често дават функционални нарушения, тън-
ките атрофични кожи стоят различно, в сравнение с дебелите, често с повече мазнина, която 
тежи и не позволява много траен резултат. При по-дебелите кожи с обилна подкожна мастна 
тъкан очевидно суспензията на СМАС трябва да е още по-стабилна. При кърмачетата кожна-
та еластичност позволява успешно чрез итеративни ексцизии да се отстранят големи невуси, 
както при нашия случай, докато това не е валидно при по-големи деца или пациенти в средна 
възраст. Съществуват редица проучвания за биомеханичните свойства на кожата и връзката с 
патологичните цикатрикси ( 2,3). В тези проучвания се посочва, че там, където кожата е по-де-
бела и с по-малка възможност за разтягане, освен при лобулуса на ухото, шансовете за образу-
ване на келоид са по-малко. Предлагат се нови уреди за измерване на еластичността на кожата, 
като те биха могли да се прилагат за оценка на индивидуалните различия и биха евентуално 
намерили приложение във връзка с нашите наблюдения. Нерядко се обсъжда значение на кожа 
при ринопластика (4) – при широк връх с дебела или тънка кожа – подходът е различен и явно 
в тези случаи и уредите за измерване остават нашите очи.
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КЛиниЧен СЛУЧаЙ: УСЛОжнениЯ СЛед  
ХирУрГиЧнО ЛеЧение на  

ПЛОСКОКЛеТъЧен КарЦинОМ

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

Въведение

Представеният клиничен случай е на жена на 68 години, постъпила в клиниката по повод 
хронична рана в областта на дясна подбедрица с давност над 7 години. През този период е 
провеждано консервативно лечение от хирурзи, дерматолози и общопрактикуващ лекар. Па-
циентката е с лекостепенна хипертония, контролирана медикаментозно, без наличие на други 
придружаващи заболявания.

При огледа са установени допълнително лимфедем и цикатрикси в областта на подбедри-
ците, с дългогодишна давност.

Фиг. 1. 5. ден постоперативно. Присадката е частично захранена в  
периферията на раната и лизирана в централната част.

Фиг. 2. 10 дни постоперативно

Материали и методи

След проведено консервативно лечение, за период от повече от седем години, пациентката 
е насочена към хирург. Поставена е вакуум система трикратно за период от по две седмици. 
При постъпването в клиниката е пристъпено към оперативно лечение – ексцизия и покриване 
на дефекта с разцепен кожен автотрансплантат. Взет е материал за хистологична верификация. 
Проведени са PET-scan и рентгеново изследване.
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резултати

Хистологичният резултат показва плоскоклетъчен карцином с кератинизация. След про-
веждането на образни изследвания се установява инфилтрация към меките тъкани, мускула-
турата на подбедрицата и фибулата. Без далечни метастази, бе взето решение за ампутация на 
подбедрица под нивото на коленната става.

            

Фиг. 3. Дистална част на дясна фибула – нарушена 
е целостта на кортекса. Рентгенови данни за 

процес, ангажиращ дисталната част на дясна 
фибула, съпроводен с дефект на меките тъкани по 

съседство

За стадиране е използвана TNM класификацията.

TNM – класификация 
Т – Първичен тумор
Тх Първичният тумор не може да бъде оценен
Т0 Без доказателства за първичен тумор 
Тis Карцином in situ 
T1 Тумор до 2 см в най-широката си част
T2 Тумор над 2 см, но под 5 см в най-широката си част 
T3 Тумор над 5 см в най-широката си част 
T4 Туморът инфилтрира дълбоки екстрадермални структури, пр. 

сухожилие, мускул или кост 
N – Регионални лимфни 
възли
Nx Регионалните лимфни възли не могат да бъдат оценени 
N0 Без метастази в регионални лимфни възли 
N1 Метастази в регионален лимфен възел 
M – Далечни лимфни  
метастази
Мх Далечните лимфни метастази не могат да бъдат оценени 
M0 Няма далечни метастази 
M1 Далечни местази

NB! – при повече от един тумор този в най-високата Т-категория се класифицира, а броят на другите се пояснява 
в скоби. Пр. Т2 (5).
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Стадиране 
Стадий 0 Tis N0 M0 
Стадий 1 Т1 N0 М0 
Стадий 2 Т2, Т3 N0 M0 
Стадий 3 T4 N0 M0 

Всяко Т, N1 M0 
Стадий 4 Всяко Т, всяко N M1

Според ТNM класификацията пациентката попада в стадий 3 – T4 N0 M0

Диаметър 
на тумора Локализация Дълбочина Хистологи-

чен резултат
Резекцион-
ни линии

Имунен 
статус

Нисък 
риск

Под 2 см Открити час-
ти на тялото

Под 6 мм/ 
неангажи-
ращ подкож-
на мастна 
тъкан

Високоди-
ференциран 
тумор

Чисти Нормален 

Висок 
риск

Над 2 см Ухо/устна не-
открити части 
на тялото. 
Зони с пре-
дишна лъче-
терапия, беле-
зи, изгаряния, 
хронично 
възпаление, 
рецидиви.

Над 6 мм/ 
ангажиращ 
подкожна 
мастна  
тъкан

Нискодифе-
ренциран 
тумор

Непълна 
ексцизия

Имуносуп-
ресирани

Поради размера, давността, етиологията и локализацията на тумора пациентката е поста-
вена в групата с висок риск от рецидив и метастази.

Обсъждане и заключение

Спиноцелуларният карцином спада към групата на кератиноцитните тумори, произлиза-
щи от епидермалните и мукозните кератиноцити. Той е на второ място по честота сред злока-
чествените немеланоцитни тумори след базоцелуларния карцином.

Инвазивният спиноцелуларен карцином има потенциал да рецидивира и да метастазира. За 
5-годишно наблюдение около 8% от туморите рецидивират на мястото на първоначалната ле-
зия. С изключение на тези в областта на устните, рискът от метастази e между 0.5 – 3% (1, 2).

При наличието на метастази прогнозата значително се влошава. 10-годишната преживяе-
мост при пациентите с метастази в регионалните лимфни възли е под 20%. При наличието на 
далечни метастази 10-годишната преживяемост е под 10% (3).

Рискът от метастази е най-малък при тумори, получени на базата на слънчева експозиция 
– под 0.5%. При тези с различна етиология рискът е по-голям – 2 – 3%. (4) При тумори, раз-
пространени в дълбочина над 5 мм, рискът е около 20%. (5) Рискът за метастази и рецидив при 
тумори с диаметър над 2 см е по-голям, отколкото при по-малки лезии. (6)

При извършването на ексцизия в чисти линии и при липса на метастази при 99% от па-
циентите се постига пълно излекуване. Метастази се наблюдават изключително рядко – при 
0.05%. (7)
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ПЪРВИТЕ И ЕДИНСТВЕНИ В СВЕТА ЛЕКИ ГРЪДНИ ИМПЛАНТИ  
B-LITE – ВЕЧЕ ЧАСТ ОТ POLYTECH

Уникалните леки B-Lite импланти се считат за една от най-значимите разработки в бранша през 
последните 30 години. До 30% по-леки от традиционните импланти те осигуряват същия обем на 
вид и мекота на усет.

За да постигне това, B-Lite съчетава доказани материали с изпитана технология: стандартният 
изпълващ силиконов гел, подсилен със специални микросфери е създаден да намали ефектите на 
гравитацията. Резултатът е имплант, който съчетава комфорт и естетика.

Значителното намаление на теглото е осъществено с уникалния и патентован B-Lite гел – кохезивен 
силиконов гел за медицински цели, който е подобрен с кухи боросиликатни микросфери. Те са 
инертни, с изключително висока чистота, които широко се използват от NASA като решение за 
олекотен и укрепващ пълнител.
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