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Обществото ни се променя – вече живеем по-дълго.  
До 2030 г. броят на хората на възраст над 65 години 
ще се удвои. Заедно с него ще нарасне и нуждата от 
медицински грижи, а това ще доведе до натоварване 
на здравната система. 

Решението на този проблем е ранното откриване 
на заболяванията и ефективното управление на 
диагностичната информация. За това може да помогне 
иновативната медицинска техника, предлагаща нови 
методи за образна диагностика. Колкото по-конкретна 
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е диагнозата, толкова по-точно  може да бъде 
съобразено лечението на пациента. Това увеличава 
шансовете за оздравяване, което да бъде постигнато 
с по-кратко лечение и по-ниски разходи. По този 
начин иновативната медицинска техника помага не 
само на пациентите, но и на цялата здравна система. 

Отговорите за устойчиви здравни грижи съществуват, 
а времето да поемем по нов път е сега. Защото 
утрешният свят се нуждае от нашите отговори още 
днес.

Здравето е  безценно. Точно затова 
то трябва да бъде на разумна цена.
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РЕЗЮМЕ
Процесът на стареене на лицето често е най-изявен в областта на горната му една 
трета, където се изявява с появата и задълбочаването на отпускане на тъканите 
и бръчки по челото, бръчки в глабеларната зона, както и птоза на веждите. За 
корекция на на възрастовите промените в тази област традиционно е използван 
конвенционалният отворен хирургичен подход. 
Прилагането на ендоскопската технология при оперативнoтo подмладяване на 
горната трета на лицето показва сравними резултати, без да са налице сериоз-
ните недостатъци, присъщи на отворения подход. Ендоскопският лифтинг на че-
лото и веждите се оказва също толкова надежден, колкото и конвенционалният 
коронарен лифтинг, но при значително по-малък морбидитет и по-бързо следо-
перативно възстановяване. Тази комбинация от нисък морбидитет и минимален 
следоперативен дискомфорт е основната предпоставка за значително по-доброто 
възприемане и понасяне на интервенцията от страна на пациента. Успехът на ен-
доскопската техника за лифтинг (повдигане) на челото и веждите е пряко свързан 
и с нарастващата му популярност и търсене. 
В този обзор е направен преглед на основните динамични и собености, имащи 
отношение към процеса на стареене в областта на горната трета на лицето, раз-
гледана е съответната хирургична анатомия, подборът на пациенти и предопера-
тивното планиране; поставен е акцент врху основната хирургична техника, както и 
някои противоречия, отнасящи се до ендоскопския подход. Tова е първата статия в 
българската научна литература, посветена на най-съвременната техника за хирур-
гично подмладяване на горната трета на лицето- ендоскопският лифтинг на челото 
и веждите.
Ключови думи: ендоскопска техника, лифтинг на челото, лифтинг на веждите, 
ендоскопски.

SUMMARY
The aging process of the face is often most drastic in the upper third of the face, with 
the development of forehead sagging and rhytides, glabellar rhytides and brow ptosis. 
Traditionally, an open approach to addressing aging of the forehead has been used. 
The introduction of endoscopic technology to surgical rejuvenation of upper third facial 
aging has resulted in comparable results without the significant disadvantages inherent 
in the open approach. The endoscopic forehead and brow lift appears to be as reliable 
as the open coronal approach while inflicting less incisional morbidity and decreased 
postoperative recovery time. This combination of decreased morbidity and postsurgical 
discomfort has led to increased patient acceptance of browlifting. 
The success of the endoscopic technique for forehead and brow lifting has been reflected 
by its increasing popularity and demand by the public. The main dynamic issues in the 
aging process of the upper third of the face, relevant surgical anatomy, patient selection 
and planning, basic surgical technique, and some controversies are reviewed. 
To our best knowledge, this review article is the first scientific communication in the 
Bulgarian literature focused on the most contemporary technique of surgical rejuvenation 
of upper third of the face- the endoscopic forehead and brow lift.    

Key words: endoscopic technique, forehead lift, brow lift, endoscopic. 
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ВЪВЕДЕНИЕ
Основните характеристики на красивото лице са 

симетрията и балансът. Прогресивното нарушаване 
на хармонията на чертите на лицето в процесът на 
стареене е сериозно предизвикателство пред плас-
тичния хирург. Белезите на стареенето като постепен 
и прогресиращ процес най-видимо, а често и най-ра-
но, се проявяват в областта на горната трета на лице-
то (от космената линия на скалпа до основата на носа 
и веждите) (фиг. 1) и клепачите. Промените започват 
да се манифестират още през третото десетилетие 
от живота чрез появата на хоризонтални бръчки на 
челото. Около 40-годишна възраст хоризонталните 
бръчки започват да стават по-дълбоки, като успоред-
но с това се появяват и вертикални бразди в глабе-
ларната област. Тези промени са последвани от смък-
ване (птоза) на веждите под нивото на супраорби-
талния ръб, отпускане на кожата в периорбиталната 
зона и на клеапчите. Птозата на веждите и глабелата 
нарушава т. нар. Y-контур между линята на веждите, 

медиалния орбитален ръб и нос и той бавно се пре-
връща в Т-контур. Крайният резултат е конфигурация, 
която придава на лицето измъчен, тъжен, гневен и 
състарен вид. Възстаноявавнето на младежкия вид и 
връщането на лицевата хармония са основната цел 
в естетичната хирургия на лицето, означавани още 
като оперативно подмладавяне или реджувенейшън 
(от англ. rejuvenation). 

Лифтингът на горнта трета на лицето вчастност 
следва да коригира или премахва транзиторните и/
или постоянни бръчки, да намялва хиперактивността 
на m.frontalis (предизвикваща появата на хоризонтал-
ни бръчки), да коригира птозата на веждите, пачия 
крак, вертикалните глабеларни бръчки и хоризонтал-
ните бръчки в основата на носа, както и всяко ексце-
сивно изпъкване на челото и проминентни орбитал-
ни ръбове. Също трябва да се цели корекция на всяка 
асиметрия в стоежа на веждите (1). Изброеното пó 
горе може да бъде постигнато чрез познатия от по-
ловин век традиционен отворен коронарен лифтинг 
(2,3) или някои от неговите по-скорошни модификаий 
(4,5,6). Ендоскопският лифтинг на челото и веждите 
постига тези цели с добавената полза от минимaлни 
белези и бързо възстановяване.

ЦЕЛ
Целта на настоящата статия е да се направи кра-

тък обзорен преглед на основните аспекти на ендос-
копския лифтинг на челото и веждите,  като се изясни 
същността на интервенцията и се акцентира върху 
предоперативното планиране, показанията, опера-
тивната техника, предмствата и недостатъците на 
метода. 

ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА 
ЕНДОСКОПСКИЯ ЛИФТИНГ 
НА ЧЕЛОТО И ВЕЖДИТЕ

Въвеждането и популяризирането на ендоскоп-
ския подход в естетическата хирургия на горната 
трета на лицето се свързва с името на  Gregory Keller, 
който в края на 1991 г. представя метод за корекция 
на бръчките на челото чрез използване на ендоскоп-
ска техника (7).  Няколко години по-късно Isse (8) и 
Ramirez (9), както и самият Keller (10), подобряват тех-
никата, като предлагат нови модификаций и адап-
тирането към индивидуалните особености в кон-
фигурацията на черепа, костната структура, както и 

Фигура 1. Анализ  на лицето във анфас. С помощта на посочените хори-
зонтални линий, лицето се разделя на три естетични зони. Еднаквостта им 
по височина (процент от лицето във вертикално направление) е една от 
основните предпоставки лицето да бъде възприемано като красиво.
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дебелината и тонуса на меките тъкани. Оттогава до 
наши дни ендоскопски-асистираната лицева плас-
тична хирургия добива значителна популярност, като 
до голяма степен измества традиционния и далеч 
по-агресивен отворен хирургичен подход. Тази тен-
денция е в унисон с развитието на мининвазивната 
медицина като цяло. Основен стимул за все по-широ-
кото навлизане на ендоскопския лифтинг на челото и 
веждите в практиката, освен чисто медицинските му 
предимства, дискутирани пó долу, е и търсенето от 
страна на пациентите на по-модерни, по-щадящи и 
„безкръвни“ оперативни интервенций.

ПОДБОР НА ПАЦИЕНТИТЕ 
И ПРЕДОПЕРАТИВНА ОЦЕНКА

Правилният подбор на пациентите и адекватна-
та предоперативна оценка са фундаментална част 
от предоперативната консултация и планирането в 
естетичната пластична хирургия. Широк спектър от 
фактори, между които възраст, общо здравословно 
състояние, генетични фактори, фактори на околната 
среда, начин на живот и вредни навици допринасят 
за отпускането на тъканите на челото, смъкването на 
веждите и появата на бръчки. 

При консултацията на пациент по повод подмла-
дяване на горната трета на лицето един от основните 
показатели, който се взема под внимание е позиция-
та на линия на косата, Тя до голяма степен определя 
типа лифтинг, който би бил най-подходящ за конкрет-
ния пациент (11). Така високото чело, с високо стояща 

линия на косата. е относително противопоказание за 
извършването на ендоскопски лифтинг. Пациенти с 
хипократов тип оплешивяване следва да са наясно с 
риска от видими, макар и твърде минимални, белези, 
без това да се счита за контраиндикация за извърш-
ването на ендоскопски лифтинг. 

Друг критичен момент в анализа на лицето е по-
зицията и симетрията на веждите. Няма универсално 
възприет „идеал“ по отношение на формата и пози-
цията на веждите. Общоприето е обаче, че при мъ-
жете и при жените те са различни. Индивидуалните 
различния от своя страна пък зависят от етноса и ра-
совите особености, формата на орбитите, позицията 
на очната ябълка в орбитата и пропорцийте на лице-
то (12). При жените медиалната трета на веждата за-
почва над нивото на медиалния кант и е на или леко 
под нивото на орбиталния ръб, средната трета лежи 
по протежение на орбиталния ръб, като в латерална 
посока описва лека дъга с връх, който да лежи на от-
весната линия, минаваща през латералния корнеален 
лимб при поглед напред; латералния край на веждата 
следва да е над нивото на медиалния (13) (фиг. 2). При 
мъжете веждите са разположени по протежение на 
орбиталния ръб и са с по-слабо изразена дъговидна 
форма (6,12). Етническите и социални особености, 
както и пропорцийте и позицията на веждата спрямо 
цялата периорбитална зона (фиг. 3), следва да се ана-
лизират внимателно при предоперативната оценка, 
планирането и извършването на интервенцията. 

В предоперативния анализ на лицето са важни 

Фигурa 2. Позицията на веждата в атрактивното женско лице.  

(А). Контурът на веждата е с лекo 
дъговидна форма, без ъгли и 
прекъсвания по своя ход.

(В). Медиалната и централната 
част на веждата са по-широки от 
латералната ù част.

(С). Контурът на веждата образува 
лек пик, който лежи по мислената 
линия, прекарана отвесно по лате-
ралния лимб на роговицата на окото 
или леко латерално от него. 

(D). Медиалната трета на веждата 
стои на нивото на орбиталния ръб 
или частично под него, централ-
ната трета е на нивото на ръба и 
латералната трета е над нивото на 
орбиталния ръб.
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същу позицията (височината на стоежа) на вежда-
та и мобилността ù. В англоезичната литература се 
срещат съответно като „frame height“ и „brow glide“. 
Позицията на веждата се определя от разстоянието 
от средата на зеницата до горния ръб на веждата. За 
птоза се говори, когато това разстояние е под 2,5 см. 
Мобилността на веждата представлява максимална-
та екскурзия на веждата в медиалната, централната 
и латералната ù част при повдигнето ù. Средно този 
обем на движение възлиза на 1-2 см. Пациенти от 
средиземноморския басейн, азиатски и афро-аме-
рикански произход показват редуцирана мобилност, 
което обуславя невъзможността за постигане на мак-
симален резултат при интервенцията (11). 

За постигане на оптимален естетичен резултат, па-
циенти с лека до средна птоза или тези, изискващи 
повдигане (лифтинг), по-малко от 1,5 см са иделаните 
кандидати за ендоскопски лифтинг на челото. Паци-
ентите, изискващи по-голямо лифтиране следва да 
се третират по конвенционалния способ, включващ 
ексцизия на кожа (14,15).

Важно е също да се изключи наличието на палпе-
брална птоза. Пациентите с подобен тип нарушение 
използват повдигането на веждите като компенсато-
рен механизъм и една оперативна намеса би влоши-
ла състоянието им. 

ФИЗИОЛОГИЯ НА 
ГОРНАТА ТРЕТА НА ЛИЦЕТО

Възрастовите промени в горната трета на лицето 
са пряко зависими от мимиката и се обясняват с фи-
зиологията на поддържането и промяната на пози-
цията на веждите и меките тъкани в областта. Отно-
шение към динамичните и статични промени в тази 

област имат следните чифтни мускули: m. frontalis, m. 
orbicularis oculi, m. corrugator supercilii, m. procerus и 
m. depressor supercilii (16) (фиг.4А). M. frontalis е един-
ственият повдигач на веждата и е отговорен за по-
явата на напречните бръчки по челото (фиг.4В). Той 
действа като изпъва в краниална посока орбикулар-
ния мускул, който на свой ред чрез дермалните си 
инсерций, дърпа кожата и повдига веждата. Поради 
особеностите в неговата форма и залавяне, фронтал-
ният мускул може да поддържа и повдига единствено 
медиалните две трети на веждата. Латералната трета 
на веждата е под действие еднствено на орбиталната 
част на орбикуларния мускул, който действа като де-
пресор. Това обяснява защо латералната част на веж-
дите птозира по-рано от медиалната в процеса на 
стареене. М. corrugator supercilii дърпа веждата в ме-
диална посока и провокира появата на вертикалните 
бръчки в областта на глабелата. М. depressor supercilii, 
заедно с медиалните влакна на орбиталната част на 
орбикуларния мускул и косата глава на m. corrugator 
supercilii действат като депресори на медиалната част 
на веждата и са отговорни за появата на косите гла-
беларни бръчки. М. рrocerus, благодарение на своята 
позиция, инсерций и Y-образна форма, действа като 
силен депресор на медиалния сегмент на веждата и 
е мощен анатагонист на фронталния мускул. Хипер-
функцията на m. procerus е отговорна за появата на 
трансверзалните бръчки в основата на носа (фиг.4С).

ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
ЗА ЕНДОСКОПСКИ ЛИФТИНГ 
НА ЧЕЛОТО И ВЕЖДИТЕ

Основната предпоставка за успеха при ендос-
копския лифтинг е прецизирането на индикацийте 
за неговото извършване, тъй като не всеки пациент 
е показан за тази интервенция. Пациенти с един или 
повече от следните критерий са подходящи за ен-
доскопски лифтинг:

1. Птоза на меките тъкани в областта на глабе-
лата;

2. Вертикални глабеларни бръчки;
3. Хоризонтални бръчки по челото, хиперактив-

ност на  m. frontalis; 
4. Лека до умерена птоза на веждите (подвиж-

ност, по-малка от 1,5 см);
5. Палпебрална псевдоптоза.
Освен общомедицинските, не съществуват специ-

Фигура 3. Съвре-
менна концепция 
за пропорцийте 
на идеалния от 
естетична гледна 
точка комплекс 
„веждата-горен 
клепач-периорби-
тална зона“.
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фиччни абсолютни противопоказания за извършва-
нето на ендоскопски лифтинг. Относителни контра-
индикаций са:

1. Високо стояща линия на косата (високо чело); 
2. Пациенти от азиатски и афро-американски 

произход; 
3. Значителни фронто-орбитални неравности.

ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ 
НА ЕНДОСКОПСКИЯ ЛИФТИНГ 
НА ЧЕЛОТО И ВЕЖДИТЕ

Предимствата на ендоскопския лифтиг са много-
бройни и го правят предпочитана техника както от 
хирурзите, така и от пациентите (1,11,17). Те включват:

 T Прецизност при селективната резекция и ма-
нипулирането върху депресорите на веждите;

 T Запазване на сетивните нерви и тяхната функ-
ция;

 T По-добър контрол върху позицията на вежди-
те;

 T По-ниска честота на хиперкорекция;

 T По-ниска честота на рецидив на птозата;

 T Нисък риск от алопеция;

 T Може да се прилага при частично или напъл-

но плешиви пациенти;
 T Минимална промяна в позицията на линията 

на косата (респ. минимална промяна в естети-
ческите пропорций на лицето);

 T Процедутата е по-удачна за корекция при не-
равности на фронталните кости;

 T По-картко оперативно време;
 T По-малка кръвозагуба;
 T По-слаб следоперативен оток;
 T По-кратък възстановителен период;
 T Добре приета от пациентите интервенция.

Недостатъците на ендоскопския подход включват 
необходимостта от специална апаратура и умения за 
работа с нея, както и нуждата от по-дълго време за 
овладяване на интервенцията.

ОСНОВНА ОПЕРАТИВНА ТЕХНИКА
За оперативен достъп се използват 3 до 5 фини 

инцизий (1-2 см), разположени в окосмената част на 
скалпа в областта на фронталната и темпоралната 
области (фиг. 5). Следва дисекция на челното ламбо, 
която по отношение на своя обем (протежение) се 
извършва по аналогичен на отворения коронарен 
лифтинг начин. Медиално от областите на фиксиране 

Фигура 4. Анатомия и физиология на мимиката на горната трета на лицето

(А). Позицията на веждата е резултат от 
баланса между мускулните сили, дърпащи я в 
краниална посока, тези, дърпащи я каудално, 
и „универсалният депресор“- гравитацията. М. 
frontalis e единственият повдигач на веждата. 

(B). Пациетката е повдигнала веждите си (учуден 
вид). Напречните бръчки по челото са резултат 
на активността на m. frontalis, чийто влакна са 
разположени и действат в посока, перпендику-
лярна на бръките.  

(C). Пациентката е набръчкала веждите си. 
Чифтните вертикални бръчки са предизвикани 
от m. corrugator supercilii, напречните бразди в 
основта на носа са предизвикани от m. procerus. 
Чифтните коси бразди са предизвикани от 
активността на m. depressor supercilii и медиал-
ната част на m. orbicularis oculi. В латералната 
периорбитална зона „пачият крак“ е резултат от 
активността на вертикално минаващите в тази 
зона влакна на m. orbicularis oculi.
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на тъканите, планът на дисекция може да бъде  суб-
галеален или субпериостален (фиг. 5А). Съществуват 
някои противоречия относно това кой от двата плана 
на дисекция е за предпочитане и въпреки че субгале-
алната (супрапериостална) дисекция позволява лес-
на идентификация на мускулите и води до минимално 
напрежение в тъканите, субпериосталната дисекция 
в наши дни е по-често прилаганият подход. Проуч-
вания, сравняващи субгалеалния и субпериосталния 
план на дисекция, показват превъзходството на вто-
рия, като ефекта на интервенцията доказано се запаз-
ва след петата година (18,19). Дисекцията обичайно се 
започва отначало насляпо с помощта на периоста-
лен елеватор в недоминантната ръка и контрол от 
страна на донинантната ръка. При приближаване до 
орбиталния ръб се въвежда ендоскопът, свързана с 
видео камера и монитор, като този зрителен контрол 
позволява да се избегне увреждане на супраорби-
талния нерв. Латерално от областите на фиксиране, 
дисекцията се извършва къмто дълбоката темпорал-

на фасция (фиг. 5А), като ендоскопът се използва за 
идентифициране на долния темпорален септум (фиг. 
6). Той заедно със сентинелната вена (фиг.7) служат 
като ориентири за позицията на надлежащите фрон-
тални клонове на лицевия нерв, които обикновено 
се намират в повърхностната темпорална фасция 
краниално от вената (фиг. 8). Поради тази топограф-
ско-анатомична особеност, сентинелната вена след-
ва да се коагулира с помощта на биполяр, ако кърви.  
Когато е възможно, сентинелната вена трябва да се 
оставя интактна, тъй като коагулацията ù може да до-
веде до периорбитални варикозитети. 

След оформянето на централния и латералните 
джобове, следва тяхното свързване по тъп начин чрез 
преминаване от латерално към медиално през гор-
ния темпорален септум. След визуализиране, се ос-
вобождават мекотъканните инсерций  по протежение 
на латералния и горния орбитален ръб, като при това 
се пази супраорбиталният нерв. Дисекцията по стра-
ничния орбитален ръб може да бъде препериостална 

фронтален джоб – субпериоста-
лен план на дисекция

темпорален джоб – ди-
секция към дълбоката 
темпорална фисция

Фигура 5. Стандартен оперативен достъп 
с 5 инцизий. (А). При дисекцията в 
хода на интервенцията се оформят 3 
джоба: един срединен и два странични, 
като впоследствие се съединяват.  (В). 
Маркиране на инцизийте и сплитане 
на косата с цел използването й за 
повдигане на тъканите при въвеждане-
то на ендоскопския инструментариум 
и избягване на подстригването й, което 
е сериозна психологическа пречка за 
пациентите. 

Фигура 6. Под ендоскопски контрол, леваторът на Obwegeser се използва 
за повдигане на периоста (срединния джоб) и за дисекцията в план над 
дълбоката темпорална фасция (страничните джобове).

Фигура 7. Ендоскопски вид 
на v. zygomaticotemporalis 
medialis (сентинелна вена), 
дясна страна.
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или субпериостална (фиг.9). Ако се цели резекция на 
глабеларната мускулатура (фиг.10), супратрохлеарните 
нерви е необходимо да  се визуализират добре, тъй 
като преминават през m. corrugator supercilii и лесно 
могат да бъдат увредени. При дисекцията се избягва 
прекомерното освобождаване на ламбото в медиал-
на посока, за да се предотврати свръх-повдигането на 
веждите медиално и да се избегне тяхното раздалеча-
ване. След приключване на дисекцията, фронталното 
ламбо  се лифтира и премества леко странично до 
желаната позиция. В литературата са описани специ-
фични вектори на преместване на тъканите (20), но 
решението по време на предоперативното планира-
не и интраоператовно изпълнение следва да се бази-
ра на строго индивидуализирана за всеки конкретен 
случай преценка. По отношение на необходимостта 
от фиксация на тъканите в новата им позиция същест-
вуват противоречия. Докато някои автори отбелязват, 
че не е необходимо фиксиране (19), в ежедневната 
практика такава най-често се използва, като основ-
ните методи за фиксиране са два: фиксация в рамки-
те на латералния джоб на дисекция чрез сутури, фи-
ксиращи повърхностната към дълбоката темпорална 
фасция и фиксация към костта (черепа) в рамките на 
централния джоб. Описани са голямо разнообразие от 
фиксиращи устройства и техники с цел оптимизиране 
и унифициране на резултата от интервенцията (21). Ко-

Фигура 8. Фасциални прикрепвания в орбито-темпоралната област и 
сентинелна вена. Те играят ролята на интраоперативни ориентири и са 
особено важни за съхраняването на фрото-темпоралния клон на n. facialis, 
който дава моторната инервация на m. frontalis. 

Фигура 9. Освобож-
даване на периоста в 
областта на латералния 
орбитален ръб под 
ендоскопски контрол с 
помощта на периоста-
лен елеватор. 

Фигура 10. Ендоскоски 
вид на m. corrugator 
supercilii и резекцията 
му с помощта на ендос-
копска щипка.

гато се използва фиксация със суспензионни конци, 
при тяхното затягане е нормално в областта на разре-
зите на скалпа да остава тъканен излишък, водещ до 
лек деформитет след затварянето на инцизийте. Този 
излишък постепенно се изравнява с околните тъкани 
през следващите няколко седмици, поради което не е 
необходимо да се ексцизира. Разрезите на скалпа се 
затварят с хирургически конци или хирургически ско-
би (аграфи), като скобите са по-бързата и по-ефтина 
алтернатива за затваряне, като същевременно дават 
добър естетически резултат (22,23). Те се отстраняват 
след 7 до 10 дни. По преценка на оператора, по меди-
цински или медико-легални причини, може да се из-
ползва дренаж. В края на интервенцията обикновено 
се поставя превръзка с лека компресия. 

В обобщение, предлагаме т. нар. четворни прави-
ла на пионера Gregory Keller, представящи във въз-
можно най-синтезиран вид основните съображения, 
които следва да се вземат под внимание при извърш-
ването на ендоскопски лифтинг на челото и веждите. 

Правило 1: Четирите най-често използвани опе-
ративни разреза:

 T Срединен
 T Парамедианен
 T Странични фронтални (горна темпорална ли-

ния)

M. temporalis

сентинелна вена

долен темпорален 
септум

фронто- темпорален клон 
на н. фациалис

латерално  орбитално задебеление на 
периорбиталния септум

зона на прикрепване на 
периорбиталния септум

горен темпорален септум

зона на фиксация  
(зона на адхезиа)

орбитален лигамент
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 T Странични темпорални

Правило 2: Четирите слоя, които следва да се 
съблюдават, респ. дисецират:

 T Темпоропариеталната фасция (повърхностна 
темпорална фасция) и подлежащата мастна 
тъкан

 T Fascia innominata
 T Повърхностният слой на дълбоката темпо-

рална фасция (наричана още междинна фас-
цията)

 T Субпериосталният план

Правило 3: Четирите области на адхезия, които 
се освобождават при дисекцията  

 T Странично орбитално удебеление (или т. нар. 
прекантално сухожилие)

 T Фронтален лигмент (conjoint-фасция и сухо-
жилие)

 T Arcus marginalis и коресподиращият периост
 T Мускулна зона (коругатор, депресор, орбику-

ларис, процерус)

Правило 4: Четирите важни структури, които 
има опасност да бъдат увредени и следва да се па-
зят при дисекцията:

 T Темпоралната вена и фронто-темпоралния 
клон на n. facialis, странично от сентинелната 
вена (VII) 

 T Темпоралната вена 0.5 cm латерално от веж-
дата (VII)

 T Супраорбиталният нерв при излизането си от 
супраорбиталния отвор  (V)

 T Дълбокият клон на супраорбиталния нерв в 
близост до парамедианния разрез (V)

Правило 5: Четирите общи метода на фиксира-
не на преместените (лифтирани) тъкани:

 T Винтове
 T Специфични плаки (т. нар. COAPT плака)
 T Костен тунел
 T Шевна фиксация ( темпоропариеталната фас-

ция към дълбоката темпорална фасция)

УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ЕНДОСКОПСКИЯ
ЛИФТИНГ НА ЧЕЛОТО И ВЕЖДИТЕ

Ендоскопския лифтинг на челото и веждите е срав-
нително сигурна и безопасна оперативна интервен-
ция, като усложненията обикновено са незначителни. 
Преходна загуба на сетивност на челото и веждите 
се наблюдава при до 42% от пациентите, но само в 
5% от тях тези оплаквания персистират след първа-
та година (24). Хематомите, налагащи дрениране са 
рядост (1%), както и инфекцийте (0.2%). Увреждането 
на фронто-темпоралния клон на n.facialis (VII) може да 
предизвика парализа m.frontalis, която обикновено е 
преходно състояние, тъй като най-често се дължи на 
травма от опъването на нерва (невропраксия) при 
дисекцията и преместването на тъканите, а не на не-
говото прекъсване. Обичайно подобен вид парализа 
изчезва в рамките на 4 до 6 седмици. Най-честите оп-
лаквания от страна на пациентите, подложили се на 
интервенцията, са от недостатъчното или прекомер-
ното повдигане на челото (веждите).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За своята сравнително кратка история като опе-

ративен подход, ендоскопският лифтинг на челото и 
веждите е доказал своята ефективност (фиг. 11), без-
опасност и маркетингово значение в световен ма-
щаб [10,11,17,24]. В българската научна литература все 
още липсват съобщения и публикаций, отнасящи се 

Фигура 11. Преди и след ендоскопски лифтинг на челото и веждите. 
(А). В покой преди интервенцията.
(В). В покой 1 година след интервенцията.
(С). При набръчване на веждите преди интервенцията.
(D). При набръчкване на веждите 1 година след интервенцията. 

A B

C D
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до неговото прилагане в практиката. Според нашите 
наблюдения и направените справки това е първата 
разработка по темата.   

БЛАГОДАРНОСТИ 
Авторите изказват своята искрена благодарност 

към Божидар Севестакиев и Велислав Пенев от ЦЛИ-
ОТП при ВМА-София за оказаната техническа подкре-
па и проявения професионализъм при обработката 
на снимковия материал и схемите, приложени в на-
стоящия обзор. 

БИБЛИОГРАФИЯ
4. Ramirez OM. Why I prefer the endoscopic forehead lift. Plast 

Reconstr Surg 1997; 100(4): 1033-9; discussion 1043-6.

5. Gonzalez-Ulloa M. Facial wrinkles. Integral elimination. Plast 
Reconstr Surg Transplant Bull 1962; 29: 658-73.

6. Marino H, Gandolfo E. Tratamiento de las arrugas de la frente. 
Prensa Med Argent. 1964; 51: 1368-71.

7. Ortiz-Monasterio F, Barrera G, Olmedo A. The coronal incision 
in rhytidectomy- the brow lift. Clin Plast Surg 1978; 5(1): 167-
79.

8. Ramirez OM. The anchor subperiosteal forehead lift. Plast 
Reconstr Surg 1995; 95(6): 993-1003; discussion 1004-6.

9. Warren R. Non-endoscopic limited incision browlift. In Aston 
SJ, Steinbrech DS and Walden JL (Eds.), Aesthetic Plastic 
Surgery. New York: Saunders-Elsevier 2009; 263-73.

10. Keller GS. Small incision frontal rhytidectomy with the 
KTP laser. American Academy of Cosmetic Surgery, World 
Congress. Oct 1991, Scotsdale, AZ.

11. Isse NG. Endoscopic facial rejuvenation: endoforehead, the 
functional lift. Case reports. Aesthetic Plast Surg 1994; 18(1): 
21-9.

12. Ramirez OM.  Endoscopic techniques in facial rejuvenation: 
an overview. Part I. Aesthetic Plast Surg 1994; 18(2): 141-7.

13. Keller GS. Endoscopic forehead lift. West J Med. 1995; 163(2): 
157.

14. Romo T, Choe KS. Endoscopic forehead lift: Endoscopic 
Approach to Upper-Third Facial Rejuvenation. Tuttlingen, 
Germany: Endo-PressTM 2005.

15. Gunter JP, Antrobus SD. Aesthetic analysis of the eyebrows. 
Plast Reconstr Surg 1997; 99(7): 1808-16.

16. Griffin GR, Kim JC. Ideal female brow aesthetics. Clin Plast 
Surg 2013; 40(1): 147-55. 

17. Artz JS, Dinner MI, Foglietti MA. Planning the aesthetic 
foreheadplasty. Ann Plast Surg 1990; 25(1): 1-6.

18. Beeson WH, Keller GS. Aesthetic Considerations for the Upper 
Third of the Face. In Keller GS (Ed), Endoscopic Facial Plastic 
Surgery. St. Louis, Missouri: Mosby, 1997.

19. Knize DM. Muscles that act on glabellar skin: a closer look. 
Plast Reconstr Surg 2000; 105(1): 350-61.

20. Guyuron B. Endoscopic forehead rejuvenation: I. Limitations, 
flaws, and rewards. Plast Reconstr Surg 2006; 117(4): 1121-33.

21. Troilius C. A comparison between subgaleal and 
subperiosteal brow lifts. Plast Reconstr Surg 1999; 104(4): 
1079-90; discussion 1091-2.

22. Troilius C. Subperiosteal brow lifts without fixation. Plast 
Reconstr Surg 2004; 114(6): 1595-603; discussion 1604-5. 

23. Eaves FF. Endoscopic brow lift surgery. In: Bostwick J, Eaves FF, 
Nahai F, et al (Eds). Endoscopic plastic surgery,  St Louis, MO: 
Quality Medical; 1994.

24. Rohrich RJ, Beran SJ. Evolving fixation methods in 
endoscopically assisted forehead rejuvenation: controversies 
and rationale. Plast Reconstr Surg  1997; 100(6): 1575 -82; 
discussion 1583-4.

25. Khan AN, Dayan PS, Miller S, et al. Cosmetic outcome of 
scalp wound closure with staples in the pediatric emergency 
department: a prospective, randomized trial. Pediatr Emerg 
Care 2002; 18(3): 171-3.

26. Kanegaye JT, Vance CW, Chan L, et al. Comparison of skin 
stapling devices and standard sutures for pediatric scalp 
lacerations: a randomized study of cost and time benefits. J 
Pediatr 1997; 130(5): 808-13.

27. Guyuron B, Rowe DJ. Endoscopic browlift with internal 
fixation. In Aston SJ, Steinbrech DS and Walden JL (Eds.), 
Aesthetic Plastic Surgery. New York: Saunders-Elsevier 2009; 
281-6.

Адрес за кореспонденция:
д-р Йордан П. Йорданов, дм

Военномедицинска академия- София,
Клиника по Пластична хирургия и изгаряния

1606 София, бул „Георги Софийски“ № 3
Тел.: +359 887 56 00 54

е-mail: yordanov_vma@abv.bg

Corresponding author:
Yordan P. Yordanov, MD, PhD
Military Medical Academy- Sofia, Bulgaria
Unit of Plastic Surgery and Burns
3, Georgy Sofiisky Blvd; 1606 Sofia
Tel.: +359 887 56 00 54
e-mail: yordanov_vma@abv.bg



14

ÅÍÄÎÓÐÎËÎÃÈß È  
MÈÍÈÌÀËÍÎ ÈÍÂÀÇÈÂÍÀ 
 ÕÈÐÓÐÃÈß

РЕЗЮМЕ
Наличието на чужди тела в гастроинтестиналния тракт е относително често среща-
на патология. В тази обзорна статия представяме етиологията, рисковите фактори, 
клиничната картина и методите за ендоскопска диагностика и лечение на това 
състояние.

Чужди тела в гастоинтестиналния  
тракт – диагноза и лечение

Gastrointestinal Foreign Bodies – 
Diagnosis And Treatment

К. Кацаров, Д. Таков, З. Дунков, И. Сираков, А. Кацаров 

Клиника по Гастроентерология и хепатология
Военномедицинска Академия- София

K. Katsarov, D. Takov, Z. Dunkov, I. Sirakov, A. Katsarov

Clinic of Gastroenterology and hepatology
Military Medical Academy – Sofia

ABSTRACT
Gastrointestinal foreign bodies are relatively common pathology. This review focuses 
on etiology, risk factors, clinical presentation and endoscopic diagnostic and treatment 
methods of this condition.

ВЪВЕДЕНИЕ  
Чуждите тела в гастроинтестиналния тракт би-

ват от хранителен тип- животински и рибни кости, 
и нехранителен тип- чужди тела и безоари. Чуждите 
тела в гастроинтестиналния тракт са честа находка, 
но не са свързани с висока смъртност. (1 ).  Въпре-
ки това в определни случаи може да се стигне до 
летален изход, затова трябва да се знаят рисковите 
групи пациенти и правилните методи за диагности-
ка и лечение. 

ЕПИДЕМИОЛОГИЯ
Чужди тела от хранителен тип. Засядането на 

хранителни частици в хранопровода е най-често 

срещано с честота 16 на 100  000.(2) Преобладават 
след четвъртата декада при възрастни и  предимно 
при налична патология- дивертикули, пръстени на 
Шатски, променена анатомия в резултат на опера-
тивни интервенции- фундопликации, анастомози, 
също така нарушения в мотилитета и рядко при 
езофагеален карцином.

Чужди тела. 80% от тази група се заема от мал-
ки деца на възраст между 6 месеца и три години(3).  
Причина за чужди тела в горния ГИТ могат да бъдат,  
и нарушен гълтателен рефлекс, който е най-честата 
причина за поглъщане на дъвкателни протези при 
възрастни. Други причини могат да бъдат психични 
заболявания или  деменция. Чуждите тела в ректу-
ма са най-често резултат на повишена сексуална 

Оригинална статия
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активност и по-рядко на сексуално насилие.
Безoари. Биват фитобезoари състоящи се от зе-

ленчукови остатъци, трихобезoари съдържащи по-
гълната коса и безоари съставени от лекарствени 
остатъци. Безоарите най-често са свързани с пре-
дходна стомашна операция или гастропареза. 

ПАТОГЕНЕЗА
Около 80-90% от чуждите тела преминават през 

ГИТ, без никаква клинична симптоматика (4). При 10-
20% се налага интервенция, а около 1% се нуждаят 
от хирургична намеса. Перфорация и обструкция са 
двете най-чести усложнения и настъпват обикно-
венно на анатомични стеснения , зони с анатомични 
извивки или хирургични анастомози.

Хранопровод. Най-честата причина за смърт-
ност при чуждите тела в ГИТ.  Чуждите тела могат 
да заседнат на четирите анатомични стеснения на 
хранопровода- горния езофагеален сфинктер, сте-
снението на аортната дъга, стеснението при бифур-
кацията на трахеата или долния езофагеалне сфинк-
тер.(5) Хранително или не чуждото тяло не бива да 
остава в хранопровода, защото процента на услож-
ненията се увеличава правопропорционално с вре-
мето на престой. Основните усложнения са перфо-
рация, аспирация и медиастинит.

Стомах. Повечето чужди тела преминали в сто-
маха минават през гастроинтестиналния тракт за 
една до две седмици. Изключение правят обекти 
с диаметър над 2см и дължина над 5см. Както и 
острите обекти при, който риска от перфорация 
достига 35%. (6) Тези чужди тела трудно премина-
ват пилора, а ако го преминат поради сравнително 
голямата си дължина трудно преминават острия за-
вой на дуоденалната дъга.  Фиксираната позиция на 
хепатодуоденалния лигамент и илеоцекалната кла-
па са основните места на засядане в тънкото черво.

Ректум. Чуждите тела в ректума могат да 
предизвикат обструкция, кървене или перфорация

КЛИНИЧНА КАРТИНА 
При деца клиничната картина може да протече 

безсимптомно.(7) Като симптоми могат да бъдат по-
вишена саливация, аспирация, затруднено хранене. 
При възрастни обструкцията на хранопровода ви-
наги е свързана с клинична симптоматика- дисфагия, 

дисфония, чувство за заседнало чуждо тяло. Чужди 
тела в стомаха и тънкото черво рядко предизвикват 
симптоматика, освен ако не са на лице усложнения. 
Големите стомашни безоари в стомаха могат да се 
представят с абдоминален дискомфорт, гадене, пов-
ръщане, ранно засищане и отслабване на тегло.

ДИАГНОСТИЧНИ МЕТОДИ 
Анамнезата е ключова при диагностицирането 

на чуждите тела. Повечето възрастни пациенти с 
точност могат да кажат времето и типа на погъл-
натия обект. Анамнеза за миналите заболявания и 
операции може да ориентира лекаря за възможните 
усложнения.

Рентгенови изследвания: Стандартна рентге-
нова снимка в фас и профил на гръден кош, корем 
и шия е началния диагностичен метод. Рентгеногра-
фията може да покаже мястото и наличието на чуж-
до тяло, както и съмнение за перфорация при на-
личие на подкожен емфизем.(8) Рентгенологичното 
изследване е затруднено най-вече при рентгено-не-
гативни обекти и хранителни остатъци. 

Ендоскопски изследвания: Ендоскопията е 
най-точния метод за диагностициране на чужди 
тела, чрез нея може да се открие придружаваща па-
тология, като езофагеална стриктура, язви и лацера-
ции на лигавицата. Ендоскопията е противопоказа-
на при перфорация. 

ЛЕЧЕНИЕ 
Трябва да се знае, че 80-90% процента от чужди-

те тела ще преминат без симптоматика през ГИТ.(9) 
Нуждата от намеса се определя от типа, големина-
та и местоположението на чуждото тяло в гастро-
интестиналния тракт.

Глюкагон – релаксант на гладката мускулатура, 
който намалява налягането в долния езофагеален 
сфинктер има определен ефект при заседнали хра-
нителни остатъци и чужди тела в хранопровода. В 
направените проучвания успешните резултати ва-
рират в диапазона 12-58%. (10). Не е ефективен при 
придружаваща стриктура на хранопровода.

 Ендоскопия -  Ендоскопията е основния метод 
на избор при наличие на чужди тела или храни-
телни остатъци в хранопровода. Интервенцията е 
показана в първите 24 часа при чужди тела  в хра-

ОБЗОРИ
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нопровода. В стомаха и дуоденума интервенцията 
е показана при остри предмети, който повишават 
риска от перфорация или чужди тела с диаметър 
над 2см и дължина над 5см, който трудно биха 
преминали през пилора и постбулбарно. При хра-
нителни остатъци заседнали в хранопровода се 
използва т.нар “Push technique”. При нея след ви-
зуализиране на хранителния остатък, ендоскопи-
ста внимателно преминава покрай него с апарата, 
като има за цел да провери за налични стриктури 
дистално от заседналия хранителен остатък. След 
това ендоскопа се връща над хранителния остатък 
и същия внимателно се избутва към стомаха. Тази 
техника е успешна в 95% от случайте с почти 0% ус-
ложнения. (11) Ако тази техника се окаже неуспеш-
на, може да се пробва разбиване на хранителния 
остаък с биопсична щипка, форцепс или кошница 
на дормия. Мрежата за прибиране на полипи след 
множествени полипектомии, също е полезна при 
прибиране на раздробени хранителни остатъци, 
както и т.нар overtube. Процентът на пациентите 
които имат придружаваща патология при наличие 
на хранителни остатъци в хранопровода достига 
75%-100%. Възможно е непосредствено след от-
страняване на хранителния остатък да се направи 
балонна дилатация на придружаващата стриктура. 
Въпреки това ако в следствие на хранителния оста-
тък се наблюдава нараняване на лигавицата и кър-
вене е по-добре пациента да се остави на антиа-
цидна терапия и да се направи дилатация в планов 
порядък. Острите чужди тела трябва да се отстра-
няват поради повишен риск от перфорация. Като 
острият край трябва да е насочен обратно на опти-
ката на ендоскопа за да се намали риска от перфо-
рация. Също така могже да се използава over tube, 
която да предпази хранопровода и орофаринкса 
от нараняване. Най-голям контрол при изваждане-
то на остри чужди тела се постига с биопсичния 
форцепс и полипектомичната бримка. При остро 
чуждо тяло, което не може да бъде достигнато от 
ендоскопа трябва да се мисли за хирургична наме-
са, ако обекта не прогресира дистално за 3 дни(12) 
или има симптоми на перфорация или кървене. 
Дългите чужди тела като моливи, химикалки, четки 
за зъби могат да се екстрахират с дормия бримка 
или форцепс, като е по-добре обекта да се хване в 
един от двата края, защото така най-лесно се под-

държа вертикалната равнина на предмета при пре-
минаването му през хранопровода и орофаринкса. 
Трябва да се избягва улавянето на предмета в цен-
търа, защото по този начин той може да се завър-
ти хоризонтално в хранопровода и да предизвика 
перфорация. Монетите и батерийте могат да причи-
нят ликвефикация и перфорация на хранопровода. 
При деца винаги се вадят под обща анестезия и с 
over tube, който да предпазва дихателните пътища. 
В стомаха батерийте не предизвикват проблеми в 
по-големия процент от случаите- 85% преминават 
през ГИТ за около 72 часа. (15). При безоарите успе-
ваемоста на механичното ендоскопско разбиване 
достига до 90%. Веднъж разбити те могат да се из-
вадят или избутат към стомаха чрез гореописаните 
методики и приспособления. В зависимост от кон-
кретния случай пациента може да бъде посъвет-
ван да приема течно-кашава храна и прокинетик 
за известно време с оглед превенция на рецидив. 
Повечето ректални чужди тела могат да се извадят 
мануално или с помощта на гореописаните техни-
ки, като по-големите обекти могат да се екстрахи-
рат под обща анестезия и след дилатация.(16) При 
неуспех се предприема хирургична интервенция.

УСЛОЖНЕНИЯ 
Най-честото усложнение е перфорацията, както 

при консервативното наблюдение, така и при ен-
доскопската намеса. Рискови факотри за перфора-
ция са некооперативен пациент, остри предмети 
или изваждане на няколко чужди тела. Кървенето, 
аспирацията и кардио-пулмоналните усложнения 
са по-рядко срещани.

В САЩ смъртността свързана с чужди тела се   
докладва в диапазона 1500-2750 случая годиш-
но(12-14), макар че според повечето автори тези 
цифри са преувеличени. В по-скорошни проучва-
ния не се наблюдава смъртен случай при 852 въз-
растни пациенти и само един смъртен случай при 
2206 деца (7,8).
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РЕЗЮМЕ
Въведение и цел: Екстракорпоралната литотрипсия (SWL) и ретроградната уре-
тероскопия (URS) са методите на избор в лечението на конкременти в проксимална 
трета на уретера. Изборът на терапевтичен метод се определя от множество факто-
ри, като размер, химичен състав и локализация на конкремента, давност и степен 
на обструкцията на горния уринарен тракт, анатомични аномалии и особености, 
придружаващи заболявания и др. Целта на това ретроспективно проучване е да се 
сравни ефективността и безопасността на ретроградната уретероскопия и екстра-
корпораланата литотрипсия за лечение на конкременти в проксимална трета на 
уретера с размер ≤ 15 мм.
Материал и методи: Ретроспективното проучване обхваща периода януари 
2009 – октомври 2012 година и включва 471 пациенти с конкременти ≤ 15 мм в 
проксимална трета на уретера, при които са извършени общо 517 манипулации – 
269 URS (52%) и 248 SWL (48%). Направи се сравнителен анализ на ефективността 
на процедурите, необходимостта от  повторно лечение и допълнителни процедури, 
честотата на интра- и постоперативните усложнения. За оценка на терапевтичния 
резултат проследяването на пациентите се извършваше с ехографско изследване и 
обзорна рентгенография на 1ви следоперативен месец. 
Резултати: Средният размер на конкрементите беше сигнификантно по-голям в 
URS-групата (10,3±2,2 vs 9,2±2,0 mm; p=0.000). Ефективността на метода след 
една процедура беше 88,6% в URS-групата и 83,5% в SWL-групата (р<0,001). Че-
стотата на повторно лечение и на допълнителни процедури беше сигнификантно 
по-висока в SWL-групата (1,9% vs 9,7%; p=0,001 and 4,1% vs 5,2%; p<0,001). Ко-
ефициентът на ефективност за SWL и URS беше, съответно, 0,73 и 0,84. Не се уста-
нови сигнификантна разлика в честотата на постоперативните усложнения между 
двете групи пациенти (4,5% срещу 4,0%; р = 0,604).
Заключение: Резултатите от това ретроспективно проучване показват, че URS и 
SWL са високо ефективни и безопасни терапевтични процедури за лечение на кон-
кременти в проксимална трета на уретера ≤ 15 mm. В настоящето проучване, URS 
е съпроводена с по-висока ефективност и по-нисък процент повторно лечение в 
сравнение със SWL.

Екстракорпорална литотрипсия срещу ретроградна 
уретероскопия при лечение на конкременти 
в проксимална трета на уретера ≤ 15 мм

Ureterorenoscopy Versus Shockwave 
Lithotripsy for the Management of 
Proximal Ureteral Stones ≤ 15 mm

И. Салтиров, К. Петкова 

Катедра Урология и нефрология
Клиника по Ендоурология и ЕКЛ
Военномедицинска Академия, София

I.Saltirov, K. Petkova

Department of Urology and Nephrology
Clinic of Endourology et SWL
Military Medical Academy

ABSTRACT
Introduction and objective: Ureteroscopy (URS) and shockwave lithotripsy (SWL) are 
both the standard of care for proximal ureteral stones. However, the choice of treatment 
is based on multiple factors such as stone size, location and composition, patient factors, 
surgeon’s experience and equipment availability. The objective of this retrospective study 
is to compare the effi  cacy and safety of ureteroscopy (URS) and shockwave lithotripsy 
(SWL) for the management of proximal ureteral stones ≤ 15 mm.
Material and methods: The medical records of 471 consecutive patients with 
proximal ureteral stones ≤ 15 mm treated between January 2009 and October 2012 
were retrospectively reviewed. A total of 517 procedures were performed – 269 URS 
(52%) and 248 SWL (48%). The stone-free rates, retreatment rates, need for auxiliary 
procedures and complications rates were compared. The follow-up protocol included 
plain abdominal radiography and ultrasonography at 1st month postoperatively.
Results: Mean stone size was signifi cantly higher in the URS-group (10,3±2,2 vs 
9,2±2,0 mm; p=0.000). Stone-free rate after single procedure was 88,6% for the URS-
group and 83,5% for the SWL-group (p<0,001). The retreatment rate and the need 
for auxiliary procedures were signifi cantly higher in the SWL-group (1,9% vs 9,7%; 
p=0,001 and 4,1% vs 5,2%; p<0,001). The effi  ciency quotient for SWL and URS was 
0,73 and 0,84, respectively. There was no statistically signifi cant diff erence in the overall 
complications rate between the two groups (4,5% vs 4,0%; р =0,604).
Conclusions: The results of this retrospective study suggest that both URS and SWL are 
eff ective and safe treatment options for proximal ureteral stones ≤ 15 mm. However, in 
this study, URS results in signifi cantly higher stone-free rate and lower retreatment rate 
compared to SWL.

ЕНДОУРОЛОГИЯОригинална статия
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ВЪВЕДЕНИЕ
Изборът на терапевтичен метод при конкременти 

в проксимална трета на уретера се определя от мно-
жество фактори, включващи размер, химичен състав, 
локализация на камъка, давност и степен на обструкци-
ята на горния уринарен тракт, наличие на анатомични 
аномалии и особености, придружаващи заболявания 
на пациента, налична апаратура и инструментариум 
и опит на оператора. Терапевтичните възможности 
включват медикаментозна експулсивна терапия, екс-
тракорпорална литотрипсия (SWL), уретероскопия с 
интракорпорална литотрипсия (URS), перкутанна анте-
градна уретероскопия (AUS), лапароскопска или отво-
рена уретеролитотомия (1). SWL е предпочитан метод в 
много клинични центрове поради малката си инвазив-
ност, по-ниската честота на усложнения и приемлива 
ефикасност, достигаща до 85%-93% (2,3). Въпреки това, 
с нарастването на размера на камъка, ефективността на 
метода намалява до 55%-79% за конкременти > 10 мм 
(2,3) и нараства необходимостта от повторно лечение 
и допълнителни процедури (4). Въвеждането в клинич-
ната практика на семиригидните уретерореноскопи с 
по-малък калибър и флексибилните уретерореноско-
пи, както и Holmium:YAG лазера, повишиха значително 
ефективността на URS при лечението на конкременти в 
проксимална трета на уретера и намалиха риска от ин-
тра- и постоперативни усложнения (5,6). Приложението 
на URS е свързано с необходимост от хоспитализация, 
анестезия и опит на оператора в ендоурологията, до-
като SWL може да бъде осъществена в амбулаторни 
условия под седоаналгезия. Съвременната урологична 
литература разполага с малко на брой раномизирани 
сравнителни проучвания, но повечето автори препо-
ръчват SWL като метод на избор при конкременти с 
размер ≤ 10 мм, а URS – при камъни с размер ≥ 10 мм 
(1,3,7-9). Тъй като размерът на конкремента е основният, 
но не и единствен фактор, влияещ върху ефективността 
на SWL и URS, изборът на оптимален метод за лечение 
все още е дискутабилен. 

ЦЕЛ
Целта на това ретроспективно проучване е да се 

сравни ефективността и безопасността на ретроград-
ната уретероскопия и екстракорпораланата литот-
рипсия за лечение на конкременти в проксимална 
трета на уретера с размер ≤ 15 мм.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Пациенти
Извърши се ретроспективен анализ на данните на 

471 последователни пациенти с конкременти в прок-
симална трета на уретера ≤ 15 мм, лекувани в Катедра-
та по урология и нефрология на Военномедицинска 
академия – София в периода януари 2009 – октомври 
2013 година. При пациентите са извършени общо 517 
манипулации – 269 URS (52%) и 248 SWL (48%). 

Предоперативни изследвания
Предоперативното изследване на пациентите 

включваше анамнеза, физикален преглед, лаборатор-
ни изследвания, образни изследвания – ехография, 
обзорна рентгенография на отделителната система, 
венозна урография или компютърна томография. Раз-
мерите на камъка бяха определяни от най-дългия и 
най-късия диаметър измерен на рентгенологичните 
изследвания. Повърхността на камъка беше изчисля-
вана по формулата на Tiselius и Andersson: повърхност 
на камъка = дължина x ширина x 3,14 x 0,25. 

Оперативна техника
SWL беше извършвана с електромагнитен апарат 

Lithoskop (Siemens, Germany) под интравенозна седо-
аналгезия под рентгенов контрол, при честота 90 Hz с 
енергия от 0,1 до 6,0 и максимален брой удари – 4000 
(Фиг. 1 и Фиг.2). При липса на белези за дезинтеграция 
по време на литотрипсията повторната манипулация 
беше извършвана 2 дни след първата. Липсата на де-
зинтеграция след втора сесия SWL се считаше за по-
казание за URS.

Ретроградната уретероскопия беше извършвана 
под спинална анестезия и рентгенов котрол, със се-
миригиден уретероскоп 6.4/7.8 Fr (Olympus, Germany), 
а при необходимост – с 5.3 Fr флексибилен уретеро-
реноскоп (Olympus, Germany). Интракорпоралната 
дезинтеграция на конкремента се осъществяваше 
с Holmium:YAG laser (VersaPulse PowerSuite, Lumenis, 
USA) с 365μ или 200μ лазерни светоловоди, с апарат за 
ултразвукова литотрипсия LUS (Olympus, Germany) или 
с апарат за електрокинетична литотрипсия LithoRapid 
(Olympus, Germany). Постоперативен дренаж на бъ-
брека се извършваше с уретерален катетър за 24-48 
часа или уретерален стент JJ за 2-4 седмици по пре-
ценка на оператора. ( Фиг. 3, 4, 5)
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Постоперативно проследяване
Пациентите бяха проследявани на първи следо-

перативен ден с ехография и на 1ви следоперативен 
месец с ехографско изследване и обзорна рентгено-
графия.

Ефективността (stone free rate  - SFR) на операци-
ята беше определяна по липсата на остатъчни фраг-
менти от конкрементите или наличието на остатъчни 
фрагменти с размери под 3 мм и липса на клинична 
симптоматика на първи постоперативен месец при 
контролното ехографско изследване и обзорна рент-
генография. Безопасността на методите беше опре-
деляна по честотата на интра- и постоперативните 
усложнения. 

Статистически анализ 
В сравнителният анализ на данните бяха включени 

следните променливи – предоперативни характерис-
тики на пациентите, ефективност на манипулацията 
след една процедура, процент повторно лечение и 
допълнителни процедури, усложнения. Беше изчис-
лен коефициент на ефективност (EQ) за двете проце-
дури по формулата:  % свободни от фрагменти/(100% 
+ % повторно лечение + % допълнителни процедури).

Статистическият анализ се извърши чрез Student 
t-test за метричните променливи и с Pearson chi-square 
test и Fisher’s exact test за категорийните променливи. 
Стойност на р по-малка от 0,05 беше приемана за ста-
тистически значима разлика. Анализите бяха извър-

Фиг. 1 SWL на конкремент в проксимал-
на трета на уретера

Фиг. 2 Терапевтичен резултат 
непосредствено след SWL на 
конкремент в проксимална 
трета на уретера

шени със Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 
v.16.0.1.

РЕЗУЛТАТИ
Сравнителният анализ на предоперативните ха-

рактеристики на пациентите показа сигнификантно 
по-голям размер на конкрементите, по-висока степен 
на хидронефроза и по-висок процент афункция на за-
сегнатия бъбрек в URS-групата (Таблица 1).

Ефективността след една процедура беше сигни-
фикантно по-висока в URS-групата в сравнение със 
SWL-групата (88,6% срещу 83,5%). Необходимостта от 
допълнителни процедури и повторно лечение беше 
сигнификантно по-голяма в SWL-групата (Таблица 2). 
Коефициентът на ефективност за URS и SWL беше, съ-
ответно, 0.84 и 0.73.

ОБСЪЖДАНЕ
SWL и URS са методите на избор в лечението на 

конкременти в проксимална трета на уретера (10). 
SWL е предпочитан метод в много клинични центрове 
поради малката си инвазивност и ниската честота на 
следоперативни усложнения, но е с висока честота на 
повторно лечение и допълнителни процедури. Ефек-
тивността на SWL зависи освен от размера на конкре-
мента и от много други фактори като наличието на 
възпалителни промени в уретера, стриктури и други 
анатомични особености, които възпрепятстват ели-
минацията на фрагменти (11-13).  От друга страна URS 
осигурява висока ефективност след една процедура 
с ниска честота на повторно лечение и допълнителни 
процедури, но изисква анестезия, специализиран ин-
струментариум и опит в ендоурологията.

В нашето ретроспективно проучване включихме 
пациенти с единичен камък в проксимална трета 
на уретера с размер ≤ 15 мм, лекувани с URS и SWL. 
Сравнителният анализ на предоперативните характе-
ристики показа сигнификантно по-голям размер на 
конкремента и сигнификантно по-висока честота на 
високостепенна хидронефроза и афункция на засег-
натия бъбрек в URS-групата. При поставяне на пока-
занията за лечение в нашия център, специализиран 
в ендоурологията и SWL, вземаме предвид всички 
фактори от страна на камъка (размер, локализация, хи-
мичен състав, давност) и анатомичните фактори, като 
предлагаме на пациента минимално инвазивен тера-
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Таблица 1. Предоперативни характеристики на пациентите 

URS SWL p-value

Средна възраст (години ± SD) 50,1±15,5 48,5±13,9 0,219
Пол (%):

• Мъже
• Жени

61,3%
38,7%

70,6%
29,4%

0,033

Среден размер на конкремента (mm ± SD) 10,3±2,2 9,2±2,0 0,000
Повърхност на конкремента (mm2 ± SD) 64,8 ± 31,7 46,8 ± 18,4 0,000
Степен на хидронефрозата (%):

•  I
•  II
•  III
•  IV

14,1%
45,4%
37,5%

3%

30,7%
56%

13,3%
0%

0,000

Предоперативна бъбречна недостатъчност (%) 8,9% 0,4% 0,000
Предоперативна афункция на засегнатия бъбрек (%) 14,5% 2,4% 0,000

Фиг. 3 URS на конкремент в проксимална трета 
на уретера

Фиг. 4 Интраоперативна рентгенография Фиг. 5 Терапевтичен резултат непосредствено 
след URS 

Таблица 2. Резултати 

URS SWL p-value
SFR след една процедура (%) 88,6% 83,5% 0,001
Повторно лечение (%) 1,9% 9,7% 0,001
Следоперативен дренаж на бъбрека (%)

• Уретерален катетър
• Stent JJ

3,7%
38,7%

0%
3,2%

0,000

Допълнителни процедури (%):
•  SWL
•  URS

4,1%
3,7%
0,4%

5,2%
0%

5,2%
0,000

Следоперативни усложнения (%)
•  Фебрилитет
•  Хематурия 
•  Бъбречна колика
•  Уроинфекция

4,5%
3,0%
0,4%
0,7%
0,4%

4,0%
2,4%
0%

1,6%
0%

0,604
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певтичен метод, който би постигнал най-висока ефек-
тивност след една процедура. Пациентът се запознава 
с предимствата и недостатъците и на двата метода и 
подписва информирано съгласие за провеждане на 
избраната терапевтична процедура. 

В нашето сравнително проучване URS показа 
по-висока ефективност след една процедура (88,6% 
срещу 83,5%; р=0,001). Тези резултати са сходни и с до-
кладваните в други проучвания. Докладваната в лите-
ратурата ефективност на URS и SWL при конкременти 
в проксимална трета с размер < 10 мм е, съответно, 
80%-88% и 87%-91%, а при конкременти > 10 мм – 
съответно, 77%-85% и 66%-74% (1). В рандомизирано 
проспективно проучване Kumar et al. сравняват ефек-
тивността и безопасността на SWL и URS за лечение на 
камъни в проксимална трета на уретера с размер до 20 
мм (14). Авторите докладват по-висока ефективност за 
URS на 3ти следоперативен месец (86,6% срещу 82,2%; 
р=0,34). При субгрупов анализ в зависимост от разме-
ра на конкремента URS е с по-висока ефективност от 
SWL в двете групи пациенти (с размер на камъка < 10 
мм и 10÷20 мм). Авторите докладват и сигнификантно 
по-висока честота на повторно лечение в SWL-групата 
(61,1% срещу 1,1%; р<0,001). В друго проучване на Wu 
et al. авторите докладват сигнификантно по-висока 
ефективност след една процедура на URS спрямо SWL 
(83,2% срещу 63,9%; р<0.001). Karlsen et al. не установя-
ват статистически значима разлика в ефективността 
на двата метода на 3та следоперативна седмица (79% 
срещу 58%; р=0.061) (16). Подобни резултати докладва 
и Salem в рандомизирано проучване върху 200 паци-
енти, като установява по-висока ефективност за URS 
спрямо SWL, като установява негативна корелация на 
размера на конкремента с ефективността на SWL (17). 

Следоперативен дренаж с уретерален стент JJ 
беше необходим в 38,7% в групата с URS, което коре-
лира с сигнификантно по-големия размер на конкре-
ментите и високата честота на предоперативна висо-
костепенна хидронефроза и афункция на засегнатия 
бъбрек в тази група пациенти. Рутинното стентиране 
след URS все още е дискутабилен въпрос в урологич-
ната литература, поради високата честота на свързани 
със стента симптоми (дизурия, хематурия, императив-
ни позиви за уриниране и др.) и необходимостта от 
допълнителна процедура за сваляне на стента (18-22). 
В нашата практика избягваме поставянето на уретерен 
стент след неусложнена URS. Постоперативен дренаж 

с уретерен стент или уретерален катетър поставяме 
при пациенти с инклавирани в лигавицата на уретера 
камъни, с дълготрайна обструкция довела до намале-
на функция или афункция на засегнатия бъбрек и при 
изразени възпалителни промени на уретера, за предо-
твратяване на постоперативни усложнения, свързани 
с обструкция.

По отношение на безопасността на двете процеду-
ри, в нашето проучване не установихме сигнификант-
на разлика в честотата на следоперативни усложне-
ния. Получените резултати съвпадат и с докладваните 
в литературата ниска честота на постоперативни ус-
ложнения при URS и SWL (13-17).

Като ограничение на това проучване отчитаме не-
говия ретроспективен и нерандомизиран характер. 
Нашите резултати показват по-висока ефективност 
в URS-групата, въпреки приоритетното прилагане на 
URS при пациенти с по-големи по размер конкремен-
ти, по-висока честота на предоперативна високосте-
пенна хидронефроза и афункция на засегнатия бъбрек 
в тази група пациенти. Постигнатата висока ефектив-
ност след една процедура и ниския процент постопе-
ративни усложнения са свързани и с дългогодишния 
опит на нашия център, специализиран в областта на 
ендоурологията. Въпреки различията в предопера-
тивните характеристики на пациентите, получените 
резултати корелират с данните от литературата, полу-
чени в ретроспективни и проспективни проучвания. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резултатите от това ретроспективно проучване  по-

казват, че URS и SWL са високоефективни и безопасни 
методи за лечение на камъни в проксимална трета на 
уретера с размер ≤ 15 мм. В настоящето проучване, 
URS е съпроводена с по-висока ефективност и по-ни-
сък процент повторно лечение в сравнение със SWL.
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РЕЗЮМЕ
Въведение и цел: Перкутанната нефролитотрипсия (PCNL) е златния стандарт 
в лечението на голяма по размер (> 2 см) и/или усложнена бъбречна литиаза. 
Интрареналната псевдоаневризма е рядко, но животозастрашаващо усложнение 
на PCNL и най-често се диагностицира и лекува чрез реновазография и селективна 
емболизация. Целта на това проучване е да се установи честотата на постопера-
тивно кървене след PCNL, причинено от постоперативна псевдоаневризма и да се 
определи ефективността и безопасността на селективната бъбречна ангиография 
за диагностика и лечение на това усложнение.
Материал и методи: Извърши се ретроспективен анализ на данните на 1112 
последователни пациенти с 1188 бъбречни единици, лекувани с перкутанна 
нефролитотрипсия (PCNL) в периода януари 2002 – октомври 2012 година. При 
7 пациенти (0,6%) се установи сигнификантна хеморагия в постоперативния пе-
риод, с необходимост от хемотрансфузия поради значителен спад в стойностите на 
хемоглобина (Hb), поради което беше извършена бъбречна ангиография за уста-
новяване на източника на кървене. 
Резултати: Средната възраст на пациентите беше 52,8±16,4 години, а средната 
повърхност на конкремента – 1614,8±771,6 mm2. 4 пациенти имаха комплетна 
коралиформена бъбречна литиаза, 2 – солитарен конкременти и 1 – множествена 
литиаза.  Средното време на поява на хеморагията след PCNL беше 4,6±5,1 дни, а 
средният спад на хемоглобина - 67,8±21,4 g/l. При 5 пациенти се извърши успеш-
но селективна емболизация (SE) на псевдоаневризмата със спирала (2 пациенти) и 
микросфери (3 пациенти). При 1 пациент с единствен бъбрек се установи преходно 
повишение на серумния креатинин след емболизацията, поради което бяха прове-
дени 2 сеанса хемодиализа. 
Заключение: Интрареналната псевдоаневризма е рядко срещано и сериозно ус-
ложнение на PCNL, което може да доведе до масивна хеморагия. Реновазография-
та със селективна емболизация е златния стандарт в диагностиката и лечението на 
пациенти с псевдоаневризми след перкутанна бъбречна хирургия.

ABSTRACT
Introduction & Objective: Percutaneous nephrolithotomy (PCNL) is the gold standard 
in the treatment of large and/or complex kidney lithiasis. Intrarenal pseudoaneurysm is 
a rare but potentially life-threatening complication of percutaneous stone surgery and 
is usually diagnosed and treated by renal angiography with selective embolization. The 
objective of this study is to review the incidence of postoperative hemorrhage due to 
intrarenal pseudoaneurysms following PCNL and to evaluate the efficacy and safety 
of renovasography with selective embolization in the diagnosis and treatment of this 
complication. 
Material & Methods: The data on 1122 consecutive patients who underwent PCNL 
for large and/or complex kidney lithiasis between January 2002 and October 2012 were 
retrospectively reviewed.  7 patients (0,6%) had hemorrhage postoperatively, which 
required hemotransfusion due to significant drop of hemoglobin levels, and underwent 
renal angiography
Results: Patients’ mean age was 52,8±16,4 years and mean stone surface – 
1614,8±771,6 mm2. 4 patients had complete staghorn stone, 2 had solitary stone 
and 1 - multiple kidney stones. Mean time to onset of bleeding was 4,6±5,1  days 
and mean hemoglobin drop was 67,8±21,4 g/l. In 5 patients successful selective 
embolization (SE) with coils (2 patients) and foam embolization particles (3 patients) of 
the pseudoaneurysm was achieved after one session. 1 patient with solitary kidney had 
transient elevation of the serum creatinine, which required 2 sessions of hemodialysis.
Conclusions: Intrarenal pseudoaneurysm is a rare and serious complication of PCNL, 
which can lead to massive hemorrhage. Renal angiography with selective embolization is 
the gold standard in the diagnosis and management of patients with pseudoaneurysms 
following percutaneous stone surgery.

ЕНДОУРОЛОГИЯОригинална статия
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ВЪВЕДЕНИЕ
Перкутанната нефролитотрипсия (PCNL) е безо-

пасен и ефективен метод за лечение на бъбречни 
камъни с размер над 20 мм. Тази ендоскопска техни-
ка осигурява висок процент на пълно отстраняване 
на камъните, минимална хирургична травма, кратък 
болничен престой и е свързана с нисък процент ус-
ложнения. Честотата на постоперативната хеморагия, 
която е едно от сериозните усложнения настъпващи 
след PCNL, по литературни данни е от 0.8% до 7.0% 
(1-8). През последните години PCNL почти изцяло за-
мени отворената хирургия при лечението на  бъбреч-
ни камъни, като честотата на докладваните съдови 
наранявания и хеморагия  е по-ниска в сравнение с 
класическите хирургични интервенции при бъбречна 
калкулоза. (4)

ЦЕЛ
Целта на това проучване е да се установи честотата 

на постоперативно кървене след PCNL, причинено от 
постоперативна псевдоаневризма и да се определи 
ефективността и безопасността на селективната бъб-
речна ангиография за диагностика и лечение на това 
усложнение.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Пациенти
Извърши се ретроспективен анализ на данните 

на 1112 последователни пациенти с 1188 бъбречни 
единици, лекувани с перкутанна нефролитотрипсия 
(PCNL) в Катедрата по урология и нефрология на Во-
енномедицинска академия – София в периода януари 
2002 – октомври 2012 година. Постоперативна протра-
хирана макроскопска хематурия се установи при 5,9%, 
а необходимост от хемотрансфузия – при 2,2%. При 7 
пациенти (0,6%) се установи сигнификантна хеморагия 
в постоперативния период, с необходимост от хемот-
рансфузия поради значителен спад в стойностите на 
хемоглобина (Hb), поради което беше извършена бъ-
бречна ангиография за установяване на източника на 
кървене. 

Предоперативни изследвания
Предоперативното изследване на пациентите 

включваше анамнеза, физикален преглед, лаборатор-
ни изследвания, образни изследвания – ехография, 

обзорна рентгенография на отделителната система, 
венозна урография или компютърна томография и 
оценка на анстезиологичния риск по ASA. Размерите 
на камъка бяха определяни от най-дългия и най-къ-
сия диаметър измерен на рентгенологичните из-
следвания, а при множествена литиаза – от сумата на 
най-големите диаметри. Повъхността на камъка беше 
изчислявана по формулата на Tiselius и Andersson: по-
върхност на камъка = дължина x ширина x 3,14 x 0,25. 
Всички пациенти бяха хоспитализирани един ден пре-
ди операцията и при всички беше започнато антиби-
отично лечение и тромбоемболична профилактика с 
нискомолекулен хепарин.

Оперативна техника
При 6 от пациентите със сигнификантна хеморагия 

PCNL беше извършена в положение по корем, а при 
един пациент – в Galdakao-модифицирано Valdivia 
положение по гръб, като при всички пациенти беше 
използван един нефростомен канал през долна група 
чашки. Оперативната техника включваше задно-ла-
терален достъп за пункция на бъбрека под рентге-
нов контрол след предварително позитивиране на 
колекторната система чрез въведена ретроградно 
контрастна материя. Дилатацията на нефростомния 
канал беше извършена с метални телескопични дила-
татори на Alken до 25 Ch. При всички пациенти за ли-
тотрипсията беше използван ултразвуков литотриптор 
LUS 2 (Olympus, Germany). След извършване на PCNL 
при всички пациенти се поставяше нефростома 22СН, 
която беше сваляна на 1ви постоперативен ден.

Ангиографската техника включваше артериален 
достъп през дясна бедрена артерия, последван от 
аортография на абдоминалната аорта за установяване 
на съдовата анатомия, определяне на налични допъл-
нителни бъбречни артерии и изключване на увреж-
дане на екстраренални кръвоносни съдове. Следва 
оценка на анатомичната конфигурация на бъбречната 
артерия и извършване на селективна артериография 
на засегнатата страна. След определянето на мястото 
и вида на съдовото увреждане се прави суперселек-
тивна катетеризация на аферентния артериален съд с 
помощта на микрокатетър. След индентифициране на 
източника на кървене се извършва селективна ембо-
лизация на аферентния артериален съд със спирали 
или с микросфери, като по този начин се избягва зася-
гането на кръвообращението в останалата част от бъ-
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брека. 3 до 5 минути след селективната емболизация 
се извършва контролна артериография за документи-
ране на успешната оклузия на кръвоносния съд.

Постоперативно проследяване
Постоперативно при всички пациенти бяха из-

вършвани лабораторни изследвания на кръв, ехогра-
фия и обзорна рентгенография на отделителната сис-
тема.

Терапевтичния резултат от ендоваскуларното ле-
чение на хеморагичното усложнение беше оценяван 
по липсата на данни за макроскопска хематурия и/
или кървене от нефростомния канал, стабилизиране 
на стойностите на хемоглобина и хематокрита, без 
необходимост от допълнителни хемотрнасфузии. При 
всички пациенти след бъбречна ангиография се из-
вършваше изследване на серумния креатинин и урея 
за оценка на бъбречната функция.

РЕЗУЛТАТИ
При всички 7 пациенти със сигнификантна хемора-

гия се извърши бъбречна ангиография, която установи 
постоперативна псевдоаневризма като етиологичен 
фактор за кървенето. Средната възраст на пациен-
тите беше 52,8±16,4 години (28÷77 години), а средна-
та повърхност на конкремента – 1614,8±771,6 mm2 
(769,3÷2628,2 mm2) (Таблица 1).

Времето до появата на кървенето беше съответно 
на 4, 7 и 15 постоперативен ден при трима от пациен-
тите и непосредствено след сваляне на нефростомата 
при останалите 4 пациенти. При всички пациенти се 
извърши бъбречна ангиография. При един пациент не 
се установи източник на кървене в момента на рено-
вазографията, а при останалите 6 беше диагностици-
рана интраренална псевдоаневризма като причина за 
хеморагията. При тези 6 пациенти се направи опит за 
извършване на суперселективна емболизация на съ-
щия етап, който беше успешен при 5 пациенти. При 
двама пациенти емболизацията се извърши с микрос-
пирала (фиг. 1, фиг. 2), а при 3 – с микросфери (фиг. 3, 
фиг. 4). Ендоваскуларната техника беше неуспешна в 
един случай поради дисекация на стената на засегна-
тия съд. При двамата пациенти, при които не се осъ-
ществи селективна емболизация, се извърши нефрек-
томия на засегнатия бъбрек поради персистиране на 
хеморагията (таблица 2). 

Таблица 1. Предоперативни показатели при пациенти с ятрогенни 
съдови увреждания след PCNL

Средна възраст (години±SD) 52,8±16,4
Пол (n,%)
• Мъже
• Жени

5 (71,4%)
2 (28,6%)

Среден диаметър на конкремента (mm±SD) 48,8±10,4
Средна повърхност на конкремента (mm2±SD) 1614,8±771,6
• Тип конкременти (n,%)
• Коралиформен конкремент
• Солитарен конкремент
• Множествена литиаза

4 (57,1%)
2 (28,6%)
1 (14,3%)

Локализация на конкремента (n,%)
• Бъбречно легенче
• Бъбречно легенче и бъбречни чашки

2 (28,6%)
5 (71,4%)

Степен на хидронефроза (n,%)
• I степен
• II степен
• III степен
• IV степен

0 (0%)
3 (42,9%)
3 (42,9%)
1 (14,3%)

Придружаващи заболявания (n,%)
• Артериална хипертония
• Захарен диабет
• Исхемична болест на сърцето

4 (57,1%)
1 (14,3%)
1 (14,3%)

Предшестващо оперативно лечение на 
уролитиаза (n,%)
• PCNL
• Нефролитотомия

2 (28,6%)
1 (14,3%)

Единствен бъбрек (n,%) 1 (14,3%)
Предоперативна бъбречна недостатъчност 
(n,%)

1 (14,3%)

Средна стойност на предоперативния Hb (g/
l±SD)

141,8±17,7

Средна стойност на предоперативния серумен 
креатинин (μmol/l±SD)

113,7±56,6

Клинична симптоматика (n,%)
• Макроскопска хематурия
• Кървене от нефростомния канал

5 (71,4%)
2 (28,6%)

При всички пациенти след селективна емболиза-
ция хематурията отзвуча до втория постоперативен 
ден. При един от пациентите, който беше с единствен 
бъбрек, имаше преходно повишаване на стойностите 
на серумния креатинин, което наложи извършване на 
две сесии хемодиализа, след което стойностите на 
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Фиг. 1. Реновазография, показваща интраренална псевдоаневризма
Фиг. 2 Селективна емболизация с микроспирала на интраренална псевдо-
аневризма
Фиг. 3 Реновазография, показваща интраренална псевдоаневризма
Фиг. 4 Селективна емболизация с микросфери на интраренална псевдоа-
невризма

Фиг. 1. 

Фиг. 3. 

Фиг. 2. 

Фиг. 4. 

Таблица 2. Резултати

Средно време на поява на кървенето след PCNL 
(дни±SD)

4,6±5,1

Тип кървене (n,%)
• Ранно
• Късно
• Интермитентно

3 (42,9%)
3 (42,9%)
1 (14,3%)

Среден брой хемотрансфузии (брой±SD) 3,3±1,9
Среден спад на хемоглобина (g/l±SD) 67,8±21,4
Успешна емболизация на засегнатия съд (n,%) 5 (71,4%)
Средна стойност на хемоглобина на 1ви ден 
след емболизацията (g/l±SD)

74,0±17,9

Средна стойност на серумния креатинин на 1ви 
ден след емболизацията (μmol/l±SD)

193,1±188,8

Ангиографска находка (n,%)
• Псевдоаневризма
• Псевдоаневризма с AV-fistula
• Липса на източник на кървене

5 (71,4%)
1 (14,3%)
1 (14,3%)

Засегната артерия (n,%)
• Субсегментарна артерия
• Субсегментарна и сегментарна артерия

6 (85,7%)
1 (14,3%)

Емболизиращ агент (n,%)
• Микроспирала
• Микросфери 

2 (28,6%)
3 (42,9%)

Среден период на проследяване (месеци±SD) 6,8±3,1

серумния креатинин се стабилизираха до предопера-
тивните нива. Не се наблюдаваха усложнения свърза-
ни с ангиографската процедура, като емболизация на 
други артериални съдове и хематоми в областта на 
пункцията на феморалната артерия. Средният период 
на проследяване на пациентите беше 6,8±3,1 месеца 
(от 4 до 12 месеца), като при нито един пациент не се 
наблюдава възобновяване на хематурията и повиша-
ване на стойностите на серумния креатинин. 

ОБСЪЖДАНЕ
PCNL е метод на избор за лечение на голяма по 

размер (> 2 см) и/или усложнена бъбречна литиаза. 
Различното по степен следоперативно кървене след 
PCNL е относително често усложнение, като доклад-
ваната в литературата честота на хемотрансфузии е 
1%-12% от пациентите (2, 6, 11, 19, 24). Въпреки това, 
честотата на сигнификантно кървене след PCNL, за-
страшаващо живота на пациента се среща в <3% от 
случаите в съвременните серии (14). Най-честият из-

точник на кървене при перкутанната бъбречна хи-
рургия е нефростомният канал. Транспаренхимният 
постеролатерален достъп с директна пункция на фор-
никса на долнополюсната чашка се счита за най-без-
опасният подход при създаването на нефростомния 
канал, защото е най-вероятно той да премине през 
аваскуларната линия на Brödel (15, 17). В случаите с 
интраоперативното кървене прекратяването на опе-
рацията, поставянето на нефростома и клампирането 
ù за 40-60 минути най-често осигурява адекватна хе-
мостаза (10, 16). Персистиращо кървене или кървене, 
появяващо се в различен период от време след сва-
ляне на нефростомата, се свързва със съдова лезия 
при дилатацията на нефростомния канал, най-често на 
сегментарна или субсегментарна артерия, и се среща 
в 1%-3% от случаите (18). Най-честата ангиографска на-
ходка при тези пациенти е наличието на интраренал-
на псевдоаневризма и/или артерио-венозна фистула, 
като кървенето обикновено се появява в ранния сле-
доперативен период. Въпреки това има докладвани 
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случаи на поява на постоперативно кървене от интра-
ренална псевдоаневризма 13 седмици след извърш-
ване на PCNL (8). Времето за поява на макроскопска-
та хематурия в нашето проучване е от свалянето на 
нефростомата на 24 час при четири пациента до 4-15 
ден при другите трима, което съответства на резулта-
тите от други проучвания (7, 10, 20).

Richstone et al. докладват серия от 4700 пациенти, 
подложени на перкутанна бъбречна хирургия, от кои-
то 57 случая със сигнификантна постоперативна хемо-
рагия (1,2%). Най-честата ангиографска находка е нали-
чието на интраренална псевдоаневризма като етиоло-
гична причина за постоперативното кървене в 53% от 
случаите, следвана от артерио-венозна фистула (25%) 
и лацерация на съдовата стена (25%). При 95% от па-
циентите успешно е извършена селективна емболиза-
ция на засегнатия съд (18). В проучване на Kessaris et 
al. върху 2200 перкутанни нефролитотрипсии, често-
тата на сигнификантно кървене, изискващо ангиогра-
фия и емболизация е 0,8% (17 пациента) (10). Somani et 
al. докладват 0,3% съдови лезии, лекувани успешно с 
емболизация в серия от 1800 пациенти (21). В нашето 
проучване честотата на съдови лезии в серия от 1112 
последователни пациенти е 0,6%, като при 6 от всички 
7 пациенти със сигнификантна хеморагия ангиограф-
ското изследване показа наличие интраренална псев-
доаневризма. 

Различията в докладваната в литературата честота 
на съдови усложнения след перкутанна бъбречна хи-
рургия се свързват с фактори като оперативна техника, 
опит на оператора, характеристика на конкремента. 
Описаните в литературата рискови фактори за съдови 
усложнения след PCNL включват оперативен достъп 
през горна група чашки, използване на повече от един 
нефростомен канал, наличие на голям по размер или 
коралиформен конкремент, удължено оперативно 
време, придружаващи заболявания (артериална хи-
пертония, захарен диабет), единствен бъбрек (1, 7, 20). 
В проучването си Strivastava et al. установяват размера 
на камъка като основен рисков фактор за възникване 
на съдови усложнения след PCNL (20). El-Nahas et al. 
установяват като рискови фактори за следоперативно 
кървене при PCNL оперативен достъп през горна гру-
па чашки, единствен бъбрек и коралиформена литиаза 
(7). Akman et al. установяват силна корелация между 
броя на нефростомните канали и риска от постопе-
ративни съдови усложнения (1). В нашето проучване, 

при всички 7 пациенти със съдови усложнения PCNL е 
извършена през един нефростомен канал, чрез долно-
полюсна пункция на бъбрека, но един от тях е бил с 
единствен бъбрек, при 4 - комплетна коралиформена 
литиаза, а при един - множествена калкулоза с големи 
размери. 

 Ендоваскуларните техники се използват все 
по-често и се превърнаха в метод на избор за диаг-
ностика и ефективно лечение на съдови усложнения 
след перкутанна бъбречна хирургия (10, 13, 17, 23), бъб-
речни биопсии (3, 17), травми (5, 9), както и при вроде-
ни бъбречни артерио-венозни фистули (4, 12). Диагно-
стичната реновазография със селективна емболиза-
ция при постоперативни реноваскуларни усложнения 
е успешна в над 80% от случаите при нисък процент 
усложнения (22). Изборът на материал за емболизация 
зависи от вида и достъпността на увредения артери-
ален съд в псевдоаневризмата или артериовенозната 
фистула (17). В нашето проучване използваните мате-
риали за емболизация бяха спирали при 2 пациенти и 
микросфери (PVA-500) – при 3 пациенти, като при тези 
пациенти се постигна успешна оклузия на засегнатия 
съд след една процедура без поява на усложнения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Постоперативната интраренална псевдоаневризма 

е рядко, но потенциално животозастрашаващо услож-
нение след PCNL. Реновазографията със селективна 
емболизация на псевдоаневризмата има много важна 
роля в ранното диагностициране и ефективното лече-
ние на клинично значими постоперативни хеморагии 
след PCNL и трябва да се разглежда като метод на из-
бор в диагностичната схема и терапевтичното поведе-
ние в тези случаи.
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РЕЗЮМЕ
Въведение: В световен мащаб лапароскопския регулируем стомашен пръстен 
(LAGB) е една от най-често прилаганите техники в бариатричната хирургия. Него-
вите предимства включват възможност за регулиране, лесно поставяне, приемли-
ва редукция на телесното тегло и нисък процент на периоперативни усложнения. 
Едно от късните усложнения на стомашния пръстен е пенетрацията (миграцията) 
през стената в лумена на стомаха и всички свързани с това последствия. В насто-
ящото изложение представяме три клинични случая на миграция на стомашния 
пръстен от нашата практика след поставяне на LAGB .  
Материал и методи: За периода 2011 – 2013 година наблюдавахме 3 случая 
на миграция на стомашния пръстен след LAGB, хоспитализирани по спешност в 
нашата клиника с оплаквания от внезапна остра болка в епигастриума, гадене и 
повръщане с давност от няколко дни. При всички пациенти се проведоха образни 
изследвания – ехография на коремни органи, рентгенография на абдомен с пе-
рорален контраст, фиброгастроскопия. При 2 от случаите се установи наличие на 
чуждо тяло в стомаха, а при 1 – йеюнална обструкция. При всички пациенти се 
извърши лапароскопска операция.
Резултати: При двама от пациентите беше извършена гастротомия, екстракция 
на мигриралия пръстен, Roux- и Y- стомашен байпас.  При пациентът с йеюнална 
обструкция се извърши лапароскопска ентеротомия, екстракция на пръстена и хо-
лецистектомия поради съпътстващ холецистит. Следоперативният период протече 
без усложнения при двама от пациентите и те бяха дехоспитализирани на 5ти сле-
доперативен ден. При единия от пациентите ранният следоперативен период прот-
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ABSTRACT
Introduction: Laparoscopic Adjustable Gastric Band (LAGB) is one of the common 
techniques in bariatric surgery worldwide. The advantages include the possibility of 
regulation, ease of placement, acceptable weight loss and low rate of perioperative 
complications. A late complication of LAGB is penetration of the gatric band through the 
gastric wall and migration into the lumen of the stomach. Hereby, we present three cases 
of gastric band migration following LAGB. 
Materials and Methods: Between 2011 and 2013 we observed 3 cases of gastric 
band migration following LAGB, hospitalized in our department complaining of sudden 
sharp epigastric pain, nausea and vomiting, with symptoms onset in the last few days. 
All patients underwent abdominal ultrasound examination, X-ray investigation of the ab-
domen with oral contrast administration, fibrogastroscopy. In 2 cases the imaging studies 
revealed gastric band migration into the stomach’s lumen and in 1 case – obstruction of 
the jejunum by the gastric band. All patients underwent laparoscopic surgery. 
Results: 2 of the patients underwent gastrotomy, extraction of the gastric band, Roux- 
and Y-gatric bypass. The patient with jejunal obstruction underwent laparoscopic en-
terotomy, extraction of the gastric band and cholecystectomy due to concomitant cho-
lecystitis. Two of the patients had no additional perioperative complications and were 
discharged at the 5th postoperative day. One patient developed fever, left pleural effusion 
and partial insufficiency of the gastrointestinal anastomosis in the early postoperative 
period without the need of surgical treatment. The patient was discharged of the hospital 
at the 20th postoperative day. All patients were prescribed a diet and monthly blood test 
of ion balance. 
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ече с прояви на фебрилитет, плеврален излив в ляво и частична инсуфициенция на 
стомашночревната анастомоза, но без необходимост от оперативно лечение, като 
пациентът беше дехоспитализиран на 20-ти следоперативен ден. При всички паци-
енти беше препоръчан диетичен режим и ежемесечен контрол на йонния баланс. 
Заключение: Епидемичното разпространение на болестното затластяване в разви-
тите страни е причина стомашният пръстен да е предпочитан хирургичен метод за 
неговото лечение. Познаването на усложненията, които съпътстват LAGB са важни 
за адекватното лечение на тези пациенти. Диагнозата често закъснява поради от-
носителната им рядкост и неспецифичните клинични изяви, а при много от слу-
чаите налага спешна хирургична намеса за овладяване на животозастрашаващи 
състояния.

Conclusion: LAGB is one of the most common treatment methods due to the epidemic 
spread of morbid obesity in Western countries. Detailed knowledge on possible LAGB 
complications is essential for the treatment of these patients. The diagnosis of LAGB com-
plications is often delayed due to its relative rarity and nonspecific clinical manifestations, 
but in most of the cases it requires emergency surgery for management of life-threaten-
ing conditions. 

ВЪВЕДЕНИЕ 
Лапароскопският регулируем стомашен пръстен 

(LAGB) е една от най-често използваните в световен 
мащаб хирургични процедури за трайно постигане 
на телесна редукция. Описаните в литературата 
усложнения, които се наблюдават след поставяне на 
регулируем стомашен пръстен, според времето на 
възникването им, се разделят на ранни и късни. Ранните 
усложнения включват неправилно позициониране 
на пръстена и стомашна перфорация. Късните 
усложнения включват концентрична дилатация на 
стомаха, ексцентрично приплъзване на стомаха, миг-
рация на пръстена в стомашния лумен и разширение 
на хранопровода (1). (Таблица 1)

Неправилното позициониране на пръстена се 
наблюдава рядко и обикновено се случва на хирурзи 
незавършили кривата на обучение в метаболитната 
хирургия (3). Най-често пръстенът е поставен в 
перигастралната мастна тъкан или в дисталната част 
на стомаха, причиняващ тежка обструкция на лумена 
(3).

Стомашната перфорация се среща в 0,1%-
0,8% от случаите и се проявява клинично с болка, 
температура и левкоцитоза в следоперативния 
период. Рентгенологично, в повечето случаи, усложне-
нието се диагностицира с перорален водноразтворим 
контраст, при което се установява екстравазация 
на контраста извън лумена на стомаха (4). Малките 

Таблица 1. Усложнения при 500 пациенти с LAGB*

Усложнение 500 пациенти
BMI < 40
(n = 76)

BMI > 50
(n=119)

Ранни усложнения

Тежки Перфорация 4 1 0

Леки
ARDS 2 0 1
Приплъзване 3 0 1
Ателектаза 5 3 1

Късни усложнения

Тежки Стомашна некроза 1 0 0

Леки

Приплъзване 40 10 16
Инцизионна херния 3 0 1
Нарушен катетър 3 0 0
Нарушен порт 33 8 7

Общо 94 (18,8%) 22 (28,9%) 27 (22,6%)
*Zinzindohoue F., Chevallier JM, Douard R et al. Laparoscopic Gastric Banding: A Minimally Invasive Surgical Treatment for Morbid Obesity Prospective. Study 
of 500 Consecutive Patients. Ann Surg 2003; 237 (1):1-9
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перфорации могат да бъдат доказани с компютърна 
томрафия (КТ) (Фиг. 1). 

Концентричната дилатация на стомахчето е по-
следствие от функционална стеноза на пръстена и 
пре-стенотична дилатация (Фиг. 2). Други причини са 
хронично възпаление или хранително пренатовар-
ване (5-6). Ексцентричната дилатация на стомахчето 
(приплъзване) настъпва при херниране на част от 
стомашната стена през пръстена с което се нарушава 
и неговата позиция (7). Това усложнение е два вида 
предно приплъзване (18%) и задно (82%) (Фиг. 3) и се 
среща в 4-13% от случаите. Задна дилатация (приплъз-
ване) се наблюдава при перигастрално разположение 
на пръстена, а предна - при езофагогастрална лока-
лизация или изпускане на серомускуларния шев, при 

което пръстенът се завърта по посока на часовникова-
та стрелка. Усложненията на дилатацията са исхемия 
и некроза на стомахчето, стомашна стеноза с тежка 
дехидратация.  (Фиг. 1, Фиг. 2).

Едно от тежките усложнения на стомашния пръстен 
е пълна или частична пенетрация на пръстена в 
стомашния лумен (6). Причинява се от хронично въз-
паление, водещо до ерозия или интраоперативно 
увреждане на стомашната стена. Рентгенологично се 
обективизира с екстравазация на перорално приетия 
контраст около пръстена в лумена на стомаха (Фиг. 4) 
(8).

Разширение на хранопровода се наблюдава при 
пациенти с правилна позиция на пръстена и нормален 
просвет, но непроменени хранителни навици след 

Фиг. 1. КТ изследване, показващо малка перфорация на стомаха Фиг. 2 Концентрична дилатация на стомаха, вследствие 
функционална стеноза на пръстена 

Фиг. 3 Предно и задно 
приплъзване
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операцията (Фиг. 5). Предпоставка може да бъде и 
инсуфициенцията на долния езофагеален пръстен.  
Друго усложнение е прекъсване на катетъра, който е 
връзката между порта и пръстена, и така последният 
става нерегулируем (Фиг. 6). В настоящото изложение 
представяме три клинични случая от нашата практика 
на миграция на пръстена в стомашния лумен след по-
ставяне на LAGB .  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
За периода 2011 – 2013 година наблюдавахме 3 слу-

чая на миграция на стомашния пръстен след LAGB, 
хоспитализирани по спешност в нашата клиника с 
оплаквания от внезапна остра болка в епигастриума, 
гадене и повръщане с давност от няколко дни. Сред-
ната възраст на пациентите беше 35,3 години, а сред-
ния период от поставянето на пръстена до появата 
на усложненията – 34 месеца. При всички пациенти 
се проведоха образни изследвания – ехография на 
коремни органи, рентгенография на абдомен с перо-
рален контраст, фиброгастроскопия, предоперативна 
кардиологична консултация (2) и определяне на опе-
ративния риск. 

Първи случай:  44 г. пациент, приет с оплаквания 
датиращи от няколко дни и изразяващи се във внезап-
на, остра болка в епигастриума, гадене и повръщане 
без облекчение, фебрилитет и обща слабост. Опера-
тивни интервенции в миналото: лапароскопска холе-
цистектомия и поставен LAGB. Времевия интервал от 
поставянето на пръстена до настоящите оплаквания е 
39 месеца. Редукцията на тегло за същия период е 22 
кг. Проведените изследвания в спешното отделение 

(ехографско изследване  на коремни органи, обзорна 
рентгенография на абдомен и лабораторни изследва-
ния) не дават достатъчно информация за псотавяне на 
диагноза, поради което е направена спешна финро-
гастроскопия (ФГС), при която се установява чуждо 
тяло в стомаха на прехода пилор/дуоденум. След про-
ведена предоперативна подготовка се извърши ла-
пароскопска гастротомия, екстракция на стомашния 
пръстен, Ру- и У- стомашен байпас с цел запазване на 
телесната редукция.

Втори случай: 29 г. пациентка, хоспитализирана 
по спешност в нашата клиника с подобни оплаквания 
датиращи от 2-3 дни. Предходна оперативна интер-
венция: поставен стомашен пръстен преди 41 месеца 
с редукция на телесното тегло 18 кг. Пациентката съ-
общава, че пръстенът не е контролиран през послед-
ната една година. Извършената ФГС установи наличие 
на чуждо тяло в стомаха, неправилна форма, частично 
фиксирано по малка стомашна кривина субкардиално. 

Фиг. 5 Разширение на хранопровода при правилна 
позиция на пръстена

Фиг. 4 Пенетрация на пръстена в стомашния лумен

Фиг. 6 Прекъсване 
на връзката между 

порта и пръстена
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Извърши се лапароскопска гастротомия, екстракция 
на пръстена,  Ру- и У- стомашен байпас.

Трети случай: 33 г. пациент, с оплаквания дати-
ращи от 2-3 дни и изразяващи се в тежест и болка в 
епигастриума, гадене с неколкократни повръщания, 
фебрилитет. Предходна оперативна интервенция: по-
ставен стомашен пръстен преди 22 месеца с редукция 
на телесното тегло 10 кг. Съпътстващи заболявания: 
холелитиаза и дерматит. При пациента се извършиха 
ехографско изследване  на коремни органи, обзорна 
рентгенография на абдомен, лабораторни изследва-
ния, които установиха данни за висок стоп на храно-
смилателния пасаж и възпаление в коремната кухина. 
Взе се решение за извършване на лапароскопска ен-
теротомия, екстракция на пръстена,  сутура и холе-
цистектомия.

Интраоперативната находка при първите два слу-
чая се състоеше в сраствания на оментума към пред-

на коремна стена, черен дроб и проксималната част 
на стомаха. Пръстенът се установи свободно подви-
жен в стомашния лумен към пилора. При третия паци-
ент пръстенът беше мигрирал в проксимален йеюнум 
на 50-60 см дистално от прехода му с дуоденума, при-
чиняващ пълна чревна обструкция с многократно на-
гъната и дилатирана чревна бримка. Съпътстваща па-
тология: остър калкулозен холецистит, поради което 
беше извършена и холецистектомия. (фиг. 7,8,9,10).

ХИРУРГИЧНА ТЕХНИКА
Представяме описание на първите два случая. 

Операцията се извършва под обща ендотрахеална 
анестезия в положение за литотомия.  Операторът  
стои между краката на пациента, първият асистент и 
операционната сестра, съответно, от дясно и от ляво. 
Разположението на троакарите е представено на фиг. 
11. След екстракцията на порта от стомаха извърши-

Фиг. 7. Гастротомия

Фиг. 9 Екстракция на пръстена

Фиг. 8 Екстракция на пръстена

Фиг. 10 Сутура
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хме Ру- и У- стомашен байпас. При тази процедура 
сформирахме малко стомахче напълно отделено от 
основната част на стомаха, което анастомозирахме с 
дисталната част на предварително прекъснатия йе-
юнум непосредствено след връзката му с дуоденума. 
Проксималната бримка анастомозирахме с дисталната 
по метода на Ру- с формата на У-от където произлиза 
името на техниката (Фигура 12). В резултат стомахче-
то се изпразва директно в горния отдел на йеюнома, 
което намалява абсорбцията на калории. Дължината 
на двете бримки определя степента на малабсорбция 
и ефекта от техниката.

РЕЗУЛТАТИ
Продължителността на оперативната интервенция 

при първите двама пациенти е 180 минути. Интраопе-
ративната кръвозагуба е 120 мл. При третия пациент е 
120 минути а кръвозагубата е 50мл. Важно е да се отбе-
лежи, че операциите са извършени от различни екипи 
и по тези критерии те не са съпоставими. 

Следоперативният период прип първи и трети 
пациент протече без усложнения. Раздвижиха се и 
възстановиха пасажа на втория следоперативен ден. 
На трети следоперативен ден бяха захранени, а кон-
тактните дренажи бяха отстранени на четвъртия ден 
и пациентите бяха дехоспитализирани на петия ден с 
препоръки за хранително-диетичен режим. 

Ранният следоперативен период при втория паци-
ент протече в интензивно отделение (14 дни), на спон-
танна вентилация, без инотропна поддръжка, контакт-
на, адекватна с фебрилитет и плеврален излив в ляво, 
които се овладяха с помоща на консервативни сред-

ства (антибиотици, белтъчни продукти, водносолеви 
разтвори, спазмолитици,  Н2 блокер и Sandostatin). Не 
се наложи трансфузия на кръвни продукти. На седмия 
ден регистрирахме частична инсуфициенция на ана-
стомозата, която лекувахме консервативно. Флатулен-
ция и дефекация пациентката възстанови на 3-тия сле-
доперативен ден, активно раздвижване и захранване 
с течно-кашави храни започна на 14-ти следоперати-
вен ден. Отделимото от дренажите постепенно нама-
ля (< 50мл. за 24 часа) и те на етапи бяха отстранени. 
Клиничното състояние на пациентката значително се 
подобри, трайно афебрилна, лабораторните показа-
тели достигнаха реферетни стойности, оперативните 
достъпи заздравяха първично. Консултирахме с ендо-
кринолог и диетолог преди да бъде изписана на два-
десетия следоперативен ден с препоръки за домашен 
режим и ежемесечен контрол на йонния баланс. 

ОБСЪЖДАНЕ
След повече от петнадест години приложение на 

LAGB в световен мащаб, първоначалния ентусиазъм от 
приложението му постепенно се замени с точно уста-
новени показания за приложението му.

В клиниките в Европа този метод се свежда до 
времено приложение за постигане на ефект, който 
да позволи приложение на друг метод с по-малко ус-
ложнения и с по-добър ефект върху метаболизма. Ос-
вен показаните по-горе усложнения, след 10-годишно 
приложение на LAGB, е налице трайно разширение на 
дисталния хранопровод, което е с неприятни после-
дици за пациента, а е и преканцероза. LAGB се е с все 
още широко приложение извън Европа, но само при 
пациенти с BMI до 35.

В нашата клиника твърдо възприемаме решението 
на Европейската асоциация за лапароскопско лечение 
на заболяванията свързани с наднормено тегло (10):

Строго индивидуален подход към всички пациенти 
с наднормено тегло и предразположение или разви-
тите на заболявания свързани с наднорменото тегло

Метод на избор за нас е въведената от няколко 
години в Европа операция заместваща LAGB c “sleve 
gastrectomy”

Задължително проследяване на пациентите поне 
1 година след операцията от следните специалисти: 
хирург специалист по метаболитна хирургия, гастро-
ентеролог, диетолог, ендокринолог, кардиолог и пси-
холог.

Фиг. 11.

Фиг. 11.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Епидемичното разпространение на болестното 

затластяване в развитите страни е причина стомашни-
ят пръстен да е предпочитан хирургичен метод за не-
говото лечение. Познаването на усложненията, които 
съпътстват LAGB са важни за адекватното лечение на 

тези пациенти. Диагнозата често закъснява поради от-
носителната им рядкост и неспецифичните клинични 
изяви, а при много от случаите налага спешна хирур-
гична намеса за овладяване на животозастрашаващи 
състояния.
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Предимства на СО2 лазерната хирургия 
при оперативни интервенции в 
областта на ларинкса

Advantages of CO2 Laser Surgery 
During Laryngeal  Surgical 
Interventions

T. Аврамов, Д. Доскова

Катедра по УНГ болести 
Медицински Университет, София

T. Avramov, D. Doskova

Department of Otorhinolaryngology
Medical University Sofia

РЕЗЮМЕ: 
Въведение: СО2 лазерът се прилага в ларингеалната микрохирургия повече от-
колкото във всяка друга зона в оториноларингологията. Този вид лазер има уни-
версално приложение при всички процедури за лечение на доброкачествени об-
разувания на ларинкса. Почти всички патологични промени на гласните връзки се 
развиват в точно определен слой на гласните връзки. С изключение на туморните 
образувания, те остават в него и рядко навлизат в другите слоеве. Познаването на 
структурата на патологично променените гласни връзки е от съществено значе-
ние за минимизиране уврежданията на нормалните тъкани когато провеждаме 
хирургично лечение, а от там и до по-добри функционални резултати. 
Материал и метод: Проследяваме резултатите от лечението на 157 пациенти 
при които беше проведена микроинвазивна трансорална СО2 лазерна хирургия. 
Пациентите от наблюдаваната група бяха със следните диагнози- полипус ларин-
гис, едема Райнке, нодулус ларингис, рецидивираща респираторна папиломатоза 
и ларингитис хроника хиперпластика.
За обективизиране на получените резултати от оперативните интервенции изпол-
звахме субективна и обективна оценка на гласа. Тя ни дава изключително полезна 
информация за получените следоперативни резултати при интервенциите в об-
ластта на ларинкса.
Резултати: Микроинвазивната трансорална СО2 лазерната хирургия е само един 
метод на избор при лечението на ларингеалната патология. Тя ни дава някои пре-
димства (удобства), което я прави много ефективна и улеснява нашата ежедневна 
работа. Тя позволява съхраняване в голяма степен на нормалните тъкани и се на-
малява опасността от образуване на мембрана /синехия/ в предна комисура при 
интервенция върху двете гласни връзки. 
Заключение: СО2 лазерхирургията е метод на избор особено полезен при тре-
тирането на патологични процеси на широка основа. Проведените функционални 
тестове показаха по- добри резултати при голяма част от пациентите с тази патоло-
гия оперирани с СО2 лазерна хирургия в сравнение с третираните с конвенционална 
микроларингохирургия (МЛХ).
Ключови думи: микроинвазивна трансорална СО2 лазерна хирургия, конвенцио-
нална МЛХ, предимства, субективна и обективна оценка на гласа.

ABSTRACT: 
Introduction: CO2 laser is applied in laryngeal microsurgery more than in any other area 
in otorhinolaryngology. This type of laser has universal application in all procedures for 
the treatment of benign laryngeal. Nearly all abnormalities of the vocal cords develop in 
a particular layer of the vocal cords. With the exception of the tumors, they stay in it and 
rarely enter into the other layers. Knowledge of the structure of pathologically changed 
vocal folds is essential to minimize damage of normal tissue when performing a surgical 
treatment, and hence to a better functional result.
Material and methods: 157 patients underwent microinvazive transoral CO2 laser 
surgery. The patients in the observation group were the following diagnoses – laryngeal 
polypus, Reinke’s oedema, laryngeal nodulus, recurrent respiratory papillomatosis and 
hyperplastic chronic laringitis. To objectify the results of surgery we used subjective 
and objective evaluation of voice, which helps to evaluate the postoperative results of 
laryngeal interventions.
Results: The transoral miсroinvazivе CO2 laser surgery is the method of choice for the 
treatment of laryngeal pathology. It offers some benefits (comfort), which makes it very 
effective and facilitates our daily work. The technique offers the advantages of normal 
tissues preservation and reduces the risk of formation of membrane / synechiae / in 
anterior commissure in case of treatment on both vocal cords.
Conclusion: CO2 laser surgery is the method of choice particularly useful in the 
treatment of pathologies of the large base. The postoperative functional tests show good 
results in the majority of patients with this pathology who underwent CO2 laser surgery 
as compared to the conventional microlaryngosurgery (MLH).
List alphabetically abbreviations: MLH – microlaryngosurgery, LP- lamina propria 
Key words: microinvazive CO2 transoral laser surgery, conventional MLH, advantage, 
objective and subjective evaluation of voice.
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ХИРУРГИЯ

ВЪВЕДЕНИЕ
СО2 лазерът се прилага в ларингеалната микрохи-

рургия повече отколкото във всяка друга зона в ото-
риноларингологията /1,2/. Този вид лазер има универ-
сално приложение при всички процедури за лечение 
на доброкачествени образувания на ларинкса. Почти 
всички патологични промени на гласните връзки се 
развиват в точно определен слой на гласните връзки. 
С изключение на туморните образувания, те остават в 
него и рядко навлизат в другите слоеве. Познаването 
на структурата на патологично променените гласни 
връзки е от съществено значение за минимизиране 
уврежданията на нормалните тъкани когато провеж-
даме хирургично лечение, а от там и постигане на 
по-добри функционални резултати /7/. 

Глотисът обхваща истинските гласни връзки и 
предната комисура. Той се състои от две части - ин-
термембранозна част или преден глотис и интеркар-
тилагинозна част или заден глотис. Границата между 
двете части е мислената линия прекарана между зао-
стрените крайща на двата процесус вокалис. Гласните 
връзки се определят като гънкоподобни структури и 
се разполагат между предната комисура и процесус 
вокалис на аритеноидния хрущял. Гласната връзка е 
изградена от лигавица и мускулус вокалис. Лигавицата 
от своя страна се състои от епител и ламина проприя 
/LP/. Между лигавицата и фиброзно- мускулната тъкан 
на гласната връзка се разполага пространството на 
Reinke. Ламина проприя от своя страна се дели на три 
слоя: повърхностен, междинен и дълбок. Повърхност-
ният слой е хлабав и еластичен. Това е слоят, който 
трепти най-силно по време на фонация. Ако вслед-
ствие на патологични промени той промени своите 
механични свойства, стане по- ригиден /вдървен/, не-
говите трептения a от там и негова функция се наруша-
ва, което пък води до гласови нарушения. Най-честите 
причини за такива промени са възпаления, туморни 
образувания и ръбцови тъкани. Структурите форми-
ращи междинния и дълбокия слоеве са обединени в 
понятието лигаментум вокалис. Мускулус вокалис из-
гражда основната част от тялото на гласната връзка. 
Повърхностният и междинният слой на ламина про-
прия са ясно отграничени един от друг, докато грани-
цата между междинния и дълбокия слой не е много 
отчетлива.

В англоезичната литература е въведен терминът 
Cover-body complex. При него петте хистологични 

слоеве описани по- горе се групират в три слоя: 
 T покривен - състоящ се от покривния епител и 

повърхностния слой на ламина проприя 
 T преходен - състоящ се от междинния и дълбо-

кия слой ламина проприя или лигаментум во-
калис

 T тялото, състоящо се от мускулус вокалис
Този термин изразява концепция, която обяснява 

сложната структура на гласната връзка с функциони-
рането и като многослоен вибратор. Според Minore 
Hirano /5/ под влияние на скоростта и налягането на 
въздушната струя под, в и над глотиса, тялото състо-
ящо се от гласовия мускул и дълбокия слой на основ-
ната мембрана, започва да вибрира. Трептенията се 
предават на покривния слой епител и повърхностния, 
и средния слой на ламина проприя в резултат на което 
те започват да трептят /ондулират/ в три направления:

 T хоризонтално- медиални и латерални движе-
ния;

 T вертикално- долно- горни движения;
 T лонгитудинално- предно-задна посока.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
 Проследихме резултатите от лечението на 157 па-

циенти постъпили за диагностично уточняване и ле-
чение в УНГ клиника при УМБАЛ „Ц. Йоанна-ИСУЛ” по 
повод дрезгав глас и лесна гласова уморяемост, при 
които беше проведена микроинвазивна трансорална 
СО2 лазерна хирургия. Пациентите от наблюдаваната 
група бяха със следните диагнози- полипус ларин-
гис, едема Райнке, нодулус ларингис, рецидивираща 
респираторна папиломатоза и ларингитис хроника 
хиперпластика. Съотношението мъже/жени в просле-
дяваната група беше 84/73. Всички пациенти бяха опе-
рирани под обща интубационна анестезия. Подборът 
и наблюдението на клиничното състояние на пациен-
тите беше осъществявано в ІІ УНГ отделение при УНГ 
клиника на УМБАЛ „Ц.Йоанна-ИСУЛ” ЕАД, а резултати-
те от проведената терапия проследявахме в лаборато-
рията за изследване на гласа при отделение по Фони-
атрия. За обективизиране на получените резултати от 
оперативните интервенции използвахме субективна и 
обективна оценка на гласа. Тя ни дава изключително 
полезна информация за получените следоперативни 
резултати /3,6/. 

При нашите пациенти ние използваме от методи-
те за субективна оценка на гласа индиректна ларин-
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госкопия и перцептуална слухова скала за оценка на 
гласовите промени пред- и постоперативно. С първия 
метод визуализирахме патологичните промени по 
гласните връзки. При пациентите при които проведа-
хме микроинвазивна трансорална СО2лазерна хирур-
гия предоперативната оценка на гласа показваше сре-
ден сбор 8.12, отговарящ на умерено изразени гласови 
промени. При следоперативната оценка получихме 
среден сбор – 2.7 и възстановяване на звучния глас.

От извършената ендоларингостробоскопия предо-
перативно се установяваше наличието на сегменти с 
намалена подвижност, като големината им зависеше 
от изразеността на лезиите. Те водят до промяна на ка-
чествата на вибриращата система и поява на скъсени 
амплитудно-честотни модулации на засегнатат гласна 

връзка. Вследствие на това се получават хаотични ви-
брации, които увеличават шумовото присъствие. Тези 
шумове са видни по-долу на направената предопера-
тивно сонаграма.

При ендоларингостробоскопията, която провеж-
дахме следоперативно наблюдавахме силно ограни-
чаване до липса на сегменти с намалена подвижност.

От проведената предоперативна фонетограма се 
наблюдава стеснен гласов профил, а следоперативно- 
в повечето случаи възстановяването му. (Фиг. 1 и 2)

Преди пристъпване към интервенцията е препо-
ръчително оглеждането на трите етажа на ларинкса с 
телескоп 0° и 70°.

Лечението се изразяваше в хирургичното отстраня-
ване на образуванието под микроскопски контрол /4/. 

Фиг.1 Фонетография  
предоперативно

Фиг. 2 Фонетография  
следоперативно
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Препоръчително е да се работи на голямо увеличение 
поради по- добрия контрол върху направлението на 
инцизията. В повечето случаи вокалния лигамент се 
визуализира при извършване на придърпване на ле-
зията с форцепс. За максимална точност при преци-
зиране обема на резекцията може да се използва ме-
тодиката на S. M. Zeitels- инжектиране на микстура от 
физиологичен разтвор и епинефрин в повърхностния 
слой на ламина проприя /lamina propria-Lp/ на лига-
вицата на истинската гласна връзка. Лигавицата може 
да бъде срязана използвайки лазерен лъч в режим 
SP, с ниска мощност 2 до 8 w, 0,10 s, 0,2 mm, singlе или 
repeat и образуванието се отстранява изцяло. Обичай-
но ексцизията на лезията причинява неголям линеа-
рен дефект върху свободния край на гласната връзка. 
По-напредналите лезии водят до по-голям дефект. Ви-
наги трябва да се следи за максимално изравняване 
на ръба на гласната връзка, като това се постига много 
по- лесно и в по- голяма степен при лазерасистира-
ните манипулации.

Лезиите винаги трябва да се изследват патохисто-
логично, за да се изключи субмукозна малигнизация и 
да се докаже доброкачествения характер на лезията. 
По тази причина лезиите никога не трябва да бъдат 
само вапоризирани. 

РЕЗУЛТАТИ
Микроинвазивната трансорална СО2 лазерната 

хирургия е само един метод на избор при лечението 
на ларингеалната патология. Чрез нея ние можем да 
съхраним повече от нормалните тъкани и се намаля-
ва опасността от образуване на мембрана /синехия/ в 
предна комисура при интервенция върху двете глас-
ни връзки /6/. Тя ни дава някои предимства (удобства), 
което я прави много ефективна и улеснява нашата 
ежедневна работа:

 T Първото предимство на СО2 лазерната хирургия е 
прецизността, с която хирургът отстранява лези-
ята. Когато използваме комбинацията операцио-
нен микроскоп и СО2 лазер с микроманипулатор 
можем да постигнем хирургична точност на инци-
зията до 0,1 мм. Такава точност могат да постигнат 
малко хирурзи при използване на конвенционал-
ните методи за лечение. Най-малките размери на 
точката на лазерния лъч са в диапазона от 0,01 мм /
при 200 мм обектив/ до 0,3 мм при 400 мм обектив. 
Контролът, който позволява микроманипулатора е 

много по-добър от този при ръчните манипулации.
 T Второто предимство е хемостазата в оперативно-

то поле. СО2 лазерът коагулира съдове с размер до 
0,5 мм в диаметър. 

 T Третото предимство е намаления постоперати-
вен оток. Въпреки това не трябва да забравяме, че 
обструкция на дихателните пътища след СО2 ла-
зерна хирургия макар и рядко може да настъпи до 
18-я час след процедурата. Най-често това става 
между първия и шестия час след интервенцията.

 T Четвъртото предимство, което наблюдаваме е 
по-слабата постоперативна болка. Тя може да бъде 
по интензивност слаба или дори липсваща. Това 
се дължи на факта, че нервните окончания също 
се разрушават, което допринася за много по-сла-
бата болка в следоперативния период. Силата на 
болката е в обратна корелационна зависимост с 
отстраняването на увъглените участъци в опера-
тивното поле.

 T Петото предимство е образуването на по-малък 
следоперативен белег, когато заздравяването про-
тича без усложнения.

 T Шестото предимство е „запечатващият” ефект вър-
ху кръвоносните и лимфни съдове, който води до 
предотвратяване на възможното разпростране-
ние на туморни клетки по време на оперативната 
интервенция, докато при конвенционалния метод 
за лечение този ефект не може да бъде постигнат. 

 T Седмото предимство е, че СО2 лазерната хирургия 
осигурява на пациента максимално запазване на 
функциите на засегнатия орган при максимален 
лечебен ефект.

 T Осмото предимство е намалената бактериална ин-
фекция, поради това че лазерният лъч стерилизи-
ра областта в която се работи. 

 T Деветото предимство е по-добрата видимост при 
работа през тубуса тъй като режещият инструмент 
(лазерния лъч) е нематериален и в оперативното 
поле става само държащия инструмент.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СО2

 лазерхирургията е метод на избор в лечебна-
та стратегия на оториноларинголога при третирането 
на патологични процеси на широка основа. Апаратът 
позволява извършването на високо прецизна микро-
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инвазивна трансорална микрохирургия, намаляваща 
оперативното време и термичното увреждане /под 
50 μm/ на околните финни ларингеални структури. 
Той ни осигурява голяма прецизност на оперативната 
интервенция след придобиване на съответния опит 
при адекватното отстраняване на лезиите, оставяйки 
острови от здрава лигавица между тях и с това пости-
гаме по-бърза реепителизация на ендоларинкса. Това 
е особено важно за избягване на феномена „терми-
чен стрес”. Специални грижи и внимание изискват 
случаите при които лезиите са разпространени вър-
ху двете истински гласни връзки и особено в случаи 
на обхващане на предната комисура. Тогава е препо-
ръчително първоначално да се започне отзад и след 
това максимално щадейки структурите в предна трета 
на гласните връзки и предна комисура да се премах-
нат останалата част. Това правим с оглед на високия 
риск от формиране на синехии в областта на предна 
комисура в следоперативния период. Винаги третира-
ме оперативното поле след края на лазерната хирур-
гия с препарата Prontosan®. 

Това не обесмисля употребата на стандартната 
конвенционална микроларингохирургия, въпреки че 
проведените функционални тестове ни показаха по- 
добри резултати при голяма част от пациентите с тази 
патология оперирани с СО2 лазерна хирургия в срав-
нение с третираните с конвенционална микроларин-
гохирургия (МЛХ). 

Трябва да отбележим че получените резултати са 
пряка зависимост от продължителността на заболява-
нето и броя проведени преди това оперативни интер-
венции. Те променят механичните свойства (хлабавост 
и еластичност) на повърхностният слой , той става по- 
ригиден /вдървен/, неговите трептения a от там и не-
гова функция се нарушава, което пък води до гласови 
нарушения. Тези промени настъпват както след кон-
венционалната МЛХ, така и след лазерната. 

Въпреки, че СО2 лазерната хирургия е само един 
метод на избор при лечението на пациента, с тези 
свои предимства тя откри нова ера в органосъхраня-
ващата хирургия в оториноларингологията.
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РЕЗЮМЕ
Отпускането на тъканите на шията и появата на деформитети са едни от първите 
признаци на стареене в цервико-фациалната област. Тези промени обичайно се на-
лице при пациенти, консултирани по повод на оперативно помладяване на лицето. 
Белезите на стареене на шията включват поява на платизмални бридове, пре- и 
субплатизмално натрупване на мастна тъкан, протрузия на предните коремче-
та на дигастричните мускули и птоза и/или хипертрофия на субмандибуларните 
жлези. Корекцията на промените в областта на шията са най-ефективни, когато се 
извършват като част от един общ план за цервико-фациално подмладяване. При 
определени обстоятелства те могат да бъдат третирани и самостоятелно. 
Оперативната корекция на контура на шията включва четири основни стъпки: 1) 
освобождаване на кожата от придържащите я лигаменти, септи и адхезий; 2) ре-
дукция на излишната мастната тъкан в подкожието (повърхностен план) и в суб-
платизмалния компартимент (дълбок план); 3) пластична корекция на m.platysma 
и при необходимост- редукция на mm.digastrici, и 4) корекция на позицията и/или 
обема на подчелюстните жлези.
Целта на настоящата статия е да се представи накратко стандартната хирургична 
техника за минимално инвазивна естетична корекция на шията. 
Поставяме акцент върху основните технически стъпки, следоперативните грижи 
и някои от най-честите усложнения. Изложени са ключови похвати и възможни 
технически грешки при интервенцията. 
Описаната хирургична техника може да бъде изпълнена като част от цялостен цер-
вико-фациален лифтинг, както и да се прилага самостоятелно. Според направената 
справка, това е първата статия в българската научна литература, посветена на опе-
ративното подмладяване на шията. 
Ключови думи: оперативно подмладяване на шията, платизмални бридове,  
двойна брадичка, минимално инвазивна хирургия, оперативна техника. 

SUMMARY
Neck laxity and aesthetic deformities are among the earliest signs of the aging process in 
craniofacial zone and are, therefore, most often present when the patient presents with 
other signs of facial aging. Features of the aged neck include platysmal banding, supra- 
and subplatysmal fat deposits, skin laxity, protruding anterior belly of the digastric muscle 
and submandibular gland ptosis and/or hypertrophy. Thеsе changes are best integrated 
into a global approach to cervicofacial rejuvenation. However, in certain circumstances 
they can be treated as isolated entities.
Improvement in the neck contour is predicated upon: 1) skin release from retaining 
ligaments, septae and adhesions; 2) appropriate fat removal from the subcutaneous 
(superficial) and subplatysmal (deep) plane; 3) alteration of the platysma and on 
occasion the digastric muscles; and 4) submandibular glands alteration. 
The aim of the present article is to make a brief presentation of the standard surgical 
technique for minimally invasive correction of the aesthetic neck deformities.
We focused on the basic steps of the procedure, postoperative care and some of the most 
common complications. Some pearls and pitfalls of the surgical treatment are stressed. 
Described technique could be applied either as a part of complex cervicofacial 
rejuvenation or as a separate procedure. To our knowledge this is the first article centered 
on the surgical neck rejuvenation in the Bulgarian scientific literature. 
Keywords: neck rejuvenation, platysma bands, double chin deformity, minimally 
invasive surgery, surgical technique.  
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ВЪВЕДЕНИЕ
Отличителен белег на младото лице е добре оч-

ертаната шия (1-4). Съществуват няколко естетиче-
ски критерия за шията, а именно: плавно извита с 
тъп цервико-ментален ъгъл от 105° до 120°, ясно де-
финиран контур на долночелюстния ръб, леко забе-
лежимо изпъкване на тироидния хрущял и видима 
медиална (предна) граница на m. sternocleidomas-
toideus (Фиг.1) (5,6).

Отпускането на кожата и меките тъкани на шията, 
промяната в нейния контур и появата на неравности 
са едни от най-ранните признаци на стареенето. 
Тези промени обичайно се коригират при оператив-
ното подмладяване на лицето, като интервенция се 
означавана най-общо като цервико-фациален лиф-
тинг.  При определени обстоятелства шията може да 
се третира самостоятелно чрез минимално инвази-
вен подход.

Оперативната корекция на контура на шията 
включва четири основни момента: 1) освобождава-
не на кожата от придържащите я лигаменти, септи и 
адхезий; 2) редукция на излишната мастната тъкан 
в подкожието (повърхностен план) и в субплати-
змалния компартимент (дълбок план); 3) пластична 
корекция m. platysma и при необходимост- частич-
на или пълна редукция на предните коремчета на 
mm.digastrici, и 4) корекция на позицията и/или обе-
ма на подчелюстните жлези (1,3,7).

Фигура 1: Естетически 
критерий за шийния профил: 
1- ясно дефиниран долно-
челюстен контур; 2- гладък 
шиен контур с леко проми-
нентен тироиден хрущял; 
3- видим медиален ръб на 
m.sternocleidomastoideus; 4- 
тъп цервико-ментален ъгъл, 
около 105°.   

ЦЕЛ
Целта на настоящата публикация е да се представи 

накратко стандартната оперативна техника за мини-
мално инвазивна естетична корекция на промените в 
областта на шията, възникващи в хода на естетсвения 
процес на стареене. 

ХИРУРГИЧНА АНАТОМИЯ НА ШИЯТА.
ПРОМЕНИ В ПРОЦЕСА НА СТАРЕЕНЕ

Съществуват три хирургични плана в областта на 
шията: 

 T повърхностен- между кожата и m.platysma; 
 T междинен- включва m.platysma и интерплати-

змалната мастна тъкан, и 
 T дълбок- включва субплатизмалната мастна тъ-

кан, предните коремчета на дигастричните мус-
кули и подчелюстните жлези (7).

М.platysma е тънък, чифтен мускул, които се явя-
ва продължение на повърхностната мускуло-апоне-
вротична система (т. нар. SMAS- Superficial muscular 
aponeurotic system) на лицето (8,9). Той е вертикално 
ориентиран, като в дистална посока достига до клю-
чиците. Има три възможни варианта на платизмална-
та анатомия в субменталната зона, която е обект на 
хирургичната интервенция (Фиг.2). При по-голямата 
част от пациентите се наблюдава сливане на двата мус-
кула по срединната линия на минимално протежение, 
каудално от мандибуларния ръб. С възрастта лигамен-
тите, които придържат свободните медиални краища 
на платизмата към дълбоката цервикална фасция се 
отпускат, настъпва съкращение на мускулните кантове 
и отдлечаването им от подлежащите структури, което 
се проявява с появата на платизмалните бридове. 

При пациенти с минимално (тип I) или никакво (тип 
III) сливане между медиалните краища на двата муску-
ла в субменталната зона се намира интерплатизмал-
ната мастна тъкан. Тя се смята за част от междинния 
план на шията, но е свързана със субплатизмалната 
мастна тъкан от дълбокия план (10). При пациентите с 
пълно сливане на двете платизми (тип II) липсва интер-
платизмална мастна тъкан- налична е субплатизмлана 
такава, разположена под платизмата, повърхностно, 
между и латерално от предните коремчета на двата 
mm.digastrici.

Предните коремчета на дигастричните мускули 
могат да бъдат хипертрофични и видими при някои 
пациенти, особено при тънка и атрофична кожа. Тези 
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мускули са чифтни и се простират между малките рога 
на подезичната кост и задната повърхност на долна-
та челюст от двете страни на симфизата ù (Фиг.3). Тъй 
като мускулите функционират като слаби депресори 
на долната челюст, ексцизията им протича без забеле-
жим функционален дефицит (4,10).

Подчелюстната жлеза, когато е хипертрофична и/
или птозирала, води до видима деформация в облас-
тта на подчелюстния триъгълник (Фиг.4). Този дефор-
митет нарушава гладкия контур, характерен за млада-
та шия. Лицевата артерия и вена минават косо над зад-
ната част на жлезата, a маргиналния долночелюстен 
клон на лицевия нерв е разположен  хоризонтално 
върху горната част на жлезата, латерално от лицева-
та артерия и вена. Лигвалният и подезичният нерви 
лежат в дълбoчина под жлезата. Посочените съдови 
и нервни структури са разположени екстракапсулно. 
Така интракапсуларната резекция на жлезата намаля-
ва риска от кървене и увреждане на нервите (1,9).

ОПЕРАТИВНА ТЕХНИКА
Голямата част от интервенцийте за подмладяване 

на шията започват с отстраняване на мастната тъкан 
от повърхностния план- подкожието. Това може да 
стане по два начина:

 T Липосукция. 
Мастната тъкан се изсмуква с помощта на 3-ми-

лиметрова или по-малка аспирационна канюла с един 

Фигура 2: Анатомия на платизмата. Тип I (при 75% от хората): сливане на 
двата мускула по срединната линия на протежение до 1-2 см каудално 
от мандибуларнта симфиза; Тип II (при 15% от хората): сливане на двата 
мускула на протежение от мандибуларната симфиза до тироидния хрущял; 
Тип III (при 10% от хората): двата мускула не се сливат, съществуват като 
два отделни мускула.

Фигура 4: Субмандибуларната жлеза е разделена от m.mylohyoideus на 
повърхностен и дълбок дял. Хипертрофичната и/или птозирала жлеза 

променя шийния контур, предизвиквайки видимо изпъкване.  

Мандибуларна 
симфиза

Ограничени сливане на платизмата Без сливане сливане на платизматаОграничени сливане на платизмата  
(голямо протежение

Тироиден 
хрущял

Тип I Тип II Тип III

Тяло на долна 
челюст

Симфиз на долна 
челюст

М.digasticus
М. mylohyоideus

Субментален 
триъгълник

Os hyoideum Подчелюстна жлеза

Предно коремче 
на m. digastricus

Повърхностен дял на подче-
люстна жлеза

М. mylohyоideus

Фигура 3: Анатомия на субмандибуларните триъгълници. Всеки триъ-
гълник се загражда между ръба на долната челюст и двете коремчета на 

m.digastricus. Тези триъгълници съдържат подчелюстната жлеза, лицевата 
артерия и вена, лингвалния нерв и  долночелюстния клон на n. facialis 

(съдово-нервните структури са отстранени на фигурата).
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или два отвора. Използва се т. нар. syringe-техника, при 
която канюлата се свързва със спринцовка и посред-
ством създаденото негативно налягане от изтегленото 
и фиксирано буталото се извършва липоаспирацията. 
Ефектът на интервенцията се дължи от една страна на 
отстраняването на излишъка от мастна тъкан и от дру-
га- на освобождаването на кожно-платизмалните при-
крепващи връзки, което позволява добра ретракция 
на кожта. Отсраняването на излишната мазнина и кож-
ната ретракция са двата основни фактора, обуславящи 
клиничния ефект на липосукцията (11). Идеалният па-
циент за липосукция на шията е сравнително млад, с 
локално натрупване на мастна тъкан в субменталната 
и подчелюстна зона (т. нар. двойна брадичка) и запазен 
кожен еластицитет (1,7,10). При такива пациенти техни-
ката е сравнително лесно приложима и чрез нея се 
постига добър резултат без по-нататъчна намеса вър-
ху по-дулбоките структури от междинния и дълбокия 
план.

 T Субментална инцизия.
Техниката е показана основно при пациенти, които 

освен локално натрупване на преплатизмална (под-
кожна) мастна тъкан, демонстрират и деформитети, 
обусловени от промени в междинния и дълбокия 
план.  Включва следните етапи:

Подкожна инфилтрация на локален анестезиращ 
разтвор, съдържащ рингер-лактат, лидокaин 0,5-1% и 
адреналин в концентрация 1:100  000-1:200 000. След 
настъпване на вазоконстрикция, за която са необхо-
дими около 10-15 минути, се прави кожна инцизия от 
3 до 5 см дължина  успоредно и на около 5 мм каудал-
но от субменталната гънка (Фиг.5). Дисецира се кожно 
ламбо в субменталната зона, като се оставят поне 5 мм 
подкожна мастна тъкан към ламбото. Обширността на 
дисекцията е строго индивидуална, като при повечето 
пациенти се извършва поне до нивото на тироидния 
хрущял. Следва внимателно освобождаване на долно-
челюстните лигаменти чрез продължаване на дисек-
цията в латерална посока. Това улеснява създаването 
на добре дефиниран долночелюстен контур след ре-
тракцията на надлежащата кожа. 

Следващият етап включва остраняване на подкож-
ната (преплатизмална) мастна тъкан. Това не се налага, 
когато измененията в контура на шията са предивика-
ни от промени в по-дълбоките структури, без да има 
значително отлагане на мастна тъкан в повърхностния 

компартимент- подкожието. Липектомията се осъ-
ществява най-лесно чрез директна ексцизия с ножица, 
макар и да съществуват техники за директна липосук-
ция с помощта на специални 3-милиметрови Т-образ-
ни канюли с три отвора (9). На този етап се извърша и 
ексцизия на интерплатизмалната мастна тъкан, което 
улеснява преминаването в следващия етап на опера-
цията- дисекция в субплатизмален (дълбок) план. 

Субплтизмалната дисекция се извършва от медиал-
но към латерално. При пациенти с тип III платизмална 
анатомия медиалните ръбове на платизмата се осво-
бождават с помощта на дисекторна ножица. При па-
циенти с различна степен на субментално сливане 
на платизмата (типове I и II) последната се инцизира 
с помощта на електрокаутер, за да се влезе в субпла-
тизмалния план. Платизмата се повдига до нивото на 
тироидния хрущял и странично достатъчно латерал-
но, за да се осигури добър достъп до субплатизмал-
ната мастна тъкан, предните коремчета на mm.digas-
trici и подчелюстните жлези (Фиг.6). Мастната тъкан се 
отстранява чрез ексцизия с ножица или посредством 
електрокаутеризация. В зависимост от предоператив-
ния план и интраоперативната находка, може да се из-
върши тотална или парциална резекция на предните 
коремчета на дигастричните мускули. Ако поради лип-
са на индикация (хипертрофия) мускулите не се резе-
цират, то интер- и особено субпалтизмалната мастна 
тъкан се редуцира само в каудалния край на дигаст-
ричните мускули, за да се предотврати образуването 
на субментална депресия. Ако се извърши парциална 
резекция на мускулите, то мастната тъкан се резецира 
до нивото на остатъчните мускулни влакна.  Парциал-
ната резекция на хипертрофиралите предни коремче-
та на дигастричните мускули се извършва с електрока-
утер и с помощта на москито или друг фин хирургичен 
инструмент така, както е показано на Фиг.7. 

Следващият етап включва интервениране върху 
субмандибуларните жлези. Макар такова да се налага 
сравнително рядко, това е най-противоречивият етап 
в корекцията на шийния контур. Птозиралите подче-
люстни жлези следва да се отбележат предоператив-
но, като често този момент се пропуска. Съществуват 
множество описани техники за сусензия на жлезата 
с цел избягване на нейната резекция, която повечето 
автори считат за рискована и ненужна с оглед на въз-
можните усложнения (12-16). Освен това достъпът до 
самата жлеза и манипулирането върху нея са сравни-
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телно трудно начинание през субменталния достъп. 
Платизмапластиката сама по себе си, директното пли-
сиране на платизмата над жлезата, както и поставяне-
то на суспензионни сутури са прийоми, които значи-
телно подобряват, макар и да не елиминират напълно 
изпъкването, предизвикано от жлезите (1,9). По мнение 
на авторите на настоящата статия гореспоменатите 
техники за суспензия, когато такава се налага, са дос-
татъчно надеждни и резекцията следва да се избягва.

След редукцията на излишната мастна тъкан, ре-
зекцията на предните коремчета на дигастричните 
мускули и намесата или не върху подчелюстните жле-
зи, следва пластика на междинния план- платизмата. 
Целта на корекцията ù е да се намали цервико-мен-
талният ъгъл, като същевременно се ликвидират пла-
тизмалните бридове и се изглади шийиният контур. 
Това се постига чрез поставянето на продължителен 
обвивен (over-and-over) шев или единични шевове 

най-често с Monosyn 3-0 или 4-0 на протежение от 
брадичката до тироидния хрущял, с които се прибли-
жават и затягат медиалните ръбове на платизмата по 
срединната линия, създавайки тип II анатомичен вари-
ант на позиция на двата мускула. След това конецът се 
връща обратно до брадичката по същия начин, като 
бодовете се налагат латерално от линията на първия 
шев/шевове (Фиг.8). По този начин се създава двус-
лойно отбременяване на напрежението в линията на 
платизмапластиката, като същевременно се постига 
по добър лифтинг-ефект (1). За по-естетствен контур 
на шията се прави транверзална инзизя на платизма-
та под нивото на тироидния хрущял. Извършването на 
инцизията на по-високо ниво може да доведе до поя-
вата на по-голяма от необходимото изпъкналост, обу-
словена от хрущяла. Това е приемливо при мъжете, но 
не и при жените. Съществен момент при изпълнение-
то на описаната субментална платизмапластика е, че 

Фигура 5: Локализация на субменталната 
инцизия. 

Фигура 6: Експозиция на сублатизмалната 
мастна тъкан и предните коремчета на 
дигастричните мускули през субментал-
ната инцизия. 

Фигура 7: Частична резекция на предните 
коремчета на дигастричните мускули. 

0,5 см

3–5 см

Субментална гънка

Инцизия

Остатъчна част на 
предното коремче на  M. 

digasticus

М.digasticus
B

М. mylohyоideus
A

Рецезирана част на 
предното коремче на  M. 

digasticus

М.digasticus

М. mylohyоideus Platysma

Субплатизмална мастна 
тъкан
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по време на интервенцията главата на пациента след-
ва да е под ъгъл от 90° спрямо шията. Ако интервен-
цията се извърши при по-тъп цервико-ментален ъгъл, 
в следоперативния период пациентите често страдат 
от чувството на стягане и дърпане в областта на шията 
при поглед напред или надолу (10). 

При обширна дисекция оперативната намеса за-
вършва с поставянето на дрен тип „редон“. Същият се 
сваля на следващия ден при количество под 30 мл за 
24 часа. В редки случаи, ако дренажният секрет е по-
вече (над 30 мл за 24 часа), дренът се оставя за по-дъл-
го време.  Освен дисекцията, предпоставка за пови-
шена дренажна  секреция е и прекаленото използ-
ване на електрокаутера, което нанася допълнителна 
термичма травма върху тъканите. Основно правило 
при извъшването на цялата интервенция е щателната 
хемостаза. 

ПОСТОПЕРАТИВНИ ГРИЖИ
Извеждането от анестезия трябва да е гладко, без 

напъни, свързани с кашлица или повръщане. С изклю-
чение на случаите, при които е извършена само липо-
сукция, пациентите остават под наблюдение за една 

вечер в клиниката. 
Компресивна превръзка тип „подбрадник“ се носи 

в продължение на 7 дена непрекъснато, а след това 
само през нощта в продължение на още 2 седмици. 
Пациентите следва да спят с леко подвигната и в лека 
екстензия глава. Флексията на шията може да доведе 
до увеличаване на отока, поради венозна обструкция 
и забавено прилепване на кожата към подлежащите 
структури.

Трябва да се избягва вдигането на тежки предмети, 
както и приемът на НСПВС и антикоагуланти в продъл-
жение на най-малко 1 седмица след интервенцията. 

УСЛОЖНЕНИЯ
Наблюдават се ранни усложнения (хематом, сером, 

сиалом- при резекция на субмандибуларните жлези, 
увреждне на мандибуларния клон на лицевия нерв) и 
късни усложнения (вторични неравности, асиметрия, 
свръхредукция или недостатъчно отстраняване на 
мастна тъкан). 

Серомите са най- честите ранни усложнения (1). Не-
разпознатите сероми може да доведат до вторични не-
равности, които се коригират много трудно.  В случай, 
че се образува сером след свалянето на дренажите, се 
прибягва до серийното му източване, което се прави 
докато не изчезне напълно. 

Сред късните усложнения централно място заемат 
вторичните деформитети, най-честа причина за които 
е свръхрезекцията на интер- и субплатизмалната маст-
на тъкан и на дигастричните мускули. Това често води 
до неестествен скелетиран вид на шията, което е тру-
ден за корекция естетичен проблем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Цервико-менталният ъгъл и контурът на шията са 

важни детерминанти на лицевата естетика и могат 
сравнително лесно да бъдат модифицирани. Педста-
вената минимално инвазивна оперативна техника за 

Фигура 8:  Платизмапластика, известна още като корсет-пластика, която 
лифтира платизмата, ликвидира платизмалните бридове и осигурява 
добра суспензия на меките тъкани в субмандибуларната и субменталната 
зони. Резултатът е по-остър цервико-ментален ъгъл, придаващ на шията 
младежки вид.   

Шев на платизмата с 
край по средната линия 
в 2 слоя

Първи слой (дълбок) 
единични шевове

Втори слой (повърхностен) 
продължителен обвивен шев

Трансверзална инцизия 
на платизмата
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естетична крекция на шията дава възможност за мак-
симален резултат при използването на една единстве-
на 3-5 сантиметрова инцизия. Тази техника може да 
се прилага както самостоятелно, когато се цели един-
ствено корекция на шията, така и като етап от цялостен 
цервико-фациален лифтинг  (1,9,10). При правилно из-
пълнение описаната техника е надеждна и постигнати-
ят резултат е удовлетворяващ както за пациента, така и 
за оператора (Фиг.9) (1,9,14-16).    
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Островните педикулизирани ламба –
надежден миниинвазивен метод за 
реконструкция на кожни дефекти на лицето

Pedicled Island Flaps – 
Miniinvasive Reliable Method  
for Reconstruction of Skin Defects 
of the Face

В. Василев, Х. Лозанов

Отделение по пластична хирургия 
Военномедицинска академия - София

V. Vassilev, H. Lozanov

Department of Plastic Surgery 
 Military Medical Academy , Sofia

РЕЗЮМЕ
Островните ламба са надежден метод за реконструкция  на лицеви дефекти в об-
ластта на бузите,назолабиалните гънки и носа с много добри функционални и есте-
тични резултати. Представляват  V-Y ламба , трансферирани върху съседен дефект .

ABSTRACT
Island flaps are a method for reconstruction of facial defects of the cheeks, the nasolabial 
folds and the nose, with good functional and aesthetic results.They are V-Y flaps, 
transferred to a neighboring defect.

ВЪВЕДЕНИЕ 
След ексцизия на кожни тумори в областта на 

лицето остават дефекти с различна големина, кои-
то изискват щателно планиране  и  триизмерна ре-
конструкция,за да се постигнат максимално добри 
функционални и естетични резултати. Областта на 
назолабилабиалните гънки е от особена важност за 
симетрията и естетиката на лицето. Реконструкция-
та трябва да следва естествения контур на гънките и 
скулите,за пресъздаване на симетрия и баланс с мини-
мално забележими белези. Островните ламба позво-
ляват подобна реконструкция, поради   близостта им  
до дефекта, като осигуряват отличен цвят и текстура, 
както и надеждно кръвоснабдяване, функционалност 
и отлична пеживяемост.

За дефекти до около 2 -3 см в диаметър ние има-
медобър опит с плъзгащи педикулизирани островни 
ламба  (Фиг. 1).  Те са добре описани в литературата. 

Използваме тъкан  по съседство с един и същи цвят и 
консистенция (Фиг. 2). Ламбото  има широко базиран 
педикул , което включва венозен  и лимфен дренаж 
,което не води до следоперативен оток (Фиг. 3, 4).

Подхранва се от съдове на  подкожния  дермален 
сплит (Фиг.5). Лаксативността на подкожната тъкан 
определя степента на напредване на ламбото ,което 
варира между 1,5 до 2,5 см. Предимствата са лесна и 
бърза дисекция, надеждно кръвоснабдяване, лесно 
затваряне на донорския участък и незабележим ци-
катрикс (Фиг. 6).

Целта на проучването е да се отчетат функционал-
ните естетични резултати от островните ламба в об-
ластта на назолабиялните гънки на лицето .

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
В  Отделението по пластична хирургия и Клиника-

та по Дерматология на ВМА София са оперирани 28 

Оригинална статия
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Фиг. 1

Фиг. 3

Фиг. 5

Фиг. 2

Фиг. 4

Фиг. 6

пациенти с островни ламба в областта на назолаби-
алните гънки  за покриване на кожни дефекти след 
ексцизия на тумори за периода 2008 -2013г. Пациен-
тите са реконструирани предимно след  ексцизия на 
базоцелуларни карциноми в областта на бузите. Въз-
растта им варира между 48 и 75 години. Мъжете са 
19, жените 9. Размерът на дефектите е между 1,5 и 3 

см в диаметър. Операциите са извършени под мест-
на анестезия със Sol. Lidocaini и Adrenalini 1:100000. 
Хемостазата е с биполярна коагулация. Ламбата се 
фиксираха с Vicril 5/0 и Prolene 6/0 конци. Оператив-
нотo време е между 45 и 60 мин. Пациентите са без 
болничен престой. Конците са свалени между 5 и 7 
следоперативен ден. Пациентите са проследени в 

ХИРУРГИЯ
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деня на сваляне на конците,след един и шест месеца 
постоперативно.

РЕЗУЛТАТИ
Двадесет и осем  пациенти с  дефекти на лицето 

са реконструирани с островни педикулизирани лам-
ба, като са използвани  традиционно и модифицира-
но транспозициониране островното краче за рекон-
струкция на дефекти в областта на назолабиалните 
гънки, бузите и носа. Чрез внимателно планиране и 
изпълнение, всички ламба са преживяли с минимал-
ни усложнения.  При  последващото наблюдение  са 
отбелязани, добре скрити, меки, плоски белези, заед-
но с добри функционални и естетични резултати. Ос-
новните усложнения са видимост на ламбото (Фиг. 8), 
поради оток за около 3 до 6 месеца при 6 пациенти и 

временна промяна в чувствителността в областта на 
операцията при 7 пациенти (Фиг.7), която зависи и от 
дълбочината на предхождашата ексцизия на тумора. 

ИЗВОДИ
Островните ламба са надежден метод за рекон-

струкция на дефекти в областта на бузите с много до-
бри функционални и естетични резултати.
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РЕЗЮМЕ
Въведение. Торзията или усукването на долния белодробен дял след горна лява 
лобектомия е рядко, но тежко усложнение в гръдната хирургия, което по литера-
турни данни завършва с некротичен пулмонит и последваща лява пулмонекто-
мия. Според различните автори честотата му е между 0,1% и 0,4% от оперираните 
болни. Ние лекувахме пациентка с такова усложнение, но с благоприятен изход.
Клиничен случай. Касае се за жена на 56 години с периферен карцином на гор-
ния ляв белодробен дял, която претърпя типична горна лява лобектомия. Торзията 
на долния дял установихме на третия следоперативен ден по повод рязко влоша-
ване на състоянието на пациентката. С видеоторакоскопски подход ни се отдаде да 
възстановим правилното положение на останалия бял дроб, без исхемични про-
мени в паренхима. Състоянието на пациентката се стабилизира и тя беше изписана 
от клиниката без други усложнения. 
Обсъждане. Миниинвазивният видеоторакоскопски подход, трябва да пред-
хожда ре-торакотомията, като по-мако травматичен за пациента метод при 
осъществяване на спешна торакоскопска диагностика в случаи на подозирано 
подобно усложнение. Методът позволява в един етап да се постави диагнозата и 
да се възстанови правилното положение на остатъчния дял от белия дроб с което 
да се възстанови виталитета на белодробния паренхим. Много малката честота на 
торзията на остатъчния бял дроб, след горна лобектомия, е вероятната причина 
да липсват данни в научната литература за благоприятен изходи при подобно ус-
ложнение. 

ABSTRACT
Introduction Pulmonary torsion following right upper lobectomy is a rare but severe 
complication following thoracic surgery which, according to the literature, results in 
necrotic pneumonitis followed by left pneumonectomy. Reported in the literature 
incidence of this complication ranges between 0.1% and 0.4%. We report a case of 
pulmonary torsion with favorable outcome. 
Case report: A 56 years-old patient with peripheral carcinoma of the upper left lobe 
of the lung underwent typical upper left lobectomy. On the 3rd postoperative day there 
was a sudden deterioration in patient’s condition, which led to the diagnosis of torsion of 
the lower pulmonary lobe. Using video-thoracoscopic approach we were able to restore 
the proper position of the remaining lobe without any ischemic parenchymal alterations. 
The condition of the patient was stabilized and she was discharged with no further 
complications.
Discussion The described clinical case is indicative in several aspects according to 
us. First, the emergency invasive diagnostic is essential when similar complication is 
suspected and is crucial for preserving the vitality of the lung parenchyma. Second, the 
minimally invasive video-thoracoscopic approach, which according to us, should precede 
rethoracotomy, as a safer procedure. The rarity of this complication is the most probable 
reason for the lack of literature data, which could contribute to more favorable outcomes, 
similar to ours. 

ВЪВЕДЕНИЕ
Торзията на долнолобарният бронх след лява 

горна лобектомия е рядко срещано усложнение в 
белодробната хирургия. Според Hennink et al. (1) 
и Kanemitsu et al. (2) честотата му е между 0.09% и 
0.40% от болните, претърпели белодробна резек-
ция. Тя се дължи на по-голямата дължина на левия 

главен бронх, както и на анатомично по-малкия по 
обем остатъчен долен лоб. В рядко публикуваните 
случаи, това усложнение винаги води до ателекта-
за и торзия на хилусните структури, а най-тежките 
– завършват с некротичен пулмонит. Във всички оп-
исани случаи хирургичното поведение е било пул-
монектомия (3).



55

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
Представяме пациентка на 56 години с туморна 

формация в горния лоб на левия бял дроб (фиг. 1,2). 
При пациентката се извърши оперативно лечение – 
анатомична горна лява лобектомия. Хистологичният 
резултат от операцията показа наличие на  високоди-
ференциран периферен белодробен аденокарцином 
на горния лоб вляво, Т1аN0M0G1. 

Извърши се анатомична горна лява лобектомия. 
В края на интервенцията долният лоб се разгъна на-
пълно. Гладък ранен следоперативен период, като на 
контролната рентгенография от шестия следоперати-
вен час белият дроб е разгънат, просветлява добре, с 
малък частичен пневмоторакс (Фиг.3).

На третия следоперативен ден, след активно раз-
движване, пациентката получи остра болка зад стер-
нума с пристъп на диспнея. Аускултаторно се уста-
нови липсващо дишане в лява белодробна половина. 
На непосредствено направената рентгенография се 
позитивира тотално засенчване на засегнатата гръдна 
половина, а след 6 часа - субтотален пневмоторакс, 
висок стоеж на левия диафрагмален купол, ателектаза 
на остатъчния паренхим и две хоризонтални хидроае-
рични нива (Фиг.4). 

На проведената бронхоскопия се визуализира ин-
тактен чукан на горнолобарния бронх с дистална не-
проходимост. Взе се решение за видеоторакоскопска 
ревизия по спешност. 

След въвеждане в обща анестезия с двупросветна 
интубация се отстрани гръдния дрен. Поставиха се 
два торакопорта. Интраоперативно се установиха: ате-
лектаза на долния белодробен дял, прегъване и усук-
ване на интермедиерния бронх дистално от чукана на 
горнодяловия бронх, рехави фибринови сраствания, 
оформящи сепарирани изливи супрадиафрагмално 
и паравертебрално, сраствания между торакотомния 
разрез и висцералната плевра. Не се установиха при-
знаци на хемодинамични и исхемични нарушения в 
долния белодробен дял. 

Основно по тъп начин се ликвидираха рехавите 
сраствания и се евакуираха сепарираните плеврални 
изливи. Долният белодробен дял се ротира в правил-
на позиция, след което с позитивно налягане в левия 
просвет на интубационната тръба, се разгъна напъл-
но. Извърши се скарификация на плеврата и се зало-
жиха два торакални дрена - в шесто междуребрие - с 
ход към белодробния купол, и друг - във второ меж-

Фиг. 1. Предоперативно КТ 
изследване

Фиг. 2. Предоперативно КТ 
изследване

Фиг. 3. Следоперативна рентге-
нография 

Фиг. 4. Субтотален пневмоторакс, 
висок стоеж на левия диафрагма-
лен купол, ателектаза на остатъч-
ния паренхим и две хоризонтални 
хидроаерични нива.

дуребрие по медиоклавикуларна линия. 
Ранният следоперативен период протече гладко. 

Контролната рентгенография показа разгънат бял 
дроб, висок диафрагмален стоеж, минимален върхов 
пневмоторакс (Фиг.5).

На контролните рентгенографии на първия и на 
третия месец след дехоспитализацията, левият бял 
дроб бе напълно разгънат (Фиг.6). При извършеният 
PET скенер не бяха установени данни за рецидив на 
основното заболяване. 

ОБСЪЖДАНЕ 
Белодробната торзия може да бъде предизвикана 

от оперативна намеса, травма или да настъпи спонтан-
но. Лобарната торзия като постоперативно усложне-
ние се наблюдава в 0.09% до 0.4% според различните 
автори (1, 2). Клиничните признаци варират от упорита 
кашлица с диспнея до остро настъпил шок при болни 
на активна аспирация, причинена от разхерметизация 

СЛУЧАИ ОТ 
ПРАКТИКАТА
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на бронхиалния чукан. Първоначално рентгенологич-
ните признаци са за тотално засенчване на засегнатата 
гръдна половина. Те са характерни за други, значител-
но по-чести следоперативни усложнения като белод-
робен инфаркт, ателектаза или възпаление, което ги 
прави слабо информативни като диагностичен белег. 
След няколко часа се установява висок стоеж на ди-
афрагмалният купол, ателектаза на остатъчния парен-
хим, частичен пневмоторакс и хидроаерични нива.

Бронхоскопската находка включва дистална не-
проходимост на бронха за долния дял и евентуално 
инсуфициенция на бронхиалния чукан. Според пове-
чето автори, публикували подобни случай, КТ образът 
с 3D реконструкция е най-показателен за правилното 
диагностициране на това усложнение(4,5). КТ-анги-
ографията може да влезе в съображение ако подо-
зираме и съдова непроходимост поради торквиране 
на белодробния хилус (6). Малкото описани случаи 
на това усложнение в световен мащаб са причина да 
няма утвърден диагностичен алгоритъм. При всички 
тях лечебното поведение се свежда до пулмектомия в 
засегнатата гръдна половина.

В описания от нас клиничен случай се отдаде да 
деторквираме остатъчния лоб. Чрез контролирана 
активна аспирация от два срещуполжни дрена се оси-

гури правилна позиция в ранния следоперативен пе-
риод. Чрез скарификация на плеврата и образуване на 
сраствания между париеталната и висцерална плевра 
тази позиция се стабилизира трайно.

При торзия на остатъчен лоб след белодробна ре-
зекция без белодробна некроза, видео-торакоскоп-
ската хирургия може да бъде дефинитивен диагности-
чен метод в ранния следоперативен период, да даде 
оценка на засягането на остатъчния лоб, както и да 
осигури възможност за добри дългосрочни функцио-
нални резултати при успешно фиксиране положение-
то на лоба. Видео-торакоскопската интервенция тряб-
ва да предхожда решението за торакотомия. 

При витален остатъчен лоб и неуспех от тора-
коскопската операция, преди пулмектомията влизат 
в съображение отворена плевропексия, методи за 
релаксация на диафрагмата или торакопластика с цел 
намаляване на обема на плевралната кухина.
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Фиг. 5. Контролна рентгеногра-
фия след видеоторакоскопската 
интервенция

Фиг. 5. Контролна рентгенография 
на трети следоперативен месец
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Обществото ни се променя – вече живеем по-дълго.  
До 2030 г. броят на хората на възраст над 65 години 
ще се удвои. Заедно с него ще нарасне и нуждата от 
медицински грижи, а това ще доведе до натоварване 
на здравната система. 

Решението на този проблем е ранното откриване 
на заболяванията и ефективното управление на 
диагностичната информация. За това може да помогне 
иновативната медицинска техника, предлагаща нови 
методи за образна диагностика. Колкото по-конкретна 

Answers for life.

www.siemens.bg/healthcare

е диагнозата, толкова по-точно  може да бъде 
съобразено лечението на пациента. Това увеличава 
шансовете за оздравяване, което да бъде постигнато 
с по-кратко лечение и по-ниски разходи. По този 
начин иновативната медицинска техника помага не 
само на пациентите, но и на цялата здравна система. 

Отговорите за устойчиви здравни грижи съществуват, 
а времето да поемем по нов път е сега. Защото 
утрешният свят се нуждае от нашите отговори още 
днес.

Здравето е  безценно. Точно затова 
то трябва да бъде на разумна цена.
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